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Увод ник

По ли тич ка ре ви ја 3/2011,  ко ја је пред ва ма,  по све ће на је фе-
но ме ни ма по ли ти ке  и са вре ме ном срп ском дру штву  и др жа ви у  
про це су тран зи ци је и гло ба ли за ци је.

Те мат ски број чи не  ра до ви по све ће ни срп ском на ци о нал ном 
иден ти те ту.  Овај те мат ски блок спа да у ва жан део на шег ис тра-
жи вач ког про јек та о де мо крат ским и на ци о нал ним ка па ци те ти ма 
по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра-
ци ја. У том сми слу, ве о ма су те мељ ни и зна чај ни ра до ви у овом 
де лу. По ме ну ли би смо рад Са ње Шу ља гић о кон ти ну и те ту и дис-
кон ти ну и те ту на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји, као и ра до ве мла-
ђих ко ле га, Ми ше Сто ја ди но ви ћа, ко ји нам са оп шта ва ка кви све  
иза зо ви пра те на ци о нал ни иден ти тет у са вре ме ном дру штву, као  
и  ве о ма са др жа јан рад Ду ша на До ста ни ћа о срп ској по ли тич кој 
кул ту ри.

У де лу о дру штву и по ли тич ком си сте му огла ша ва се не ко ли-
ко зна чај них ауто ра, по пут Љу би ше Ми тро ви ћа,  ко ји нас по бли же 
упо зна је са бо га тим би о гра фи ја ма и би бли о гра фи ја ма еми нент них 
срп ских са вре ме них со ци о ло га. У овој ру бри ци мо же те про чи та ти 
и дру ге са др жај не и ин те ре сант не ра до ве.

У ру бри ци др жа ва, тран зи ци ја, гло ба ли за ци ја скре ће мо вам 
па жњу на ве о ма уте ме љен  рад Ду брав ке Ста јић о штрај ко ви ма 
у Ср би ји као по ка за те љу ње ног еко ном ског де ло ва ња у про це су 
при дру жи ва ња Европ ској уни ји. Ту су и вред ни  члан ци мла ђих 
ис тра жи ва ча, ко ји ис тра жу ју тран зит не те го бе Ср би је , као и ве о-
ма ак ту е лан рад Пе тра Ма ти ћа и Алек сан дре Ми ро вић о ло кал ној 
са мо у пра ви.

Исто та ко, ве о ма је са др жа јан део ко ји се ба ви ре ли ги јом, где 
Ми ро љуб Јев тић пи ше о Ко ме и то пар ти ји - при ме ру вер ске по ли-
тич ке пар ти је, као и чла нак Жи во ји на Ђу ри ћа и Вла ди ми ра Ај зен-
ха ме ра,  ко ји се ба ви пи та њем ислам ског рас ко ла и ње го вог ути ца ја 
на фор ми ра ње по ли тич ког си сте ма у Са у диј ској Ара би ји и Ира-
ну. У овом де лу мо же те про чи та ти и ве о ма ин те ре сант не  при ло ге: 
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Ане Јо ва ше вић о за шти ти кул тур не ра зно ли ко сти и рад Иго ра Ја-
не ва из обла сти те о ри је без бед но сти. 

Ко ри сти мо ову при ли ку да по зо ве мо, пр вен стве но мла де ис-
тра жи ва че да ша љу при ло ге за ру бри ку на уч на кри ти ка, по ле ми ка, 
освр ти и при ка зи.

 
в.д. Глав ног и од го вор ног уред ни ка

Др Мом чи ло Су бо тић,    
ви ши на уч ни са рад ник
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МомчилоСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ: 
ИСТОРИЈСКИ И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ**

Сажетак
Учланкуауторнајпредефинишепојмовенацијеина
ционалног идентитета, а затим приказује детаљан
описсрпскогнационалногидентитета.Српскинаци
оналниидентитетауторописујеанализирајућињего
веосновнеелементе,каоштосусрпскијезик,српско
писмо,историјскоискуство,којесведочисрпскоиден
титетскоукорењивањеиискорењивање,затимобра
ђујеулогуправослављаиСрпскеправославнецрквеу
формирањуијачањунационалногидентитета,каои
питањенационалнедржаве,каофакторанационал
ногидентитетаи,најзад,сагледаваактуелностање
српскедржавеисрпскеидеје.
Кључнеречи:Срби,идентитет,српскијезик,српско
писмо, историјско искуство, Срби католици, дубро
вачка књижевност, Срби муслимани, православље,
СПЦ,националнадржава

ОНАЦИЈИИНАЦИОНАЛНОМИДЕНТИТЕТУ

Nа ци ја и на ци о нал ни иден ти тет су ком плек сни фе но ме ни но-
ви је дру штве не и по ли тич ке исто ри је, пој мо ви ко ји ма су за-

о ку пље ни ис тра жи ва чи из ви ше на уч них ди сци пли на. Оту да ни је 
чуд но што у те о ри ји по сто ји ви ше де фи ни ци ја и при сту па про у-
* Виши научни сарадник Ин сти тута за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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СРПСКИНАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ:ИСТОРИЈСКИ...МомчилоСуботић

ча ва њу на ци је и на ци о нал ног иден ти те та. Број на је ли те ра ту ра на 
ову те му.

У Ву ја кли ји ном Лексиконустранихречииизраза (Про све та, 
1991) за на ци ју сто ји да се ра ди о „дру штве ној за јед ни ци љу ди ко ји 
го во ре истим је зи ком, ко ји су за јед нич ки про жи ве ли по ли тич ки и 
кул тур ни раз вој и ко ји су про же ти све шћу о уза јам ној при пад но сти 
и це ло ви то сти у од но су пре ма дру гим на ци ја ма“. И дру ге де фи ни-
ци је на ци је по ла зе ма ње или ви ше од истих еле ме на та дру штве не 
гру пе ко ју ка рак те ри ше: исти је зик, исто риј ска про шлост, тра ди-
ци ја, те ри то ри ја на ко јој жи ви, за јед нич ки ми то ви, осе ћа ње за јед-
нич ке при пад но сти... При пад ност сво ме на ро ду/ на ци ји про из ла зи 
из по тре бе чо ве ка за при па да њем, за уко ре ње но шћу, за иден ти те-
том, за ори јен та ци јом. 

Пој мов но, иден ти тет или иден тич ност (lat. Iden ti tas=исто) 
под ра зу ме ва од нос по ко јем је не ко би ће, по ја ва, свој ство једнако
самосеби. У зби љи, он под ра зу ме ва: исто вет ност ства ри или би-
ћа у ме ња њу њи хо вих ста ња и у то ку њи хо вог раз во ја. Ме ђу тим, 
две ства ри мо гу би ти ме ђу соб но ма ње-ви ше слич не, али се ни кад 
не мо гу без остат ка по кла па ти, па сто га и не мо гу би ти ап со лут но 
иден тич не. Па чак ни јед на те иста ствар не мо же оста ти трај но са 
со бом иден тич на. Да кле, по сту лат иден ти те та мо же ва жи ти тек у 
под руч ју ми са о но сти. Ово све го во ри на не ки на чин да је иден ти-
тет за пра во динамичкеприроде, да ни је ста тич на и увек иста ка те-
го ри ја.1) 

Пре ма де фи ни ци ји са вре ме ног пси хо ло га Ери ка Ерик со на, 
иден ти тет је „про цес рас ту ће ди фе рен ци ја ци је ко ји по ста је уто ли-
ко све о бу хват ни ји уко ли ко је дин ка по ста је све сни ја ши ре ња кру га 
љу ди ко ји јој не што зна че, од ро ди те ља до чо ве чан ства“.2)

Раз ма тра ју ћи фе но мен на ци о нал ног иден ти те та пси хо ло зи да-
нас од го не та ју да ли се на ци о нал ни иден ти тет до би ја ро ђе њем, или 
се он сти че то ком од ра ста ња, при че му по је ди нац има мо гућ ност 
из бо ра. По ред при мор ди ја ли зма, тј. схва та ња да се на ци о нал ни 
иден ти тет до би ја ро ђе њем, те да је не про мен љив, по сто је и број ни 

1) Филозофијскирјечник, 2. до пу ње но из да ње, гру па ауто ра у ре дак ци ји Вла ди ми ра Фи-
ли по ви ћа, На клад ни за вод ма ти це хр ват ске, За греб, 1984, стр. 136.

2) Пре ма: Вла де та Је ро тић, Вераинација, ARS Li bri, Бе о град, 2005, стр. 137.
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дру ги при сту пи, као што су ин стру мен та ли стич ки, кон струк ти ви-
стич ки, си ту а ци о ни стич ки и функ ци о нал ни при ступ.3) 

Кад је у пи та њу на ци о нал ни иден ти тет и при сту па ње Европ-
ској уни ји као над на ци о нал ној по ли тич кој за јед ни ци ко ја пле ди ра 
за ства ра ње јед ног ши рег кул тур ног и др жав ног иден ти те та, ста-
ре европ ске др жа ве-на ци је, иако су фор мал но при сту пи ле „по ро-
ди ци европ ских на ро да“, при лич но чвр сто се др же сво је ве ков не 
др жав но-прав не и на ци о нал не тра ди ци је и иден ти те та. Уоста лом, 
за пад но е вроп ске др жа ве (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Ен гле ска, 
Шпа ни ја...) за сно ва не су на на ци о нал ном прин ци пу, њи хов ду хов-
ни про стор и на ци о нал ни иден ти тет по кла па се са на ци о нал ном 
др жа вом. То је њи хо ва сре ћа и за то је бес пред мет но по ста вља ти 
пи та ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та. На жа лост код Ср ба и у 
Ср би ји ни је та ко. 

Не ки ауто ри, по пут Ери ка Хоб сба у ма, сма тра ју да ни је не мо гу-
ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не др жа ве, 
без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја ових три, 
са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу ди опи су ју 
свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај дан бли зу, на-
да ју ћи се при том да се он мо же ба рем за ми сли ти.4)

За на шу те му ин те ре сан тан је став Ан то ни Сми та, по ко јем се 
За пад ни мо дел на ци је за сни ва на про стор ном схва та њу на ци је као 
прав не и по ли тич ке за јед ни це, за сно ва не на је дин стве ној по ли тич-
кој во љи, док се на Ис то ку раз вио кон цепт тзв. „ет нич ке на ци је“ са 
еле мен ти ма за јед ни це ро ђе ња и род не гру пе.5)

ОСНОВНИЕЛЕМЕНТИСРПСКОГНАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА

Српскијезик

 На ци ја у свом из вор ном зна че њу зна чи за јед ни цу љу ди истог 
по ре кла. Ова ко узе та, на ци ја се по кла па са пој мом пле ме на и на-
ро да.
3) Ви ди ши ре: Ја сна Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, „Схва та ња на ци о нал ног иден ти те та у Ср би-

ји“, Националниинтерес, бр. 1/2005, ИПС, Бе о град, 2005, стр. 175-177.
4) E. J. Hob sbawm, Nationsandnationalismsince1780, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992, p, 

192, пре ма: Ми ша Сто ја ди но вић, „Пи та ње на ци о нал ног иден ти те та у XXI ве ку“, Поли
тичкаревија, бр. 1/2011, ИПС, Бе о град, 2011, стр. 118.

5) Ан то ни Д. Смит, Националниидентитет, Бе о град, 1989, стр. 26.
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Је зик спа да у кључ ну од ред ни цу на ци је. По јед но ста вље но ре-
че но на ци ја јед на ко је зик. У сред њо ве ков ним до ку мен ти ма је зик је 
си но ним за на род. На ци о нал но пи та ње сво ди се на је зич ко пи та ње. 
Фор ми ра ње на ци о нал них др жа ва у Евро пи оба вље но је у XIX ве-
ку – ве ку на ци ја, по је зич ком прин ци пу. Фран цу ска ре во лу ци ја по-
ста ви ла је те мељ на ци ји и на ци о нал ној др жа ви. За пад но е вроп ске 
др жа ве ус по ста вље не су на овом прин ци пу, од свог на стан ка до да-
нас; Фран цу ска, Ита ли ја, Не мач ка, Ен гле ска су на ци о нал не др жа-
ве, на ста ле на за јед ни ци је зи ка. Слич но је и са оста лим европ ским 
др жа ва ма, па и са пр вом срп ском, за тим ју го сло вен ском др жа вом, 
за ко ју се сма тра да је исто риј ски за ка сне ла др жа ва. За ка сне ла у 
сми слу на ци о нал ног иден ти те та?! 

Ова кво схва та ње на ци је и ства ра ње на ци о нал них др жа ва има 
сво је те о риј ско уте ме ље ње у де ли ма Хер де ра и Фих теа. Пр ви сла-
ви сти, Јо зеф До бров ски, Па вле Јо зеф Ша фа рик, Јер неј Ко пи тар, 
До си теј, Вук, Франц Ми кло шич и дру ги, та ко ђе су по ла зи ли од 
при мор ди јал ног ста ва да је на ци о нал ни иден ти тет од ре ђен ро ђе-
њем, тј. је зи ком. Али на Бал ка ну, и на срп ском ет но је зич ком про-
сто ру, од сту пи ло се од овог европ ског прин ци па; уме сто по је зич-
ком прин ци пу, ов де је по де ла на на ци је и из вр ше на по вер ском 
опре де ље њу. За ова кав по сту пак од го вор на је, пре све га ко ло ни-
јал на по ли ти ка ве ли ких си ла, али та ко ђе и слаб ква ли тет срп ског 
ет нич ког ма те ри ја ла, а за тим, по го то во у ју го сло вен ском пе ри о ду, 
не са гле ди ве гре шке срп ских фи ло ло га и по ли ти ча ра. Но по ђи мо 
ре дом.

Отац сла ви сти ке, До бров ски, све сло вен ске је зи ке де лио је на 
две гру пе: на се ве ро за пад не и ју го и сточ не. Срп ски је зик ста вљао 
је у ју го и сточ не, за јед но са бу гар ским и ру ским, а хр ват ски је ста-
вљао у се ве ро за пад не, у гру пу са пољ ским, че шким и сло вач ким 
је зи ком. За ње га је сло ве нач ки био део хр ват ског је зи ка. За раз ли ку 
од ње га Ко пи тар је на Бал ка ну ви део са мо три је зи ка: сло ве нач ки, 
срп ски и бу гар ски. Хр ват ски кај кав ски је сма трао де лом сло ве нач-
ког је зи ка. Ша фа рик, је дан од нај ве ћих сла ви ста, та ко ђе је при хва-
тао по де лу на се ве ро за пад не и ју го и сточ не је зи ке, при че му је сло-
ве нач ки и хр ват ски кај кав ски сма трао за бли ске али ипак по себ не 
је зи ке. Ча кав ски ни је сма трао за по се бан је зик, већ део што кав ског 
на реч ја, тј. срп ског је зи ка.

Франц Ми ло шич је сма трао да је срп ски што кав ски, сло ве нач-
ки кај кав ски а хр ват ски ча кав ски. Исто ми шље ње имао је и Ђу ра 



стр:134.

- 5 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

Да ни чић, до од ла ска у За греб на ме сто тај ни ка ЈА ЗУ, 1867. го ди не. 
По сле је Да ни чић из не ве рио и по га зио сво је на уч не ре зул та те, при-
хва та ју ћи да Ср би и Хр ва ти има ју за јед нич ки је зик.

Нај зад, Вук Ка ра џић је с нај ви ше по зна ва ња и до след но сти 
при сту пао овом пи та њу. За ње га је што кав ски срп ски је зик. По зна-
те су, и нај че шће зло у по тре бља ва не, ње го ве син таг ме: „Сви Ср би 
су што кав ци и сви што кав ци су Ср би“, из ко је про ис ти че да по сто-
је „ Ср би три за ко на“, и тре ћа „Ср би сви и сву да“. Вук се ја сно од-
ре дио: кај кав ски је сло ве нач ки, а са мо је ча кав ски пра ви хр ват ски 
је зик, јер тим је зи ком го во ре са мо Хр ва ти.

Све срп ске на ци о нал не ин сти ту ци је у пред ју го сло вен ском пе-
ри о ду (Ма ти ца срп ска, Дру штво срп ске сло ве сно сти, Срп ска кра-
љев ска ака де ми ја, Ве ли ка шко ла, Срп ска књи жев на за дру га), кад 
је у пи та њу срп ски је зик, ста ја ле су на ста но ви шти ма пр вих сла ви-
ста, у пр вом ре ду Ву ка Ка ра џи ћа.6)

То је пе ри од ка да је от по чео удар на иден ти тет срп ског је зи ка, 
али и на на ци о нал ни иден ти тет Ср ба. То је вре ме илир ског по кре та 
и Штро сма је ро ве иде је ју го сло вен ства, ка да су Хр ва ти, уз по др-
шку Бе ча и Ри мо ка то лич ке цр кве, на пу сти ли свој кај кав ски-хр ват-
ски је зик и пре у зе ли Ву ков, срп ски на род ни је зик, ко ји је по стао 
осно ви ца за књи жев ни је зик Хр ва та. У све ту има мно го при ме ра да 
је дан на род, па и ви ше на ро да, го во ре је зи ком дру гог на ро да: шпан-
ским је зи ком го во ри, на при мер, осим Бра зи ла, це ла Ју жна Аме ри-
ка и Мек си ко, као и не ке зе мље САД; исто та ко, ен гле ским је зи ком 
го во ре Аме ри кан ци, Аустра ли јан ци и мно ге азиј ске и африч ке зе-
мље и на ро ди. У то ме не ма ни шта нео бич но. И док Аме ри кан ци-
ма не па да на па мет да свој ен гле ски је зик на зо ву аме рич ки; исто 
та ко Мек си кан ци свој је зи не на зи ва ју мек си кан ски већ шпан ски 
ка кав је сте. Али са Хр ва ти ма то ни је слу чај. Они су, ми мо це лог 
све та, срп ски је зик про гла си ли за хр ват ски, а за тим (на кон Пр вог 
хр ват ског ка то лич ког са стан ка 1900) све ка то ли ке ко ји го во ре овим 
„хр ват ским“ ( „хр ват ски или срп ски“, па „хр ват ско- срп ски“/ „срп-
ско-хр ват ски“, и нај по сле „хр ват ски“), про гла си ли Хр ва ти ма. Био 
је то аустро хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и ју го сло-
вен ства, је зич ки и ет нич ки фал си фи кат ко јег се срп ске на ци о нал не 
ин сти ту ци је до да нас ни су ота ра си ле. Овај фал си фи кат за сно ван је 

6) Ви ди ши ре: Пе тар Ми ло са вље вић, Србиињиховјезик, Бе о град, 2002; Пе тар Ми ло ва-
ље вић, „Је зич ко, књи жев но и ет нич ко раз два ја ње Хр ва та и Ср ба на те ри то ри ји да на-
шње Хр ват ске“, у: ЉетописМатицесрпскеуДубровнику, Збор ник ра до ва 1, при ре дио 
др Мом чи ло Су бо тић, Бе о град, 2010, стр. 337-338.
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на „уче њу“ во де ћег хр ват ског лин гви сте, Ва тро сла ва Ја ги ћа, ко ји 
је ис ти цао да су Хр ва ти и Ср би („Хр ва то-Ср би“) је дан на род по 
је зи ку, а два на ро да по ве ри; Хр ва ти су ка то ли ци, а Ср би пра во-
слав ци; тај „је дин стве ни“ хр ват ски или срп ски је зик има три ди ја-
лек та: што кав ски, кај кав ски и ча кав ски. По ред чи ње ни це да не ма 
Ср ба кај ка ва ца ни ча ка ва ца, Ја гић је ове из ми шље не ди ја лек те ( у 
ства ри три је зи ка: срп ски, сло ве нач ки и хр ват ски), сва три при пи-
сао Хр ва ти ма. Ја гић, из гле да, ни је мо гао да се од лу чи за је дан, јер, 
ба ве ћи се на у ком ко ли ко и по ли ти ком, он је на сто јао да Хр ва ти ма 
обез бе ди по ли тич ко-те ри то ри јал ни, ге о по ли тич ки оп ти мум: из ла-
зак Хр ват ске из сво је три жу па ни је око За гре ба на ши ри ну срп ског, 
што кав ског ет но је зич ког про сто ра. Без пре у зи ма ња срп ског је зи ка, 
Хр ва ти се не би про ши ри ли на про стор Сла во ни је, Бо сне и Хер-
це го ви не, Дал ма ци је, Ли ке, Кор ду на, Ба ни је, Ду бров ни ка, Ба ра ње. 
Ја гић је још ис ти цао да су Хр ва ти ије кав ци а Ср би екав ци, што је 
још јед на бе сми сли ца. Уоста лом ни сам Ја гић, кај ка вац, ни је био 
ије ка вац.7) Али, то су ге о по ли тич ке пре тен зи је ко је не ма ју ни ка-
квих је зич ких об зи ра. И да нас у Хр ват ској има Ја ги ће вих при ста-
ли ца, на жа лост има их и ме ђу Ср би ма, ко ји би од у зи ма њем срп ске 
ије ка ви це по ни шти ли Ср бе за пад но од Дри не.

По зна ти ру си ста и срп ски лин гви ста, Рад ми ло Ма ро је вић ка-
же да за пад ном ва ри јан том срп ског књи жев ног је зи ка го во ре: „ а) 
Хр ва ти чи ји је на род ни је зик хр ват ски (тзв. ча кав ски ди ја ле кат); 
б) Сло вињ ци или За гор ци, чи ји је на род ни је зик сло вињ ски (тзв. 
кај кав ски ди ја ле кат), а ко ји се бе на зи ва ју Хр ва ти ма од дру ге по-
ло ви не XVII ве ка (иако ни су ет нич ки Хр ва ти); в) Ср би ка то лич-
ке ве ре, чи ји је на род ни је зик срп ски (тзв. што кав ски ди ја ле кат). 
Ови ма по след њи ма ви ше од јед ног ве ка се на ме ће име Хрват (пре 
то га је био по ку шај уни фи ка ци је илир ског име на), та ко да су да нас 
све сни сво је срп ске при пад но сти са мо не ки од њих (нај жи вља је 
срп ска свест у Ду бров ни ку, јер је та мо би ло нај жи вље и ве ко ви ма 
не го ва но кул тур но жа ри ште ме ђу Ср би ма ка то ли ци ма).“8) У ду бро-
вач ким до ку мен ти ма XV-XVI II ве ка за бе ле же но је пре ко ше зде сет 
до ку ме на та са упо тре бом из ра за lin gua se ru i a na ( српскијезик) ко-
јим Ду бров ча ни озна ча ва ју свој го вор. Ма ро је вић ука зу је, да жи-

7) Ви ди: 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, Збор ник ра до ва 1, при ре ди ли Пе тар Ми-
ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Ло гос Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во, 
2007, стр. 150-183.

8) Рад ми ло Ма ро је вић, Ћирилицанараскршћувекова. Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 
1991, стр. 120.
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те љи Ду бро вач ке Ре пу бли ке ни су се бе зва ли Ср би ма али ни Хр ва-
ти ма, већ про сто Ду бров ча ни, али свој је зик, ка ко зва нич ни та ко и 
сва ко днев ни, зва ли су срп ски. Ка то лич ка цр ква је сво ју стра те ги ју 
спро во ди ла у две ета пе: нај пре је из бри са ла срп ско име и срп ску 
ет нич ку са мо свест, а у дру гој на мет ну ла име Хр ва ти.

Ср би су гу би ли сво је ет нич ко име и осе ћај при пад но сти срп-
ској кул ту ри, срп ском на ци о нал ном пи сму и срп ској исто ри ји, али 
су за др жа ва ли свој је зик (са мо што су га на зи ва ли иде о ло ги зо ва-
ним име ном „хр ват ски је зик“ и што су га пи са ли ла ти ни цом. 9) Хр-
ват ски исто ри чар Нат ко Но ди ло та ко ђе твр ди да се у Ду бров ни ку 
од у век го во ри ло срп ски. Пал мо тић пи ше о срп ском по ре клу „Па-
вли ми ра“ (осни ва ча Ду бров ни ка), Ма рин Др жић о Ср би ну, ве зи ру 
Со ко ло ви ћу, Ан тун Са син о Све том Са ви, а Гун ду лић у „Осма ну“ о 
Не ма њи ћи ма и Бран ко ви ћи ма и дру гим Ср би ма. Ка да се по ја ви ло 
из да ње „Осма на“ у За гре бу 1844, ни је му ука за на го то во ни ка ква 
па жња јер је, пре ма Ан ту ну Ма жу ра ни ћу, Гун ду ли ћев је зик Хр ва-
ти ма био пот пу но не по знат. Има јед на лич ност у из вор ној вер зи ји 
Дун да Ма ро ја, ко ја се зо ве Гу ли сав Хр ват, чи ји го вор, нео би чан 
Ду бров ча ни ма, слу жи као из вор сме ха. Др жић ни је мо гао ни за-
ми сли ти, као ни Иван Гун ду лић, да ће га не ко ли ко сто ле ћа по сле 
ње го ве смр ти зва ти Хр ва том.10) Али ако Ду бров ча ни го во ре сво јим 
је зи ком, а свој је зик зо ву срп ски, а срп ски је зик не зна чи ни шта 
дру го не го је зик Ср ба, он да је ви ше не го ја сно да се Ср би не мо гу 
од ре ћи ду бро вач ке књи жев но сти као свог кул тур ног на сле ђа.11) У 
Ду бров ни ку је у дру гој по ло ви ни XIX и на по чет ку XX ве ка би ло 
мно го срп ских кул тур них ор га ни за ци ја, удру же ња, ча со пи са, („Ду-
бров ник“, „Срђ“, „Сло ви нац“), нај зна чај ни ја је сва ка ко Ма ти ца 
срп ска, ко ја је об но вље на у Бе о гра ду 2009, на сто го ди шњи цу сво га 
осни ва ња, у ор га ни за ци ји По кре та за об но ву ср би сти ке. 

На по ли тич ком и на ци о нал ном по љу де ло вао је По крет Ср ба 
ка то ли ка12), у ко јем је би ло и ка то лич ких све ште ни ка, по пут дум 
Ива на Сто ја но ви ћа, јед ног од нај ва тре ни јих Ср ба и нај бо љих по-
зна ва ла ца ду бро вач ке књи жев но сти, за ко ју је го во рио да је „пр во-

9) Рад ми ло Ма ро је вић, исто, стр. 61.
10) Ви ди: Па вле Ивић, Ојезикунекадашњемисадашњем, Бе о град, При шти на, 1990, стр. 

107.
11) Рад ми ло Ма ро је вић, исто, стр. 72.
12) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „По крет Ср ба ка то ли ка у Ду бров ни ку и Дал ма ци ји - 

на ци о нал на и по ли тич ка ми сао“, у: ЉетописМатицесрпскеуДубровнику, Збор ник 
ра до ва 1, при ре дио др Мом чи ло Су бо тић, Бе о град, 2010, стр. 111-127.
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ро ђе на кћи срп ска“. Ово су ње го ве по ру ке: „Ср бин си по ро ду и по 
оби ча ји ма; у срп ству ти је је ди ни спас; вје ра ти ни нај ма ње не при-
је чи да бу деш Ср бин“.13) О срп ству Ду бров ни ка нај у бе дљи ви је је 
све до чио ве ли ки сла ви ста Ми лан Ре ше тар, је дан од нај зна чај ни јих 
ду бро вач ких Ср ба ка то ли ка, при ли ком при ступ не бе се де Срп ској 
кра љев ској ака де ми ји на у ка не по сред но пред Дру ги свет ски рат.14)

Да је уме сто ју го сло вен ске, тј. Штро сма је ро ве, хр ват ске, по-
бе ди ла срп ска иде ја очу ва ли би смо срп ство на ет но је зич ким осно-
ва ма. Ве ру је мо да би ве ћи број Ср ба ка то ли ка остао у срп ству, и 
да би се у нај ве ћем бро ју вра ти ли у пра во сла вље. Али, ни је би ло 
та ко. По бе ди ла је ју го сло вен ска иде ја, а за тим и ко му ни зам, два 
не по мир љи ва про тив ни ка срп ске иде је и иден ти те та. На овај ју го-
сло вен ски екс пе ри мент при ста ли су срп ски фи ло ло зи и по ли ти ча-
ри, уз мно го не про ми шље них ко ра ка. Је дан од та квих је стал но и 
бе сми сле но по пу шта ње Хр ва ти ма, ко је је ре зул ти ра ло усту па њем 
Срп ског Ду бров ни ка, тог сво је вр сног Хонг кон га сред њо ве ков не 
срп ске др жа ве. Ду бров ник је пре пу штен Ба но ви ни Хр ват ској 1939, 
иако ни кад у исто ри ји ни је био хр ват ски, а за тим су Хр ват ској пре-
пу ште не и дру ге срп ске обла сти: Ба ра ња, Дал ма ци ја и нај по сле 
Срп ска Кра ји на, у на ше вре ме. 

Има не што де фект но у срп ској по ли тич кој ми сли, а то се ис-
по ља ва кроз ола ко при ста ја ње на раз не по ли тич ке и др жав не екс-
пе ри мен те и но во та ри је, ко је по пра ви лу до ла зе са За па да. Њих је 
пра ти ла не ка ско ро ин фан тил на срп ска на и ва, да ће тај про је кат 
(не кад Ју го сла ви ја, да нас Европ ска уни ја) ве чи то тра ја ти, и да тре-
ба због тог ве ли ког ци ља пра ви ти мно ге уступ ке. Уз та кву на ив ну 
ве ру за ба та љу ју се стра те шки ин те ре си др жа ве и на ро да, пре пу-
шта ју те ри то ри је и на род; то је срп ска по ли тич ка и ге о по ли тич ка 
кон стан та кроз цео XX и по че так XXI ве ка. 

На тај на чин до че ка ли смо крај ка то лич ког срп ства, ко ји је на 
је зич ком15) и ши рем кул тур ном пла ну до след но све до чио свој срп-
ски иден ти тет, јер не тре ба за бо ра ви ти, да је По крет Ср ба ка то ли ка 

13) Пре ма: Лу јо Ба ко тић, СрбиуДалмацијиодпадаМлетачкеРепубликедоуједињења, 
Ге ца Кон, Бе о град, 1937, стр. 183.

14) У част сто пе де се то го ди шњи це ро ђе ња овог ве ли ког сла ви сте По крет за об но ву ср би-
сти ке и Вла да РСК ор га ни зо ва ли су ме ђу на род ни на уч ни скуп и пу бли ко ва ли два збор-
ни ка ра до ва, под на зи вом ЉетописМатицесрпскеуДубровнику.

15) Ви ди: Ми лош Ко ва че вић, „Зна чај Ду бров ни ка за стан дар ди за ци ју срп ско га књи жев ног 
је зи ка“, у: ЉетописМатицесрпскеуДубровнику, Збор ник ра до ва 1, при ре дио др Мом-
чи ло Су бо тић, Бе о град, 2010, стр. 307-319.
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био аутен ти чан по крет нај о бра зо ва ни јих Ср ба то га вре ме на, те да 
ови ба шти ни ци срп ског је зи ка и кул ту ре ни шта пре че ни су има ли. 

На хр ват ским, Штро сма је ро вим и Ја ги ће вим иде ја ма фор ми-
ра на је ју го сло вен ска др жа ва. Ју го сла ви ја ни је на ста ла на иде ја ма 
Све тог Са ве, До си те ја и Ву ка, тј. на иде ја ма да је дан на род чи ни 
је дан је зик, ко ји се на тој осно ви мо же по ли тич ки удру жи ва ти са 
дру гим на ро ди ма, те да је и срп ски на род, у скла ду са европ ским 
ме ри ли ма, мул ти кон фе си о на лан на род, већ је на ста ла на бес при-
мер ној кра ђи од стра не Хр ва та срп ској је зи ка, срп ске књи жев но-
сти, кул ту ре и нај по сле, срп ског на ро да. На и ме, пот пу но је ја сно 
да је хр ват ска те за о Хр ва ти ма „но во што кав ци ма“ тре ба ла да по-
слу жи за при сва ја ње срп ске сред њо ве ков не ду бро вач ке књи жев-
но сти. Хр ва ти „но во што кав ци“ ни су ни шта дру го не го Ср би ка-
то ли ци, а нај по зна ти ји би ли су упра во ду бро вач ки књи жев ни ци. 
Уоста лом, ве ћи на исто ри ја срп ског на ро да кра јем IX и по чет ком 
XX ве ка (Кон стан тин Ји ре чек, Вла ди мир Ћо ро вић, Ми лан Убав-
кић, А. Мај ков, Пан те ли ја Срећ ко вић, Вла ди мир Ка рић...) Ду бров-
ник сма тра срп ским про сто ром и срп ским ет но сом.16) Исто та ко, у 
исто ри ја ма срп ске књи жев но сти до ју го сло вен ског пе ри о да (Пи-
пин, Па вле Јо зеф Ша фа рик, Сто јан Но ва ко вић, Љу бо мир Сто ја но-
вић, Ти хо мир Осто јић, Па вле По по вић...) ду бро вач ка књи жев ност 
се сма тра де лом срп ске књи жев но сти. Та да се срп ска књи жев ност 
из у ча ва ла као на род на, ста ра, сред њо ве ков на (ду бро вач ка) и но ва. 
По сле Дру гог свет ског ра та ду бро вач ка књи жев ност од јед ном пре-
ста је да бу де срп ска. 

Све у све му, срп ски фи ло ло зи, а за тим и срп ски по ли ти ча ри 
су се те шко огре ши ли о фи ло ло шке и ет нич ке прин ци пе, при хва-
та ју ћи да се од срп ског је зи ка про гла се но ви је зи ци и по вер ском 
прин ци пу ство ре но ве на ци је. Овај прин цип у Ти то вој Ју го сла ви ји, 
за сно ва ној на фор му ли „сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла ви ја, пра ти ли су 
и оста ли ет но је зич ки се па ра ти зми. Та ко су бо сан ски му сли ма ни 
(од 1992. Бо шња ци), ко ји су кра јем 1960-их ко му ни стич ким де-
кре том по ста ли на ци ја, про гла си ли свој „бо шњач ки“, а за тим, из 
др жа во твор них и ге о по ли тич ких раз ло га, „бо сан ски“ је зик, са на-
ме ром да си ту и ра ју БиХ као „це ло ви ту, гра ђан ску и де мо крат ску“, 
а у ства ри да се на мет ну као но ви исто риј ски, је зич ки и др жав ни 

16) Ви ди: Бран ко На до ве за, „Ду бров ник у исто ри ја ма Ср ба“, у: ЉетописМатицесрпске
уДубровнику, Збор ник ра до ва 1, при ре дио др Мом чи ло Су бо тић, Бе о град, 2010, стр. 
67-75.
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ен ти тет, про тив но свом срп ском ет но је зич ком по ре клу. На све ово, 
ћу та ле су зва нич не срп ске на ци о нал не ин сти ту ци је: СА НУ, Ма ти-
ца срп ска, Ву ко ва за ду жби на, СКЗ и дру ге; ни ко да се су прот ста ви 
не на уч ној и не е вроп ској прак си, да ука же да: „ни ко у Евро пи је зи-
ке ни је иден ти фи ко вао по вер ској при пад но сти“. 

Атак на срп ски иден ти тет из вр шен је и у Цр ној Го ри, та ко што 
је мон те не грин ска власт, про гла ша ва њем др жав не са мо стал но сти 
(2006), ко ја је би ла и не ле ги тим на, про гла си ла и не ка кав цр но гор-
ски је зик, ко ји је тре ба ло да учвр сти ову ан ти срп ску др жав ну тво-
ре ви ну. И ов де је срп ски је зик до жи вео чуд но ва ту ме та мор фо зу, а с 
је зи ком и на род. Од јед ном су Ср би по ста ли Цр но гор ци. И ни ко од 
срп ских на ци о нал них ин сти ту ци ја ни је ре а го вао, по ли тич ки врх 
Ср би је по хр лио је да че сти та ус по ста вља ње др жа ве и на ци је на 
исто риј ском и ет но је зич ком фал си фи ка ту. 

Да под се ти мо. Цр на Го ра се у вре ме раз би ја ња и рас па да ју го-
сло вен ске др жа ве опре де ли ла да оста не у за јед ни ци са Ср би јом, и 
она је ту сво ју, го то во пле би сци тар ну, во љу по твр ди ла ре фе рен ду-
мом 1992. го ди не. Зва нич ни је зик у Цр ној Го ри та да (од 1992-2006) 
био је срп ски, као и пре Новосадскогспоразума (1954), сем у раз до-
бљу из ме ђу два свет ска ра та ка да је на зив је зи ка био српскохрват
скословеначки. Од 1954. до 1992, је зик се звао српскохрватски. 
Та да се и мла ди цр но гор ски ли дер Ми ло Ђу ка но вић опре де љи вао 
као Ср бин. Да нас је он ро до на чел ник ан ти срп ске, мон те не грин ске 
по ли ти ке, за го вор ник цр но гор ског је зи ка, цр но гор ске на ци је и цр-
но гор ске пра во слав не цр кве. 

Ина че, срп ски на ци о нал ни иден ти тет у Цр ној Го ри пред ју го-
сло вен ском и пред ко му ни стич ком пе ри о ду би је не спо ран. По чет-
ком XX ве ка у Цр ној Го ри, ка ко сто ји у уџ бе ни ку из зе мљо пи са, 
жи ве са мо Ср би, пра во слав ни и не што ка то ли ка. Го ди не 1948, на-
кон ко му ни стич ке ре во лу ци је, го то во у истом про цен ту, а то је око 
97%, у Цр ној Го ри жи ве ли су по на ци о нал но сти Цр но гор ци. У сво-
јој ан ти срп ској за не се но сти ак ту ел на власт у Цр ној Го ри и Под го-
рич ку скуп шти ну 1918, на ко јој се срп ски на род у Цр ној Го ри опре-
де лио за при са је ди ње ње Ср би ји, пред ста вља као срп ску оку па ци ју 
Цр не Го ре. Ето до кле је до ве ла ти то и стич ка, кро а то ко ми ни стич ка 
иде о ло ги ја у свом ра зор ном де ло ва њу у окви ру истог на ро да, исте 
– пра во слав не ве ре, истог пи сма – ћи ри ли це. Он да је ма ње за чу ђе-
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ње што су се од свог срп ског по ре кла оту ђи ли ино вер ци-ка то ли ци 
и му сли ма ни, ко ји за зи ру од ћи ри ли це и пра во сла вља.17) 

Лин гви ста Дра го љуб Пе тро вић тач но ука зу је да: „Не по сто-
ји на про сто ру што кав шти не ни је дан дру ги је зик осим срп ског, то 
је лин гви стич ка чи ње ни ца, при че му је и „бо шњач ки“ но ва из ми-
шљо ти на бу ду ћи да је „Бо шњак“ ста ро име за Ср бе; то га су све сни 
и не ки „Бо шња ци“, па са да хо ће „бо сан ски је зик“. Све су то „је зи-
ци“ ко је је уте ме љио Вук. И сви су они ни кли на срп ској ли ва ди. 
Ка да су ту ли ва ду по де ли ли са сво јим ко ма ди ћем мо гли су шта су 
хте ли, али им је зик увек за пи ре у гр лу: мо гу они про ме ни ти и име 
и на ци ју и ве ру, али не мо гу је зик. Он оста је вла сни штво оно га 
ко га је уте ме љио, то јест Ср ба. А о „хр ват ском“, „бо шњач ком“ и 
„цр но гор ском“ је зи ку мо ћи ће се го во ри ти тек кад се про го во ри 
„аустриј ским“ или „аме рич ким“ или слич ним „је зи ци ма“.18)

На жа лост, у Ср би ји, у ње ним кључ ним на ци о нал ним ин сти-
ту ци ја ма, као и у вла да ју ћој по ли ти ци, пот пу но се за не ма ру ју 
европ ски, а ти ме и срп ски ет но је зич ки прин ци пи на ко ји ма се за-
сни ва са вре ме ни на ци о нал ни иден ти тет. Та ко у скла ду са вла да-
ју ћом сер бо кро а ти сти ком, у Ср би ји срп ски је зик је и ве ћин ски и 
ма њин ски, јер ни ко озби љан не мо же твр ди ти да је зик ко јим го-
во ре Хр ва ти и Бу њев ци у Вој во ди ни и Бо шња ци у Ра шкој обла сти 
ни је срп ски је зик. Има мо је зич ки, а ти ме и ет нич ки па ра докс: ка да 
го во ри Оли вер Ду лић, он го во ри „хрватским“ је зи ком, Бо рис Та-
дић српским, а Ра сим Ља јић „бошњачким“, и све то у скла ду не 
са на уч ним прин ци пи ма, не го са прин ци пом људ ских пра ва. Или 
дру ги слу чај. Бо ра ве ћи не дав но у Но вом Па за ру, пред сед ник Ср-
би је Бо рис Та дић по ру чио је Бо шња ци ма да има ју пу но пра во свој 
је зик, сво ју књи жев ност, сво ју кул ту ру. Та дић ни је ре као ко ји је то 
по се бан је зик Бо шња ка у Ср би ји, још ма ње ко ја је то њи хо ва књи-
жев ност. На рав но, не мо же из ми сли ти не што че га не ма, па ма кар 
то зах те ва ла и људ ска пра ва. Али је ти ме учи ње на не про це њи ва 
ште та на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба, па и тих Бо шња ка ко ји гра де 
ку лу на пе ску. Уоста лом, да је сво је вре ме но Скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је ста ла чвр сто на ста но ви ште До си те је ве и Ву ко ве на у ке о 
је зи ку – ср би сти ке, не би се мо гло до го ди ти да Бо шња ци осни ва ју 
Ака де ми ју на у ка и умет но сти у Но вом Па за ру. Раз у ме се, не ма мо 

17) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Про ду же так хр ват ске по ли ти ке“, Политичкаревија, 
бр. 2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 199-224.

18) Пре ма: „Је зи ци са срп ске ли ва де“, Новости, 1. ав густ 2011, стр. 15.
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ни шта про тив њи хо вих људ ских и ет нич ких пра ва, али не мо же мо 
да не ука же мо на исто риј ске фал си фи ка те од ко јих ду го роч но ни ко 
не мо же да има ко ри сти.

Српскописмо

О срп ском пи сму (пи сми ма) пи са ли смо у ви ше на вра та19), и 
овом при ли ком ће мо украт ко из не ти на ше ста во ве. Ћи ри ли ца је 
срп ско на ци о нал но пи смо и она је, као и сва ко на ци о нал но пи смо, 
те мељ срп ске на ци о нал не кул ту ре. Ср би су ве за ни за ћи ри ли цу од 
са мих по че та ка сво је пи сме но сти. По зна то је да су се Ср би слу жи-
ли и гла го љи цом, али у на у ци ни је до кра ја об ја шње но ко је је пи-
смо ста ри је и ко јим по во дом је на ста ло. У сва ком слу ча ју ћи ри ли ца 
је и да нас пи смо по ко јем су Ср би пре по зна тљи ви у све ту. И по ред 
по од ма клог про це са ла ти ни за ци је. Лин гви сти је ве жу за Ћи ри ла и 
ње го ву ми си ју по ло ви ном 9. ве ка, али је срп ска пи сме ност утвр ђе-
на и ра ни је. За њу су да нас, као и у про шло сти, ве за ни сви они ко ји 
су све сни сво је срп ске на ци о нал но сти. Сва ко од ба ци ва ње срп ске 
ћи ри ли це, пред ста вља од ба ци ва ње срп ске на ци о нал не при пад но-
сти, и то је сво је вр сно на ци о нал но из дај ство. 

Ћи ри ли цом су спо чет ка пи са ли сви Ср би, у свим срп ским зе-
мља ма. По чет ком XI II ве ка бо сан ски бан Ма ти ја Ни но слав сво-
је по да ни ке на зи ва Ср би ма, а ћи ри ли цом је пи сан пр ви до да нас 
по зна ти до ку мент из Бо сне: по ве ља ба на Ку ли на Ду бров ча ни ма, 
1189. го ди не. Ћи ри ли цом су пи са ли Ср би у Бо сни као и њи хо ви 
до ју че ра шњи су на род ни ци, бо сан ски му сли ма ни на кон тур ског за-
по се да ња Бо сне и из вр ше не исла ми за ци је. Бо сан ски бе го ви су је 
зва ли „Ста ра Ср би ја“ или „бе гов ско пи смо“, и би ла је у упо тре би 
до оку па ци је БиХ од стра не Аустро-Угар ске 1878. го ди не. Уоста-
лом, Бо сна и Хер це го ви на у европ ској на у ци сма тра не су за срп ске 
ет но граф ске зе мље све до овог, за Ср бе фа тал ног кон гре са (Бер-
лин ски кон грес, 1878).20) Број на је ли те ра ту ра (Ша фа рик, Грим, 
Ле по лод Ран ке) ко ја бо сан ске му сли ма не сма тра огран ком „срп-
ског пле ме на“, чи ји је пре лаз тра јао ве ко ви ма, али при то ме ни су 

19) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Политичкамисаосрбистике, ИПС, Бе о град, 2010; Мом чи ло 
Су бо тић, „Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба“, Политичкаревија, бр. 1/2009, 
ИПС, Бе о град, 2009, стр. 67-88.

20) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, ХрватииБосна.ГеополитичкезамислиуХрватској
премаБоснииХерцеговини, део: Ге о по ли тич ке од ли ке са мо стал не бо сан ске др жа ве, 
Бе ли ан ђео, Ша бац, 2002, стр. 16-44.
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про ме ни ли је зик. Ни су про ме ни ли, али су га у ју го сло вен ском и 
пост ју го сло вен ском пе ри о ду пре и ме но ва ли. Аустри ја им је, пре-
ко Бе ња ми на Ка ла ја, на мет ну ла ла ти ни цу и на тој осно ви кон цепт 
„бо сан ске на ци је“, као ко рак ка пот пу ном одва ја њу од срп ства. Ћи-
ри ли ца је би ла зва нич но пи смо на тур ској Пор ти, где је био ве ли ки 
број Ср ба у, би ло у свој ству ве ли ких ве зи ра или дру гих ви со ких 
офи ци ра и слу жбе ни ка моћ не им пе ри је.

Али, с об зи ром да су Ср би по ка за ли сла бу ет нич ку са мо свест 
и ола ко пре ве ра ва ли и при хва та ли дру ге ве ре, они су, уда ља ва ју ћи 
се од свог срп ског име на и пра во слав не ве ре, при хва та ли и дру-
го – ла ти нич но пи смо. Та ко је игром историјскесудбине ла ти ни ца 
по ста ла дру го срп ско пи смо, или ка ко ка же Рад ми ло Ма ро је вић 
– ал тер на тив но срп ско пи смо. Ла ти ни ца се (на рав но: срп ска ла ти-
ни ца) у овој књи зи по сма тра као срп ско ал тер на тив но пи смо. А то 
зна чи као пи смо за по себ не и до пун ске по тре бе и за по себ ну (ка-
то лич ку) по пу ла ци ју. Ми смо пред ло жи ли, и у по себ ном при ло гу 
обра зло жи ли ре фор му срп ске ла ти ни це...21) Ср би ка то ли ци пи са ли 
су углав ном ла ти ни цом, ма да је би ло и оних ко ји су ко ри сти ли ћи-
ри ли цу. Та ко је Ма ти ца срп ска у Ду бров ни ку сво ја из да ња (свих 16 
књи га) из да ла на ћи ри ли ци. Та ко је зах те вао за ду жби нар Ма ти це 
Кон стан тин Вуч ко вић. То су, из ме ђу оста лих, књи ге Ива Вој но ви-
ћа СмртмајкеЈуговића и ЛазаревоВаскрсење, Мар ка Ца ра Наше
приморје, Ви да Ву ле ти ћа Ву ка со ви ћа ЦарДушануДубровнику и 
дру ге. Све их је штам па ла об но вље на Ма ти ца срп ска у Ду бров ни-
ку из Бе о гра да, 2010. го ди не. По на сло ви ма ових књи га, Ива Вој-
но ви ћа на при мер, ви ди мо чи ји су ово пи сци. Уоста лом, осни ва ње 
Ма ти це срп ске у Ду бров ни ку по мо гла је Срп ска пра во слав на цр-
ква, тј. Срп ска цр кве на оп шти на, а ње ни чла но ви би ли су ве ћи-
ном Ср би ка то ли ци. Пр ви пред сед ник Ма ти це био је Ни ко ла Ба-
бић, Ср бин ка то лик, као и се кре та ри др Фра но Ку ли шић и Стје по 
Кне же вић. Срп ство је у то вре ме би ло до ми нант но у Ду бров ни ку, 
ко ји је по стао ње го во се ди ште, као и у Дал ма ци ји, па ни је чуд но 
да су пр ви са рад ни ци Са ве Бје ла но ви ћа, во ђе Ср ба из При мор ја, и 
уред ни ка чу ве ног „Срп ског ли ста“ (доц ни је „Срп ски глас“) би ли 
ка то лич ки Ср би: др Иг њат Ба ко тић, Ан тун Фа брис и Мар ко Цар.

У књи зи Српскаписма Пе тар Ми ло са вље вић је не дво сми сле-
но до ка зао да је Вук осим срп ске ћи ри ли це тво рац и срп ске ла-
ти ни це, ко ју нео сно ва но на зи ва ју хр ват ском ла ти ни цом или „га ји-

21) Ви ди. Рад ми ло Ма ро је вић, нав. де ло, стр. 16.
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цом“. На и ме, Вук је у Првомсрпскомбуквару (1827) пред ста вио и 
„азбу ку Ср ба за пад не ве ре“. Ова ла ти ни ца има као и ћи ри ли ца 30 
сло ва. У њој су 29 сло ва иден тич на сло ви ма да на шње ла ти ни це, 
са мо је сло во ђ пи са но као ди граф, dj, ко је ће као ђ уве сти Ђу ро Да-
ни чић, у вре ме пра вље ња Рјечникахрватскогилисрпскогјезика. 
Исто риј ска је чи ње ни ца, да је Љу де вит Гај од ба цио сво ју ла ти ни цу 
и пре у зео Ву ко ву, тј. срп ску ла ти ни цу. 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, 
Алек сан дар Бе лић и Па вле 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. Дво а збуч је ни је ка рак те ри-
сти ка са мо Ср ба. Има и дру гих на ро да ко ји су ко ри сти ли или ко ри-
сте два пи сма и ти ме ни су из гу би ли ни шта од сво га иден ти те та.22)

Ипак, мо ра мо да ис так не мо да је нео п ход но за шти ти ти ћи ри-
ли цу као аутен тич но срп ско пи смо. На ћи ри ли ци су на ста ла срп ска 
де ла не про ла зне вред но сти : Мирослављевојеванђеље, Номоканон 
Све тог Са ве или Законик Ца ра Ду ша на, по че му се Ср би пре по-
зна ју. При то ме, срп ску ла ти ни цу тре ба по сма тра ти као ал тер на-
тив но пи смо ко је сви пи сме ни Ср би зна ју на пи са ти и про чи та ти. 
23) Са гла сни смо са Ма ро је ви ћем ка да ка же да „дво а збуч је“ ни је 
ни ка кво „из у зет но бо гат ство“ и „ве ли ка вред ност на ше кул ту ре“, 
ка ко не ки твр де, већ „на ша исто риј ска суд би на: срп ски на род се 
на ла зи на рас кр шћу две ју кул ту ра, ла тин ско-ка то лич ке и ви зан тиј-
ско-пра во слав не (ко ји ма се при дру жи ла и ори јен тал но-му сли ман-
ска), зна чај но срп ско пи са но на сле ђе је на ла ти ни ци (ду бро вач ка 
књи жев ност, али не са мо она) и је дан део Ср ба (ка то ли ци) слу жи 
се ла ти ни цом као сво јим пи смом. За то Ср би мо ра ју да не гу ју ћи-
ри ли цу као сво је на ци о нал но пи смо, али и да раз ви ја ју ком пе тент-
ност за чи та ње и пи са ње сво га је зи ка ла ти ни цом. Та ко је ла ти ни ца 
по ста ла ал тер на тив но срп ско пи смо ко је, у нор мал ним усло ви ма, 
не би мо гло да угро зи основ но пи смо. Кад би „дво а збуч ност“ би ла 
не ка ква ве ли ка пред ност, и дру ги би на ро ди по хр ли ли да се њо ме 
ко ри сте. При том не тре ба за бо ра ви ти да је ис ти ски ва ње ћи ри ли-
це и на ме та ње ла ти ни це у Ду бров ни ку и Бо сни ме ђу ка то ли ци ма 
прет хо ди ло по ти ски ва њу њи хо ве срп ске на ци о нал не са мо све сти. 
Са да шње ин си сти ра ње цр но гор ских ли бе ра ла на ла ти ни ци ни је 
ни шта дру го не го спо ља шњи из раз њи хо ве ду хов не де на ци о на-

22) Ви ди: Пе тар Ми ло са вље вић, Српскаписма, Ба ња Лу ка – Бесједа, Бе о град, Арслибри, 
2006.

23) Пре ма про це на ма да нас око 53% Ср ба пи ше ћи ри ли цом а 47% ла ти ни цом.
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ли за ци је“.24) Има ју ћи у ви ду да су срп ску ла ти ни цу при хва ти ли и 
Хр ва ти, као што су при сво ји ли срп ски је зик и по ку ша ва ју да при-
сво је срп ску кул тур ну ба шти ну, на ста лу на срп ском је зи ку и пи сму, 
не сме мо се од ре ћи сво га дру гог пи сма, јер он да при сва ја њу не ће 
би ти кра ја. На ред за при сва ја ње до шао би, по Ја ги ће вој фор му-
ли, ије кав ски ди ја ле кат срп ског је зи ка, и ти ме по хр ва ћи ва ње Ср ба 
за пад но од Дри не... С дру ге стра не, ра ди за шти те ћи ри ли це као 
срп ског пи сма, нео п ход но је да се устав на од ред ба о упо тре би ћи-
ри ли це до след но и бес пре кор но при ме њу је. То зна чи да се нат пи си 
на рад ња ма, јав ним уста но ва ма, фа бри ка ма, као и пут ни прав ци, 
зва нич на до ку мен та и пре пи ска мо ра ју пи са ти на ћи ри лич ном пи-
сму. Све дру го је на пад на ћи ри ли цу као обе леж је срп ског на ци о-
нал ног иден ти те та. Раз у ме се, Ср би ка то ли ци и Ср би му сли ма ни 
има ју пра во на ко ри шће ње ла ти ни це, тј. на пре пи ску и до ку мен та 
на ла ти ни ци, ако то же ле. И на рав но, ма њи не, та ко ђе на свом је зи-
ку и пи сму, ка ко је то Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но. 

Да би се са гле да ла це ли на срп ског иден ти те та не сме се иг-
но ри са ти исто риј ски кон текст ко ји је из не дрио срп ство „три за ко-
на“ и два пи сма. Мо жда мо же мо твр ди ти да је то из раз сла бо сти 
срп ског ет нич ког суп стра та, али не мо же мо по ри ца ти да су срп-
ску књи жев ност ства ра ла сва три ње го ва де ла на оба пи сма. У сам 
врх срп ске књи жев но сти спа да ју де ла тро ји це Ср ба „три за ко на“: 
Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цр њан ског и Ме ше Се ли мо ви ћа. Њих је 
опре де љи вао њи хов срп ски је зик25), и они се не мо гу пре пу сти ти 
сво ја та њу но вих „вер ских“, син те тич ких на ци ја на срп ском ет но-
је зич ком про сто ру. Као што се не мо же дру гом на ро ду (Хр ва ти ма) 
пре пу сти ти ду бро вач ка сред њо ве ков на књи жев ност. Ми ти ме не 
твр ди мо да су је зик и пи смо (срп ска ћи ри ли ца и срп ска ла ти ни ца 
и књи жев на де ла на ста ла на њи ма) је ди ни еле мен ти на ци о нал ног 
иден ти те та Ср ба, али сма тра мо да су кључ ни, и да се без то га ства-
ра не це ло вит, недомишљенинедовршеннационалниидентитет. 
На жа лост, тај, у су шти ни, ре ду ко ван на ци о нал ни иден ти тет не гу-
ју во де ће срп ске на ци о нал не ин сти ту ци је, и на то ме је за сно ва на 
офи ци јел на срп ска по ли ти ка. А то нас ниг де не ће од ве сти, јер тру-
ли ком про ми си у на у ци и по ли ти ци ра ђа ју но ве про бле ме, ко је не 
мо же мо ре ша ва ти па ли ја тив но и на пар че. Нео п ход на је про ме на 

24) Рад ми ло Ма ро је вић, исто, стр. 159-160.
25) Ме ша Се ли мо вић је у СА НУ оста вио и те ста мент у ко јем на во ди да при па да је зи ку и 

на ро ду ко јим су пи са ли Ње гош и Ву ка Ка ра џић, да кле срп ском на ро ду и срп ском је зи-
ку.
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је зич ке и по ли тич ке па ра диг ме, ко ју је срп ска фи ло ло шка и по ли-
тич ка ели та не кри тич ки при хва ти ла у ју го сло вен ском пе ри о ду. 

По крет за об но ву ср би сти ке је на Но во сад ском ску пу (2007) 
под под на сло вом Срп ско пи смо за кљу чио: „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 но г 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 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 đ, (уме сто dj).

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“.26) 

Историјскоискуство
укорењивањеиискорењивањесрпскогидентитета

Не ма ни ка кве сум ње да је др жа ва срп ског на ро да по сто ја ла 
и пре де ве тог ве ка, али се срп ска сред њо ве ков на др жа ва по че ла 
озбиљ ни је фор ми ра ти за вла да ви не Не ма њи ћа. У са мо стал ној срп-
ској др жа ви, за хва љу ју ћи нај ви ше пра во слав ној, све то сав ској цр-
кви и по ли тич кој спо соб но сти не ма њић ских вла да ра до шло је до 
уко ре њи ва ња срп ског на ро да и ње го вог иден ти те та ме ђу на ро ди ма 
Бал ка на и Евро пе. У пе ри о ду ши ре ња и ја ча ња срп ске др жа ве и 
сре ђи ва ња уну тра шњих при ли ка ја чао је и срп ски иден ти тет. Три 
су ва жна до ку мен та ко ја све до че срп ско кул тур но, на ци о нал но и 
др жав но при су ство у Евро пи то га вре ме на. То су: Мирослављево
јеванђеље,Номоканон(Крмчија)СветогСавеиДушановЗаконик. 
Успон срп ске др жа ве и ја ча ње и об ли ко ва ње срп ског иден ти те та 
тра јао је пу на три ве ка – од XII до XV ве ка. Био је то пе ри од у ко јем 

26) За кључ ци Но во сад ског на уч ног ску па Српскопитањеисрбистика, део „Срп ско пи-
смо“, Збор ник ра до ва 2, 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.
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је „Са ва Не ма њић све до чио на де лу мо гућ ност оства ре ња чу ве не 
ви зан тиј ске пра во слав не иде је о сим фо ни ји од но са др жа ве и цр-
кве“.27) Та ко је би ло до па да Де спо то ви не, 1459. го ди не. 

Сво је вр сно ре гре ди ра ње (вра ћа ње на зад) на сту пи ло је на па-
дом на Ср би ју и срп ске зе мље моћ не Ото ман ске им пе ри је, ко ја је 
но си ла дру гу ци ви ли за ци ју и дру гу ре ли ги ју. У овом ци ви ли за циј-
ском су ко бу Ср би су из гу би ли др жа ву и от по чео је ве ков ни про цес 
њи хо вог ду хов ног, вер ског и на ци о нал ног ис ко ре њи ва ња. Срп ска 
свест и ет нич ка са мо свест по ка за ла се крај ње сла бом. На жа лост, 
ова скло ност ка пре ве ри и се па ра ти зму свих вр ста оста ла је рак 
ра на срп ског ка рак те ра до да нас. Вла ди ка Ни ко лај ова ко ту ма чи 
срп ски исто риј ски фа тум: „Бог је пре пет сто ле ћа по слао из Ази је 
јед но хе рој ско пле ме да ка зни за ва ђе не и по це па не бал кан ске хри-
шћа не, па ле мо ра лом и ин те лек том... Ни је Бог иза брао Тур ке да 
нас Тур ци про све тле, но да нас ка зне... Вла да ви на тур ска ни је тре-
ба ло да зна чи за бал кан ске на ро де шко ло ва ње, но ог ње но чи сти ли-
ште“. Слич не или исто вет не за кључ ке Вла ди ка је до но сио и ка да је 
би ло ре чи о па ду Ца ри гра да и про па сти Ви зан ти је.28) 

Глав ни раз лог за пре ла зак у дру гу ве ру, а ти ме и у дру гу на ци ју, 
пред ста вља не до вољ но учвр шћен ет нич ки иден ти тет и сла бо или 
ни ка кво уко ре њи ва ње у соп стве ној ве ри и на ци ји. Јер пр ви ве ко ви 
исла ми за ци је (15. и 16. век) би ли су ви ше до бро вољ ни (тур чи ли су 
се срп ски фе у дал ци, бо га ти ји и шко ло ва ни ји хри шћа ни из ин те ре-
са), а тек од 17. ве ка, по сле не у спе ха у Беч ком ра ту, 1683. го ди не, 
ка да је тур ска моћ по че ла да опа да, исла ми за ци ја je по при ми ла на-
сил не об ли ке. Мно ги ауто ри, ме ђу њи ма и Је ро тић, пре ла же ње у 
дру гу ве ру по сма тра ју као вид иден ти фи ка ци је са агре со ром.

Но во уко ре њи ва ње Ср ба у при род ни ко ло сек сво је др жав но-
сти и пра во слав не ве ре, по че ло је са Пр вим срп ским устан ком. Из-
ра сла из на ци о нал не све сти, Срп ска ре во лу ци ја је ство ри ла те мељ 
су ве ре не срп ске др жа ве и сна жно ути ца ла на да ље ја ча ње срп ског 
на ци о на ли зма, на ко јем ће се гра ди ти срп ске ауто но ми је и др жа ве 
то ком IX ве ка. Пре ко сво јих нај бо љих по сле ни ка из вр ши ла је ду-
хов но ује ди ње ње срп ског на ро да. Вук Ка ра џић је цео свој ства ра-
лач ки опус по све тио том ци љу, а Ње гош сво је ге ни јал но пе снич ко 
оства ре ње на сло вља ва са „По све та Пра ху оца Ср би је“. Ову те жњу 

27) Вла де та Је ро тић, Вераинација, Ars Li bri, Бе о град, 2005, стр. 54. 27) 
28)  Ви ди: Вла де та Је ро тић, исто, стр. 16.
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за ује ди ње њем Ср ба нај бо ље ис ка зу је раз и гра но Бран ко во Коло. 
Сан о ује ди ње њу Ср ба на Бал ка ну от по чет ви те шком и му че нич-
ком Ка ро ђор ђе вом бу ном, устан ком, а за пра во ре во лу ци јом, и то 
све срп ском ре во лу ци јом29) тра је до да на шњих да на. Ср би ни су ус-
пе ли да на свом ет нич ком, је зич ком и исто риј ском про сто ру ство ре 
сво ју на ци о нал ну др жа ву.

Ју го сла ви ја је би ла де ли мич но ре ше ње срп ског на ци о нал ног 
пи та ња, ако се по сма тра ње на без бед но сна функ ци ја, с об зи ром на 
опа сност од гер ман ског ре ван ши зма и со вјет ске екс пан зи је. У ви-
ше на вра та смо ука зи ва ли на гре шку ко ју је учи ни ло срп ско по ли-
тич ко вођ ство при ли ком ства ра ња Ју го сла ви је. Ако је Ју го сла ви ја 
већ би ла исто риј ска ну жност, тре ба ло је ор га ни зо ва ти на фе де ра-
тив ном/кон фе де ра тивнм прин ци пу, при че му би се раз гра ни че ње 
из вр ши ло по ет нич ком прин ци пу. Та да би у са ста ву срп ске је ди ни-
це оста ли сви срп ски кра је ви, и та ко из бе гли сви не спо ра зу ми са 
Хр ва ти ма, па и они ко ји су кул ми ни ра ли ге но ци дом од стра не хр-
ват ске др жа ве над Ср би ма у два на вра та: 1941-1945. и 1991-1995. 
го ди не. Обе ле жа ва њем срп ског ет нич ког про сто ра Ср би ја и Ср би 
по ста ли би при влач ни и за Ср бе ка то ли ке и Ср бе му ха ме дан це. Би-
ла би то по бе да срп ске иде је и мно ги би се вра ти ли у пра во слав но 
срп ство.30) Ова ко, Ју го сла ви ја, и ка сни је ко му ни зам, пред ста вља ли 
су да ље ис ко ре њи ва ње срп ског иден ти те та и срп ски дис кон ти ну-
и тет у исто риј ском, ет нич ком, је зич ком, вер ском и ге о по ли тич ком 
сми слу.31) 

У пост ју го сло вен ском пе ри о ду, по го то во да нас, ет нич ка са-
мо свест код Ср ба, на ро чи то у Ср би ји, па ла је на нај ни же гра не. 
Уоч љив је је дан ет нич ки, је зич ки и ге о по ли тич ки па ра докс: на ци-
о нал на и др жа во твор на свест не у по ре ди во је ин тен зив ни ја код но-

29) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Оп ште срп ски ка рак тер срп ске ре во лу ци је 1804-1815“, Срп
скаполитичкамисао, 1-4/2004, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 15-
25. 

30) Би ло је слу ча је ва ко лек тив ног по врат ка му ха ме да на ца у пра во сла вље по сле Пр вог 
свет ског ра та, али Ју го сла ви ја, ус по ста вље на на хр ват ским, (Штро сма је ро вим) по сту-
ла ти ма, ни је би ла од го ва ра ју ћи ме ди јум за та кве ак ци је. Исто та ко, не ки ви ђе ни ји Ср би 
ка то ли ци вра ти ли су се у пра во сла вље, ка да су спо зна ли уло гу Ри мо ка то лич ке цр кве у 
хр ват ском зло чи ну ге но ци да над Ср би ма. По знат је слу чај књи жев ни ка Ср би на ка то ли-
ка, Мар ка Ца ра.

31) Да по ме не мо два у је зич ком по гле ду нео др жи ва ста ва. У пр вој Ју го сла ви ји у Ви дов-
дан ском (1921) и Ок тро и са ном уста ву (1931) сто ји од ред ба о зва нич ном је зи ку „срп-
ско хр ват ско сло ве нач ком“, а у дру гој, Ти то вој Ју го сла ви ји, на Но во сад ском до го во ру 
(1954) усво јен је спо ра зум по ко јем Ср би, Хр ва ти и Цр но гор ци има ју је дан на род ни и 
књи жев ни је зик. На но во сад ском ску пу (2007), По крет за об но ву ср би сти ке учи нио је 
на уч но не у те ме ље ним и дру штве но и на ци о нал но штет ним ове спо ра зу ме.
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во на ста лих др жа ва и на ци ја ( Хр ва та, Бо шња ка, Цр но го ра ца), ко је 
сво је по ре кло во де од срп ског ет но је зич ког ста бла, не го у Ср би ји 
и код Ср ба. 

ПравослављеиСПЦ

Сма тра мо да је исто риј ски не спор но да су Ср би би ли Ср би 
и пре не го што су при ми ли хри шћан ску ве ру. Али то ни нај ма ње 
не ума њу је сле де ћу исто та ко исто риј ски не спор ну тврд њу: право
славнаверајебуквалноодржаласрпскинародкрозисторију. И то 
пра во сла вље у свом осо бе ном-све то сав ском об ли ку, јер је Све ти 
Са ва, по став ши „хри шћа нин, нео бо рив у сво јој ве ри, раз у мео је за-
што је Ср бин и шта тре ба да чи ни као Ср бин, и тек та да и та кав мо-
гао је по ста ти отво рен, до бро љу бив пре ма сви ма“.32) Све то са вље је 
со бом но си ло морал ко ји је Ср бе опре де љи вао за „цар ство не бе-
ско“ и оно у срп ској фи ло зо фи ји жи во та има при мат над ма те ри-
јал ним „цар ством зе маљ ским“. Све то сав ска Срп ска пра во слав на 
цр ква по ста ла је, у ве ко ви ма под тур ском оку па ци јом, на до пу на за 
др жа ву, по у здан чу вар на ци о нал не традицијеиидентитета. Би ла 
је и оста ла чврст, јед но вре ме је ди ни, ко хе зи о ни чи ни лац срп ства у 
свим срп ским зе мља ма; ова ње на са ку пи тељ ска ми си ја по себ но је 
по ја ча на по сле об но ве Пећ ке па три јар ши је (1557)33). Цр ква је под-
сти ца ла и не го ва ла срп ску оби чај ну тра ди ци ју – срп ске сла ве, мо-
бе, свад бе, са хра не, у но ви је вре ме то су ис пра ћа ји си но ва у вој ску 
што пред ста вља је дин ствен до га ђај у све ту, за тим за дру гар ство у 
ло кал ној са мо у пра ви, као вид за јед ни штва и со ли дар но сти, али и 
же сток от пор ти ра ни ји и де спо ти ји од мет ну тог вла да ра. 

По зна то је да је Све ти Са ва био у до брим од но си ма са ка то ли-
ци ма, ка ко до ма ћим та ко и они ма чи је је зе мље на сво јим број ним 
пу то ва њи ма по хо дио. Исто та кво при ја тељ ство ука зи ва ли су му 
му сли ман ски ве ли ко до стој ни ци. До бре од но се са дру гим кон фе си-
ја ма, на ста ви ли су да одр жа ва ју и дру ги срп ски ар хи је ре ји и вла-
да ри. На Дво ру Ца ра Ду ша на, по ред пра во сла ва ца, рав но прав но су 
би ли за сту пље ни и Ср би ка то ли ци. 

Ка то ли чан ство и ислам нас ве ко ви ма суд бин ски пра те. Ка да је 
Ви зан ти ја, угро же на од Бу гар ске, по кле кла пред За па дом, за пад ни 
део Бал ка на у ко ме су жи ве ли Ср би, пре пу сти ла је рим ској цр кви. 

32) Вла де та Је ро тић, исто, стр. 140.
33) Та да је Ве ли ки ве зир тур ски Мех мед–па ша Со ко ло вић, по и сла мље ни Ср бин, за срп-

ског па три јар ха по ста вио свог бра та Ма ка ри ја Со ко ло ви ћа.
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То је би ло још пре Рас ко ла, а за кљу че но је са бор ским од лу ка ма у 
Спли ту, 924 и 929 го ди не. 

Пр во хри шћан ство је до Рас ко ла (1054) би ло за јед нич ко. Ме-
ђу тим Ср би су већ би ли вер ски по де ље ни. Јед ни су би ли пра во-
слав ни, а дру ги ка то ли ци. Пре ма Лу ји Ба ко ти ћу, та да је „пре ваг нуо 
ка то ли ци зам, да по сле Све тог Са ве ве ли ким де лом овла да пра во-
сла вље. Ве ћи на Ср ба ка то ли ка је во ди ла по ре кло од пра во слав них 
пре да ка (али не сви, не нпр. го спа ри ду бро вач ки)“.34) 

Ба ко тић35) при зна је еми нент ну на ци о нал ну вред ност Срп ске 
пра во слав не цр кве, а ка то лич ку сма тра за оно што она је сте, за 
уни вер зал ну цр кву, ко јој мо гу да при па да ју љу ди сва ке на род но-
сти, па по то ме и Ср би. Ви де ли смо да је ме ђу Ср би ма ка то ли ци ма 
би ло и ка то лич ких све ште ни ка. Они су би ли Ср би, а у јед ној ши рој 
иден ти тет ској пер спек ти ви Ју го сло ве ни и Сло ве ни. Али по је зи ку 
– сва ка ко Ср би. 

О зна ча ју ка то лич ког срп ства за рим ску ка то ли чан ску цр кву, 
све до чи и чи ње ни ца да Бар ски над би скуп но си ти ту лу При ма са 
срп ског. 36) То је по сле па пе јед на од чел них ти ту ла у ка то лич кој 
цр кви. На том зна чај ном ме сту за РКЦ ис ти чу се дво ји ца Ср ба: 
Ши мун Ми ли но вић, из Пе ра ста, од пра во слав них ро ди те ља, ко ји 
је на по ло жа ју бар ског над би ску па и при ма са срп ског био до 1912. 
(до смр ти), и Ни ко ла До бре чић, из око ли не Ба ра, та ко ђе од пра во-
слав них ро ди те ља, ко ји је на ме сту При ма са Ср би је био до кра ја 
жи во та (1955). Ми ли но вић је сво је срп ство по ка зао 1901, ка да су 
Хр ва ти по ку ша ли да ИлирскиЗаводСветогЈеронима пре тво ре у 
хр ват ски. На и ме, Илир ски (сло вен ски, српски) за вод осно ван је у 
го ди ни па да Ца ри гра да, 1453, и у ње му су се шко ло ва ли срп ски 
пи том ци за по тре бе ка то лич ке цр кве. И све је би ло у ре ду до дру-
ге по ло ви не 19. ве ка, ка да до ла зи до фор ми ра ња хр ват ске на ци је, 
углав ном на ба зи срп ског је зи ка. У скла ду са од лу ка ма Ка то лич-
ког кон гре са одр жа ног у За гре бу 1900, тре ба ло је све ка то ли ке ко ји 

34) Лу јо Ба ко тић, Ср би у Дал ма ци ји од па да Мле тач ке Ре пу бли ке до ује ди ње ња, Ге ца Кон, 
Бе о град, 1937, стр. 85.

35) Ба ко тић на во ди ин те ре сант но ми шље ње свог про фе со ра исто ри је, Ита ли ја на, ка то лич-
ког по па Ми ски а та, „да су све хри шћан ске цр кве до бре, и да то што су по де ље не не 
сме та, не го на су прот да то ко ри сти Хри сто вој ве ри... Он је го во рио ка да би се те цр кве 
ра ци о нал но мо гле по де ли ти, сви Гер ма ни би тре ба ло да бу ду про те стан ти, сви Ла ти ни 
ка то ли ци и сви Сло ве ни пра во слав ни. Ме ђу Сло ве ни ма је пра вио је ди но раз ли ку за 
Сло вен це, код ко јих је,, по ње го вом ми шље њу, ка то лич ка цр ква са чу ва ла све сво је ка-
рак те ри сти ке“. Нав. де ло, стр, 100.

36) Ви ди ши ре: Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, „О При ма су Срп ском“, од ло мак из књи ге: Ср
бијаиВатикан18041918.
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го во ре хр ват ско срп ским, а у ства ри срп ским је зи ком, пре о бра ти-
ти у Хр ва те. Та квомпла ну сме та ло је по сто ја ње Илирскогзавода
Светог Јеронима, тј. Ср би ка то ли ци. Ми ли но вић је, уз по др шку 
цр но гор ског кне за Ни ко ле и ње го вог ми ни стра Лу ја Вој но ви ћа, 
та ко ђе Ср би на ка то ли ка, осу је тио на ме ру Хр ва та, и убе дио Ва-
ти кан у по сто ја ње Ср ба ка то ли ка. Сво ју на ме ру о пре и ме но ва њу 
по ме ну тог за во да у - Хр ват ски, Хр ва ти ће ре а ли зо ва ти у Ти то вом 
пе ри о ду, 1972. го ди не. Ти ме је и фор мал но „уга ше но“ ка то лич ко 
срп ство. Ни ко ла До бре чић је био до кра ја у слу жби ју го сло вен ске 
иде је и др жа ве. Из ме ђу оста лог, по ма гао је, и фи нан сиј ски, на ци-
о нал на и про свет на дру штва (На род ну од бра ну, Ја дран ску стра жу, 
До бро вољ ци, Жен ско до бро твор но дру штво...). На сво јој лич ној 
за ду жбин ској ка то лич кој цр кви ко ју је по ди гао уз ар хи е пи скоп ско 
се ди ште, цр кви Све тог Ни ко ле, на пи сао је ћи ри ли цом сво је ар ци-
би скуп ско ге сло: „ЗаБога и за свој народ“. За вре ме ра та 1941-
1945, био је на стра ни по кре та от по ра и по др жа вао оп ште на род ну 
бор бу до осло бо ђе ња. Осу дио јер Сте пин че во „Па стир ско пи смо“ 
из 1945, ко је је го во ри ло о на вод ним не прав да ма у пр вој Ју го сла ви-
ји про тив Ри мо ка то лич ке цр кве, су прот ста вља ју ћи се за кључ ци ма 
до не тим на би скуп ској кон фе рен ци ји у За гре бу. Умро је за вре ме 
слу жбе не по се те За гре бу, но вем бра 1955. го ди не. 

По ста вља се пи та ње ка ко да се одр же ка то лич ки Ср би на кон 
ге но ци да ко ји је над Ср би ма учи ни ла не за ви сна хр ват ска др жа-
ва по мог ну та Ва ти ка ном и ка то лич ким кле ром? Да ли је уоп ште 
мо рал но ка то лич ко срп ство послеЈасеновца? РКЦ је пре ко сво јих 
пре ла та у Хр ват ској под сти ца ла и не по сред но вр ши ла би о ло шко 
уни ште ње срп ског на ро да, а рим ске па пе су по др жа ва ле, скри ва ле 
и по др жа ва ле та кве ак ци је. Да нас Сте пин ца и слич не бе а ти фи ку ју 
и про гла ша ва ју за све це. 

Од Ма рич ке бит ке 1371. го ди не до да нас, пра ти нас ислам, као 
не пре ста ни „жа лац у ме со“, опо ме на и иза зов...37) От пав ши од срп-
ске пра во слав не ве ре, исла ми зо ва ни су на род ни ци от па ли су и од 
срп ске на ци је. Они се са да у све му иден ти фи ку ју са сво јим по ро-
бљи ва чем. У БалканскомполуострвуЦви јић пи ше: „Му сли ман... 
по ста је нај ве ћи на сил ник пре ма сво јој бра ћи. Мо же се ре ћи да су 
ови от пад ни ци нај ви ше до при не ли да се ра ја до ве де до нај ни жег 
ступ ња по ни же но сти“.38)

37) Вла де та Је ро тић, исто, стр. 145.
38) Јо ван Цви јић, Балканскополуострвоијугословенскеземље–Основиантропогеогра

фије, Бе о град, 1996, стр. 173.
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На сла бу ет нич ку са мо свест Ср ба и скло ност ка гу бље њу и 
раз два ја њу на ци о нал ног иден ти те та, нај бо ље је кроз ре чи Те о до-
си ја Мр ко је ви ћа ука зао Пе тар Пе тро вић Ње гош, у спе ву Лажни
царШћепанМали:

ВјеровањаСрбеистражише!
СвакиСрбинкојисепревјери,
Простовјеруштозагрлидругу,
Номупростонебилопредбогом
Штооцрниобразпредсвијетом
ТесезватиСрбиномнехоће.39) 

Су о че ни са смрт ном опа сно шћу од пре ве ре, пра во слав ни Ср-
би су у сво јој ве ри пре по зна ли ба зич ни иден ти тет. О то ме Де сан ка 
Мак си мо вић у пе сми „О по ре клу“, пе ва: 

„Јазнамкосам
позвону
штосазадужбинанемањићкихпева,
појасностињеговагласа,
потомештомеодСтуденицедоМилешеве
прадедовигледајусиконостаса
иштосвакиуруцидржихрам“.

Има ју ћи у ви ду ве ков но срп ско стра да ње за „за крст ча сни и 
сло бо ду злат ну“, вла ди ка Ни ко лај про гла сио је пра во слав ни срп-
ски на род Те о ду лом-иза бра ним Бо жи јим на ро дом. Пи та мо се да 
ли је и да на шње стра да ње Ср ба, ко ји се бо ре за сво ја по ли тич ка, 
на ци о нал на и др жав на пра ва, ко ја су у скла ду са ме ђу на род ним 
прав ним и по ли тич ким по рет ком, до каз Бо жи је иза бра но сти ово га 
на ро да, но во га Изра и ља.

Националнадржавакаофакторидентитета

На ци о нал на др жа ва је тво ре ви на но ви је исто ри је, то је те ко-
ви на XIX и XX ве ка. Су де ћи по ми шље њу не ких ауто ра, као и по 
ак ту ел ној по ли тич кој прак си, став пре ма на ци о нал ној др жа ви је 
дво јак: јед ни сма тра ју да је на ци о нал на др жа ва нај ви ши и нај е фи-
ка сни ји об лик ор га ни зо ва ња дру штва и чу ва ња на ци о нал не по себ-
но сти, док дру ги ис ти чу да ак ту ел ни про цес гло ба ли за ци је пре вла-
да ва свет др жа ва-на ци ја. У јед ној рас пра ви о не мач ком уста ву, ко ји 

39) Пе тар Пе тро вић Ње гош, ЛажницарШћепанМали, ре чи Те о до си ја Мр ко је ви ћа – IV, 
сти хо ви 317, 319-323)
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је пи сан 1801-1802. и об ја вљен тек 1893, Хе гел ве ли да кул ту ра без 
др жа ве, ни је мо гу ћа. За ње га се „умет ност и на у ка не раз два ја ју од 
др жа ве, они су са мо од ре ђе ни мо мен ти ду хов ног би ћа др жа ве, они 
су са ма др жа ва“.40)

Кад је у пи та њу срп ска др жа ва и њен ути цај на из град њу и 
очу ва ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та, Ср би има ју сле де ће 
исто риј ско ис ку ство. Срп ску др жа ву, ко ја је па ла под Осман ли ја ма 
по ло ви ном 15. ве ка, за ме ни ла је Срп ска пра во слав на цр ква. Цр ква 
је, под се ћа ју ћи на сјај и сла ву не ма њић ке др жа ве, чу ва ла у на ро ду 
жи во се ћа ње и на ду да ће оп ста ти, „осве ти ти Ко со во“ и об но ви ти 
„Ду ша но во цар ство“. Об но вом Пећ ке па три јар ши је Срп ска цр ква 
је про ши ри ла сво ју ју рис дик ци ју на све срп ске зе мље, не гу ју ћи 
„ко сов ски за вет“ ме ђу Ср би ма. Та ко су Ми лош, Ла зар и Ко сов ски 
бој по ста ли мит и ле ген да, али и нај жи вља ствар ност ко ју су Ср би 
сва ко днев но жи ве ли. С Ка ра ђор ђе вим устан ком сан о срп ској др-
жа ви по чео је да се оства ру је.

На ши ду хов ни ме ђа ши по ста ли су на ше цр кве и ма на сти ри, 
ди љем срп ских зе ма ља. Наш ду хов ни про стор обе ле жи ли су на-
ши ве ли ки ро ман ти ча ри, пе сни ци и пи сци: До си теј, Вук, Ње гош, 
Бран ко Ра ди че вић, Змај, Ђу ра Јак шић, Ла за Ко стић, Си мо Ма та-
вуљ, Јо ван Ду чић, Алек са Шан тић, Пе тар Ко чић, Ан дрић и Цр-
њан ски, Ме ша Се ли мо вић, Скен дер Ку ле но вић, Бран ко Ћо пић, Бо-
ра Стан ко вић, Иво Ћи пи ко, чи та ва пле ја да ду бро вач ких пи са ца... 
Срп ски ду хов ни про стор, а то зна чи срп ски иден ти тет, је оп ста јао 
и зра чио за хва љу ју ћи и срп ској књи жев но сти. 

До пр ве Ју го сла ви је срп ски ду хов ни про стор је и по тен ци јал-
ни срп ски по ли тич ки и др жав ни про стор. Шан тић у пе сми „Мо-
ја отаџ би на“ пе ва: „И сву да где је срп ска ду ша ко ја/та мо је ме ни 
отаџ би на мо ја/мој дом и мо је ро ђе но ог њи ште“. У пе сми „Остај те 
ов дје“, он по зи ва сво је су на род ни ке му ха ме дан ске ве ре да се не 
исе ља ва ју у ту ђи ну, јер „Гр ки су ту ђи за ло га ји хље ба/гдје сво га не-
ма и гдје бра та ни је“. По све ра зу мљи во јер срп ски ет нич ки про стор 
об у хва та не са мо „ужу“ Ср би ју већ и при мор ске срп ске по кра ји не 
од ушћа ре ке Це ти не на се ве ро за па ду до ушћа ре ке Бо ја не на ју го-
за па ду. Од Сте фа на Не ма ње, Ср би ја је стал но из ла зи ла на мо ре, а 
за Ду ша но ве вла да ви не из ла зи ла је на три мо ра, Ја дран ско; јон ско 

40) Пре ма: Ми ло рад Ек ме чић, „Српскудуховнипросторнаразмеђи векова“, у: Срп ски 
ду хов ни про стор, Збор ник АНУРС, Ба ња Лу ка, Срп ско Са ра је во, 1999, глав ни уред ник 
ака де мик Ми ло рад Ек ме чић, глав ни од го вор ни уред ник ака де мик Пе тар Ман дић,, стр. 
43.
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и Егеј ско. Ње не ве зе са пре ко мор ским зе мља ма од ви ја ле су се ис-
кљу чи во пре ко Ду бров ни ка, гра да ко ји је на стао на срп ском про-
сто ру, иако по ли тич ки ни кад ни је био срп ски. Срп ски исто риј ски 
усуд је што су, ка ко ка же Јо ван Цви јић, Ср би са гра ди ли ку ћу „на 
сред дру ма“, а на род на пе сма то исто ка же: „На зло сте се мје сто 
на мје сти ли/из ме ђу зе мље тур ске и ла тин ске“.41)

Де ре тић уоча ва: „Иако је срп ска књи жев ност (Ње гош, Ан дрић 
и мно ги дру ги) ар ти ку ли са ла свест о на шој исто риј ској суд би ни у 
по де ље ном све ту и о тра гич ним по сле ди ца ма по де ла ко је су нам 
дру ги на ме та ли, минисмоникададомислилимисаоосвомместу
уевропскомисторијскомидуховномпростору. На ви кли смо да на 
се бе гле да мо из ту ђе пер спек ти ве, би ло ис точ не би ло за пад не, а 
ни смо ни ка да ус пе ли да ин те лек ту ал но из гра ди мо вла сти то ста но-
ви ште ко је би нам омо гу ћи ло да из вла сти те пер спек ти ве ви ди мо 
и Ис ток и За пад као и сво је ме сто под сун цем. Да нас смо до ве де ни 
у си ту а ци ју да са ми, по но во си лом раз је ди ње ни, ра су ти сву да по 
све ту, а опет ду хов но је дин стве ни, осо би то у кри зним, суд бин ским 
си ту а ци ја ма, сно си мо по сле ди це нај ар ха ич ни је, нај суд бин ски је 
по де ле Евро пе (и све та), иако смо се бе да ва ли и јед ној и дру гој 
Евро пи и ви ше од дру гих же ле ли да из ме ђу две европ ске по ло ви не 
и сву да у све ту ко нач но за вла да, да упо тре би мо Ње го ше ве ре чи, 
„су сјец ки мир и ти ши на...“42)

Срп ска ду хов на кул ту ра је пре жи ве ла у оним ве ко ви ма кад др-
жа ве ни је би ло, шта ви ше, омо гу ћи ла је на ста нак срп ске др жа ве у 
XIX ве ку. Слич но је би ло са је вреј ском кул ту ром ко ја ј без др жа ве 
пре жи ве ла два ми ле ни ју ма и нај зад до ве ла до др жа ве Изра е ла... 
„Др жа ва је про па дљи ва ин сти ту ци ја, кад се не те ме љи на за јед нич-
кој ду хов ној кул ту ри...“43) 

Ду хов но смо би ли је дин стве ни и за то смо оп ста ли кад год би 
до жи ве ли исто риј ски не у спех. Се ти мо се ка ко је на кон анек си је 
Бо сне и Хер це го ви не од стра не Аустро-Угар ске, 1909, у ду бро вач-
ком „Ср ђу“ Сто јан Но ва ко вић по зи вао на про све ту и кул ту ру, на 
ду хов но за јед ни штво, или ка ко је Јо ван Цви јић по зи вао Ср бе на 
очу ва ње на ци о нал не ми сли и енер ги је, да би у по год ном тре нут ку 
по ста ви ли пи та ње свог на ци о нал ног и др жав ног ује ди ње ња. 

41) Ви ди: Јо ван Де ре тић, „Еле мен ти за опис срп ског ду хов ног про сто ра“, у: Српскидухов
нипростор..., исто, стр. 162.

42) Ви ди: Јо ван Де ре тић, исто, стр. 163.
43) Ми ха и ло Мар ко вић, „Ства ра ње је дин стве ног срп ског ду хов ног про сто ра“, у: Срп ски 

ду хов ни про стор, исто, стр. 145.
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Слич на је си ту а ци ја и да нас, го во ри мо о ду хов ном је дин ству 
а ми сли мо на др жав но ује ди ње ње, јер сма тра мо по пут Хе ге ла, по-
го то во што се на ла зи мо на бал кан ској ге о по ли тич кој ве тро ме ти ни, 
да без на ци о нал не др жа ве не ма кул ту ре, не ма иден ти те та. Па и кад 
их има, то је са мо „одр жа ва ње на ци о нал не енер ги је“ и при пре ма за 
ује ди ње ње у соп стве ну др жа ву.

У ка квом је ста њу срп ска др жа ва и срп ска иде ја да нас?
Раз би је на је ју го сло вен ска др жа ва. Зе мље, до ско ра из ра зи-

то срп ске, из гу бље не су. Ср би ја је ре зи ду ал на за јед ни ца са дез-
ин те гра тив ним про це си ма ко ји пре те ње ном фи зич ком оп стан ку. 
На ци о нал на свест у Ср би ји је на ни ском ни воу; ње на по ли тич ка 
власт, баш као и до ју че ра шњи уну тра шњи се па ра ти сти – Сло вен-
ци, Хр ва ти, бо сан ски му сли ма ни, Шип та ри и спољ ни не при ја те-
љи – Ва ти кан, Не мач ка, САД, ко ји су раз би ли Ју го сла ви ју, за рас-
пад ју го сло вен ске др жа ве, рат и стра да ње на ро да кри ви Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. То је исто риј ска лаж, срам ни фал си фи кат због ко јег 
Ср би ја и Ср би тр пе ве ли ку ште ту; то је она тач ка ко ја оне мо гу ћа ва 
су ве рен раз вој Ср би је и срп ског на ро да у це ли ни. Да је то лаж нај-
бо ље зна ју на ши не при ја те љи, ко ји ма је Ју го сла ви ја сме та ла ви ше 
не го Ср би ма. Ти ме је срп ска на ци о нал на иде ја или оште ће на или 
уни ште на; про скри бо ван је не ка да шњи иде ал и свест о је дин ству 
срп ства. Срп ски ђа ци у основ ним и сред њим шко ла ма ви ше се о 
соп стве ној др жа ви и на ци ји упо зна ва ју пре ко иде о ло шке ма три це 
сво јих не при ја те ља: о „срп ском хе ге мо ни зму“ и „ве ли ко срп ским 
те жња ма“, не го о све тлим тра ди ци ја ма у исто ри ји сво га на ро да. 
Тре ћи на Ср ба жи ви у ра се ја њу на свим кон ти нен ти ма, пре та па ју-
ћи се на гло у дру ге на ро де, ве ре, ци ви ли за ци је. Смрт ност по ста је 
ја ча од ра ђа ња. У Ср би ји го ди шње уми ре цео је дан град од око 
30 хи ља да ста нов ни ка. „Ср би ма пре ти не ста нак, јер и на ро ди су 
смрт ни“... „Шта ће би ти с на ма до по шљет ка“.?44) Срп ска власт се 
хва ли не ка квом ли дер ском по зи ци јом на Бал ка ну. Те шко да ли-
дер мо же би ти не ко ко је нај ви ше за ду жен, ко има нај ма њу пла ту, 
нај ве ћу не за по сле ност и нај ма њи стан дард. Али, срп ски ли де ри, 
обо ле ли од ју го сло вен ства, не спо соб ни да раз ви ја ју срп ску иде ју, 
по инер ци ји има ју не ку не здра ву ам би ци ју да се па тер на ли стич-
ки по на ша ју пре ма бив шим ју го сло вен ским на ро ди ма и њи хо вим 
но вим др жа ва ма. Вла да ју ћој срп ској по ли тич кој ми сли ни ка ко не 
иде у гла ву да Ју го сла ви је ви ше не ма и да је не ће би ти, јер то не 

44) Ви ди: Дра ган Не дељ ко вић, „Срп ски ду хов ни про стор је у на ма“, у: Срп ски ду хов ни 
про стор..., исто, стр. 201.



- 26 -

СРПСКИНАЦИОНАЛНИИДЕНТИТЕТ:ИСТОРИЈСКИ...МомчилоСуботић

же ле они (Сло вен ци, Хр ва ти и оста ли) ко ји су од ње до би ли све, 
од на ци је до др жа ве. Ни су Ср би из гу би ли са мо свој ка то лич ки и 
му сли ман ски део. Дра ма се пре не ла и у окви ре пра во сла вља; од 
срп ског на ци о нал ног те ла ство ре не су и дру ге но ве на ци је, упр кос 
ис тој пра во слав ној ве ри, или пак од ри ца њем од ње... „Но во ком по-
но ва ни Цр но гор ци, не ср би и про тив ср би, ни ког не ма ју иза се бе, 
и сто га су, ако не у мо рал ном си гур но у нај до слов ни јем сми слу 
– ни ко го ви ћи; јер они не ма ју пра ва, ни истин ских мо гућ но сти да 
се по зи ва ју на сво је по ро дич не прет ке, а та ко ђе ни на Све тог Ва-
си ли ја Остро шког, на Све тог Пе тра Це тињ ског, на Пе тра Дру гог 
Пе тро ви ћа Ње го ша, на Мар ка Ми ља но ва, на Љу би шу, на Ни ко лу 
Пе тро ви ћа, на Мар ка Ми ља но ва. Све су то ве ли ки Ср би ко ји би, 
да мо гу, про кле ли оне што се срп ства од ри чу... Реч је ту и о ан ти-
кул ту ри, да не го во ри мо и о нај ни жим, ко ри сто љу би вим по бу да ма, 
због ко јих је све за му ће но“...45)

Срп ска иде ја је у рас па ду. За то срп ство ви ше не им по ну је ма-
њи на ма (као што је не кад им по но ва ло Ср би ма ка то ли ци ма Ду-
бров ни ка, Дал ма ци је, Бо сне) са ко ји ма жи ви мо. Ре ко смо, и то тре-
ба по на вља ти, јер ни ка ко да до пре до све сти вла да ју ћих: српски
духтребавратитиушколу,темељнореформисанушколу,уцео
системваспитања,упросветитељскеделатностисвихврста,од
дна до врха....Штато значи? То значи: уклонити изшколских
програмапреосталефалсификатеипопунитиопаснепразнинеу
васпитањуизнањима.46)

Иако се у јед ном тре нут ку47) чи ни ло да су Ср би кре ну ли пу тем 
на ци о нал ног опо рав ка, при зна ће мо ту жни да су Ср би слаб на ци о-
нал ни ма те ри јал, сла би ји не го дру ги на ро ди са ко ји ма за јед но жи ве 
на Бал ка ну. Мо гло би се ре ћи и ви ше, а то је да се на ро ди ко ји су 
на ста ли из срп ског ет но је зич ког суп стра та да нас по на ша ју зре ли-
је и др жа во твор ни је од Ср ба, тј. њи хо ве по ли тич ке и на ци о нал не 
ели те.

За то не чу ди што да нас у Ср би ји по сто је мла ди љу ди ко ји ди-
ја ме трал но су прот но пер ци пи ра ју но ви ју срп ску исто ри ју и срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет. По сто ји ма ње или ви ше па три от ска омла-
ди на ко ји ма је на ци о нал ни иден ти тет ве о ма би тан. Ова кав њи хов 
став до дат но по ја ча ва ју не пре ста ни при ти сци на Ср би ју и оти ма ње 

45)  Исто, стр. 205-207.
46)  Исто
47)  Ви ди: Дру ги кон грес срп ских ин те лек ту а ла ца, Бе о град, 1994.
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ње не те ри то ри је. Овај део мла дих љу ди на сто ји да бра ни срп ску 
иде ју, и по ли ти ку у ра ту за ју го сло вен ско на сле ђе. 

С дру ге стра не, по сто ји део мла дих, тзв. „Евро пља ни“, ко-
ји по ку ша ва ју да се што ви ше дис тан ци ра ју од са вре ме не срп ске 
исто ри је и не га тив ног ими џа ко ји Ср бе пра ти на За па ду. „Они при-
зна ју да су Ср би по чи ни ли зло чи не, али у исто вре ме по ру чу ју „то 
ни смо ми“. Не ки сво је су на род ни ке оштри је осу ђу ју од стра на ца... 
Обе ове суб кул ту ре за пра во су ме ха ни зам од бра не и обе су, у прин-
ци пу, по гре шне. Мла ди су од ро ђе ња окру же ни не га тив ним ве сти-
ма и тај при ти сак су на не ки на чин мо ра ли да ка на ли шу“.48)

За раз ли ку од „Евро пља на“ у Ср би ји, мла ди „Евро пља ни“ у 
су сед ним др жа ва ма, Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, чвр сто др-
же до сво је исти не. Про блем је што се Ср би ма стал но на ме ће осе-
ћај ко лек тив не кри ви це, док се зло чи ни пре ма на ма ни по да шта ва ју 
или не ги ра ју. И што се срп ска власт, као што смо по ме ну ли, крај-
ње не кри тич ки са гла ша ва са не до ка за ном срп ском кри ви цом ко ју 
на ме ће За пад. Све то је учи ни ло да ве ћи број мла дих, обра зо ва-
них љу ди у Ср би ји има крај ње не га ти ван став пре ма па три о ти зму 
и срп ском иден ти те ту. Нај ве ћи број ме ђу њи ма ма ло зна о срп ској 
исто ри ји, тра ди ци ји, је зи ку, књи жев но сти... Је дан број се тек у 
ино стран ству, где ве ћи на од ла зи јер у Ср би ји не ма ју пер спек ти ву, 
по чи њу осе ћа ти Ср би ма и по же ле да са зна ју не што ви ше о свом 
на ци о нал ном иден ти те ту.

Mom ci lo Su bo tic
SERBIAN NATIONAL IDENTITY:  

HISTORICAL AND MODERN CHALLENGES
Summary

Inthepaperauthorfirstlydefinednotionsofanationand
nationalidentityandthengaveadetaileddescription(de
finition)ofSerbiannational identity.Theauthordefined
Serbiannationalidentitythroughananalysisofitsbasic
elementssuchasSerbianlanguageandletterandhistori
calexperienceregardingformationanderadicationofthe
Serbian identity. Then the author elaborated the role of
OrthodoxChristianityandtheOrthodoxChristianChurch
informationandstrengtheningofnationalidentity,aswell
astheissueofnationalstateasthefactorofnationaliden
tityandintheendtheauthorelaboratedcurrentstateof
affairsregardingSerbianstateandSerbianideas.

48)  Ви ди: Новости, 31. јул 2011, стр. 10-11, ин тер вју пси хи ја тра Зо ра на Ми ли во је ви ћа
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до ва 1, 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.

• Цви јић Јо ван, Балканско полуострво Основи антропогеографије, 
Бе о град, 1996.

• Фи ло зо фиј ски рјеч ник, 2. доп. изд., гру па ауто ра у ре дак ци ји Вла ди-
ми ра Фи ли по ви ћа, На клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб, 1984.

Resume
Languageisoneofthekeydeterminativefactorsofana
tion.Europeannationshavebeenformedonthebasisof
the languages. Also some of them are multiconfessio
nal states. In linewith that,Serbian language isamost
important cohesive force of Serbian ethnos. Serbs are a
nationcreatedonthebasisofthecommonlanguageand
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Serbsareamulticonfessionalnation.Europeanscience
has takenastance that:Croatsare“cakavci”,Slovenes
are“kajkavci”andSerbsare“stokavci”.Therehavebeen
andstilltherearetheSerbsof“threelaws”,ortoexpress
itinotherterms,ofthreedenominations–ChristianOrt
hodox,Catholic andMuslimone.Vukused to say:“All
Serbsare“stokavci”andall“stokavci”areSerbs”.The
Vienna Literature Agreement did prove the Serbdom of
EasternandWesternchurchesreligions,as it standardi
zedtheSerbianliterarylanguagethatwasspokenbyall
Serbsregardlessoftheirreligiousdenomination.However,
intheperiodoftheIllyrianmovementin1830’stheCroats
adoptedtheSerbianlanguage,sothey,too,havebeenus
ingthatlanguage.DuetogeopoliticalinterestsofVienna
andVatican,Croatianlinguists(Jagic,Strossmayer)came
toconclusionthattheCroatsandtheSerbs(“theCroat
Serbs”)representonenationandthattheyhave“oneand
same” language, but that theyare two separatenations
astheydifferbytheirreligiousdenominations.Jagicused
to say that theCroats differ from the Serbs by their di
alect and that theCroats use“ijekavski”and the Serbs
use“ekavski”dialect.Suchmachinationanddangerhas
beeninuseevenincurrenttimes.Hence,alreadyfromthe
beginningofformationofnationalstatesbytheprinciple
oflanguagetherecameunscientificandfortheEuropean
philology and politics incomprehensible standpoints re
gardingdivisionofthenationsbyreligiousdenomination.
Unfortunately,thesestandpointswereacceptedbySerbian
linguistsandpoliticiansandonthebasisofthisstandpoint
therehadbeenestablishedafirstandthensecondYugo
slavstate.ThishistoricalfalsificationbywhichtheCroats
adopted(arrogated)Serbianlanguage,literature(mainly
Dubrovnik’sone,bywhichVukstandardizedtheSerbian
literary language), culture, historical heritage and ulti
mately thenation itself,was institutionalized in 1900 in
theFirstCatholicMeetingwhentherewasbroughtadeci
sionthatallCatholicsfromtheSerboCroatian(precisely
Serbian)languageregionwereconsideredtobecomere
gardedastheCroats.Thisdecisionenabledthemtotake
overonelargeregionofDalmatia,Slavonia,Bosniaand
Herzegovina,Dubrovnik…Serbianphilologistsandpoli
ticiansdidnotreacttoit.MosttragicassenttotheCroats
wasasessionofDubrovnik(andlaterotherregionssuch
asBaranja,DalmatiaandultimatelyRepublicofSrpska
Krajina)totheBanovinaHrvatska(theDukedomofCroa
tia)in1939.ItwastheendofcatholicSerbdom.
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InaccordwiththeCroats,whoseidentityisnotdebatable
atall,atleastnotinregardtotheSerbianone,Bosnian
Muslims as “the branch of a Serbian ethnolinguistic
tree”becamealsoanationbyacommunistdecree.No
wadays theyareBosnians (Bosnjaci),although the term
“Bosnjak” is an old domiciliary (native) Serbian name.
Theydeclaredtheirown“Bosnjacki”one,whichtheyal
soname“Bosnian”,withacleargeopoliticalpretention
tousurptheSerbs(andtheCroatsinBosnia)inlinewith
suchdeclaration.They totallyarbitrarilyand inhistori
cally incorrectwayconnect theirorigins to“bogumili”,
whowerearenegadeoftheChristianOrthodoxyandfirst
ProtestantswithinthescopeoftheOrthodoxy.
Nationaldramatookplacewithintheoneandsamedeno
mination–theOrthodoxy.CrnaGora(Montenegro),too,
madesecessionfromtheSerbdombythestatehistorical
lineandnowadaysittriestostrengthenitsidentitythrough
construction of a newMontenegrian language. Like the
Croats,theydonotwanttorelinquishtheSerbianlangu
ageandliteraturebasedonthislanguageandtostartto
createtheirownone,butinsteadofittheyhaveaddedtwo
letters to itand that is their linguisticcontribution.Just
liketheCroatscannotcallDubrovnik’swritersGundulic,
Drzic,PalmoticormodernonesMedoPucic,IvoandLu
joVojnovic,MatijaBanandothersastheirownonesfor
purposeofconsolidationoftheirethnolinguisticidentity,
astheyaresimplytheSerbianwriters,inthesamewaythe
MontenegrinscannotcallPetarCetinjski,Njegos,Nikola
Petrovic, StefanMitrov Ljubisa andMarkoMiljanov as
theirownonesduetothetraitsoftheirSerbdom.
WhenitcomestotheSerbianethnolinguisticidentity,the
Serbsshouldclingtothefollowingliteraryandnational
vertical:SaintSava–Dositej–Vuk–Njegos–Andric–
Crnjanski–Selimovic…
CertainlyCyrillicletterissubjectedtotheprocessofex
terminationbecausetheCyrillicisthetraitoftheSerbdom
and theOrthodoxyandnotbecausedoing that isneces
saryforenrollmentintoEurope,butitisstillnotclearhow
itispossiblethatevensomeseriousSerbianpoliticiansdo
notunderstandthat.TheCyrillicshouldbeconsideredas
afoundationofSerbianculture…TheCyrillicistheletter
withwhichtheSerbsappearedinhistoryandwithwhich
theywillremaininhistory…TheCyrillichasbeenthelet
teroftheSerbsof“allthreelaws.”TheCyrillicwasthe
letterusedbytheCatholicSerbsinDubrovnikandBosnia
beforetheAlphabetprevailedinthatregion.Itwasused
bybothChristianandMohammedanancestorsofmodern
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BosnianMuslims.TheCyrillichasbeen/remainedtobea
semioticsymboloffreedomforChristianOrthodoxSerbs:
from its very beginning it has been their own letter, not
someoneelse’sletter…SerbianlanguageandCyrillicwe
re the languageand letter of diplomatic communication
amongthreelinguisticgroupsonthemeetingpointofthe
threecultures: infifteenthandsixteenthcenturytheSer
bianlanguagewrittenintheCyrillicletter“wasalsothe
letterofdiplomaticcommunicationinsoutheasternEuro
peandusedbytheSultans,viziersandTurkishregional
commandersintheircommunicationwithHungarianand
Romanianrulersandmagnates.49)AccordingtoPavleIlic,
Sultan’sletterstoDubrovnikwerewritteninSerbianlan
guage.50)TheCharterofDukeKulintothePeopleofDu
brovnikin1189waswrittenintheCyrillicletter.
Alphabet is the product of historical destiny. It became
theletterof theSerbsofMohammedanandCatholicre
ligion.However,itisalsoaSerbianalphabetcreatedby
VukKaradzicin1827andthereisnoany“gajica”asso
mepeople name current Serbianalphabet. LjudevitGaj
didcreateanalphabetonaCzechmodelbutabandonedit
andadoptedVuk’slettereventually.TheCyrillicisabasic
Serbianletteranditshouldbethoroughlyandunquestio
ninglyrespectedinaccordwithconstitutionalregulations.
ThealphabetshouldnotbelefttotheCroatsasitisnot
theirs, nor theirmegalomaniawould be stopped at that
point.InaccordwithJagic’sformula,thenextintheline
wouldbeSerbian“ijekavski“dialect,andwiththatthe
rewould be triggered a newwave ofCatholization and
CroatizationoftheSerbsonthewestsideoftheriverDri
na.Hence,theCyrillicletteristhestateandofficialletter
andthealphabetmaybeusedbytheCatholicandMuslim
Serbsiftheywantto.And,certainly,itmaybeusedalsoin
thelanguageandletteroftheminorities,too.
ThereisnodoubtthatthestateofSerbianpeoplehadexi
stedbeforetheninthcentury,butSerbianmedievalstate
wascompletelyformedintimeofthereignoftheNemanjic
dynasty.InindependentSerbianstate,thanksprimarilyto
theOrthodoxSaintSavaChurchandpoliticalwisdomof
theNemanjicrulerstherestartedformationofSerbianpe
opleandtheiridentityamongthepeoplesofBalkanand
Europe. In theperiodof spreadingandstrengtheningof
theSerbianstateandconsolidationofitsdomesticpoliti
calscenetheSerbianidentityhadgainedstrength…Such

49)  Рад ми ло Ма ро је вић, исто, стр. 152.
50) Па вле Ивић, О је зи ку не ка да шњем и са да шњем, Бе о град, При шти на, 1990, стр. 96-97.
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was the state of affairs until the fall of Despotovina in
1459.
Aspecifickindofregression(retrogression)startedwhen
SerbiaandherlandswereattackedbythepowerfulOtto
manEmpirewhowasthecarrierofaseparatecivilization
andreligion.InthisconflictofcivilizationstheSerbslost
their state and there started a centurieslong process of
theirspiritual,religiousandnationaleradication.It tur
nedoutthatSerbianselfawarenessandethnicalselfcon
sciousnesswere veryweak.Unfortunately, this tendency
todeceitandseparatismofallkindshasremainedtobe
afatalwoundofSerbianstatecharacteruptothesedays.
Mainreasonfortheirreligiousandconsequentlynational
conversionhasbeentheinsufficientlyconsolidatedethnic
identityandtheirweakornonexistentradicationintothe
ir own religion and nation.Many authors, among them
Jerotic, too,observe thiskindofreligiousconversionas
somesortofidentificationwiththeiraggressor.
NewradicationoftheSerbsintoanaturaltrackoftheir
statehoodand theOrthodoxy startedwith theFirst Ser
bianUprisingandstartingwithanideaofYugoslavia,its
politicsandstatetherecametheprocessoferadication.In
additiontothefactthattheylosttheCatholicswhichhad
becomethepartofother(mainlyCroatian)nationandthe
Muslimswhohadbecomea newnation–Bosnjaci, but
within the SerbdomandOrthodoxy therewas created a
newMontenegrinnation.
This does not change the fact on historicalmerit of the
OrthodoxyandSerbianOrthodoxChurchinpreservation
of theSerbiannationand identityduringcenturieslong
Turkishrule.TheChurchwasasubstituteofthestateand
morethanthat,itspirituallyunifiedandstrengthenedthe
SerbdominallSerbianstates–everythingOrthodoxwas
Serbianatthesametime.
Nationalstateiscreationofnewhistory,itisinheritance
of19thand20thcentury.Hegelusedtosaythatthereisno
culturewithoutastate.AccordingtoHegel:“Artandsci
encearenotseparatedfromthestate,theyareonlycertain
segmentsofaspiritualbodyofthestate,theyarethestate
itself.”Thechurchesandmonasteriesbecameourspiri
tualfoundationsthroughoutSerbianlands.Ourspiritual
spacehasbeenmarkedbyourgreatromantics,poetsand
writers: Dositej, Vuk, Njegos, Branko Radicevic, Zmaj,
DjuraJaksic,LazaKostic,SimoMatavulj,JovanDucic,
AleksaSantic,PetarKocic,AndricandCrnjanski,Mesa
Selimovic,SkenderKulenovic,BrankoCopic,BoraStan
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kovic, IvoCipiko,awhole lineofDubrovnik’swriters…
Serbian spiritual space, which implies Serbian identity,
hasbeenpreservedandenriched thanks toSerbian lite
rature. 
This talk about spiritual space and identity is the state
unioninHegeliansenseoftheword.Nowadays,justlike
itwashappeningbeforeinthepast,wearenotcapableof
fulfillingthisnationaltask.However,wecanconnectall
Serbianentitiesspiritually,economically,culturally,poli
ticallyandinotherwaysforpurposeofformationofthe
Serbianeconomicunion:Serbia,RepublikaSrpska,Mon
tenegro. We cannot abandonRepublika Srpska Krajina
andSerbianregionssuchassocalledVisokaKrajinaas
ouryesterdayregionswiththeSerbsasmajoritypeople.
TheSerbianstatecannotaccepttoseeotherpeoplestoget
unifiedontheirwaytotheEU,whiletheSerbsgetdisuni
tedandrobbedoftheirhistoricalland.

 Овај рад је примљен 23. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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националногидентитетаидржавотворностиСрбије
одвременањиховогзаснивањасведоданас.Каокључ
непериоде,личностиидогађајеупериодузаснивања
првихсрпскихполитичкихинституцијаинационалног
идентитетаСрбијеауторјенавеопериодзаснивања
ранихсредњовековнихсрпскихкнежевина,периодод
дванаестог до шеснаестог века и неке драматичне
догађајеизпрвеполовинедеветнаестогвека.Према
аутору,овинаведениисторијскипериодисубилиод
лучујућизадефинисањеглавниходредницанационал
ногидентитетаи(дис)континуитетаСрбијеудва
наестомитринаестомвекуикасније.Усредишњем
делучланкаауторјеанализираопрвеисторијскеизво
реизаписеокултуридревнихСрбакојисуупериоду
пре,завремеипослеразвојадревнекултуреВинчеи
ЛепенскогВираживелинаподручјуоддревнеИндије,
ЦрногмораиКаспијскогјезера,Балтика,долинарека
Мезопотамије,северозападнеисредњеЕвропеиКар
патских планина све до подручја Подунавља и Бал
канскогполуострва.Удефинисањуглавниходредница
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Кључнеречи:националниидентитет,политичкеин
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Nај јед но став ни ја фор му ла за раз вој др жа ве и дру штва у исто-
ри ји, по ли ти ко ло ги ји и уоп ште у дру штве ним на у ка ма гла си 

да на род ко ји по шту је ис ку ства, успо ме не и по у ке сво јих пре да ка 
ујед но по шту је и сво је по том ке. Ова кво ли не ар но схва та ње исто-
ри је у са гле да ва њу ге о по ли тич ке по зи ци је Ср би је и др жа во твор-
но сти и (дис)кон ти ну и те та ње ног на ци о нал ног иден ти те та по треб-
но је на по чет ку два де сет и пр вог ве ка ра ди успе шног од ре ђи ва ња 
смер ни ца за да љи раз вој др жа ве и дру штва у Ср би ји у бу дућ но сти. 
Оно је по треб но и због чи ње ни це да је Ср би ја јед на од рет ких др-
жа ва чи је су над ле жне ин сти ту ци је до зво ли ле да не ки од ње них 
нај ва жни јих кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и ка ме на-те ме ља ца 
ње ног на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та за ра сту у ко ров или 
се пре тво ре у јав не ну жни ке.1) Узро ци за то не кри ју се са мо у не-
по вољ ној ге о по ли тич кој по зи ци ји Ср би је, не го и у не га тив ној се-
лек ци ји у ства ра њу по ли тич ке и кул тур не ели те ко ја је тре ба ло да 
од ре ђу је и об ли ку је смер ни це на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји од 
пр ве по ло ви не де вет на е стог ве ка до да нас.

Иден ти тет на ци је за сни ва се на те ме љу ње не тра ди ци је, исто-
ри је, ре ли ги је, је зи ка, дру штве них од но са, на ци о нал них по ли тич-
ких, кул тур них, еко ном ских ин сти ту ци ја, оби ча ја, ет нич ког по ре-
кла, те ри то ри ја, итд. Ет нич ке гру пе и ет нич ки иден ти те ти су по 
свом по стан ку ста ри је исто риј ске по ја ве од на ци је као це ло ви те 
на ци о нал не за јед ни це и од на ци о нал них иден ти те та као ма сов них 
ко лек ти ви те та ко ји се из гра ђу ју у епо хи Мо дер не и мо дер ног дру-
штва.2) Ако при хва ти мо де фи ни ци ју да се ет нич ки и на ци о нал ни 

1) D. N. Pe tro vić,„Ume sto Sa vi ne ku će stoč na pi ja ca“, Vestionline, 24. 07. 2011., http://www.
ve sti-on li ne.com/Ve sti/Sr bi ja/152726/; Тан југ,“Цр ква у Са мо дре жи по но во пре тво ре на у 
јав ни то а лет“ Политика, 10/06/2011., Бе о град, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Hro ni ka/Cr-
kva-u-Sa mo dre zi-po no vo-pre tvo re na-u-jav ni-to a let.lt.html; Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/
Hro ni ka/259294/Cr kva-u-Sa mo dre zi-po no vo-pre tvo re na-u-jav ni-to a let; „Цр ква Са мо дре-
жа“, http://sr.wi ki pe dia.org/sr-el/Са мо дре жа

2) Pe tar Ko ru nić, „Na ci ja и na ci o nal ni iden ti tet“, Zgodovinskičasopis57, 2003, 163-208, Lju-
blja na, 2003: Аутор по ла зи од по став ки да су пр во бит не ет нич ке за јед ни це или ет ни је 
це ло ви те ет нич ке/људ ске за јед ни це уте ме ље не на за јед ни штву ет но са, осо би тим вред-
но сти ма и исто риј ском кон ти ну и те ту и да има ју осо би ту ет нич ку свест (иден ти тет) и 
име под ко јим се пре по зна ју (ет но ним), и у чи јем са ста ву мо гу да се на ла зе суб-ет ни је 
и су бет нич ке гру пе ко је де ле ње не те мељ не вред но сти и зна чај ке. 
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иден ти тет из гра ђу ју као ре зул тат „про хо да ен ти те та“,3) он да на 
при ме ру из град ње ет нич ког и на ци о нал ног иден ти те та др жа ве Ср-
би је уоча ва мо да су глав не од ред ни це на ци о нал ног иден ти те та у 
Ср би ји по че ле про це сом за сни ва ња срп ских кне же ви на ко је су ус-
по ста ви ле др жав ну кан це ла ри ју, ин сти ту ци је уре ђе ња дру штва, 
ди пло мат ске од но се и дру ге атри бу те др жа во твор но сти у ра ном 
сред њем ве ку. Ус по ста вља њу пр вих срп ских кне же ви на, а ка сни је 
и пр ве срп ске сред њо ве ков не ди на сти је Не ма њић, прет хо ди ле су 
ви ше ве ков не се о бе по је ди них гру па и пле ме на Ср ба са јед не те ри-
то ри је на дру гу и бор бе за осва ја ње, пре жи вља ва ње, од бра ну те ри-
то ри ја и ства ра ње усло ва за ус по ста вља ње др жа во твор но сти. У 
сре ди шњем де лу Бал кан ског по лу о стр ва на те ри то ри ји ко ја им је 
од го ва ра ла по сво јим ге о мор фо ло шким и кли мат ским од ред ни ца-
ма, Ср би су ин сти ту ци јал но озна чи ли и озва ни чи ли ту те ри то ри ју 
као др жав ну и дру штве ну за јед ни цу ко ја им је пру жа ла ка ко дру-
штве ну та ко и по је ди нач ну он то ло шку си гур ност, уто чи ште и ин-
спи ра ци ју за да љи ви ше ве ков ни раз вој дру штва и др жа ве и све оно 
што је др жав на за јед ни ца као об лик ко лек тив ног удру жи ва ња мо-
гла да им омо гу ћи као на ро ду и по је дин ци ма. При то ме по је ди ни 
пе ри о ди у кон ти ну и те ту те др жав не за јед ни це до жи ве ли су, по сма-
тра но из ли не ар ног исто риј ског гле ди шта, сво је вр хун це у три на е-
стом ве ку ка да је пр ви срп ски ар хи е пи скоп и уте ме љи вач срп ског 
пра ва Раст ко Не ма њић (1169/1174-1236.), по зна ти ји као Све ти Са-
ва, по чео да ши ри пи сме ност и ду хов ност, мир и еко ном ски раз вој 
по зе мљи и по одо бре њу та да шњег рим ског ду хов ног по гла ва ра 
Па пе и ви зан тиј ског ца ра и ва се љен ског па три јар ха до био епи тет 
„са мо др жац“ у зва нич ним до ку мен ти ма, што је био до сло ван пре-
вод ви зан тиј ског цар ског епи те та „ав то кра тор“. Ти ме је и зва нич но 
би ла по твр ђе на не за ви сност Ср би је као др жа ве у ме ђу на род ном 
окру же њу. Све ти Са ва је осно вао и срп ску пра во слав ну ауто ке фал-
ну цр кву и ар хи е пи ско пи ју и по ста вио те ме ље прав ним на у ка ма у 
др жа ви об ја вљи ва њем основ ног прав ног ко дек са срп ске цр кве Но
моканонили КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме „по Бож јем 
пра ву“ био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.4) Цр кве-
ни до ку мен ти, ста ро сла вен ска пре ве де на или ори ги нал на књи жев-
ност де се тог, је да на е стог и два на е стог ве ка од и гра ли су не са мо 

3) Ibid:„Про ход ен ти те та“кроз си стем иден ти те та „дру го га“ чи ја је око ли на (дру ги иден-
ти те ти, вред но сти и си сте ми) увек ком плек сни ја од иден ти те та „пр во га“

4) Си ма Ћир ко вић,Историја Срба, Књига прва, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1981, стр. 322, ци ти ра ју ћи С.Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
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пре суд ну уло гу у еван ге ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на 
есте ти ку, по е ти ку и чи тав по глед на умет ност, те на раз вој дру-
штве них од но са и све сти у сред њо ве ков ној Ср би ји.5) Уз то, у др жа-
ви су по сто ја ли те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и де-
цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље-
ним ауто ном ним пра ви ма), као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног 
жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма де мо-
крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Вре ме ном 
су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве ков ној Ср би ји, фор ми ра ле 
ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, и 
др жав них са бо ра. За те са мо у прав не фор ме би ло је ка рак те ри стич-
но да су би ле по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не по ли-
тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по ли тич ка и вој на власт та ко 
је цен трал на власт по ве ра ва ла глав не управ не и суд ске функ ци је 
др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли ни ма, од но сно овла шће ним но-
си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не вла сти.6) Ме ђу тим, је дан та кав ус-
по ста вље ни ет нич ки и на ци о нал ни иден ти тет Ср би је од кра ја че-
тр на е стог ве ка па на да ље на сил но је пре ки нуо пе ри од ото ман ске 
тур ске ко ло ни за ци је те ри то ри је Ср би је. По че так ко ло ни за ци је Ср-
би је у том пе ри о ду вре мен ски се по ду да ра са пе ри о дом ин тен зив-
ног еко ном ског и кул тур ног раз во ја нај моћ ни јих европ ских др жа-
ва, из град ње и над град ње њи хо вих на ци о нал них иден ти те та и кул-
тур них, еко ном ских и по ли тич ких ка па ци те та, а по не ке ме ђу тим 
др жа ва ма су и те ри то ри јал но про ши ри ва ле сво је гра ни це. Пе ри од 
ин тен зив ног раз во ја по је ди них европ ских др жа ва у сред њем ве ку 
био је пред у слов да оне од осам на е стог ве ка на да ље поч ну да из-
гра ђу ју мо дер не гра ђан ске др жа ве и на ци је. За раз ли ку од тих раз-
ви је них европ ских др жа ва, про цес из град ње Ср би је као мо дер не 

5) Bo ris Mi lo sa vlje vić, „Ba sic Phi lo sop hi cal texts in Me di e val Ser bia“, Balcanica,  XXX-
IX (2008/2009), Бал ка но ло шки ин сти тут, СА НУ, Бе о град: http://www.scribd.com/
doc/50118164/Bal ca ni ca-XXXIX-2008: У Ср би ји у до ба Не ма њи ћа и де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа по пу лар ни тек сто ви ме ђу пи сме ним љу ди би ла су де ла „му дрих Хе ле на“ 
и за хва љу ју ћи ко лек ци ја ма из ре ка „му дрих љу ди“ и фи ло зо фа (gnomae,melissae) по-
ста ја ла су по пу лар на и ме ђу дру гим сло је ви ма сред њо ве ков ног дру штва Ср би је. По-
себ но по пу лар на су би ла де ла и из ре ке Пи та го ре ја ца, Пла то на ца, Сто и ка, Епи ку ре ја ца, 
од но сно Со кра та, Пи та го ре, Де мо кри та, Епик те та, Плу тар ха, Еури пи да, Ме нан де ра и 
дру гих ан тич ких фи ло зо фа и на уч ни ка.О то ме ви де тиСи ма Ћир ко вић,ИсторијаСр
ба, стр. 218-220, стр. 226, стр. 292; 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократориса
модржац, Глас 141-148 (Са бра на де ла IV), 323-327;Ста но је Ста но је вић,СветиСава,
Хе рес, Бе о град, 1998. (фо то тип ско из да ње из 1935. ); СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање, СА НУ, Бе о град, 1976.; Ан дра Га ври ло вић, СветиСава–преглед
животаирада, Би о граф ски по ку шај, Бе о град, 1900. 

6) Пе тар Ма тић,“Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр.395



стр:3567.

- 39 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

на ци је и др жа ве у до ба вла да ви не Ми ло ша Те о до ро ви ћа, по зна ти-
јег као Ми ло ша Обре но ви ћа ((1780-1860.) у де вет на е стом ве ку 
(вла дао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. го ди не) по чео је и од-
ви јао се па ра лел но са још увек ва же ћим тур ским ото ман ским ко ло-
ни јал ним по ли тич ким си сте мом ко ји је био на мет нут Ср би ји кра-
јем че тр на е стог ве ка и ко ји је то ком де вет на е стог ве ка још увек био 
на сна зи. При то ме, на по чет ку де вет на е стог ве ка Ср би ја је ус по-
ста вља на као мо дер на гра ђан ска др жа ва на на чин да је по кре та ча и 
глав ног бор ца за осло бо ђе ње Ср би је од та да шње ото ман ске тур ске 
вла сти вој ско во ђу Ђор ђа „Ка ра ђор ђа“ Пе тро ви ћа (c.1762–1817.) 
из дао Ми лош Обре но вић у са рад њи са ло кал ним тур ским вла да-
ром и дао да се уби је, а за тим до био ти ту лу кне за у зе мљи под па-
тро на том ко ло ни за то ра. Тај до га ђај био је пре се дан не са мо у до та-
да шњој исто ри ји ра то ва ња у Ср би ји, не го и у до та да шњем уста ље-
ном оп ште при хва ће ном кул тур ном обра сцу ели та и на ро да у Ср би-
ји и у мно гим зе мља ма у све ту.  Мо же се ре ћи да је та кав на чин 
до ла ска на власт и да ље вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа озна чио 
уки да ње ра ни јег ви ше ве ков ног си сте ма дру штве них нор ма тив них 
вред но сти у Ср би ји уста ље ног од вре ме на за сни ва ња пр вих срп-
ских кне же ви на до вре ме на вла да ви не ди на сти је Не ма њић. Та кав 
пре кид ра ни јег тра ди ци о нал ног кул тур ног обра сца у срп ској др жа-
ви и дру штву у пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка да ље је про у зро-
ко вао ви ше де це ниј ску не га тив ну се лек ци ју у из град њи и функ ци о-
ни са њу др жав ног апа ра та и упо ре до с тим и уру ша ва ње не ких тра-
ди ци о нал них не зва нич них на род них и зва нич них по ли тич ких и 
еко ном ских ин сти ту ци ја у зе мљи. Као по сле ди ца та кве по ли ти ке, 
упр кос ка сни јим по је ди ним успе шним по вр шин ским ре зул та ти ма 
из град ње и над град ње по ли тич ко-ле ги тим ног си сте ма др жа во-
твор но сти Ср би је као мо дер не на ци је и др жа ве то ком де вет на е стог 
ве ка, усле ди ло је и уру ша ва ње до та да шњих го то во свих ва жних 
еле ме на та на ци о нал ног иден ти те та, што је оста ви ло тра га и осе ћа 
се и дан-да нас у по ли тич ком и дру штве ном жи во ту Ср би је. Ако се 
про у че исто риј ски прин ци пи раз во ја др жав но сти и глав не од ред-
ни це на ци о нал ног иден ти те та Ср би је кроз исто риј ске епо хе од пр-
вих за бе ле же них тра го ва људ ских за јед ни ца на те ри то ри ји Ср би је 
до да нас, до ла зи се до за кључ ка да су не ки пре лом ни исто риј ски 
до га ђа ји од вре ме на за сни ва ња ет но ге не зе Ср ба до да нас би ли за-
сни ва ње пр вих срп ских кне же ви на на Бал кан ском по лу о стр ву, за-
сни ва ње др жа ве Ср би је под ди на сти јом Не ма њић и ауто ке фал не 
цр кве, пи сме но сти и оста лих ка ме на-те ме ља ца на ци о нал ног иден-
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ти те та у том пе ри о ду, за тим ко ло ни за ци ја Ср би је од че тр на е стог до 
два де се тог ве ка, за сни ва ње мо дер не гра ђан ске Ср би је у де вет на е-
стом ве ку ко ји се од ви јао упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал них 
ин сти ту ци ја Ср би је, све до ства ра ња Ју го сла ви је у два де се том ве-
ку, гу бље ња еле ме на та не за ви сно сти Ср би је и ства ра ња дру штве-
ног и по ли тич ког си сте ма ко ји ду го роч но ни је по го до вао одр жа ва-
њу ње ног на ци о нал ног иден ти те та. Са слич ним про бле ми ма као 
што га има Ср би ја су о ча ва ле су се го то во све др жа ве у ње ном окру-
же њу, што је у ге о по ли тич ком по гле ду по ка за ло да је те ри то ри јом 
и ста нов ни штвом ма лим на ци ја ма и др жа ва ма на овим про сто ри ма 
вр ло те шко про на ћи од го ва ра ју ће по ли тич ке ме ха ни зме ко ји би им 
омо гу ћи ли ду го роч но и свр сис ход но одр жа ва ње на ци о нал них и 
кул тур них иден ти те та. Иако је кроз исто ри ју ге не рал но до ка за на 
сла бост ма њих др жа ва да са чу ва ју сво је на ци о нал не иден ти те те у 
про це су и мир них и не мир них ме ђу на род них ин те гра ци ја, на при-
ме ру Ср би је уоча ва се да су тур бу лент ни по ли тич ки до га ђа ји и 
уки да ње до та да ва же ћег кул тур ног обра сца дру штве них нор ма-
тив них вред но сти на уну тра шњој сце ни Ср би је у пр вој по ло ви ни 
де вет на е стог ве ка би ли је дан пре ло ман тре ну так у не га тив ном 
сми слу ко ји је од ре дио суд би ну на ци о нал ног и кул тур ног иден ти-
те та мо дер не гра ђан ске Ср би је.

ЗАСНИВАЊЕНАЦИОНА
ОДПРАИСТОРИЈСКЕДОАНТИЧКЕСРБИЈЕ

Да би се де фи ни са ло ства ра ње на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та Ср би је кроз исто ри ју по треб но је да се ана ли зи ра ју пр ви 
тра го ви у про це су исто риј ске иден ти фи ка ци је и кон струк ци је на-
ци о нал ног иден ти те та Србa. Зна чај не кли мат ске, ге о фи зич ке и 
мор фо ло шке про ме не ко је су се од и гра ле у пра и сто риј ском ба кар-
ном, брон за ном и гво зде ном исто риј ском до бу по кре ну ле су про-
цес ду го трај них се о ба пра и сто риј ских људ ских за јед ни ца и пра и-
сто риј ских жи во ти ња у пе ри о ду од 35.000 до 12.000 го ди не пре 
Хри ста. У том пе ри о ду су због кли мат ских не по го да, бо ле сти и по-
тра ге за хра ном и те ри то ри јом про ход ним пу те ви ма дуж евро а зиј-
ског про сто ра по че ле да се кре ћу мно го број не гру пе љу ди и да на-
се ља ва ју од ре ђе на ге о граф ска под руч ја. Та ко је до шло до пр вих 
ве ли ких се о ба на ро да из ле сних сте па око ре ка, мо ра и је зе ра у 
Ази ји и ис точ ној Евро пи пре ко ле сних зо на  као ши ро ких пу те ва 
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об ра слих тун дром и тај гом пре ма ис то ку у ма њем оби му и пре ма 
се ве ро за па ду, за па ду и ју гу европ ског кон ти нен та у ве ћем оби му.7) 
Пре ма Би бли ји и оста лим древ ним свет ским све тим књи га ма и 
пре да њи ма не ко ли ко хи ља да го ди на пре Хри ста љу ди ни су би ли 
по де ље ни на ра се. На осно ву за пи са о Ве ли ком По то пу у Пр вој 
књи зи Мој си је вој у Ста ром За ве ту у Би бли ји,Епа о Гил га ме шу, 
ста рих вед ских, ме со по та миј ских, ан тич ких, по ли не зиј ских, ки не-
ских, ју жно а ме рич ких, се вер но а ме рич ких и мно гих дру гих свет-
ских за пи са, ми то ва и усме них пре да ња о ве ли ким по пла ва ма у 
Ин ди ји и у За пад ној Ази ји где су љу ди жи ве ли по сле из град ње Ва-
ви лон ске ку ле8) по је ди ни на уч ни ци су по ве за ли древ не на ро де 
Анар са ни, Ср бин да и древ на сар мат ска и скит ска пле ме на ко ја су 
жи ве ли у до ли ни ве ли ких ин диј ских ре ка са не ки ма од на ро да опи-
са них у тим спи си ма. По је ди ни ан тро по ло зи и исто ри ча ри, сан-
скри то ло зина осно ву про у ча ва ња древ ног спи са РигВеда и оста-
лих древ них све тих ин диј ских за пи са из пе ри о да од не ко ли ко хи-
ља да го ди на пре но ве ере и на осно ву то по но ма сти ке на под руч ју 
да на шње Ин ди је уочи ли су мно штво то по ни ма са из ра зом „Срб“ 
или „Ср би“ и ети мо ло шку исто вет ност или слич ност из ме ђу мно-
штва ре чи ко је озна ча ва ју по ро ди цу, род би ну и род бин ску и дру-
штве ну хи је рар хи ју у ста ром сан скрит ском и срп ском је зи ку.9) То-

7) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“, Istorijasrp
skognarodaI, Srp ska knji žev na za dru ga, Be o grad, 1994., http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/
sre jo vic/dsre jo vic-pa le o lit.html и Дра ган Бо снић, Србијанаизвору, Ин тер си стем, Бе о-
град, 2007, стр. 28-38: У том ду гом вре мен ском пе ри о ду древ не људ ске за јед ни це, ма-
му ти и дру ге пра и сто риј ске жи во ти ње кре та ли су се из ле сних сте па ре ка Дон и Вол га 
и дру гих ре ка и при то ка око Ка спиј ског, Бај кал ског је зе ра, Цр ног и Азов ског мо ра и 
кав ка ских пла ни на у да на шњој Ру си ји пре ко ле сних зо на  као ши ро ких пу те ва об ра-
слих тун дром и тај гом пре ма сред њој Евро пи, кар пат ским и ро доп ским пла ни на ма, 
па нон ској ни зи ји и да ље пре ма ду би ни европ ског кон ти нен та. Обим, ин тен зи тет и бр-
зи на се о ба ових пра ста рих људ ских за јед ни ца мо гу да се об ја сне спе ци ја ли за ци јом тих 
за јед ни ца у груп ном ло ву на ма му те и оста ле пра и сто риј ске жи во ти ње у че му оне ни су 
има ле прем ца на под руч ју та да шње Евро пе.

8) John C. Whit comb Jr.. He nry M. Mor ris,TheGenesisFlood:TheBiblicalRecordandIts
ScientificImplications Ba ker Pub Gro up, 1979

9) Аrthur Ant hony McDo nell,  APracticalSanscritDictionary,  Di gi tal Dic ti o na ri es of So-
uth Asia, p. 351, http://dsal.uc hi ca go.edu/cgi-bin/ro ma dict.pl?qu ery=su rabh&dis play=sim-
ple&ta ble=mac do nell;  Po korny, http://in do-euro pean.in fo/po korny-etymo logy-dic ti o nary/
word/eng/swal low; Emi le Bur no uff, Essai sur leVeda, Pa ris, 1863.; Алек сан дар Фо мич 
Вељт ман,АтилаиРусијаIVиVвека, http://www.scribd.com/doc/8123521/-IV-V-; Lo renz 
Su ro wi ec ki, ÜberdieAbkunftderSlawennachLorenzSurowiecki, 1828; Х. Шу стер-Шевц 
[H. Schu ster-Šewc]Порекло и исто ри ја ет но ни ма Serb , “Лу жич ки Ср бин”, http://www.
rast ko.rs/rast ko-lu/je zik/hsu ster-sr bin.html; Дра шко Шће кић, СорабиИсториопис, Сфа-
ри ос - Ти мор, Бе о град-Под го ри ца, 1994.: У РигВедии дру гим ста рим вед ским за пи си-
ма за бе ле жен је као је дан од во ђа на ро да Ср бин да и тај из раз се по на вља и као из раз за 
ве ћу ску пи ну на ро да Ср бин да, а из ра зи као „сербх“, „су раб хи“ и дру ге ре чи сан скрит-
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по но ма сти ка из под руч ја до ли на ре ка Инд и Ганг, Кав ка за, Ка спиј-
ског је зе ра, Цр ног мо ра (ба зе на ре ке Вол ге), Кар па та, Ро до па, до-
ли на ре ка Нил, Ти грис и Еуфрат и Грч ке, се вер не при бал тич ке, 
сред ње и се ве ро за пад не Евро пе и обла сти По ду на вља и ју жног 
пла нин ског ма си ва на да на шњој те ри то ри ји Ср би је, као и ар хе о ло-
шки на ла зи, ети мо ло шки тра го ви у древ ним је зи ци ма с ових про-
сто ра, ан тро по ло шки и ет но граф ски еле мен ти, кул тур ни оби ча ји и 
за пи си ан тич ких грч ких и рим ских, ви зан тиј ских и оста лих исто-
ри ча ра за и ста све до че о по сто ја њу древ ног и по пу ла ци о но ве ли ког 
на ро да Ср би, Сер би, Се би, Се ри, Се ра би, Сор би, Сјар би, Си би ри, 
Си бри ни, Со ра би, Зор би, Сер блои, Са би ри, Са би ни, Сар бе ни, Су-
е би, Сур би, Су ри, Сер ви, Сер ди, Сар ди (Ар ди), Со ро ба ти, Са ро ма-
ти, Сар ма ти, Сор ди, Сор ди ски, Сер да ни, Ски ти и Скла ви ни, ка ко 
су све би ли озна ча ва ни,  на овим про сто ри ма.10) Пре ма Ста ром За-
ве ту у Би бли ји, Но је, ње го ва же на, три си на Сим, Хам и Ја фет и 
жи во ти ње су у бар ци пре жи ве ли Ве ли ки по топ у око ли ни кав ка ске 
пла ни не Ара рат крај Ка спиј ског мо ра и по том ци Но ји них си но ва 
су би ли по де ље ни на ге не а ло шко ста бло на ро да на се ље них по раз-
ли чи тим кра је ви ма све та. Пре ма тим пре да њи ма, као и пре ма Хро-
ни ка ма Ле то пи сца Не сто ра Ки јев ског Повест времених љет из 
два на е стог ве ка Си мо ви си но ви су оти шли на ис точ ну стра ну, Ха-
мо ви си но ви на ју жну, а Ја фе то ви на за пад и се вер не стра не. Та ко-

ског је зи ка озна ча ва ју у не ко ли ко из ве де ни ца „во ђу“, „хра брог, сло бод ног, од ва жног 
чо ве ка“, „на род исте кр ви“ или „страх од Бо га“. У ру ском и срод ним ин до е вроп ским 
је зи ци ма про и за шлим из сан скрит ског је зи ка пре фикс или из раз „Срб“, „Ср бин“ и „Ср-
би“ пре во де се као из раз „ве ли ки на род исте кр ви и је зи ка“, од но сно као  име ни це 
„род“, „по ро ди ца“, , „брат“, „бра ћа“, „свој та“, „при ја тељ“, „рат ник“, „вој ник“, “ју нак“, 
„го спо дар“, „си ла“, за тим гла го ли „ср ка ти, гу та ти (мај чи но мле ко)“, при де ви „мо ћан“, 
„сло бо дан“, „од ва жан“ и слич но. Лин гив сти су про на шли слич но сти и у не ким ре чи ма 
срп ског и древ ног пер сиј ског, је вреј ског, јер мен ског, грч ког, ла тин ског, келт ског и гер-
ман ског је зи ка.

10) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf:У ту те о ри ју укла па ју се и за пи си исто ри ча ра Ма вра Ор би ни ја ко-
ји је у сво јој књи зи КраљевствоСловена 1601. го ди не пи сао да су Ср би и оста ли Сла-
вја ни би ли по ре клом од Но је ва си на Ја фе та и да су на се ља ва ли две сто ти не по кра ји на 
од Ази је до Евро пе или исто ри ча ра Јо ва на Ра ји ћа ко ји је пи сао да су стра ни исто ри ча ри 
срп ско име из ве ли из име на ре ке Зе брис (или Се брис, Сер би ца) ко ја те че из ме ђу ре-
ка Еуфрат и Ти грис. Та ко ђе ви де ти „О по ре клу име на Ср бин“, http://www.filg.uj.edu.
pl/~wwwip/post ju go/texts_dis play.php?id=436; Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvreme
iprostor, IPA Mi ro slav, Be o grad, 1993, Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Van da li-
ja, Be o grad. 2008; Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, Те ме рин, Ср би ја, 2000; Ни ко Жу па-
нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на 
штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924; Мо мир Јо вић, Срби
преСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; Гво зден Ву-
ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.com/doc/56281028/2008-Kor-
ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić
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ђе пре ма Рускојхроници ки јев ског ле то пи сца Не сто ра Ча сног11) и 
пре ма ста рој че шкој Далимилскојхроници12) сло вен ски на ро ди, од-
но сно Иљур ци, (Или ри и Лу хи та ји, тј. Лу ги и Ле хи), ме ђу њи ма 
Мо рав ци, Че си, Хр ва ти (Бе ли Хо ру та ни) и  «Serebъ» (Ср би) спа да-
ју у ин до е вроп ске на ро де ко ји по ти чу од пле ме на Но ји ног си на 
Ја фе та. Пре ма за пи си ма ле то пи са ца и хро ни ча ра Те о фа на Ис по-
вед ни ка (c.758–817) и Не сто ра Ча сног Ки јев ског (1056-1114.) ста-
ри Ср би као је дан од на ро да по то ма ка Но је вог си на Ја фе та су у 
сво јим се о ба ма до шли из зе мље „Се нар“ (Ме зо по та ми је) у до ли ну 
ре ке Ду нав, или у до ли ну ре ке Ис тар или Фижн, ка ко су Ду нав на-
зи ва ли хро ни ча ри из вре ме на вла да ви не Рим ског цар ства.13)У по-
чет ни па ра ме тар про у ча ва ња пра по стој би не Ср ба и то ка њи хо вих 
ду го трај них се о ба на под руч је да на шње Ср би је укла па се слич ност 
ет ни ку ма, лич них име на и пре зи ме на, ре чи ко је озна ча ва ју по ро-
дич не ве зе и оста лих ре чи у ста ром сан скрит ском је зи ку са срп-
ским је зи ком, као и слич ност ру ског, бе ло ру ског, укра јин ског и 
оста лим срод них је зи ка из гру пе ин до е вроп ских је зи ка са срп ским 
је зи ком и ве ли ка слич ност пи са ма, на род них пе са ма  и на род них 
но шњи из тих кра је ва са срп ским пи смом, на род ним пе сма ма и но-
шња ма. Чак се и тра са рас про сти ра ња сар мат ских суб понт ских 
флор них еле ме на та из цр но мор ско-ка спиј ског под руч ја, сред ње е-
вроп ског, кар пат ског, ро доп ског и ју жно бал кан ског под руч ја то по-
граф ски го то во иден тич но по кла па са то по но ма стич ким и ети мо-
ло шким озна ка ма на пу ту се о ба ста рих сар мат ских и скит ских пле-
ме на из до ли на ме зо по та миј ских ре ка Еуфрат и Ти грис, оба ле Цр-
ног и Азов ског мо ра и Ка спиј ског је зе ра пре ко се ве ра и сре ди шњег 
де ла Евро пе и По ду на вља на под руч је Бал кан ског по лу о стр ва.14) Са 

11) Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by Sa muel 
Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val Aca demy 
of Ame ri ca, 1953

12) Ka pi to la 1:  “Ot Babylon ske ve ze a o sed mid cad jayzcich“, (25), (30); Ka pi to la 2: „O po tat-
ce jazyka ce ske ho“ у NejstarsiceskarymovanakronikatakrecenehoDalimila, http://www.
scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo va-hro ni ka

13) Дра шко Шће кић,Сораби историопис,Са бор на сфе ра, 3, Сфа и рос Ти мор, Бе о град 
Под го ри ца, 1994., http://www.scribd.com/doc/23856582/So ra bi-Dra ško-Šće kić, ци ти ра ју-
ћи Те о фа на Ис по вед ни ка

14) Ми ло ван Р. Га јић, „Флор ни еле мен ти фло ре СР Ср би је“, ВегетацијаСРСрбије1,  (Ур.) 
СарићМ.СА НУ, Бе о град, 1984, стр. 317-397; Па вле Фу ка рек, „Нај ста ри ја ве ге та ци ја 
у Евро пи“, Борба, 12. ju na 1971. Бе о град, ци ти ра ју ћи Па вле Фу ка рек, Ду шан Ми лин-
шек и Жи во јин Ми лин: Уста но вље но је да су се због кли мат ских и дру гих про ме на 
у пра и сто ри ји на под руч ју да на шњег Бал кан ског по лу о стр ва та ко ђе рас по сти ра ли и 
сар мат ски суб понт ски флор ни еле мен ти из еупонт ског флор ног под руч ја се вер ног де ла 
Кав ка за, се вер ног де ла Цр ног мо ра, ушћа ре ка Вол га и Дон у Ка спиј ско је зе ро и ње го ве 
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на бро ја ним ја сно утвр ђе ним то по но ма стич ким, ар хе о ло шким, 
лин гви стич ким, ан тро по ло шким, ет но граф ским, ге о мор фо ло шким 
и кли мат ским од ред ни ца ма прав ца и оби ма се о ба ста рих Ср ба по-
ду да ра ју се и за јед нич ке ка рак те ри сти ке грн ча ри је, крем ног ору ђа 
и дру гих пред ме та из пра и сто риј ских ар хе о ло шких на ла зи шта 
људ ских за јед ни ца на овој те ри то ри ји.15) У мно го број не на уч не до-
ка зе о се о ба ма и тр го вач ким ве за ма на ро да са по ме ну тих под руч ја 
и на ро да на Бал кан ском по лу о стр ву пре и за вре ме ан тич ке Ср би је 
и за вре ме вла да ви не Рим ског цар ства на овим про сто ри ма укла па-
ју се и ис тра жи ва ња ар хе о ло га, ет но ло га и ан тро по ло га Дра го сла-
ва Сре јо ви ћа, Сто ја на Ди ми три је ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Пе тра Вла-
хо ви ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа и дру гих на уч ни ка у Пет нич кој пе ћи-
ни код Ва ље ва, Пре ко но шкој пе ћи ни код Свр љи га, Злот ској пе ћи-
ни, пе ћи ни Ри со ва ча, пе ћи ни под Је ри ни ним бр дом и дру гим 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма па ле о лит ских, нео лит ских и ене о лит-
ских дру штве них за јед ни ца на те ри то ри је да на шње Ср би је.16) Пре-
ма свим овим ар хе о ло шким, лин гви стич ким и ан тро по ло шким ис-
тра жи ва њи ма срп ске пле ме на-пред-ет ни је са ну кле у сом у По ду на-
вљу и у пла нин ском де лу Бал кан ског по лу о стр ва ју жно од Ду на ва 
спо ји ле су се са срп ским пле ме ни ма са дру гих ге о граф ских про-
сто ра у пе ри о ду пре, за вре ме и по сле вла да ви не Рим ског цар ства 
на Бал кан ском по лу о стр ву и ство ри ле пр ве др жав не за јед ни це срп-
ске кне же ви не на осно ву ви ше ве ков ног жи во та у не кој вр сти се о-
ских за дру га17) са сло жним и со ли дар ним чла но ви ма по ро ди ца и 
за дру га ко ји ма су на че лу би ли нај спо соб ни ји нај му дри ји љу ди – 
жу па ни, ар хон ти или кне зо ви. На осно ву про у ча ва ња ар хе о ло шких 
на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча на ре ци Ду нав у Ср-
би ји и Тар та ри ја на ре ци Му рес у Ру му ни ји на уч ни ци су уста но ви-

за пад не оба ле пре ко под руч ја ко је од го ва ра не ка да шњој рим ској про вин ци ји Ме зи ја у 
да на шњој Ру му ни ји и па нон ској ни зи ни крај ре ке Ду нав.

15) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“,Историја
српског народа I, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994.; Дра ган Бо снић, Србија
наизвору, Ин тер си стем, Бе о град, 2007, стр. 28-38: Пре су ши ва ње не ка да шњег Па нон-
ског мо ра оста ви ло је иза се бе плод ну зе мљу „чр но зем“ и на про сто ру Бач ке и Ба на та 
про на ђе ни су оста ци не ка да шњих ма му та и ло вач ких ло го ра са кре ме ним ору ђем ко ја 
по ка зу ју на слич ног кре ме ног ору ђа про на ђе ног у тим ло го ри ма у ле сној рав ни чар ској 
Вој во ди ни, као и у слич ним на ла зи шти ма у обо ду Кар пат ског ба зе на од Сло вач ког ру-
до гор ја, Тран сил ва ни је, као и про сто ра Бал кан ског по лу о стр ва ју жно од ре ке Ду нав. 

16) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,., стр. 11, ци ти ра ју ћи Дра го слав 
Сре јо вић, ЛепенскиВир,стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne-
ra i res dans la Cul tu re de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972

17) Flo rit Cur ta, ThemakingoftheSlavs:historyandarchaeologyoftheLowerDanubeRegion,
ca.500700 , Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001
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ли да су пра и сто риј ске дру штве не за јед ни це на те ри то ри ји Ср би је 
би ле не са мо кул ту ро ло шки не го и по пу ла ци о но је дин стве не, од-
но сно да је ста нов ни штво ко је је од 5.300 го ди не пре но ве ере жи-
ве ло у  на се љи ма Ле пен ски Вир, Вин ча и Стар че во на ре ци Ду нав 
и у на се љи ма на ре ци Ти си на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не и 
ре ци Гру жи у да на шњој Шу ма ди ји, а за тим и у дру гим на се љи ма 
на те ри то ри ји од да на шњег Ђер да па, Ба на та, Бач ке и Сре ма до Ко-
со ва и Скоп ске до ли не ства ра ло аутох то ну кул ту ру, јер је та кул ту-
ра, баш као и та да шња кул ту ра на под руч ју Апе нин ског по лу о стр-
ва и За пад ног Ме ди те ра на би ла окру же на ши ро ким по ја сом „ни чи-
је зе мље.“18) У овој вре мен ској фа зи је на про сто ру ужег по ја са 
По ду на вља, Ко со ва и ју жног По мо ра вља до шло до фор ми ра ња се-
о ске по ро ди це као не ке вр сте пре те че се о ске за дру ге.19) На осно ву 
про у ча ва ња ске ле та из древ ног на ла зи шта Вин ча и дру гих ар хе о-
ло шких на ла зи шта, ар хе о ло зи Со фи ја Да ви до вић Жи ва но вић и 
Ми ло је М. Ва сић уочи ли су иден тич ност епи ге нет ских, ан тро по-
ло шких, мор фо ло шких и кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка Вин ча на-
ца са прет ход ним аутох то ним ста нов ни штвом кро ма њон ских од ли-
ка из Ле пен ског Ви ра и дру гих древ них на се ља на под руч ју Па нон-
ске ни зи не, као и са ста нов ни штвом из ка сни јих срп ских сред њо-
ве ков них не кро по ла, што је на ве ло ар хе о ло га Со фи ју Да ви до вић 

18) Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур но сре ди ште све та“, ТИА Ја нус, Ars li bri и 
Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10; Си ма Ћир ко вић, Историја
српскогнарода: Про на ђе ни до ка зи о пра и сто риј ском „вин чан ском пи сму“ у пе ри о ду 
Вин ча-Тор дош, ору ђе, оруж је, по су ђе, ри ту ал не ва зе, фи гу ре плод но сти и на кит од 
гли не, ка ме на, ко сти и дру гих ма те ри ја ла по ка зу ју да је у на се љи ма би ла раз ви је на 
спе ци ја ли за ци ја по сло ва као што су по љо при вре да, ткал ство, тр го ви на, ру дар ство и 
раз ли чи те вр сте за на та. Ме ђу пра и сто риј ским на се љи ма пр во се из два ја фа за ста ри јег 
нео ли та Про то стар че во (5300-4800.г.п.н.е.) у ко јој је би ло до ми нант но за сни ва ње на-
се ља Ле пен ски Вир у ко ме су се од но си за сни ва ли на со ли дар но сти, јед на ким пра ви ма 
и оба ве за ма свих чла но ва по ро ди це, као и на по што ва њу дру штве не хи је рар хи је, по-
себ но ста ри јих љу ди-ауто ри те та у на се љу, ре ли ги је (бо жан ста ва-ауто ри те та у об ли ку 
ма лих ка ме них ста туа) и при род не око ли не на се ља. На кон пре ла зне фа зе сред њег нео-
ли та Стар че во (4.800-4.400.г.п.н.е.), о ко јој све до чи на ла зи ште на се ља Стар че во крај 
Пан че ва, на сту пи ла је фа за мла ђег нео ли та Вин ча-Тор дош (4.400-3.800.г.п.н.е.) у ко јој 
се нео лит ска зе мљо рад нич ка кул ту ра на вр хун цу раз во ја про сти ра ла на под руч ју од 
на се ља Вин ча на ре ци Ду нав до на се ља Ди во стин крај ре ке Гру же. Фи нал на нео лит ска 
фа за Вин ча-Плоч ник (3.800-3.200. г.п.н.е.), у чи јем епи цен тру је би ло под руч је да на-
шњег Про ку пља и ко ја се про сти ра ла од на се ља Вр шац и Вин ча пре ко Кра гу јев ца и 
Ко сов ске Ми тро ви це до При шти не би ла је ка рак те ри стич на по при ми тив ној зе мљо-
рад њи, ва ђе њу ми не ра ла из зе мље и оби ча ји ма об ле пљи ва ња зе мљом ко ли ба од пру ћа 
и сла ме, ре ли ги ји, грн чар ству и ли ков ној умет но сти.

19) Дра го слав Сре јо вић, „Кул ту ра мла ђег ка ме ног до ба на тлу Ср би је“, Историјасрпског
народаI, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994.: У овој фа зи је ујед но и зе мљи ште 
по ста ло нео ту ђи во вла сни штво, а се ло са при па да ју ћим зе мљи штем је чи ни ло јед ну 
ве ли ку дру штве но-при вред ну ће ли ју са по је ди ним ло кал ним осо бе но сти ма у на чи ну 
при вре ђи ва ња и ши рој раз ме ни до ба ра. 
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Жи ва но вић да за кљу чи да се на ве де не ка рак те ри сти ке ста ро срп-
ског (ста ро се де лач ког) ста нов ни штва мо гу пра ти ти кроз све исто-
риј ске пе ри о де све до пе ри о да са да шње кул ту ре срп ског ста нов ни-
штва на истом под руч ју.20) О аутох то ном на ро ду из вин чан ске кул-
ту ре на под руч ју да на шње Ср би је са зна је се да ље у у ве ко ви ма 
ко ји су усле ди ли у исто риј ским до ку мен ти ма у ко ји ма је на зи ван, 
ме ђу оста лим на зи ви ма, на род Три ба ли. Три ба ли или Три ва ли, ка-
ко су по не кад на зи ва ли, за јед но са Тра ча ни ма (Ра ча ни ма) и Ме зи ма 
из ју жног де ла Ср би је и да на шње Бу гар ске би ли су део аутох то ног 
на ро да ко ји је на се ља вао чи та ву се вер ну стра ну ре ке Ду нав у Вој-
во ди ни и Ру му ни ји.21) У исто ри ји се о ста ро се де лач ком на ро ду Бал-
кан ског по лу о стр ва, од но сно о Три ба ли ма-Тра ча ни ма или Или ри-
ма ка ко су та ко ђе мно го пу та на зи ва ни, нај ви ше зна пре ко цар ства 
Са ра би ја, ко је се про те за ло, ка ко се по ми ње у ста рим вед ским за-
пи си ма и за пи си ма Су-Ан ди на сти је, све до под руч ја за пад но од 
Ин ди је у дру гом ве ку пре Хри ста. На кон тог пе ри о да ста ро срп ски 
Три ба ли се по ми њу и по свом вој ско во ђи Сер бо Ма ке ри дов, од но-
сно Хе ра клу, „Бо гу Сер бо на“ или Асу ру ка ко је по ме нут у Ста ром 
За ве ту у Би бли ји,22) за тим, ка ко твр де не ки исто ри ча ри, по ње го вом 
си ну Или о ну, осни ва чу гра да Тро је по ко ме се се то под руч је и ста-
нов ни штво ка сни је по че ло на зи ва ти Или ри, од но сно Или ри ја,23) и, 
пре ма тврд ња ма исто ри ча ра, и по њи хо вим по том ци ма кра љу Фи-

20) Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“, 
MementаArchaeologiaetEruditiva, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. го-
ди не, стр. 30-44,  ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман.Та ко ђе о ис тој те ми ви де тиRa di vo je 
Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans “, Ca so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je 
Zavicaj,Be o grad,Go di na XXXVI, Maj-August 1989; 344-347; pp. 77-79

21) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода;Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур-
но сре ди ште све та“

22) Pri cot de Sent Ma ri, LesSlaveMeridionauh, Ar mand Le She va lir, Pa ris, 1874. go di ne, Јо ван 
Де ре тић, Алек сан дар Ве ли ки – цар срп ски, http://www.scribd.com/doc/13864096/Jovan
DereticAleksandarVelikiCarSrpski; Ми о драг Ми ла но вић,Ста ри срп ски век, Van da li ja, 
Be o grad. 2008.

23) Ра ди во је Пе шић“Тра гом аутох то но сти Сло ве на на Бал ка ну”, 2003.: Ионис Ка си ус, пи-
сац Римскеисторије из 2. ве ка по сле Хри ста, по ми ње Ср бе као на род ста ре Или ри је. 
Та ко ђе ви де ти Јо ван Де ре тић, ци ти ра ју ћи Плу тар ха кз књи ге Plutarh, “Slav ni li ko vi 
an ti ke”, II, Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1987., Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацито
Србима, http://www.scribd.com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-
Vu ka ši no vić: Та цит у свом де лу Историја(Hi sto ri ae, 105.) из јед на ча ва Ср бе са Сар ма-
ти ма, од но сно по ми ње их као ис кљу чи во је дан на род на огром ној те ри то ри ји Сар ма-
ти је („Sar ma ta rum ac Su e bo rum gen tes“) и као не при ја тељ ске од ре де вој сци Ри мља на, 
пред во ђе не са два кра ља Су е ба – Си да и Ита ли јем и у њих убра ја Вен де или Лу жич ке 
Ср бе, ста нов ни ке Но ри ку ма, од но сно да на шњег Ауг сбур га, ста ро се ди о це Вин до бо не 
(Бе ча), Ра ша не, Тра ча не, ста нов ни ке Па но ни је, Дал ма ци је, Да ча не, Или ре, Ме зе, Ја зи-
ге, Рок со ла не, итд.
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ли пу и ца ру Алек сан дру Ве ли ком (Алек сан дру Ма ке дон ском) ко ји 
се по ја вљу ју ве ко ви ма ка сни је у пле ме ну Три ба ла.24) Пре ма за пи-
си ма исто ри ча ра и би о гра фа Плу тар ха  (c.45.-c.120.)  и дру гих ан-
тич ких исто ри ча ра цар Алек сан дар Ма ке дон ски је Ср би ма „за њи-
хо ву хра брост и вер ност“ до де лио мно ге зе мље од Ја дран ског до 
Бал тич ког мо ра.25) О ан тич ким Ср би ма оста ви ли су ори ги нал не 
исто риј ске за пи се и Хе ка теј, Де мо стен, Пла тон, Хе ро дот, Пли ни је 
Ста ри ји, Пто ло меј, Ка си ус, Та цит, Стра бон, и мно ги дру ги ан тич-
ки грч ки и рим ски исто ри ча ри и ге о гра фи.26) По што су ску пи не Ср-
ба ге о граф ски би ле уда ље не јед не од дру гих ве ли ким про стран-
стви ма ве зи вао их је њи хов за јед нич ки је зик, али не и по ли тич ко 
је дин ство. На Бал ти ку и у ста рој Скан ди на ви ји (Нор ма ни ји, од но-
сно на древ ном „срп ском ким бриј ском по лу о стр ву“ ка ко га је озна-
ча вао исто ри чар Алек сан дар Вељт ман) ста ри Ср би су би ли из гра-
ди ли на се ља, про све ту и раз ви ли тр го ви ну ко ју су са тр гов ци ма са 
Бал кан ског по лу о стр ва оба вља ли пре ко гра до ва на Цр ном мо ру и 
Ду на ву.27) Ме ђу тим, због че стих и ин тен зив них бор би са су сед ним 

24) Јо ван Де ре тић,Александар Македонски, Велики краљцар српски: Ру ски цар Пе тар 
Ве ли ки је по ве зи вао Ср бе са вре ме ном вла да ви не Алек сан дра Ма ке дон ског. О то ме 
ви де ти у Ru ski car Pe tar Ve li ki, GramataSrbima, 3. mar ta 1711. go di ne.  О за пи си ма о 
Алек сан дру Ма ке дон ском та ко ђе ви де ти Plu tarh, Slavnilikoviantike, II, Ma ti ca Srp ska, 
No vi Sad, 1987., Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Van da li ja, Be o grad, 2008.

25) Plu tarh, Slavnilikoviantike, , Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, ,  Јо ван Де ре тић,
Алек сан дар Ма ке дон ски, Ве ли ки краљ-цар срп ски

26) Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Јо ван Де ре тић,АлександарМакедонски,Ве
ликикраљцарсрпски;Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајске
реке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, 
Пан че во, 1995.; Си ма Ла зин Лу кић, КраткаповјесницаСрбаодпостанкасрпствадо
данас, http://www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba; 
Ни ко Жу па нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји-
ћу, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, Мо мир 
Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; 
Сто јан Бо шко вић, Балканска питања,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о-
град, 1906.

27) Алек сан дар Вељт ман,АтилаиРусија,Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловенапоЛорен
цуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло-
вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/doc/2868779/-, та ко ђе ви де ти 
Ра до мир Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања (1982 l992), Пе шић и 
си но ви, Бе о град, 2001., стр. 24-25: http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-
Op tu zu jem-Cu ta njem; Ми о драг Ми ла но вић,Стари српски век, Jarl Char pen ti er, „The 
Ori gi nal Ho me of the In do-Euro pe ans“, Bul le tin of the School of Ori en tal and Afri can Stu-
di es, Вол. 4, Исс. 1, 1926, pp. 147-170: Под на зи ви ма сар мат ских и скит ских пле ме на 
Рок со ла ни и Аор си (Ар си или Ра ши), Ала ни, Је ли ни, Ан ти, Ја зи ге, Ср би, Сер би, Зер би, 
Скла ви ни, Се би, Са би ни, Се ри, Сер ви, Сер блои, Сер бљи, Са би ри и уз по не ке за бу не 
бе ле же ни и као Вен ди, Ван да ли или  жи ве ли су на под руч ју се вер не Евро пе (на скан ди-
нав ском не ка да зва ном „ким бриј ском“ по лу о стр ву), се вер но за пад не, сред ње, ис точ не 
Евро пе, не ка да шње Ме со по та ми је,  Кар па та, Ро до па, Цр ног и Ка спиј ског мо ра и би ли 
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на ро ди ма на овом под руч ју вре ме ном су се при пад ни ци ста ро срп-
ског на ро да ра се ли ли са ове те ри то ри је пре ма ју гу, ју го за па ду и 
ју го и сто ку европ ског кон ти нен та, од но сно пре ма та да шњој „Бе лој 
Ср би ји“ (Лу жич ки и По лап ски Ср би, Љу ти це, Ру јан ци, Бо ји или 
Бој ки) и Кар па ти ма..28) Је дан део тог ста ро срп ског на ро да ко ји то 
ни је ус пео да ура ди остао је од се чен од сво је ет нич ке ма ти це и вре-
ме ном је не стао, од но сно до шло је до ње го ве аси ми ла ци је у окол не 
на ро де. Пра вац и обим ових дав них се о ба до ка зу ју и ет но ге нет ске 
и фи зич ке ан тро по ло шке од ред ни це пре да ка да на шњих Ср ба ко је 
до ка зу ју ме ша ње пре те жно бал кан ског (илир ског) аутох то ног ди-
нар ског и по ду нав ског ста нов ни штва и пре те жно сло вен ског ста-
нов ни штва са ма ње за сту пље ним про цен том ста ро хе лен ског и ро-
ман ског ста нов ни штва и ста нов ни штва до се ље ног из прав ца ис-
точ ног Ме ди те ра на или29) из Скан ди на ви је30) (Нор ма ни је), Бал ти ка 
и сред ње Евро пе.31) Ме ђу тим, још увек су не до вољ но ис тра же не  
чи ње ни це ве за не за узро ке, сме ро ве и вре мен ске од ред ни це ових 
се о ба. Ге о лин гви ста Ма рио Али неи је је дан од ни за на уч ни ка ко ји 
је про у ча ва њем то по но ма стич ких на зи ва на сло вен ским је зи ци ма 
и на чи на град ње на се ља на Бал кан ском по лу о стр ву уочио зна чај ну 
слич ност у тра го ви ма раз во ја ме та лур ги је ме ђу Сло ве ни ма на овом 
под руч ју ко ји до се жу све до Ана то ли је и ис так нуо из ве сност њи-
хо вог жи во та на Бал кан ском по лу о стр ву ве ко ви ма пре прет по ста-
вље ног на се ља ва ња Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во у та ко зва-
ним  „Ве ли ким се о ба ма“ Сло ве на, Ава ра и Ху на на Бал кан ско по-
лу о стр во у ше стом и сед мом ве ку.32) Ре зул та ти ис тра жи ва ња овог 

по ве за ни тр го ви ном са до њим По ду на вљем, це лом те ри то ри јом бал кан ског по лу о стр-
ва, Те са ли јом, ми кен ском и крит ском кул ту ром и на ис то ку са Ма лом Ази јом. 

28) Си ма Ла зин Лу кић, Кратка повјесницаСрба од постанка српства до данас, http://
www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba. 

29) Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена: Ове тврд ње још ни су до вољ но из у ча ва не, јер 
пр вих две сто ти не стра ни ца ове књи ге ко је се од но се на др жав не за јед ни це Ср ба из 
вре ме на пре вла да ви не Рим ског цар ства још увек ни су пот пу но пре ве де не и до ступ не 
ши рој на уч ној јав но сти у Ср би ји.

30) Алек сан дар Фо мич Вељт ман, Атила и Русија IV и V века http://www.scribd.com/
doc/8123521/-IV-V-

31) Алек сан дар Вељ ман,АтилаиРусијаIVиVвека,Ma ri ja na Pe ri čić et al., „High-Re so lu-
tion Phylo ge ne tic Analysis of So ut he a stern Euro pe Tra ces Ma jor Epi so des of Pa ter nal Ge ne 
Flow Among Sla vic Po pu la ti ons“, MolecularBiologyandEvolution, vol. 22, no. 10 (Oc to ber 
2005), pp. 1964-1975; “Di stri bu tion of Euro pean Y-chro mo so me DNA (Y-DNA) ha plo gro-
ups by co un try in per cen ta ge”, http://www.eupe dia.com/euro pe/euro pean_y-dna_ha plo gro-
ups.shtml.

32)  Ma rio Ali nei,OriginidelleLingued’Europa. Vol 1: “La te o ria del la con ti nu i ta”, Il Mu li-
no,Bo log na, 1996.; Vol 2 : “La con ti nu i ta del le prin ci pa li aree et no lin gu i stic he dal Me so li ti co 
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на уч ни ка су по ду дар ни са ори ги нал ним за пи си ма хе лен ских, рим-
ских, ви зан тиј ских, сло вен ских, јер мен ских и дру гих исто ри ча ра и 
са ис тра жи ва чи ма пе ри о да од пра и сто ри је до сред њег ве ка, као и 
са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња не ких срп ских па ле о лин гви ста, ет но-
ло га и исто ри ча ра пре ма ко ји ма је је дан део Сло ве на са се ве ра и 
ис то ка Евро пе пре шао са Ава ри ма и Ху ни ма 519-520. го ди не ре ку 
Ду нав и при дру жио се ста рим Ср би ма, ко ји су жи ве ли на Бал кан-
ском по лу о стр ву.33)Пре ма Карловачкомродослову и Хроникама Ле-
то пи сца Не сто ра Ки јев ског, је дан део ста рих Ср ба до се лио се на 
оба ле ре ке Ду нав на Бал кан ско по лу о стр во из не ка да шње Ме зо по-
та ми је, од но сно зе мље „Се мар“ пре по ја ве хри шћан ства на овим 
про сто ри ма и ве ро вао је у бо га во де Да го на.34)Ме ђу тим, за раз ли ку 
од при бал тич ких Сло ве на, од но сно по лап ских Ср ба „Сер бе та“ о 
ко ји ма је пи сао исто ри чар Хел молд у сво јој ХронициоСловенима 
из два на е стог ве ка, ме ђу ста рим Ср би ма на Бал кан ском по лу о стр-
ву је по сто ја ла сво је вр сна ана ло ги ја са хри шћан ством – је дан Бог, 
али у три ли ца и она, на су прот увре же ном ми шље њу ни је би ла 
пан те и стич ка већ мо но те и стич ка уз еле мен те по што ва ња кул та 
пре да ка и при род них по ја ва.35) Та ко ме ђу њи ма ни је био по знат па-
ган ски бог Да жбог, по знат и као Сва ро жић, ко ји се по ми ње са мо у 
две на род не при по вет ке као про тив ник хри шћан ског Бо га, а та ко ђе 
у на ро ду ни је био уста љен ни култ бо га Пе ру на као код не ких дру-

all’eta del Fer ro”, Il Mu li no, Bo log na, 2000. Ви де ти та ко ђе Ma rio Ali nei, Analternative
modelfortheoriginsofEuropeanpeoplesandlanguages:TheContinuitytheory, “Le ra di ci 
pri me dell’Euro pa : Stra ti fi ca zi ni, pro ces si dif fu si vi, scon tri e in con tri di cul tu re”, 27/28 ot-
to bre 1999. Mi lan, Italy.

33) Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек, та ко ђе ви де ти де ло фран цу ског ан тро по ло га 
Euge ne Pit tard, LesPeuplesdesBalkans, Pa ris, 1920. и Сто јан Бо шко вић, Балканскапи
тања,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906.:  Пре ма ан тро по ло гу 
Ми о дра гу Ми ла но ви ћу и исто ри ча ру Сто ја ну Бо шко ви ћу, про цес се о ба пле ме на Сло-
ве на и Ху на ду го је тра јао до њи хо вог до ла ска до ре ке Ду нав у ше стом ве ку но ве ере, 
ка да су пре шли ту ре ку и на се ли ли се ју жно од ње на под руч ју Бал кан ском по лу о стр ва 
где су већ жи ве ли пле ме на Три ба ли.

34) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
еуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро-
слав Бе о град, 1995.

35) Ра ди во је Пе шић, Велеска књига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2000, стр. 69-70; J. Ra-
jić: Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, 
Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997. го ди не: Гра ма то лог и 
па ле о лин гви ста Ра ди во је Пе шић у свом из у ча ва њу Вин чан ског пи сма из пе ри о да Вин-
чан ске кул ту ре и оп ште исто ри је Сло ве на до шао је до  за кључ ка да пред хри шћан ска 
ре ли ги ја Сло ве на, на су прот оп ште при хва ће ном ми шље њу, ни је би ла пан те и стич ка већ 
мо но те и стич ка, од но сно да је у њој би ла при сут на сво је вр сна ана ло ги ја са хри шћан-
ством – је дан бог, али у три ли ца. О то ме је сво је вре ме но пи сао и са ски исто ри чар Хел-
молд у сво јим опи си ма оби ча ја  не ка да шњих при бал тич ких Сло ве на и по лап ских Ср ба.
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гих при пад ни ка сло вен ских на ро да.36)  По је ди ни исто ри ча ри по ку-
ша ва ју да про на ђу ве зу из ме ђу осни ва ња пр вих срп ских кне же ви-
на у гра ду Рас у Ра шкој у да на шњој Ср би ји на осно ву то по но ма-
сти ке и хи дро ни ма у пра по стој би ни ста ро срп ских пле ме на ко ји су 
жи ве ли на кав ка ској пла ни ни Ара рат на ко јој је из ви ра ла ре ка Арас 
(гру зиј ски „Ра шки“; грч ки „Ara xes“) и ули ва ла се у Ка спиј ско мо-
ре,37) као и на осно ву ар хи тек ту ре цр кве Све тог Пе тра и Па вла у 
Ра су.38) Град Рас, ко ји је био иза бран за се ди ште пр вих срп ских кне-
же ви на у ра ном сред њем ве ку, из гра ђен је на ре ци Ра шка код Но вог 
Па за ра на те ме љи ма древ ног ан тич ког гра да Арс (Ar sa, Aisa са зна-
че њем „ре ка“, од но сно „во да ко ја те че“), из чи јег на зи ва је ка сни је 
из ве ден хо ро ним Рас. Ин те ре сант но је да се и овај хо ро ним (хи-
дро ним) Арс или Рас, ка ко је при ме тио ви зан тиј ских исто ри чар 
Про ко пи је,39) у то по гра фи ји на би ло ко јем под руч ју у све ту на ко-
јем су се у про шло сти кре та ли или жи ве ли Ср би, увек по ја вљи вао 
уз то по ним или хо ро ним Сорб.40)У при лог ан тро по ло шкој и кул ту-
ро ло шкој по ве за но сти то по ни ма и хо ро ни ма Арс, Рас и Сорб го во-

36) Пе тар Ж. Пе тро вић,„О Пе ру но ву кул ту код Ју жних Сло ве на“, ГласникЕтнографског
институтаСАНУ, Вол. 1, Бр. 1-2, СА НУ, Бе о град, 1952. го ди не.

37) Ре ља Но ва ко вић,  Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
еуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, Пан че во, 1995.: 
Мно ги срп ски али и стра ни исто ри ча ри, ан тро по ло зи и ар хе о ло зи по ве зу ју име кав-
ка ске мит ске ре ке Арас (Ра шки) са име ном ра не сред њо ве ков не пре сто ни це Рас из-
гра ђе не на ре ци Ра шка у Ра шкој, јед ној од пр вих срп ских кне же ви на на Бал кан ском 
по лу о стр ву. (Ети мо ло шку и то по граф ску ве зу Аорс, Рас и Сорб код Ср ба по ми ња ли су 
и ан тич ки грч ки и рим ски из во ри (lat. „sor bus“ – цр вен, рус) и ви зан тиј ски исто ри чар 
Про ко пи је, док се сли чан по да так о ста рој срп ској кне же ви на на при то ци ре ци Дње пру 
ре ци Ра шка бли зу Ки је ва мо же про на ћи у за пи си ма ан тич ког исто ри ча ра и ге о гра фа 
Хе ро до та.)

38) Јо ван Бе ре тић, КултурнаисторијаСрба, На род на књи га, Бе о град, 2005: Осно ва цр кве 
Све тог Пе тра и Па вла у Ра су има ро тон ду у об ли ку че тво ро ли ста што је сли чан на чин 
град ње цр ка ва у Гр зу зи ји и Јер ме ни ји.

39) Iaro slav  Le bedynsky,LesSarmates:AmazonesetlancierscuirassésentreOuraletDanu
be. Edi ti ons Er ran ce, Pa ris, 2002: За бе ле же но је и да је древ ни на зив мор двин ске гру пе 
ин до е вроп ских је зи ка за ре ку Вол гу био скит ски хи дро ним Ра (Rha), древ ни иран ски 
и сан скрит ски на зив за мит ску ре ку Ра ња и Ра ша, као и да је пр во бит но зна че ње те 
ре чи би ло „ре ка, вла га, во да, ро са“ (Pro co pi us,Deaedificiis, IV 4.) Вла ди мир Ћо ро вић, 
Историјасрпскогнарода, Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 
1997. го ди не; Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек: Те о фан Ис по вед ник је у свом 
де лу Хронографија на пи сао: „Пред во ђе ни же ном њи хо вог умр лог вла да ра, 520. го ди-
не 100.000 Ср ба до шло је на Бал кан, где су и на ста ви ли да жи ве.“ (Jo van Ra jić, Istorija
raznihslavenskihnarodovnaipačeBolgar,HorvatoviSerbov...vosvet istoričeskiproizve
denajaJoannomRaičem, V Vi e ne 1794. (map Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvreme
iprostor, Be o grad, 1993.)Ра ди во је Пе шић, Велескакњига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 
2000, стр. 69-70; J. Ra jić: Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Исто
ријасрпскогнарода, Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997.

40) „Na mes of the Serbs and Ser bia“, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Na mes_of_Ser bia#Ras cia, 
ви де ти Pro co pi us, Deaedificiis, IV 4.
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ри и на зив сар мат ско срп ских пле ме на Аор са и Ра ша на или Ра са, за 
ко је је исто ри чар Па вел Ша фа рик пи сао да су би ли нај ста ри је пле-
ме ста рих Ср ба, и Рок со ла на ко ји су би ли сме ште ни у под руч ју 
Дње пра, се ве ро и сточ них Кар па та, ре ке Сер пе ко ја ути че у ре ку 
Вол гу у дав ној ру ској по кра ји ни Сер бу хов и Сер ба ни ји на се ље ној 
у про шло сти Бр ђан ским Ср би ма у под реч ју ре ка Дње пар и Вол-
га.41)Ста ра сар мат ско срп ска (ка сни је ру ска) кне же ви на пр ви пут је 
при ми ла хри шћан ство у пр вом ве ку по сле Хри ста ка да је апо стол 
Ан дри ја (Ан дреј) Пр во зва ни, све тац и за штит ник ри ба ра, до пло-
вио у ме сто Хер со нес на Кри му ри бар ским бро ди ћем и по чео да 
по кр шта ва љу де из тог под руч ја. У истом ве ку он и оста ли апо сто-
ли, ме ђу ко ји ма и уче ник Све тог Пе тра Тит осно ва ли су у Сир ми-
ју му (да на шња Срем ска Ми тро ви ца) Па нон ску епи ско пи ју и по кр-
шта ва ли љу де на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва.42) Ве ко ви ма ка-
сни је ове кне же ви не су по ста ле по но во по ве за не пу тем хри шћан-
ства у де ве том ве ку на кон што је кнез ки јев ске цр но мор ске 
кне же ви не Вла ди мир Све ти сла вић (958-1015.) при мио хри шћан-
ство, од но сно ка да су бра ћа ми си о на ри Ћи рил и Ме то ди је из Ца ри-
гра да по че ли да по кр шта ва ју на род ста ре сар мат ско срп ске, од но-
сно ки јев ске цр но мор ске кне же ви не пу тем ко ји се на ста вљао на 
ве ко ви ма ра ни је ус по ста вље ну тр го вач ку тра су Цр но Мо ре-Кар па-

41) Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу, Књи га Пр ва, Исто ри ја ста рог ве-
ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.  и Сто јан Бо шко вић, Балканска пита
ња,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906, стр. 229, ци ти ра ју ћи Хе-
ро дот, Пли ни је Ста ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон као и ви зан то лог Јан Том ка Са ски 
(Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skit ske kar ti ne, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28) и исто ри чар Па вел 
Ша фа рик го то во осам на е стог ве ко ва ка сни је, пи шу о зе мљи Сер ба ни ји из ме ђу Кав ка за 
и ре ке Дон у ко јој су у под руч ју Бер ђан ско жи ве ли че ти ри сто ти не го ди на Ср би зва ни 
„Бр ђа ни“. Бр ђан ски Ср би и оста ла ста ро сар мат ска пле ме на су у се о ба ма сто ти на хи-
ља да љу ди по те пе но се се ли ли у прав цу ју га Евро пе из цр но мор ско кав ка ског под руч ја, 
са под руч ја не ка да шње Са ра ма ти је у Во ли ни ји у Цр ве ној Ру си ји, са оба ла Цр ног мо ра 
и са под руч ја Бој ке и ре ке Ел бе и Ви сле на се ве ру Евро пе. О мо гу ћој ве зи ет ни ку ма и 
хо ро ни ма Рас са ста рим Ср би ма из по стој би не го во ри и ети мо ло шка слич ност лич них 
име на кне же ва у пр вим цр но мор ским и срп ским  кне же ви на ма на Бал ка ну - Свја то полк 
– Све то пе лек, Пјо тр - Пе тар, Вла ди мир, Ми хај ло и слич но.

42) Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srem ski Kar lov ci, Srp ska kra ljev ska 
aka de mi ja, 1927), pp. 46, 53, 194; Љу бо мир Сто ја но вић, Старисрпскизаписиинатпи
си, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, 1902. и Si mo Je la ča, NaseljavanjeSrbanaBalkan, http://
www.scribd.com/doc/21727032/Dr-Si mo-Je la ca-Na se lja va nje-Sr ba-Na-Bal kan, ци ти ра ју-
ћи RossijskijSinopsis, Jo van De re tić, Po če tak hri šćan stva kod Slo ve na,; Sve ti An dri ja Pr-
vo zva ni, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Ан дри ја_Пр во зва ни, Асен Чи лин ги ров, Филипиили
Филипол, http://www.ivan sta me nov.com/fi les/fi li pi.pdf,  ци ти ра ју ћи Da ni e le Far la tus, Ec
clesiaSirmiensisolimmetropolis, в Illyri ci Sac ri, VII, Ec cle sia Di oc le ti a na, An ti ba ren sis, 
Dyrr hac hi en sis et Sir mi en sis cum earum suf fra gan tes, Ap pen dix, Ve ne ti is: Apud Se ba sti a-
num Co le ti, 1817, c. 449-612. 
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ти-Мо рав ска-По ду на вље-Бал кан ско по лу о стр во-Ца ри град.43) Мно-
ги исто ри ча ри по ку ша ва ју да де фи ни шу ве зу пи сме но сти, од но сно 
„ли не ар ног пи сма“ из Ле пен ског Ви ра,  ста ро срп ског (ста ро сло-
вен ског) про то-пи сма пи са ног на бре зо вим да ска ма, Вин чан ског 
пи сма44) и древ ног пи сма „ср би ца“ са гла го љи цом и ћи ри ли цом 
сло вен ских хри шћан ских ми си о на ра Ћи ри ла и Ме то ди ја у де ве том 
ве ку, од но сно са ста ро сло вен ским цр кве ним је зи ком и је зи ком 
књи жев но сти у та да шњим ста ро срп ским, ста ро ру ским и оста лим 
сло вен ским кне же ви на ма и кра ље ви на ма.45) Ја сни је утвр ђи ва ње 
исто риј ске то по но ма стич ке, ет но ге не тич ке и ан тро по ло шке ве зе 
из ме ђу аутох то ног ста нов ни штва са под руч ја да на шње Ср би је и 
Ср ба ко ји се по ми њу на под руч ји ма ван Бал кан ског по лу о стр ва у 
тим за пи си ма об ја сни ли би на ста нак и упо тре бу ста ро сло вен ског 
(срп ско сло вен ског) цр кве ног је зи ка на ко јем су за пи са не све ва жне 
срп ске цр кве не, прав не и др жав не уред бе и књи жев ни за пи си у 
сред њем ве ку и ко ји је оп стао у упо тре би све до је зич ких ре фор ми 
фи ло ло га и ан тро по ло га Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787-1864.) 
у де вет на е стом ве ку.

ЗАСНИВАЊЕПРВИХСРПСКИХКНЕЖЕВИНА

Пре ма ста рим пре да њи ма, пр ву хри шћан ску цр кву на 
под руч ју Ср би је, Цр кву Све тог Пе тра и Па вла, са гра дио је на 
оста ци ма јед ног ан тич ког утвр ђе ња у бли зи ни пр ве срп ске 
пре стол ни це Рас у Ра шкој уче ник Све тог Пе тра, апо стол Тит, 
ко ји је жи вео у пр вом и дру гом ве ку и ко ји је са апо сто лом 

43) Juk ka Kor pe la, Prince,saint,andapostle:PrinceVladimirSvjatoslavičofKiev,hisposthu
mouslife,andthereligiouslegitimizationoftheRussiangreatpower, Ot to Har ras so witz Ver-
lag, 2001, pp. 53, ци ти ра ју ћи Cf. I.S. Či ču rov,LSCM,1992, p.195-213,Cf. A. Pop pe, HUS, 
1988/1989, p. 493, N.A. Be ne dik tov, N.E. Be ne dik to va, E.N. Ba zu ri na, 1997, p. 29. Та ко ђе 
ви де ти Алек сан дар Вељт ман, АтилаиРусијаучетвртомипетомвеку: Тр гов ци из 
тих кра је ва су у до ба Рим ског цар ства тр го ва ли са Ср би ма ко ји су жи ве ли у По ду на вљу, 
а за бе ле же не су и њи хо ве ко ња нич ке екс пе ди ци је у прав цу Пе ло по не за. Та ко ђе ви де ти 
и Mo mir Јо вић, СрбипреСрба, Кра ље во До ро те ус 2002. Би бли о те ка “Искон” Књи га бр. 
1, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba. 

44) Ра ди во је Пе шић, Винчанско писмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2001., та ко ђе ви де ти 
„Вин чан ско пи смо“, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Вин чан ско_пи смо. 

45) Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, Ma ti ca srb ska, 1856, та ко ђе B. 
St. An ge lov, Iz sta ra ta bal gar ska, ru ska i sr be ska li te ra tu ra II (So fia 9 7); The re se Al ber ti ne 
Lo u i se von Ja cob Ro bin son. HistoricalViewoftheLanguagesandLiteratureoftheSlavic
Nations, http://www.hot fre e bo oks.com/bo ok/Hi sto ri cal-Vi ew-of-the-Lan gu a ges-and-Li te-
ra tu re-of-the-Sla vic-Na ti ons-The re se-Al ber ti ne-Lo u i se-von-Ja cob-Ro bin son.html, ци ти ра-
ју ћи Vo sto kof, Ko pi tar, Grimm, Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, 
Ma ti ca srb ska, 1856 и оста ле сла ви сте лин гви сте и исто ри ча ре. 
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Ан дри јом Пр во зва ним осно вао у Срем ској Ми тро ви ци (Сир-
ми ју му) Па нон ску епи ско пи ју.46) У до ба вла да ви не Рим ског 
цар ства у не ка да шњем Бе о гра ду (Син ги ду ну му), Срем ској 
Ми тро ви ци (Сир ми ју му), Ни шу (На и су), Бе лој Па лан ци (Ре-
ме зи ја ни) и дру гим гра до ви ма од ре ке Ду на ва до под руч ја 
Ко со ва и Ме то хи је ло кал не „ди вље Ср бе“ су по кр шта ва ли 
ло кал ни би ску пи, епи ско пи и ђа ко ни Ни ке та Ре ме зи јан ски, 
Ур за ци је,Стра то ник, Хер мил, Ан дро ник Па нон ски, Епе нет, 
Ди ми три је,  Ири неј и мно ги дру ги.47) Хри шћан ство су на под-
руч је Бал ка на у до ба вла да ви не Рим ског цар ства зва нич но 
уве ли Миланскимедиктом 313. го ди не ло кал ни рим ски ца ре-
ви - су вла да ри цар Кон стан тин Ве ли ки (306-337.) и цар Ли ки-
ни је (Лик ши ни је, c.250-325.), о ко ме је исто ри чар Ами ан 
Мар це ли ус пи сао да је одр жа вао тр го вач ке и вој не ве зе са Ср-
би ма из Кар пат ских пла ни на48)и ко ји је пре ма број ним срп-
ским ле то пи си ма и ро до сло ви ма дав ни пре дак срп ске сред-
њо ве ков не ди на сти је Не ма њић.49)Обо ји ца ца ре ва су би ли по-

46) Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, Srem ski 
Kar lov ci, 1927, str. 46, 53, 194.

47) Љу бо мир Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма1-1, 2, Бе о град, Срем ски Кар лов-
ци 1929, 1934. Сто ја но вић ЈБ., Родословиилетописи—Љу бо мир Сто ја но вић, Стари
српскиродословиилетописи,изд. СКА, књ. XVI, Срем ски Кар лов ци 1927., Си ма Ла-
зин Лу кић, КраткаповјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.
com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba, Си ма Ћир ко вић, Истори
јасрпскогнарода, стр. 100; 151-155: Ме ста у око ли ни на се ља Кур шу мли ја на ју гу Ср-
би је, као и об рон ци Фру шке го ре на се ве ру пу ни су на ла зи шта оста та ка не ка да шњих 
ра но хри шћан ских цр ка ва или ма на сти ра по диг ну тих од че твр тог ве ка и на да ље. Та ко ђе 
оп шир ни је о ово ме ви де ти у Ми о драг Ми ло ва но вић, Старисрпскивек,  Ван да ли ја, 
Бе о град, 2008 и Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајскереке”и
кавкаскоеуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ шщи, Су пра ли брос, Пан че во, 
Ми ро слав Бе о град, 1995.

48) Ни ко Жу па нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви-
ји ћу, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, стр. 
578, Мо мир Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr-
bi-Pre-Sr ba. 

49) Љу бо мир Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма1-1, 2, Бе о град, Срем ски Кар лов-
ци 1929, 1934. Сто ја но вић ЈБ., Родословиилетописи—Љу бо мир Сто ја но вић, Стари
српскиродословиилетописи,изд. СКА, књ. XVI, Срем ски Кар лов ци 1927. Re lja No va-
ko vić,  GdesenalazilaSrbijaod712.veka–istorijskogeografskorazmatranje,problemii
znanja, Na rod na knji ga, Isto rij ski in sti tut u Be o gra du, 1981.; Re lja No va ko vić,Србиирај
скереке:библијске“Четирiрајскереке”икавкаскоеуфратскiСрби: пре ма исто ри ча-
ри ма Ма вру Ор би ну, Јо ва ну Зо на ри, Ми ло шу Ми ло је ви ћу, те Кар ло вач ком, Пај си је вом, 
Вр хо бре знич ком, Пив ском, За греб ском, Кон стан ти но вом, Ла шва ни но вом,  Пе ја то ви ће-
вом, Бран ко ви ће вом и дру гим ро до сло ви ма и ле то пи си ма, као и жи во то пи си ма Све тог 
Са ве, Све тог Си ме о на, Све тог Сте фа на Ла за ре ви ћа и оста лим за пи си ма и до ку мен ти ма 
син рим ског ца ра Ли ки ни ја Бе ла Урош је у за ви ча ју свог оца За ху мљу и Тра ву ни ји за-
сно вао по ро ди цу из ко је је ве ко ви ма ка сни је ро ђен Сте фан Не ма ња, за чет ник ди на сти је 
Не ма њић.
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ре клом из аутох то ног ста ро срп ског ста нов ни штва и ве за ни 
је дан за дру го га по род бин ској ли ни ји – ро ђе на се стра ца ра 
Ли ки ни ја би ла је уда та за ца ра Кон стан ти на. На кон су ко ба 
ца ра Кон стан ти на и ца ра Ли ки ни ја и на кон смр ти ца ра Ли ки-
ни ја из Срем ске Ми тро ви це (Сир ми ју ма) је у стра ху од од ма-
зде ца ра Кон стан ти на Ли ки ни јев син Бе ла Урош 325. го ди не 
по бе гао у очев за ви чај - кне же ви не За ху мље и Тра ву ни ју и 
та мо за сно вао по ро ди цу из ко је је ве ко ви ма ка сни је, пре ма 
пре да њу, по те као Сте фан Не ма ња (c.1113—1199.), за чет ник 
срп ске сред њо ве ков не ди на сти је Не ма њић.50) У бор ба ма Ри-
мља на про тив хун ског кра ља Ати ле и по себ но у по бе ди Ри-
мља на на Ка та лин ском по љу 451. го ди не ис так ну ли су се  вој-
ско во ђе Мар ке лин и Аети ус ко ји су та ко ђе би ли по ре клом са 
под руч ја да на шње Ср би је.51) Ви зан тиј ски цар Ју сти ни јан Пр-
ви52) и ње гов не ћак цар Ју сти ни јан Дру ги, по ре клом из Ле ба-
на у бли зи ни Ле сков ца,53) би ли су ви зан тиј ски ца ре ви,54) али 
су да ли до при нос кул тур ном и на ци о нал ном иден ти те ту Ср-
би је об на вља њем цр кве Све тог Пе тра и Па вла у бли зи ни срп-
ске пре стол ни це Рас,55) у ко јој ће се ве ко ви ма ка сни је у исто-
ри ји кру ни са ти вла да ри из срп ске сред њо ве ков не ди на сти је 

50)  Ре ља Но ва ко вић, Србинримскицар,ИПА “Ми ро слав”, 1999, Бе о град, ци ти ра ју ћи Об
штиЛистПећ ке па три јар ши је; Ре ља Но ва ко вић, ОдаклесуСрбидошлинаБалканско
полуострво(Историјскогеографскоразматрање), Исто риј ских ин сти тут у Бе о гра ду, 
1997. го ди не; Lj. Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srem ski Kar lov ci, 1927., стр. 
46, 53, 194. Та ко ђе о то ме ви де ти Di mi tri je Mi la ko vić,Srbskibukvarradiučenjamladeži
CrkovnomuiGraždanskomučitaniju, Ce ti nje, 1838.

51) Ed ward Gib bon, John Bag nall Bury, TheDeclineandFallOfTheRomanEmpire, Vo lu me 3, 
Wild si de Press LLC, 2004; Ot to Ma en chen-Hel fen, TheworldoftheHuns:studiesintheir
historyandculture, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1973, Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, 
Те ме рин, Ср би ја, 2000., Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, 
Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii 1746.

52) Шарл Дил, ИсторијаВизантије, Ло гос Арт, Бе о град, 2008, стр. 34-35: Ви зан тиј ски цар 
Ју сти ни јан Пр ви ро ђен је у Ца ри чи ном гра ду (Ju sti ni a na Pri ma) у Ле ба ну крај Ле сков ца, 
прав но је ре фор ми сао цар ство и прав ним за ко ни ком Corpusjuriscivilisод 565. го ди не 
„про жи ма ју ћи но вим ду хом хри шћан ства су ро вост ста рог рим ског пра ва унео у за кон 
до та да не по зна то ста ра ње о дру штве ној прав ди, о јав ној мо рал но сти и о чо веч но сти“.
Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, Књи га Пр ва иСи ма Ћир ко вић,Исто
ријасрпскогнарода, стр. 166.

53) Đor đe Jan ko vić,„Sve do če nja ar he o lo škog na sle đa 4-11. sto le ća Ko so va i Me to hi je“, http://
www.ar he o lo gi ja.fr.gd/-k1-La ti nic na-ver zi ja-k2-.htm.

54)  „Ју сти ни јан ла жни Сло вен“, http://www.isto rij ska bi bli o te ka.com/art2:ju sti ni jan-la zni-slo-
ven и Jan ko vić, Đor đe, „Sve do če nja ar he o lo škog na sle đa 4-11. sto le ća Ko so va i Me to hi je“, 
http://www.ar he o lo gi ja.fr.gd/-k1-La ti nic na-ver zi ja-k2-.htm (У ова два члан ка се на во де су-
про ста вље на ми шље ња око по ре кла ви зан тиј ских ца ре ва Ју сти ни ја на Пр вог и Ју сти ни-
ја на Дру гог.)

55) Аrthur John Evans, AntiquarianResearchesinIllyrjcum, (Parts I. and II.), The So ci ety of An-
ti qu a ri es, Nic hols and Sons, 25 Par li a ment Stre et, West min ster, Lon don, 1883, http://www.
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Не ма њић. Иако су по је ди ни исто риј ски из во ри у вре ме вла-
да ви не Рим ског цар ства за ме њи ва ли ет нич ке од ред ни це Ср ба 
те ри то ри јал ним од ред ни ца ма на ко ји ма су жи ве ли, Ср би ја се 
као др жа ва по но во на кон за пи са мно го број них ан тич ких 
исто ри ча ра и ге о гра фа по но во по ми ње у исто риј ским из во-
ри ма ко ји да ти ра ју из до ба кне за Остро и ла Све вла до ва 490. 
го ди не.56) У исто риј ској ли те ра ту ри по сто је за пи си о ди на сти-
ји Све то пе ле ка Све вла до ви ћа и о бор ба ма „дач ких Ср ба“ и 
кне за До бре те Све вла до ви ћа са Ава ри ма,  а за бе ле жен је 626. 
го ди не и за јед нич ки на пад Ср ба и Ава ра на Ца ри град.57) По-
сле про па сти Рим ског цар ства 476. го ди не ство ре не су др жа-
ве-кне же ви не на ста ле на кон до ла ска ве ли ких ску пи на Ср ба, 
Хр ва та и Ху на из прав ца се ве ро за пад не и сред ње Евро пе на 
Бал кан ско по лу о стр во. Ове ску пи не на ро да су у не ко ли ко на-
вра та58) пре ла зи ле ре ку Ду нав, по ти сну ле Ава ре из Па но ни је, 
за у зе ле ло кал не про вин ци је Дал ма ци ју, Или ри ју и је дан део 
Ме зи је и по ме ша ле се са ста ро се де лач ким  (до из ве сне ме ре 
хри сти ја ни зо ва ним) на ро дом ко ји је жи вео у вре ме њи хо вог 
до ла ска на Бал кан ском по лу о стр ву.59) За пи си из тог вре ме на 

ar chi ve.org/stre am/an ti qu a ri an re sea00evan/an ti qu a ri an re sea00evan_djvu.txt, ци ти ра ју ћи 
Pro co pi us, DeEdificiis.

56) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf , Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајске
реке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, 
Пан че во, 1995., по ми њу ћи за пи се о Ср би ма исто ри ча ра и ге о гра фа Пли ни ја, Ма ри на 
из Ти ра, Пто ле ме ја, Пом по ни ја Ме лу, Јор да на, Ка си о до ра, Ами ја на Мар це ли на и дру-
гих. Та ко ђе ви де ти о то ме Јо ван Де ре тић, АлександарВелики–царсрпски,http://www.
scribd.com/doc/13864096/JovanDereticAleksandarVelikiCarSrpski; Ca ro li Du Fre sne 
Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii, 1746.

57) Си ма Лу кин Ла зић, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас, http://
www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba и Ни ко ла Мо-
ра ча, Србскединастијеивладари,http://www.scribd.com/doc/26855401/Ni ko la-Mo ra ca-
Srb ske-Di na sti je-i-Vla da ri, та ко ђе ви де ти Don Ma vro Or bi ni, IlRegnodegliSlavi, Pe sa ro 
1601, p. 207 (Ma vro Or bi ni,KraljevstvoSlavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/
Kra ljev stvo%20Slo ve na.pdf), Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&No
vum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii 1746, pp. 30-33 и Ivan Šve ar, OgledaloIliriuma,iliti
dogodovštinaIlirah,Slavinah,stražnjiputHorvatahzvanih,odpotopa,tojestgodinesveta
1656, Op seg 2, str. 112-115: Шве ар по ми ње и ве зу ста рих Три ба ла ко ји су у до ба ца ра 
Кон стан ти на Ве ли ког вла да ли под руч јем да на шње Ср би је, са Лун го бар ди ма и окол ним 
пле ме ни ма.

58) Bra ni mir Bra ta nić, “Uz pro blem do se lje nja Ju žnih Sla ve na“, Zbornik radovaFilozofskog
fakulteta Sve u či li šte u Za gre bu, Za greb, 1951. 

59) Ра ди во је Пе шић, Велескакњига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2000, стр. 69-70; J. Ra jić: 
Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, Књи-
га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997. го ди не: Ка ко је за кљу чио 
гра ма то лог Ра ди во је Пе шић, ре ли ги ја пред хри шћан ских Ср ба је би ла у осно ви мо но-
те и стич ка уз еле мен те по што ва ња пре да ка и при ро де и има ла је ана ло ги ју са хри шћан-
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по ка зу ју да је то ком пе тог, ше стог и сед мог ве ка би ло не ко ли-
ко до се ља ва ња Ср ба ве ћег оби ма и ин тен зи те та са  се ве ра 
пре ма Бал кан ском по лу о стр ву. На под руч је не ка да шње рим-
ске „дач ке Ср би је“  на се ли ли су се по том ци јед ног кне за-ар-
хон та  чи ји су удо ви ца и син до ве ли 519-520. го ди не Ср бе из 
та ко зва не „Бе ле Ср би је“ у да на шњој Ма ђар ској на Бал кан ско 
по лу о стр во и ту су се при дру жи ли ста ро се де о ци ма, док је та-
ко ђе из „Бе ле Ср би је“ је дан во ђа-ар хонт у вре ме вла да ви не 
ви зан тиј ског ца ра Хе ра кли ју са (Ира кли је, 610-641.) до вео 
Ср бе на Бал кан ско по лу о стр во и пре ми нуо пре до ла ска Бу га-
ра 678. го ди не у њи хо во су сед ство.60) Јед на ску пи на ових пле-
ме на се за јед но са Бу га ри ма у сед мом ве ку чак про ши ри ла и 
до Пе ло по не за и пре стол ни це Ца ри град,61) због че га се, ка ко 
је то опи си вао ви зан тиј ски цар-хро ни чар Кон стан тин Пор-
фи ро ге нет (c.913-959.), у јед ном пе ри о ду Ви зан тиј ско цар-
ство „по сло ве ни ло“. Ме ђу тим, на кон не ког вре ме на та ску пи-
на пле ме на се вра ти ла у сво је по стој би не на Бал кан ском по-
лу о стр ву и та мо су на кон ду гих и ис цр пљу ју ћих се о ба за сно-
ва ли и ин сти ту ци о нал но озва ни чи ли сво је но ве др жа ве-кне-
же ви не.62)Иако је за бе ле же но по кр шта ва ње Ср ба на Бал кан-
ском по лу о стр ву у до ба Рим ског цар ства, сма тра се да су сви 

ством. За раз ли ку од пред ста ва Ста рих Ри мља на или Хе ле на о бо го ви ма, Сло ве ни ни су 
раз два ја ли бо го ве од при род них си ла, од но сно они ни су бо го ви ма при да ва ли ни об лик 
ни осо би не љу ди или над љу ди, већ су бо го ви за њих би ли са мо сим бо ли при род них 
по ја ва ко је су на чо ве ка де ло ва ле би ло до бро, би ло ло ше. Бу ду ћи да су Сло ве ни жи-
ве ли од при ро де и у скла ду са њом, за њих су ки ша, из вор, ре ка, ве тар, храст и оста ле 
ма ни фе ста ци је при ро де би ле Бог ко ји је да вао хра ну, плод ну зе мљу, во ду и све што 
је одр жа ва ло жи вот на зе мљи. Уз то, за раз ли ку од Ста рих Ри мља на и Гр ка, та да шњи 
Сло ве ни ни су има ли ка ме не идо ле и ста туе као сво је „то те ме“, не го др ве не бал ва не и 
др ве не та бле. Та ко ђе на ову те му ви де ти: Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода 
и Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Be o grad-Srem ski Kar lov ci, Srp ska 
kra ljev ska aka de mi ja, 1927.: Апо стол Ан дри ја Пр во зва ни, би ску пи Ур за ци је, Ан дро ник, 
Ни ке та Ре ме зи јан ски и дру ги апо сто ли, би ску пи и ђа ко ни, као и ца ре ви Кон стан тин, 
Ли ки ни је, Ју сти ни јан Пр ви и Ју сти ни јан Дру ги већ од пр вог ве ка па на да ље хри сти-
ја ни зо ва ли су од ра ни је мо но те и стич ки ве ру ју ћи на род и на та ви ше ве ков на по кр шта-
ва ња су се у де ве том ве ку на до ве за ле ми си је бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја ко је су има ле у 
се би и до дат ну ди мен зи ју про све ћи ва ња и опи сме ња ва ња ста нов ни штва.

60) Ни ко ла Мо ра ча,Српскединастијеивладари, Си ма Лу кин Ла зић, Краткаповјесница
Србаодпостањасрпствадоданас.

61) John Bug nell Bury, HistoryfothelaterRomanemiprefromthedeathofTheodosiusIdothe
deathofJustinian(A.D.395toA.D.565), Mac mil lan and co., Lon don, 1923, str. 436, ci ting 
Mar cel li nus Co mes .

62) Па вел Ша фа рик, О пореклу Словена  по Лоренцу Суровјецком, Ар хив Вој во ди не 
Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад,Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/
doc/2868779/-,Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода: Ове су сед не др жав не за јед-
ни це су би ле слич них по ро дич них и за дру жних дру штве них уре ђе ња и сва ка од њих 
је има ла свог вла да ра (кне за, жу па на) на че лу – Хр ва ти ба но ве, Ср би ар хон те, а Бу га-
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Ср би при хва ти ли хри шћан ство у де ве том ве ку за вре ме ми-
си ја бра ће про све ти те ља Ћи ри ла и Ме то ди ја по сло вен ским 
кне же ви на ма. На и ме, 862. го ди не је мо рав ски кнез Ро сти слав 
за мо лио ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла (ca.811–886.) да по ша ље 
у сло вен ске кне же ви не хри шћан ске све ште ни ке ко ји би мо-
гли да про по ве да ју ве ру на ро ду на њи хо вом је зи ку, бу ду ћи да 
на род не раз у ме „ни грч ки ни ла тин ски је зик.“ Ви зан тиј ски 
цар Ми ха и ло и ви зан тиј ски па три јарх Фо ти је су да ли свој 
бла го слов за то и по сла ли у ми си ју по кр шта ва ња про све ти те-
ље бра ћу Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ји су не у мор но пу то ва ли и 
опи сме ња ва ли на род не ма се по ста ро сло вен ским кне же ви на-
ма по мо ћу 38 сло ва, „јед них по узо ру на грч ку азбу ку, а дру-
гих по сло вен ској ре чи.“63) Је дан од пр вих ма те ри јал них до ка-
за срп ске др жав но сти и иден ти те та је са чу ва ни пр стен срп-
ског кне за Стро ји ми ра Вла сти ми ро ви ћа (ca 836-851.) ко ји 
има кру жно нат пи сно по ље са кр стом око ко је га пи ше на 
азбу ци „Бо же, по мо зи Стро ји ми ру!“ По сто ја ње пр сте на-пе-
ча та до ка зу је да је та да шња срп ска др жа ва-кне же ви на има ла 
при двор ску кан це ла ри ју, ар хив и др жав ну ад ми ни стра ци ју, 
да је кнез Стро ји мир био хри шћа нин као и ње го ви пре ци, а 
азбуч ни нат пис на ње го вом пр сте ну да је пр стен био на пра-
вљен у не кој од зла та ра у та да шњем ви зан тиј ском цар ству.64) 
Двор ска кан це ла ри ја срп ске кне же ви не у до ба вла да ви не си-
но ва кне за Стро ји ми ра у дру гој по ло ви ни де ве тог ве ка би ла 
је сме ште на у утвр ђе ном гра ду Рас на ре ци Ра шка код да на-
шњег Но вог Па за ра ко ји се на ла зио ис точ но од кне же ви не 
кне за ње го вог пре тка кне за Вла сти ми ра, а на ју гу је њи хо ва 

ри ка но ве, у за ви сно сти од та да шњег лин гви стич ког гер ман ско фра нач ког, ви зан тиј ског 
или авар ско хун ског ути ца ја у да ва њу ти ту ла вла да ри ма кне же ви на.

63) Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by Sa muel 
Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val Aca demy 
of Ame ri ca, 1953., pp. 8-9; Bi lja na Jo va no vić-Stip če vić, Mar čan ska va ri jan ta „Ska za nja o 
slo ve seh” Sr no ris sa Nra bra, Slovo, 14, Za greb 1964, str. 52—58, ци ти ра ју ћи мо на ха Чр-
но ри зац Хра бар и ње го во де ло Описменех на пре ла зу из де ве тог у де се ти век, ко ји је 
пи сао „да се Бог сми ло вао Сло ве ни ма и по слао им Све тог Кон стан ти на Фи ло зо фа Ћи-
ри ла, му жа пра вед на и исти но љу би ва.“ Na da Kla ić,Izvorizahrvatskupovijestdo1526.
godine, Škol ska knji ga Za greb, 1972., str. 28: Ме ђу по кр ште ним Сло ве ни ма су за тим су-
сед ни Хр ва ти 879. го ди не у до ба вла да ви не хр ват ског кне за Бра ни ми ра ста вље ни под 
ду хов ну ју рис дик ци ју Ри ма, од но сно Па пе. (Углав ном су оста ја ли у мир ним и до бро-
су сед ским од но си ма са Ср би ма до два де се тог ве ка.)

64) Ј. Је вре мо вић,„Пе чат срп ског кне за Стро ји ми ра“, ГласЈавности, 27.07.2006., Бе о град: 
Прет по ста вља се да је пр стен на пра вљен у не кој од та да шњих зла та ра у Со лу ну, Ати ни 
или Ца ри гра ду. Pe ter, Prin ce of Ser bia,http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Du klja: Та ко ђе по сто-
ји и пе чат кне за Пе тра од Ду кље из де се тог ве ка на ко јем пи ше ћи ри лич ним сло ви ма 
„Пе тар Ар хонт Ду кље Амин“.
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кне же ви на би ла огра ни че на из во ром ре ке Лим и об рон ци ма 
Про кле ти ја.65) Та ко је Ср би ја по ми ња на у исто риј ским до ку-
мен ти ма Ис точ ног Рим ског цар ства Ви зан ти је и она је као 
др жа ва по ми ња на у исто риј ским до ку мен ти ма у кон ти ну и те-
ту под вла да ви ном ди на сти ја Вла сти ми ро вић (Стро ји ми ро-
вић, Кло ни ми ро вић, Му ти ми ро вић, Гој ни ко вић), Све ти ми ро-
вић, Оштри во је вић, Во ји сла вље вић, (Ми ха и ло вић Во ји сла-
вље вић), Ву ка но вић, Ја бла но вић, Не ма њић и дру гих ди на-
сти ја пре ко хи ља ду го ди на, све до кра ја пет на е стог ве ка66) у 
утвр ђе њи ма До сти ник (Де сти ник или Др сник крај ме то хиј-
ске Кли не), Рас, Чер на вуск, Де сник, Ка те ра, Ле сник, Дре-
жник, Ме ђу реч је и та ко да ље.67)У твр ђа ви Рас су у сред њем 
ве ку Не ма њи ћи за сно ва ли пр ву срп ску кра ље ви ну и кру ни са-
ли се у цр кви Све тог Пе тра и Па вла крај Ра са же ле ћи та ко да 
ис ка жу по ве за ност хри шћан ске пра во слав не ве ре и др жав не 
вла сти и при па да ње вла сти ди на сти ји и дру штву, а не са мо 
по је дин цу.68)Кне же ви на и ка сни је кра ље ви на Ра шка, са цр-
квом Све тог Пе тра и Па вла и у бли зи ни са гра ђе ним ма на сти-
ри ма Ђур ђе ви сту по ви и Со по ћа ни, би ла је ве ко ви ма ва жно 

65) Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек
66) Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyricumVetus&Novum, Ha e re dum Royeri a no rum, 

Po so nii, 1746, Јо ван Де ре тић, АлександарВелики–царсрпски,http://www.scribd.com/
doc/13864096/JovanDereticAleksandarVelikiCarSrpski,E. Pri cot De Sa int-Ma rie, Les
Slaves Medrionaux, Ar mand Lec he va li er, Pa ris, 1874, Kon stan tin Ji re ček, Istorija Srba, 
Na uč na knji ga, Be o grad, 1952., To mo Ma re tić,Sla ve ni u dav ni ni, http://www.scribd.com/
doc/8360906/To mo-Ma re tic-Sla ve ni-u-Dav ni ni, Gi a nan to nio Bom man, „Sto ria ci vil le ed 
ec cle si a sti ca del la Dal ma zia, Cro a zia e Bo sna“, Li bri DodiciCompendiata: AllaGloriosissi
maVenetaIlliricaNazione, An to nio Lo ca tel li, Ve ne zia, 1775. Си ма Ла зин Лу кић, Кратка
повјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.com/doc/14757231/
Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba, та ко ђе ви де ти „Пе тар Гој ни ко вић“, http://
sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Пе тар_Гој ни ко вић и  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Pe tar_Goj ni ko vić, 
„Спи сак срп ских вла да ра“, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/List_of_Ser bian_mo narchs, Jo an-
nes Scylit zes, Historiarumcompendium, Wal ter de Gruyter, 1973, pp. 408-409 и Fi ne, John 
Van Ant werp, TheEarlyMedievalBalkans:ACritical Survey from the Sixth to theLate
TwelfthCentury, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, U.S. of Ame ri ca, 1991.

67) Де сти ни кон, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/De sti ni kon; Ђор ђе Јан ко вић, „Ар хе о ло шка ис-
тра жи ва ња на Ко со ву“, http://do sti ni ka.com/isto ri ja/168-2010-01-05-20-25-26.html,Ми-
о драг Ми ла но вић, „Ста ри срп ски век“, Jo van Ski li ca, Krat ka isto ri ja, Vizantijskiizvoriza
istorijunarodaJugoslavije (VI INJ) III, (Ur. J. Fer lu ga). Đor đe Jan ko vić, „Rav na go ra iz me-
đu Pri zre na i Štrp ca – naj sta ri je po zna to srp sko na la zi šte na ju gu Sr bi je“, StarineKosovai
Metohije 10, Pri šti na 1997.

68) Jo van ka Ka lić, „Ras cia - The Nuc le us of the Me di e val Ser bian Sta te“, TheSerbianQuestions
inTheBalkans, Fa culty of Ge o graphy, Уни вер ситз оф Bel gra de 1995. http://www.rast ko.rs/
isto ri ja/sr bi-bal kan/jka lic-ras ka.html, ци ти ра ју ћи Хилендарскуповељу Сте фа на Не ма ње 
и по ве љу Кра ља Сте фа на Уро ша Не ма њи ћа из 1253: „Гра до ви и твр ђа ве при па да ју 
ра шком тро ну.“ У J.Ka lić, “Pre sto Ste fa na Ne ma nje,” / The Thro ne of Step hen Ne manya/ 
in Pri lo zi za knji žev nost, je zik, isto ri ju i fol klor, 53-54 (Bel gra de: Fi lo lo ški fa kul te it, I 987-
1988), pp. 21 -30.36 иLju bo mir Sto ja no vić,Staresrpskepoveljeipisma,I/I /Early Ser bian 
Char ters and Let ters, Bel gra de-Srem ski Kar lov ci, 19Vi, p. 207.
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тр го вач ко сре ди ште на пу те ви ма пре ма Ни шу и Ко со ву на ко-
јем су би ли по зна та ба ња Бањ ска и руд ни ци Треп ча, Зве ча ни 
и Но во Бр до, и пре ма Ко па о ни ку ко ји је већ та да био по знат 
као „пла ни на пу на ру да“.69) За пи си о пе ри о ду срп ских кне же-
ви на пре до ла ска ди на сти је Не ма њић на власт, од но сно о 
бит ка ма срп ских кне же ви на про тив Ви зан ти је, Бу гар ске и 
Ма ђар ске, па и о уну тар ди на стиј ским бор ба ма за пре власт, 
нај број ни је су ме ђу ви зан тиј ским и рим ских из во ри ма. Не ке 
од да на шњих ин тер пре та ци ја овог исто риј ског пе ри о да су 
пу не фан та стич них и не про ве ре них опи са исто риј ских до га-
ђа ја и мо гу да се свр ста ју у псе у до и сто ри о гра фи ју, али се ве-
ћи на ори ги нал них за пи са из тог пе ри о да, са чи ње ни ца ма ко је 
за јед нич ки по твр ђу ју хро ни ча ри-исто ри ча ри из раз ли чи тих 
кра љев ста ва, ве ро и спо ве сти и уда ље них ге о граф ских под-
руч ја, мо гу сма тра ти исто риј ски ве ро до стој ним.70) Ови за пи-
си по твр ђу ју да је хри шћан ство при лич но па ци фи ко ва ло и 
про же ло ду хов но шћу та да шње ка ко ста ро се де лач ко та ко и 
до се ље но ста нов ни штво на Бал кан ско по лу о стр во, ко је се у 
мно го број ним ду го трај ним, су ро вим и ис цр пљу ју ћим се о ба-
ма и иза зо ви ма ко је је но си ла та ге о граф ска ло ка ци ја бо ри ло 
за хра ну, огрев и од бра ну те ри то ри ја. До при не ло је раз во ју 
ових дру штве них за јед ни ца и у по гле ду про све ћи ва ња, пи-
сме но сти, кул ту ре ме ђу људ ских од но са, обра зо ва ња, прав-
них за ко на,  др жав но сти и ди пло ма ти је, по ли ти ке, еко но ми је, 
по љо при вре де, за нат ства, му зи ке, сли кар ства, ар хи тек ту ре, 
књи жев но сти и мно гих дру гих обла сти ве за них за раз вој др-
жа ве и дру штва у Ср би ји, што је по го то во до шло до из ра жа ја 
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у пе ри о ду од два на е стог до пет на е стог ве ка у до ба вла да ви не 
ди на сти ја Не ма њић, кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, ње го вог 
си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Сте фа но вог не ћа ка де-
спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа.

SanjaSuljagic
FORMATIONOFNATIONALIDENTITY
AND(DIS)CONTINUITYINSERBIA

Summary
Inthispaperauthoranalyzedformationanddevelopment
ofSerbianpoliticalinstitutionsandstatesthroughouthi
story.Inanintroductorypartofthepapertheauthorsin
gledoutsomecrucialeventsandpersonsthatweredecisi
veforformation,developmentand(dis)continuityofSer
bian national identity and statehood throughout history.
Аscrucialpersonsandevents forsettlementand forma
tionofpolitical institutions inSerbia theauthor singled
outanearlymedievalperiodofformationoffirstSerbian
principalities,thentheperiodfromtwentiethtosixteenth
centuryandsometurbulenteventsinfirsthalfofthenine
teenthcentury.Accordingtotheauthor,thesecertainpe
riodsweredecisivefordefinitionofnationalidentityand
(dis)continuityofSerbianstate.Infollowingchaptersthe
author analyzed first historical archives and records on
ancientSerbswhohadlivedintheregionsofancientIn
dia,theBaltic,theBlacksea/Caspianlakeregion,Meso
potamia,northwesternandcentralEuropeand theCar
pathianmountainsallthewaytotheregionofthevalley
oftheDanuberiverandtheBalkanpeninsula.Withinthe
analysisof formationof theethnogenesisof theancient
Serbstheauthorunderlinedtheirepigenetic,anthropolo
gical,morphologicalandculturalconnectionwithmodern
Serbs.
KeyWords:nationalidentity,politicalinstitutions,migra
tions,Serbianprincipalities,Serbiandynasties
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Resume
Forpurposeofdefiningformationofnationalandcultural
identityandthestatehoodoftheSerbsthroughouthistory
uptopresentageauthorofthepaperanalyzedfirsttraces
ofhistoricalidentificationandconstructionofethnicand
cultural identityofancientSerbianpeople.Forpurpose
ofclearandlogicalpresentationofhistoricalandanthro
pological backgroundof the ethnic identity of the Serbs
theauthorstartedtheanalysiswithapresentationofsig
nificantclimatic,geophysicalandmorphologicalchanges
thathadoccurredinNeolithicandPaleolithicagehaving
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triggered longmigrations of prehistoric human groups
and animals throughout EuroAsian region. First traces
ofancientnumerousSerbianpeoplehadbeenfoundinto
ponymyofthevalleysoftheriversIndesandGanges,the
Caucasusmountains,theCaspianlake,theBlackSeaand
thebasinoftheriversVolga,DonandDnieper,theCar
pathianandRhodopemountains,thevalleysoftherivers
Nile, Tigris and Euphrates, ancient Greece, the Baltic,
centralandnorthwesternEurope, thevalleyof the river
Danubeandinthemountainousregionsouthoftheriver
DanubeonterritoryofSerbiaoftodayaswellastheyha
vebeenfoundinvariousarcheologicalsites,etymological
andethnographicproofsandculturalcustomsandman
nersrelatedtotheabovementionedregions.
The author also presented the records on ancient Serbs
insacredworldtextsandthearchivesofanticGreekand
Roman,Byzantine,Frankish,Germanandotherworldhi
storians and geographers. Elaboration of the matching
ofepigenetic,anthropological,morphologicalandcultu
ral characteristics of the Serbs throughout history have
shownalinearhistoricallineconnectingancientprehi
storicSerbswiththeSerbsfromtheAnticGreeceandRo
manageandtheSerbsfrompremedievalstates(“kneze
vina”)ontheterritoryoftheBalkanpeninsulauptothe
Serbslivingincurrenttimes.
Inthetexttheauthorunderlinedsomedeterminanthisto
ricalperiodsofterritorialandculturaldivisionoftheSer
bianpeoplewhohadwidelyinhabitedEuroAsianregion
in theprocessof their longmigrations.Theauthoralso
underlinedbasicethnic, linguistic,archeologicalandet
hnographicdeterminantsmarkingalinearhistoricalcon
nection of ancient protoSerbian (protoSlavic) people
from theirancienthabitatswith theSerbsof today such
astheancientVincaletterandOldSerbian(OldSlavic)
languageandlettersandbuildingofancientSerbianca
pitalsandchurchesintheregionofRaskainSerbiaand
themissionsofChristianeducatorsthebrothersCyriland
Methodiusamong theSerbs in theninth century.Within
the analysis of formation of national and cultural iden
tityinSerbiatheauthoralsounderlinedsomeimportant
historicalpersonssuchasancientpolitical,spiritualand
militaryleadersSerboMakeridov(knownalsoasHerac
lius or Asur), Alexander the Great, the Christian Saint
Andrew, theRoman emperors Licinius andConstantine,
Aetius,OstroiloSvevladovic,StrojimirVlastimirovic, the
ChristianmissionariesCyrilandMethodius,thefounder
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ofNemanjicdynastyStefanNemanjaandhissonRastko
Nemanjic(SaintSava)andothers.

 Овај рад је примљен 20. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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ИДЕНТИТЕТУСОЦИЈАЛНОКУЛТУРНОМКОНТЕКСТУ

По сма тра ти иден ти тет ван со ци јал но-кул тур ног окру же ња је 
не за ми сли во јер се иден ти те ти, би ло да се ра ди о ин ди ви ду а ма или 
на ци ја ма, не фор ми ра ју у пра зном про сто ру, већ у јед ном спе ци-
фич ном со ци јал но-кул тур ном ми љеу, ко је је под ло жно ди на ми ци и 
про то ку исто риј ског вре ме на.1)

Ђан ба ти ста Ви ко [Gi am bat ti sta Vi co]2) у свом чу ве ном де лу 
La ScienzaNuova 1725. го ди не по сма тра чо ве ка као део исто ри-
је, оспо ра ва ју ћи ти ме уни вер за ли стич ки при ступ људ ској при ро ди 
ко ји је за не ма ри вао раз ли чи то сти ко је са со бом до не се раз ли чи те 
исто риј ске епо хе, дру штва, кул ту ре, чи ме чо ве ков иден ти тет по-
ста је не што што се об ли ку је у то ку чи та вог жи во та, а не не што што 
се до би ја на сле ђем.3) Исто риј ски про цес је, пре ма ње му, де ло ва ње 
ко јим људ ска би ћа из гра ђу ју свој си стем је зи ка, оби ча ја, пра ва и 
вла сти.4) Људ ску при ро ду, да кле, не тре ба по сма тра ти као до де ље-
ну, већ као не што што чо век сам от кри ва у окви ру од ре ђе ног дру-
штва, а за рад оства ри ва ња сво је те жње за са мо и спу ње њем. 

Емил Дир кем [Émi le Durk he im], за раз ли ку од Ви ко о вог исто-
ри ци зма, твр ди да дру штво мо же по сто ја ти са мо уко ли ко оно 
про ди ре у  свест по је ди на ца и об ли ку је ,,њи хов из глед и њи хо ву 
слич ност’’.5) Под се ти мо се да је пре ма ње му су шти на дру штве них 
по ја ва ко лек тив но-пси хо ло шка. Дир ке мо во те о риј ско је згро је са-
др жа но у колективномпсихологизму, ко ји је код ње га пре зен ти ран 

1) Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура као основ етничких идентитета 
Балкана’’, КултурнииетничкиодносунаБалкану–могућностирегионалнеиевропске
интеграције(приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), 
Филозофски факултет, Ниш, Институт за социологију, Ниш, 2006, стр. 134.

2) Историјски процес се, према Ђанбатисту Вику, одвија према тачно одређеним законима. 
Он је вратио у употребу циклично поимање историје, али га је обогатио идејом 
сврховитости. Такође, према њему, да би сазнање о нечему било могуће, неопходно 
је да будемо творци те ствари о којој желимо да нешто сазнамо. Историјско поимање 
је с тога могуће јер смо ми сами творци наше историје. (О томе видети: Љубинко 
Милосављевић, Под/стицањеслободе–нововековнамисаоодруштву, Филозофски 
факултет, Ниш, 2008, стр. 122-127.) 

3) Leonidas Donskins, Troubled Identityand theModernWorld, Palgrave Macmillan, 2009, 
стр. 1.

4) Љубинко Милосављевић, Под/стицање слободе – нововековна мисао о друштву, 
Филозофски факултет, Ниш, 2008, стр. 125.

5) Emile Durkheim, OnmoralityandSociety, The University of Chicago Press, Chicago and 
London, 1973, стр. 149. 
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у је дин ству са функционалистичкимпогледомнадруштво.6) Дир-
кем је у људ ској при ро ди ви део је дан ду а ли зам, тј. стал ну бор бу 
из ме ђу две су прот ста вље но сти. Са јед не стра не има мо на ша чу-
ла и осе ћа је ко ји де лу ју на нас, док, са дру ге стра не, има мо је дан 
кон цеп ту ал ни и мо рал ни оквир ко ји нас усме ра ва.7) Ове две ме ђу-
соб но су прот ста вље не крај но сти пред ста вља ју са став ни део на шег 
би ћа. Је дан део на ше лич но сти је его и сти чан и те жи не по сред ном 
за до во ље њу на ших по тре ба (глад, жеђ...), док је дру ги део на ше 
лич но сти об ли ко ван дру штвом и пра ви ли ма ко јих се мо ра мо при-
др жа ва ти.8) Дру штво об ли ку је по је дин ца и ње го ве вред но сти усме-
ра ва ју ћи при том ње го во де ло ва ње. Чо век је, да кле, пре ма Дир ке му, 
је дан сво је вр сни homoduplex. Он је исто вре ме но са чи њен и од ин-
ди ви ду ал ног и од ко лек тив ног би ћа, при че му се пре ко по је дин ца 
оства ру је ко лек тив на свест.  

За иден ти тет се оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља пра ви из-
вор сми сла и ис ку ства јед ног на ро да. О то ме го во ри и Крег Кал хун 
[Cal houn Cra ig] ко ји ка же да не по зна је мо на ро де без име на, ни ти 
је зи ке или кул ту ре, код ко јих не по сто ји не ки на чин раз ли ко ва ња 
из ме ђу се бе и оста лих.9) 

Ра до слав Га ћи но вић ис ти че да чо век са иден ти те том пред ста-
вља зна ча јан су бје кат дру штва, а да дру штво са иден ти те том пред-
ста вља ста би лан те мељ ин ди ви ду ал не, со ци је тал не и на ци о нал не 
без бед но сти.10)

Иден ти тет је, да кле, не рас ки ди во по ве зан са дру штвом. Он се 
увек фор ми ра у од но су са дру гим. Ра ди се о фе но ме ну ко ји је по-
чет ком XX ве ка Чарлс Х. Ку ли [Col ley] од ре дио као ,,учи нак гле-
да ња’’ то ком ко га по је ди нац до жи вља ва се бе у ис ку ству дру гог.11) 
Ми сво је Ја кре и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста вља 
6) Љубиша Митровић, Социологија, Институт за политчке студије, Београд, 2003,  стр. 

100.
7) Leonidas Donskins, Troubled Identityand theModernWorld, Palgrave Macmillan, 2009, 

стр. 4-5.
8) Emile Durkheim, OnmoralityandSociety, The University of Chicago Press, Chicago and 

London, 1973, стр. 150-155.  
9) Craig Calhoun (editor), SocialTheoryandthePoliticsofIdentity, Oxford, Blackwell, 1994, 

стр. 9-10. 
10) Радослав Гаћиновић, ,,Национални идентитет и безбедност модерне државе’’, Наука,

безбедностиполиција, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 1/2011, стр 
17.

11) Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура ка основ етничких идентитета 
Балкана’’, КултурнииетничкиодносинаБалкану–могућностирегионалнеиЕвропске
интеграције(приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић), 
Филозофски факултет,  Ниш, Институт за социологију, Ниш, 2006, стр. 134. 
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је дан ре ци про чан про цес ко ме не ма кра ја.12) Ме ђу тим, по ста вља 
се пи та ње ка кву уло гу иден ти тет вр ши у дру штву. Бернд Си мон 
[Bernd Si mon] ис ти че да је иден ти тет не ка вр ста ме ди ја то ра из ме-
ђу ин пу та и аут пу та у дру штву. Он се ства ра у дру штву, на ње га 
ути че со ци јал но-кул тур но ми ље у ко ме се фор ми ра, али не тре ба 
за бо ра ви ти и да он исто вре ме но об ли ку је дру штво. Да кле, не ра ди 
се о јед ном јед но смер ном про це су, већ на про тив, у пи та њу је ме ђу-
соб но усло вље на ин тер ак ци ја из ме ђу по је дин ца и дру штва уну тар 
ко је се иден ти тет ја вља као крај њи ре зул тат. 

Гра фи кон бр. 1:  
Иден ти тет као со ци јал но-пси хо ло шки ме ди ја тор  

из ме ђу ин пу та и аут пу та у дру штву

Из вор: Bernd Si mon, Identityinmodernsociety:ASocialPsychological
 Perspective, Blac kwell Pu blis hing, 2004, стр. 2

Де фи ни шу ћи иден ти тет у дру штве ном кон тек сту Ма ну ел Ка-
стелс [Ma nuel Ca stells] ка же да иден ти тет пред ста вља про цес ства-
ра ња сми сла на те ме љу кул тур них осо бе но сти или срод ног ни за 
кул тур них осо бе но сти ко ји ма је да та пред ност у од но су на дру ге 
из во ре сми сла.13) Он, при том, ис ти че да се из град ња иден ти те та 
увек де ша ва у кон тек сту од ре ђе ном од но си ма мо ћи, због че га сма-
тра да по сто је три основ на об ли ка и из во ра из град ње иден ти те та, а 
са мим тим и три ис хо да у ства ра њу дру штва:14)

– Ле ги ти ми шу ћи иден ти тет: Овај иден ти тет на ме ћу до ми-
нант не дру штве не ин сти ту ци је ка ко би про ши ри ле и ра ци-
о на ли зо ва ле сво ју до ми на ци ју над дру штве ним ак те ри ма. 
Ова те ма чи ни са му срж Се не то ве [Ric hard Sen nett] те о ри је 
о ауто ри те ту и до ми на ци ји, укла па ју ћи се ујед но и у раз-

12) Миша Стојадиновић, Дејана Вукчевић, ,,Проблем очувања идентитета на Балкану’’, 
Националниинтерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2011, стр. 87.

13) Мануел Кастелс, Информацијско доба – економија, друштво и култура 2: Моћ
идентитета, Голден маркетинг, Загреб, 2002, стр. 16.

14) Исто, стр. 17-20.
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не те о ри је о на ци о на ли зму. Ова кав иден ти тет ства ра, пре ма 
Ка стел су, гра ђан ско дру штво, тј. склоп ор га ни за ци ја и ин-
сти ту ци ја, као и низ струк ту и ра них и ор га ни зо ва них дру-
штве них ак те ра ко ји про из во де иден ти тет ко ји ра ци о на ли-
зу је из во ре струк ту рал не до ми на ци је.   

– Иден ти тет от по ра: Овај иден ти тет ства ра ју они су бјек ти ко-
ји су обез вре ђе ни и/или жи го са ни ло ги ком до ми на ци је, ко-
па ју ћи на тај на чин ,,ро во ве за от пор и пре жи вља ва ње’’, ко ји 
се те ме ље на на че ли ма раз ли чи тим или су прот ним од оних 
ко ја про жи ма ју дру штве не ин сти ту ци је. Овај тип из град ње 
иден ти те та је нај ва жни ји за Ка стел са и до во ди до ства ра ња 
ко му на или за јед ни ца. Он, та ко ђе, из гра ђу је ко лек тив ни от-
пор, обич но на те ме љу иден ти те та ко ји је де фи ни сан исто-
ри јом, ге о гра фи јом или би о ло ги јом, олак ша ва ју ћи при том 
есен ци јал но од ре ђи ва ње гра ни ца от по ра. 

– Про јект ни иден ти тет: Овај иден ти тет на ста је ка да дру штве-
ни ак те ри гра де свој но ви иден ти тет, а на те ме љу њи ма до-
ступ них кул тур них ма те ри ја ла, ко ји ре дов но ре де фи ни шу 
њи хов по ло жај у дру штву, тра же ћи, при том, пре о бли ко ва ње 
це ло куп не дру штве не струк ту ре. Овај тип из град ње иден ти-
те та ства ра, пре ма ње му она кве ,,су бјек те’’ као што их Ален 
Ту рен [A lain To u ra i ne] де фи ни ше: ,,Су бјек том на зи вам же љу 
да се бу де ин ди ви дуа, да се ства ра соп стве на исто ри ја, да се 
да сми сао це лом бо гат ству ис ку ста ва ин ди ви ду ал ног жи во-
та... Пре о бра жај по је ди на ца у су бјек те је по сле ди ца ну жне 
ком би на ци је из ме ђу два по твр ђи ва ња: по је ди на ца у од но су 
на за јед ни цу и по је ди на ца у од но су пре ма тр жи шту.’’15)

Ба ве ћи се ана ли зом мно го број них со ци јал но-пси хо ло шких 
про у ча ва ња иден ти те та мо гу се из дво ји ти ње го вих пет нај ва жни-
јих функ ци ја:16)

– Пр ва функ ци ја по ве за на је са по тре бом за при па да њем. Ово 
је на ро чи то ва жно ка да се има у ви ду да ко лек тив ни иден ти-
тет на ста је у ин тер ак ци ји по је дин ца уну тар не ког од ре ђе ног 
дру штва. То до во ди до то га да је ко лек тив ни иден ти тет на-
ро чи то по го дан за ре а ли зо ва ње ове по тре бе, али то не зна чи 
и да ин ди ви ду ал ни иден ти тет ов де ни је под јед на ко ва жан, 

15)  Исто, стр. 19-20.
16)   О томе опширније видети: Bernd Simon, Identityinmodernsociety:ASocialPsychologi

calPerspective, Blackwell Publishing, 2004, стр. 66-68.
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због то га што се и ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни иден ти тет 
ства ра ју у дру штве ном кон тек сту. Они су из у зет но ва жни и 
због то га што ства ра ју осе ћај кон ти ну и те та ко ји од ра жа ва 
вре мен ску ди мен зи ју при па да ња. 

– Дру го, по ред по тре бе за при па да њем, сва ка ин ди ви дуа по-
се ду је и по тре бу да се раз ли ку је од дру гих, да бу де по не че-
му је дин стве на. Иден ти тет, да кле, по ред то га што де фи ни ше 
,,ко сам Ја" он, та ко ђе, од ре ђу је и ,,ко ни сам Ја". У том сми-
слу ко лек тив ни иден ти тет раз ли ку је при пад ни ке јед не гру пе 
од при пад ни ка дру гих гру па, док ин ди ви ду ал ни иден ти тет 
од ре ђу је је дин стве ност ин ди ви дуе у од но су на дру ге. Ин-
ди ви ду ал ни иден ти тет нам, у ком би на ци ји са ко лек тив ним 
иден ти те том, да је осно ву оно га што ми је смо, тј. оно га што 
мо же мо на зва ти ,,Ја".

– Тре ћа ва жна функ ци ја иден ти те та ти че се по тре бе за по што-
ва њем. Иден ти тет је сва ка ко је дан од нео п ход них из во ра без 
ко га се ова по тре ба не мо же оства ри ти, јер он чи ни осно ву 
са мо по што ва ња и са мо по у зда ња, при че му тре ба на гла си ти 
да ни је и је ди ни. Ов де на ро чи то тре ба ис та ћи ва жност ко-
лек тив ног иден ти те та ко ји ства ра осе ћај при пад но сти код 
ин ди ви дуа, да ју ћи им осе ћај за јед ни штва. То до во ди до то га 
да се ин ди ви дуа осе ћа слич ним не ким дру гим ин ди ви ду а ма, 
али не и свим. Со ци јал ни пси хо ло зи, као што су на при мер 
Хен ри Тај фел [Hen ri Taj fel] и Џон Тар нер [John C. Tur ner], 
сма тра ју да је ово ве о ма зна чај но и због то га што је ве ро ват-
ни је да ће се ме ђу соб но слич не ин ди ви дуе по што ва ти мно го 
ви ше не го оне где те слич но сти не ма. 

– Че твр то, иден ти тет је ве о ма зна ча јан и због то га што обез бе-
ђу је ин ди ви дуи пер спек ти ву по мо ћу ко је об ја шња ва и раз-
у ме свет око се бе. Ле он Фе стин џер [Leon Fe stin ger] сма тра 
да ко лек тив ни иден ти тет ов де има из ве сну пред ност над ин-
ди ви ду ал ним јер он да је пер спек ти ву ко ју це ло дру штво де-
ли и ти ме је она оја ча на кроз про цес дру штве не ва ли да ци је. 
Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи да ово ни је про цес при ли ком ко га 
по је дин ци па сив но при хва та ју дру штве не нор ме. П. Оакес 
[Pe ne lo pe J Oakes], на при мер, ис ти че да он пред ста вља ве-
о ма ак тив ну и со фи сти ци ра ну ког ни тив ну из ра ду ко лек тив-
ног по гле да на свет. Та ко ђе, као што је сва ки по је ди нац део 
јед не ши ре мре же дру штве них од но са, та ко је и иден ти тет, 
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као део са мо ра зу ме ва ња, увек део јед ног ши рег кон цеп ту ал-
ног окви ра или пер спек ти ве ко ја омо гу ћа ва ту ма че ње све о-
бу хват не дру штве не мре же. 

– Као пе то, Ри чард Ди чармс [Ric hard DeC harms] и Џе ром Бру-
нер [Je ro me S. Bru ner] ис ти чу да иден ти тет омо гу ћа ва да љу-
ди се бе пре по зна ју као ути цај не дру штве не ак те ре. Са јед не 
стра не, ко лек тив ни иден ти тет ства ра осе ћај да ни ко ни је сам 
и да сва ко мо же да ра чу на на со ци јал ну по др шку и со ли-
дар ност оста лих чла но ва гру пе. Са дру ге стра не, оба ве зе и 
нор ме ко је се на ме ћу од стра не гру пе об ли ку ју ин ди ви ду ал-
ни иден ти тет у функ ци ји ства ра ња успе шни јих дру штве них 
ак те ра.

СУДБИНАИДЕНТИТЕТАУСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ин те ре со ва ње за про блем иден ти те та у до ба убр за не мо дер-
ни за ци је и гло ба ли за ци је из гле да ја че не го ика да ра ни је. По чет но 
оду ше вље ње кри ла ти цом ,,everythinggoes’’, због осло ба ђа ња иден-
ти те та од тра ди ци о нал них сте га, за ме нио је страх од ано ми је и ста-
ње у ко ме ,,nothingcountsanymore’’, што под ри ва са му су шти ну 
иден ти те та.17)     

Ов де је сва ка ко, пре све га, по треб но од ре ди ти шта је то што 
под ра зу ме ва мо под од ред ни цом ,,са вре ме но свет ско дру штво’’. 
На и ме, ов де се са вре ме ним свет ским дру штвом озна ча ва ју сва она 
дру штва ко ја ко ег зи сти ра ју у на шој са вре ме но сти, без об зи ра на 
њи хов тип или сте пен раз ви је но сти. Под овом од ред ни цом, да-
кле, под ра зу ме ва мо чи та ву ле пе зу гло бал них свет ских дру шта ва 
и гло бал них дру штве них си сте ма раз ли чи те тех но ло шке, еко ном-
ске и со ци јал не раз ви је но сти и ни воа ква ли те та жи во та.18) Оно се 
због то га на ла зи ра за пе то из ме ђу, са јед не стра не, ви со ког сте пе-
на ме ђу соб не по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти, ко ја је на ста ла као 
ре зул тат по де ле ра да, раз во ја у сфе ра ма тех но ло ги је, еко но ми је, 
ко му ни ка ци је, ин фра струк ту ре и ин фор ма ти ке, и са дру ге стра не, 
хи је рар хиј ске струк ту ре ко ја де ли дру штва на до ми нант на и за ви-

17) Bernd Simon, Identity inmodern society:A SocialPsychologicalPerspective, Blackwell 
Publishing, 2004, стр. 1.

18) Љубиша Митровић, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003,  стр. 
325.
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сна.19) У ње му, при том, до ла зи до све ве ће по ве за но сти др жа ва ко ја 
је на ста ла као ре зул тат:20)

1. тех но ло шко-ин фор ма тич ке ре во лу ци је ко ја је до ве ла до 
ком пре си је про сто ра и вре ме на;

2. ства ра ња гло бал ног тр жи шта;
3. све ве ћег ути ца ја де ша ва ња у јед ном ло ка ли те ту на жи вот 

ин ди ви дуа и за јед ни ца на дру гој стра ни пла не те,
4. фор ми ра ња све сти о по ве ћа ној ме ђу за ви сно сти;
5. успо на све моћ ни јих тран сна ци о нал них и над на ци о нал них 

еко ном ских си ла и по ли тич ких ин сти ту ци ја ко је об ли ку ју 
сли ку све та;

6. рас про сти ра ња исто вет них фор ми (ин ду стри ја ли зма, по-
стин ду стри ја ли зма и ин фор ма тич ке ре во лу ци је, тр жи шне 
еко но ми је, ви ше пар тиј ског си сте ма...) у го то во свим со ци-
јал ним про сто ри ма.

У та квом дру штву на ста ли су мно го број ни иза зо ви у про це-
су очу ва ња и фор ми ра ња иден ти те та. На и ме, про блем иден ти те та 
пред ста вља је дан ве о ма ком плек сан фе но мен ко јим су се ба ви ли 
мно го број ни те о ре ти ча ри. Али, овај про блем је на ро чи то по стао 
ак ту е лан кра јем про шлог ве ка, ко ји је са со бом до нео ве ли ки број 
дру штве них про ме на и про це са, ко ји су на мет ну ли мно го број не 
иза зо ве по пи та њу очу ва ња иден ти те та. Пра те ћи раз вој иден ти те-
та кроз исто ри ју мно ги те о ре ти ча ри ука зу ју да се про блем иден ти-
те та ја вља тек са мо дер ним дру штвом. Ни ко ла Бо жи ло вић ка же да 
у тра ди ци о нал ном дру штву про блем иден ти те та не по сто ји због 
чи ње ни це да је у срод нич ком си сте му со ци јал ни ста тус ин ди ви-
дуе био стро го фик си ран при че му је ме сто сва ког по је дин ца би-
ло стрикт но од ре ђе но.21) Ла у рен Ланг ман [La u ren Lang man] у том 
ду ху ис ти че да тра ди ци о нал но Gemeinschaf22) дру штво, са ја ким 
со ци јал ним ве за ма и ста бил ним по гле дом на свет, ства ра сво јим 

19) Мирослав Печујлић, Савременасоциологија, Београд, 1991, стр. 61.  
20) Мирослав Печујлић, Глобализација–дваликасвета, Гутенбергова галаксија, Београд, 

2002, стр. 17-18.
21) Никола Божиловић, ,,Традиционално, модерно и идентитети у културно социолошком 

дискурсу’’, Традиција,модернизација,идентитети–местотрадицијеимодернизације
уразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији (приредили: 
Милорад Божић, Љубиша Митровић, Гордана Стојић), Филозофски факултет – 
универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011, стр. 585.

22) Gemeinschaft и Gesellschaft (заједница и друштво) су категорије које уводи Фердинанд 
Тенис [Ferdinand Tönnies]. 
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чла но ви ма ја сан, фик сни и не дво сми сле ни из вор иден ти те та.23) У 
мо дер ном дру штву до ла зи до пре о кре та. Раз вој еко но ми је, по де ле 
ра да, ур ба ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је, гло ба ли за ци је до во де до 
сла бље ња дру штве них ве за и пре и спи ти ва ње на мет ну тих иде о ло-
ги ја и схва та ња. Са вре ме но дру штво, као ре зул тат то га, под ра зу-
ме ва плу ра ли тет ин тер пре та ци ја и из бо ра у све тло сти кон крет них, 
пар ти ку лар них и про мен љи вих окол но сти, због че га се љу ди су-
сре ћу са фраг мен та ци јом и кон тра дик ци ја ма ко лек тив не и пер со-
нал не ег зи стен ци је.24) За шти та Gemeinschafдру штва је раз би је на и 
ин ди ви дуе су ста вље не пред мно го број не ди ле ме у по гле ду њи хо-
вог иден ти те та и од ре ђи ва њу где при па да ју, што ујед но отва ра и 
мо гућ ност за њи хо вом са мо ре а ли за ци јом. Ипак тре ба на по ме ну ти 
да је про блем иден ти те та не што што ,,му чи’’ чо ве ка то ком чи та ве 
ње го ве исто ри је и да сва ко вре ме на ме ће сво је соп стве не иза зо ве 
ње го вом фор ми ра њу и очу ва њу.     

Пре ма Ери ку Ерик со ну [E rik Erik son] осе ћа ње иден ти те та је 
са мо де ли мич но све сно. Ме ђу тим, у не ким си ту а ци ја ма ово осе ћа-
ње по ста је екс трем но све сно, као на при мер у пе ри о ди ма на стан-
ка кри зе иден ти те та ка да се иден ти тет су сре ће са опа сно шћу од 
рас пли ња ва ња.25) То до во ди до то га да је у нор мал ним пе ри о ди ма 
жи во та ово осе ћа ње, да кле, ви ше не све сно или бо ље ре че но по лу-
све сно, док је тре ну так ка да за поч не мо да се пи та мо о то ме космо
ми по у здан ин ди ка тор то га да је наш иден ти тет у кри зи. 

У са вре ме ном дру штву на ци ја још увек пред ста вља зна ча јан 
из вор иден ти те та [Stu art Hall, Jürgen Ha ber mas...]. Да је на ци о нал-
ни иден ти тет и да ље зна ча јан и на про сто ри ма Бал ка на мо же се 
ви де ти и на осно ву сле де ћег гра фи ко на.

23)  Lauren Langman, ,,Culture, identity and Hegemony: The Body in a Global Age’’, Current
Sociology, 3-4/2003, SAGE Publications, стр. 223.

24) Никола Божиловић, ,,Традиционално, модерно и идентитети у културно социолошком 
дискурсу’’, Традиција,модернизација,идентитети–местотрадицијеимодернизације
уразличитимконцепцијамаистратегијамаразвојаземаљаутранзицији (приредили: 
Милорад Божић, Љубиша Митровић, Гордана Стојић), Филозофски факултет – 
универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011, стр. 585.

25) Ерик Х. Ериксон, Идентитетиживотнициклус, Завод за уџбенике, Београд, 2008, 
стр. 9.
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Гра фи кон бр. 2:  
Бал кан/ укљу че ње у Европ ску уни ју  

за на ци о нал ни иден ти тет зна чи

Из вор: Ни ко ла Бо жи ло вић, Бра ни слав Сте ва но вић, ,,Кул ту ра као основ ет нич-
ких иден ти те та Бал ка на’’, КултурнииетничкиодносунаБалкану–могућности
регионалнеиевропскеинтеграције, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Ниш, 2006, стр. 155.

Нај ве ћи део гра ђа на Бал ка на сма тра да Европ ске ин те гра ци-
је не зна че ујед но и гу би так на ци о нал ног и ет нич ког иден ти те та. 
Очу ва ње свог соп стве ног иден ти те та у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја је из у зет но ва жно. Ме ђу тим, ра зно ли кост у по гле ду мул-
ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал но сти 
је то ком бур не исто ри је Бал ка на ве о ма че сто би ла узрок на стан ка 
дез ин те гра тив них про це са ко ји су не рет ко ре зул то ва ли ра то ви ма. 
Су о чен са све ве ћом еко ном ском ре це си јом и кри зом, као и за о-
штре ним про ти ву реч но сти ма и су ко би ма кроз ко је са вре ме но дру-
штво про ла зи, Жак Ата ли [Jac qu es At ta li] се спра вом  пи та: ,,Хо ће-
мо ли мо ћи да ство ри мо или да очу ва мо на ци о нал не иден ти те те, 
а да се иден ти тет не де фи ни ше као не га ци ја дру гог?’’26) Ова кво 
дру штве но ста ње омо гу ћи ло је, та ко ђе, об на вља ње вер ских и ет-
нич ких раз ли ка, ко је су ре зул то ва ле број ним су ко би ма, ко јих су 
жи те љи Бал ка на ите ка ко све сни.   

Ерик Хоб сба ум [E ric John Er nest Hob sbawm] ка же да ни је не-
мо гу ће да ће на ци о на ли зам опа да ти са сла бље њем на ци о нал не 

26) Љу би ша Ми тро вић, Социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003,  стр. 
333.
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др жа ве, без ко је би ти Ен глез, Ирац или Је вреј, или ком би на ци ја 
ових три, са мо је је дан од мно гих дру гих на чи на по мо ћу ко јих љу-
ди опи су ју свој иден ти тет, али да је ап сурд но твр ди ти да је овај дан 
бли зу.27) И на кра ју мо же се ре ћи да се чи та ва пле ја да нај бит ни јих 
про бле ма ко ји се ти чу иден ти те та у овом кон тек сту мо же све сти на 
пи та ње ко је по ста вља За гор ка Го лу бо вић:

,,Ка ко са чу ва ти сво ју по себ ност у окви ру тен ден ци је ка гло ба-
ли за ци ји а да се не пад не на ни во про вин ци ја ли зма и изо ла ци је?’’28) 

MisaStojadinovic
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ган То до ро вић) Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2006, стр. 4; Ми ша Сто ја ди но вић, 
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Resume
Theproblemofidentityisoneoftheeternalproblemsthat
areoccupyinghumanhistorysincetheirsbeginningsuntil
thepresentdays.Theconceptofidentityisamultidimen
sionalconcept.Identityisadynamicphenomenonthatis
always created in relation to others. It should point out
thatpersonalandcollective identitiesarenot formedby
themselves.Theyarealwaysformedwithinaspecific‘’so
cioculturalmilieu’’.
Thestudyofidentityisespeciallyinterestinginmulticul
turalareas.Thesekindsofareasrepresentamajorchal
lengenotonly for studyingbutalso for ensuringahar
moniouslife.TheBalkansiscertainlyagoodexampleof
‘’ethniccocktail’’area,theareawithcurvesintersection
ofdifferentcivilizations.Thisleadsustothemaintinctu
reoftheBalkans:multinationality,multiconfessionality,
multiculturality.Thesecharacteristicscombinedwithtur
bulentpastoftheBalkanpeopleandthegreatworldpo
wersinterestsresultedinwhatisreasonabletosay,thatit
representsthereal``powderkeg``.Thatcreatestheneed
todeveloptoleranceinmulticulturalcommunitiessuchas
theBalkans.
Tolerance is the habit of allowing the opinions that are
differentfromours.Thisconceptsoundsquiteniceinthe
theorybutitisdifficulttoachieveinpractice.Diversities
in theBalkans are very often causing the disintegrative
process.Identityisinextricablylinkedtothesociety.Itis
createdinsociety,butweshouldnotforgetthatitalsosha
pesthesociety.Therefore,therelationshipbetweeniden
tity and society representsmutually determined interac
tionbetweenindividualandthesocietyinwhichidentity
emergesasthefinalresult.Theprocessesofglobalization,
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modernisation and transition, growing social conflicts,
accelerationintechnologydevelopment,individualization
imposedaytodaychallengestotheprocessofidentityde
velopment.

 Овај рад је примљен 17. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.



УДК:  
159.922.4(=163.41):321.01

Оригинални  
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=29
Бр. 3 / 2011.
стр. 83-115.

- 83 -

  

- 83 -

ДушанДостанић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

РАЗЛИЧИТАСХВАТАЊА
СРПСКЕПОЛИТИЧКЕКУЛТУРЕ**

Сажетак
Предметовоградасуразличитасхватањасрпскепо
литичкекултуре.Указујесенапостојањетриразли
читаприступапроучавањусрпскогполитичкогобра
сца.Први део рада бави се схватањима која српску
политичку културутумаче као у основи ваљану, де
мократску, конституционалистичку и слободарску.
Удругомделурадаобрађујесесупротноразумевање
српске политичке традиције. Овде се приказују ми
шљења која српску политичку културу интерпрети
рају као националистичку, милитаристичку, експан
зионистичку,ауторитарнуиоптерећенуполитичким
насиљем.Утрећемделурадаауторсебависхвата
њем које поставља духовност и посебну, божанску
мисијууцентарсрпскеполитичкетрадиције.Аутор
закључује да различита схватања српске традиције
постављајуразличитезахтевепредсрпскуполитичку
садашњост.
Кључнеречи: политичка култура, политичкатради
ција,идентитет,демократија,слободарство,мили
таризам,духовност,мисија

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 84 -

РАЗЛИЧИТАСХВАТАЊАСРПСКЕПОЛИТИЧКЕКУЛТУРЕДушанДостанић

ДЕМОКРАТИЧНОСТИСЛОБОДАРСТВОКАОСРПСКА
ПОЛИТИЧКАТРАДИЦИЈА

Pо ли тич ке кул ту ре се ме ђу соб но раз ли ку ју. Као при мер уме ре не 
и отво ре не, де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре обич но се узи ма 

по ли тич ка кул ту ра Ве ли ке Бри та ни је. За раз ли ку од кон сен зу са ко-
ји по сто ји ка да је ен гле ска по ли тич ка кул ту ра у пи та њу, по пи та њу 
срп ске по ли тич ке тра ди ци је и по ли тич ке кул ту ре по сто је број на 
спо ре ња. Та ко ве ли ки број ауто ра под вла чи срп ску де мо кра тич-
ност, ин ди ви ду а ли зам, здрав ега ли та ри зам и сло бо дар ски дух. Са 
дру ге стра не, по сто је ауто ри ко ји ука зу ју на по пу ли зам, ми ли та ри-
зам, екс трем ни на ци о на ли зам и не здра ви ко лек ти ви зам као ин те-
грал ни део срп ске по ли тич ке тра ди ци је. Ово дру го ми шље ње иде 
ру ку под ру ку са те о ри ја ма о ин хе рент ном при ми ти ви зму и не ста-
бил но сти на Бал ка ну.1)

Већ у ХIX ве ку Вла ди мир Јо ва но вић го во ри о уко ре ње ној де-
мо кра тич но сти срп ског на ро да. По ње му су још од вре ме на ка да 
су Ср би жи ве ли пле мен ским жи во том код њих по сто ја ли за ме ци 
пар ла мен та ри зма.2) Та са мо у прав на, де мо крат ска свест код Ср ба, 
ко ја је по Јо ва но ви ћу, тра ја ла и то ком срп ског сред ње ве ко вља, ма-
ни фе сто ва ла се ме ђу хај ду ци ма и на кра ју се из ра зи ла то ком Пр вог 
срп ског устан ка. У устан ку, Ср би има ју успе ха све док об на вља-
ју сво је искон ске, де мо крат ске уста но ве. Ме ђу тим, по Јо ва но ви ћу, 
Ру си су Ср би ма на мет ну ли мо дел пра ви тел ства на че лу са оли гар-
хиј ским со ви је том.3) Ек ме чић та ко ђе по ве зу је ства ра ње мо дер не 
срп ске др жа ве са срп ским де мо крат ским аспи ра ци ја ма. Он сма тра 
да је срп ска де мо кра ти за ци ја от по че ла већ са срп ском ре во лу ци јом 
из 1804. го ди не, те да је би ла са став ни део до ба де мо крат ске ре-
во лу ци је.4) Исти ни за во љу, срп ској де мо кра ти ји би ло је по треб но 
мно го ви ше вре ме на да про хо да не го европ ским дру штви ма, што је 
по сле ди ца ком пли ко ва ног спле та уну тра шњих, али и спо ља шњих 
фак то ра. Да кле, мо дер на исто ри ја срп ске др жав но сти на сту па па-
ра лел но са срп ским зах те ви ма за де мо кра ти јом. Та ко ђе и Ми ро-
слав Спа лај ко вић у би ћу срп ског на ро да про на ла зи де мо крат ски 

1) Ма тић, М. Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2000, стр. 
191. Та ко ђе ви ди: То до ро ва. М, ИмагинарниБалкан, ХХ век, Бе о град, 2006.

2) Си ме у но вић, Д. НововековнеполитичкеидејеуСрба, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је и 
Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Бе о град, 2000, стр. 127.

3) Си ме у но вић, исто, стр. 149.
4) Ек ме чић, М. Огледиизисторије, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 2002, стр. 29.



стр:83115.

- 85 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

дух. „Па три јар хал ни де мо крат ски дух срп ског до ма ћи на по чи ва од 
иско ни на здра вим мо рал ним и со ци јал ним осно ва ма срп ске по ро-
дич не за дру ге ко ја је ра ђа ла са мо сло бод не љу де а ни кад ро бо ве.“5) 
По ње му, Ср би не са мо да по се ду ју де мо крат ски дух, не го и раз ви-
је не тра ди ци о нал не де мо крат ске и сло бо дар ске уста но ве, при че му 
се ин сти ту ци ја ста ре срп ске по ро дич не за дру ге по сма тра ро ман ти-
чар ски и у њој се тра жи осно ва из град ње де мо крат ских др жав них 
уста но ва.6) Па ипак, на гла ша ва ње зна ча ја тра ди ци је за дру гар ске 
па три јар хал не де мо кра ти је и кне жин ске са мо у пра ве че сто је пре-
те ра но. У из град њи мо дер не срп ске др жа ве ни је се мно го обра ћа-
ла па жња на ту де мо крат ску тра ди ци ју и при сту пи ло се ко пи ра њу 
ту ђих по ли тич ких обра за ца. „Уме сто да са мо у прав ни дух по слу жи 
као осно ва за из град њу де мо крат ске вла сти, до шло се до војничких
монархија (1811-1813), а ка сни је личнихвладалачких режима и по
лицијскебирократскедржаве.“7) 

На гла ша ва ње срп ског де мо крат ског опре де ље ња на ла зи мо и 
код Дра ги ше Ва си ћа. Су прот ста вља ју ћи се Ни че о вој „ари сто крат-
ској те зи“, Ва сић Ср бе ста вља у ред де мо крат ских на ро да. „А на 
оно ме пу ту Пра ва ко је тра жи сло бо ду за све, за оне ци ље ве и за 
онај иде ал Де мо кра ти је, жр тво ва ше се Ср би и ула га ше је дан све-
стан на пор од по чет ка па до свог по след њег на род ног да ха.“8) Ср би 
су да кле „од по чет ка“ уну тар свог на род ног би ћа де мо кра те. Са 
са свим раз ли чи тих по зи ци ја – ан ти де мо крат ских и ан ти ли бе рал-
них – Кон стан тин Ле он ти јев о Ср би ма до но си исти за кљу чак. За 
ње га, „Ср би су, не тре ба ни го во ри ти, сви де мо кра ти“9). Њих ка рак-
те ри ше ин ди ви ду а ли зам и ега ли та ри зам. Та ко ђе, по Ле он ти је ву, 
Ср би су скло ни кон сти ту ци о на ли зму и фран цу ском, од но сно аме-
рич ком по ли тич ком обра сцу, али ни ка ко не ви зан тиј ском (са мо др-

5) Спа лај ко вић, М. МисијаСрбије–политичкозавештањесрпскомнароду, Из да ње Д. М. 
Спа лај ко вић, Па риз, 1964, стр. 22.

6) Упра во срп ску за дру гу као те мељ ну срп ску уста но ву схва та и Вла ди мир Јо ва но вић. За 
ње га је она за јед ни ца ко ја упра вља са ма со бом – ма ла ре пу бли ка. Све то зар Мар ко вић 
на те ме љи ма срп ске за дру ге же ли да гра ди со ци ја ли зам, а у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка 
срп ски кон зер ва тив ци же ле срп ску за дру жну др жа ву као ал тер на ти ву ли бе рал ном ка-
пи та ли зму и ко му ни зму.

7) Ву ја чић, И. „Кон сти ту ци о нал ни и ауто ри тар ни еле мен ти у по ли тич кој тра ди ци ји Ср-
би је“ у Политичкатеорија: студије, портрети, расправе, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2002, стр. 400.

8) Ва сић, Д. Карактерименталитетједногпоколења, Про све та, Бе о град, 1990, стр. 109.
9) Ле он ти јев, К. Византизамисловенство, Ло гос, Бе о град, 2005, стр. 61.
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жав ном).10) Овим по во дом са ру ским пи сцем сла же се и Вла ди мир 
Јо ва но вић ко ји на гла ша ва ју ћи срп ску де мо кра тич ност сма тра да је 
пад срп ске сред ње ве ков не др жа ве био узро ко ван при хва та њем ви-
зан тиј ског на чи на упра ве и од ба ци ва њем са мо у пра ве. Бит но је да 
Јо ва но вић др жи да је срп ска сред ње ве ков на др жа ва би ла прав на 
и у не ку ру ку де мо крат ска др жа ва.11) Ипак, став о срп ској сред-
ње ве ков ној др жа ви као де мо крат ској но ви ја на у ка по сма тра као 
ро ман ти чар ски. Сред ње ве ков ни срп ски са бо ри ни су игра ли уло гу 
огра ни ча ва ња вла да ре ве вла сти, те пре ма то ме ни су би ле ни ка кве 
ин сти ту ци је де мо кра ти је. „На њи ма се ни је вр шио из бор, већ са-
мо по твр да вла да ра, ко ји су до ла зи ли на власт по пра ву на сле ђа 
или пу тем си ле и по ста вља њем од стра не преtходника. Вла дар је 
сам од лу чи вао у из ве сној ме ри се са ве ту ју ћи са вла сте лом.“12) Да-
кле, ако о не ка квој срп ској сред ње ве ков ној де мо кра ти ји не мо же 
би ти ре чи, ипак је, по ред ауто ри тар ног ути ца ја, срп ска сред ње ве-
ков на др жа ва од Ви зан ти је при ми ла и кон сти ту ци о на ли стич ко на-
сле ђе. Алек сан дар Со ло вјев сма тра да се Ду ша нов за ко ник мо же 
сма тра ти сво је вр сним уста вом срп ске сред ње ве ков не др жа ве.13) 
Она је ти ме уте ме ље на као не ка вр ста прав не мо нар хи је у ко јој 
је оп ште о ба ве зни пи са ни за кон ја чи од са мо во ље по је ди на ца, ста-
ле шких бор би, оби ча ја, чак и од ћу ди и са мо во ље са мог мо нар ха. 
Со ло вјев та ко за кљу чу је: „У сло же ној и ве ли чан стве ној ца ре ви ни 
Ср ба и Гр ка, ко ју је за сно вао, хтео је цар Ду шан да оства ри је дан 
ве ли ки за да так: да од срп ске ра сне сна ге и од ви зан тиј ско-рим ске 
тра ди ци је ство ри јед ну ве ли ку др жа ву, у ко јој су јед на ки осва ја чи 
и осво је ни, у ко јој сви, до са мог ца ра, по шту ју за кон до нет од вла-
да ра и од Зе маљ ског Са бо ра.“14) Слич ну те зу о срп ској кон сти ту-
ци о на ли стич кој исто ри ји за сту па и Жар ко Ви до вић. Он сма тра да 
Ср би за хва љу ју ћи ви зан тиј ском ути ца ју при хва та ју рим ско пра во, 
а са њим и иде ју прав не др жа ве. Она код Ср ба за по чи ње са св. Са-
вом и Ду ша но вим за ко ни ком, а ожи вља ва и то ком Пр вог срп ског 
устан ка. „Рим ско пра во пре шло је у свест ко ју о исто ри ји има Ка-

10) Тре ба има ти у ви ду да је за Ле он ти је ва упра во то ви зан тиј ско на че ло је ди на на да не 
са мо ру ског не го и све сло вен ског очу ва ња.

11) Си ме у но вић, исто, стр. 143.
12) Ву ја чић, истро, стр. 386-387.
13) Со ло вјев, А.В. ПостанакизначајДушановазаконика, До си је, Бе о град, 2001, стр. 19.
14) Исто, стр. 41.
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ра ђор ђев уста нак.“15) По Дра га ну Не дељ ко ви ћу Ср би ја има прав ну 
тра ди ци ју од св. Са ве и Но мо ка но на, пре ко Ду ша но вог за ко ни ка 
све до уста ва мо дер не Ср би је ко ја је у до ба Пе тра Пр вог би ла узор-
на де мо крат ска др жа ва.16)

Ми лан Ма тић под вла чи да је Ср би ја кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка до сти гла зна ча јан ни во гра ђан ске еман ци па ци је, прав не 
др жа ве и де мо крат ске устав но сти. Та ко су Ср би има ли уста ве и 
устав не про јек те ко ји су по де мо кра тич но сти би ли ме ђу нај на пред-
ни јим у Евро пи.17) У при лог овој срп ској де мо кра тич но сти и те-
жњи ка јед на ко сти и прав ди го во ри и чи ње ни ца да се у срп ској 
но во ве ков ној др жа ви ни је ства ра ла но ва, на ци о нал на, фе у дал на 
ари сто кра ти ја. У том сми слу, оправ да но је срп ску ре во лу ци ју по-
сма тра ти као по ли тич ку од но сно на ци о нал но-осло бо ди лач ку, али 
и со ци јал ну ре во лу ци ју ко јом је уки нут тур ски фе у да ли зам, а ни је 
ус по ста вљен ни ка кав срп ски фе у да ли зам. Кнез Ми лош је спре чио 
на сто ја ња јед ног де ла уста нич ких во ђа да ус по ста ве срп ско плем-
ство. Ве ро ват но ода тле по ти че и свест о то ме да је сва ки Ср бин 
пле мић, за ко ју Ле он ти јев не ма ле пе ре чи. Срп ска де мо кра тич ност 
и те жња ка јед на ко сти од но си се и на со ци јал ну јед на кост, те се као 
бит на цр та срп ског ка рак те ра по ми ње и те жња ка со ци јал ној прав-
ди. По Ми ха и лу Мар ко ви ћу,  при мар ни еле мен ти срп ског ка рак-
те ра сло бо дар ство, те жња ка со ци јал ној прав ди и де мо кра ти ји.18) 
Због рас про стра ње ног ма лог се о ског по се да по је ди ни бри тан ски 
пу то пи сци ХIX ве ка срп ску и бу гар ску еко но ми ју на зи ва ју на зи ва-
ју со ци ја ли стич ком.  

По ред срп ске де мо кра тич но сти че сто се ис ти че и срп ско сло-
бо дар ство. Шта ви ше, по сто је тврд ње да је срп ска по ли тич ка тра-
ди ци ја ви ше у гра ни ца ма сло бо дар ске не го де мо крат ске ци вил не 
ре ли ги је19) при че му на рав но, тре ба има ти у ви ду да је сло бо дар-
ство ну жан услов на пу ту раз во ја де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. 
Ни су рет ке оце не да је чи та ва срп ска по вест је дан ве ли ки рат за оп-

15) Ви до вић, Ж. Историјаивера, РО АБ, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 
Бе о град, 2009, стр. 243.

16)  Не дељ ко вић, Д. ПорукеДраганаНедељковића, Но ва Евро па, Бе о град, 2006, стр. 195.
17) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 142.
18)  Мар ко вић, М. «Ср би ја ју че, да нас, су тра»,Српскаслободарскамисао, бр. 1. Бе о град, 

стр. 6. на ве де но пре ма Ми ло са вље вић, О. Утрадицијинационализмаилистереотипи
српскихинтелектуалацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска 
пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2002, стр. 141.

19) Ма тић, М. Српска политичка традиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998, стр. 344.
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ста нак.20) Пу то пи сца Ла мар ти на Ср би ће им пре си о ни ра ти сво јом 
по све ће но шћу сло бо ди и под се ти ти на Швај цар це у сво јом кан-
то ни ма.21) За Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа Ср би ма је уро ђе на те жња за 
очу ва њем не за ви сно сти. Сло бо дар ство срп ског на ро да под вла чи и 
Дра ги ша Ва сић. По ње му, сло бо да је за Ср бе исто што и ва здух. 
„Јер ко би му за бра њи вао сло бо ду, тај би му за бра њи вао жи вот.“22) 
У том сло бо дар ству мо же се тра жи ти и са ма су шти на срп ске по-
ли тич ке кул ту ре. Тре ба има ти у ви ду да је „срп ски ет нос ра ни је 
од су сед них на ро да у осло бо ди лач ком устан ку по сти гао на ци о нал-
но фор ми ра ње и сте као на ци о нал ну др жа ву.“23) По сто ји кон ти ну и-
тет срп ских уста на ка и бу на про тив Ту ра ка као и стал ног срп ског 
уче шћа у ра то ви ма про тив Ту ра ка још од ХV ве ка. Срп ска бор ба 
за осло бо ђе ње прак тич но ни ка да ни је пре ста ја ла на ду же вре ме. 
Та ко ђе, не ра ди се са мо о от по ру Тур ци ма, не го о оп штој те жњи 
Ср ба за осло бо ђе њем и ује ди ње њем. Са сло бо дар ством ве за на је и 
иде ја са мо бит но сти. Упра во у тој иде ји са мо бит но сти Ма тић ви ди 
је згро срп ског по ли тич ког и кул тур ног обра сца. Са мо бит ност се 
из ра жа ва као „Битииостатисвојисвојствен,насвоме, на ко ји су 
на до гра ђи ва не дру ге њи хо ве са став ни це.“24) Срп ска са мо бит ност 
огле да се и у чи ње ни ци да Ср би на свом че лу ни ка да ни су има ли 
ди на сти је ту ђег по ре кла. Пре ма Шар лу Мо ра су, од свих др жа ва у 
Евро пи, овим мо гу да се по хва ле је ди но Фран цу зи и Ср би. Ср би ја 
је ус пе ла да из не дри две на род не ди на сти је – Обре но ви ће и Ка-
ра ђор ђе ви ће – а Цр на Го ра Пе тро ви ће. У ве зи са са мо бит но шћу 
и сло бо дар ством је и свест о срп ском стра да њу. Сло бо дар ски на-
род ко ји ни по ко ју це ну не од у ста је од сво је са мо свој но сти и свог 
иден ти те та мо ра би ти стра дал нич ки на род, при че му се то стра-
да ње про те же од Ко сов ског бо ја, пре ко тур ског роп ства, Гол го те 
Пр вог свет ског ра та до ге но ци да у Дру гом свет ском ра ту и срп ских 
стра да ња то ком де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. За то Не дељ ко вић за-
кљу чу је да би Ср бин кар те зи јан ско cogito,ergosum мо гао пре ве-
сти у „Стра дам, да кле је сам“.25) Срп ска тра ге ди ја је та ко за пра во 
срп ска суд би на, бу ду ћи да је по сле ди ца на ци о нал ног ка рак те ра и 
хе рој ског мен та ли те та. 

20) Не дељ ко вић, исто, 189.
21)  То до ро ва, ИмагинарниБалкан, стр. 176.
22) Ва сић, исто, стр. 84.
23) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 43.
24) Ма тић, наведенодело, стр. 27.
25)  Не дељ ко вић, исто, стр. 198.
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На осно ву ова квог раз у ме ва ња срп ске по ли тич ке кул ту ре, Ми-
лан Ма тић на гла ша ва да ко рен кри зе срп ске по ли тич ке за јед ни це 
ни је пр вен стве но „у сла бо сти ма на ше по ли тич ке тра ди ци је и оби-
чај но сти, већ на про тив, у ње ном да љем по ти ски ва њу и од сту па њу 
од ње них вред но сти.»26) То да кле зна чи да је срп ска по ли тич ка тра-
ди ци ја са др жај на и бо га та, те да и по сле ро бо ва ња под ту ђин ским 
им пе ри ја ма, по сле иза зо ва ју го сло вен ства, си сте мат ског по ти ски-
ва ња тра ди ци је под ко му ни змом и по ли тич ких лу та ња из де ве де-
се тих го ди на, срп ско оздра вље ње тре ба тра жи ти у по врат ку се би 
и нај бо љим те ко ви на ма срп ске по ли тич ке кул ту ре. У истом ду ху 
Не дељ ко вић пи ше да нај те жи по раз ко ји нам уве ли ко пре ти до ла-
зи од нас са мих, а ку му ју му за бо рав и не зна ње.27) Дру гим ре чи ма, 
за не ма ри ва ње и по ти ски ва ње сво је тра ди ци је и са мо бит но сти до-
ве ло је Ср бе у те шку кри зу у ко јој се на ла зе. У том сми слу се твр-
ди да се „срп ска на ци ја од ре кла се бе, да се од ре кла сво је за вет не 
про шло сти, и то оног мо мен та кад је ушла у Ју го сла ви ју.“28) На кон 
Ју го сла ви је, на Ср бе и срп ску свест су, пре ма Ви до ви ћу, ра зор но 
де ло ва ли ре во лу ци ја и ко му ни зам, ко је је до не ла Цр ве на ар ми ја, 
као спољ ни и стра ни чи ни лац. Та ко ко му ни зам пре се ца исто ри-
ју (пре да ње, кон ти ну и тет и иден ти тет) на ци је, од но сно из ба цу је 
на ци ју из исто ри је. За пра во, ко му ни зам и ре во лу ци ја су Ср би ма 
од у зе ли и на ци ју и де мо кра ти ју. „Ре во лу ци ја је спре чи ла не то ли-
ко са му по ја ву де мо кра ти је, ко ли ко об но ву на ци је у де мо крат ском 
по рет ку.“29) За Ви до ви ћа, де мо кра ти ја, а са њом и прав на др жа ва и 
све то сав ска, за вет на на ци ја ни су у кон флик ту не го ства ра ју ло гич-
ну це ли ну.30) Пре ма то ме и срп ске по ли тич ке уста но ве тре ба да бу-
ду са о бра зне срп ском по ли тич ком обра сцу ко ји је у осно ви ва љан. 
То зна чи да по сто ји по тре ба да се вра ти мо се би ка ко би смо се вра-
ти ли Евро пи и европ ској ци ви ли за ци ји, ко јој ду хов но и кул тур но 
при па да мо. Пре ма то ме, на ша по ли тич ка кул ту ра ни је у су прот но-
сти са уни вер зал ним ли бе рал ним и де мо крат ским те жња ма. Та ко 
је и срп ско пи та ње «пре вас ход но кул тур но и мо рал но пи та ње, а 
тек по том де мо крат ско пи та ње.»31) Без кул ту ре и мо рал но сти не ма 

26) Ма тић, М. Српска политичка традиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998, стр. 344.

27) Не дељ ко вић, исто, стр. 85.
28) Ви до вић, исто, стр. 97.
29) Исто, стр. 192.
30) Исто, стр. 371.
31) Ма тић, Српскаполитичкатрадиција, стр. 383. 



- 90 -

РАЗЛИЧИТАСХВАТАЊАСРПСКЕПОЛИТИЧКЕКУЛТУРЕДушанДостанић

ни де мо кра ти је. Дру гим ре чи ма, да би се ус по ста ви ла де мо кра ти-
ја по треб но је пред ход но вра ти ти се срп ској по ли тич кој ба шти ни. 
Исто сма тра и Не дељ ко вић ка да ка же „ни је наш про блем сло бо да, 
јер сло бо де, осо би то оне нео ме ђе не, без оба ла и не у за ко ње не – има 
у нас на пре тек; али оску де ва мо у вр ли на ма. Оне се сти чу кроз не-
го ва ње ду хов них, мо рал них и ма те ри јал них вред но сти...“32) Мо же 
се ићи и да ље и твр ди ти да без мо рал не и ду хов не сна ге не ма ни 
еко ном ског, ни по ли тич ког ни вој ног про спе ри те та. 

„Као што о то ме не дво сми сле но све до че све ти спи си ве ли ких 
свет ских ре ли ги ја, а по го то во Би бли ја, мо рал но и ду хов но ста ње 
јед ног на ро да од ре ђу је ње го ву суд би ну. Пред у слов за еко ном ски, 
кул тур ни, по ли тич ки и вој ни про спе ри тет јед ног на ро да је ње го-
во до бро мо рал но и ду хов но ста ње. Уко ли ко је по кри вен мо рал ни 
и ду хов ни те мељ јед ног на ро да, уто ли ко у ње му до ми ни ра се бич-
ност, са мо жи вост и зло ћа, не из бе жно ће по сле из ве сног вре ме на 
на сту пи ти еко ном ско и по ли тич ко ра су ло, а он до жи ве ти по раз на 
вој ном по љу.“33)

Ипак, ово још увек не зна чи да се срп ска по ли тич ка тра ди ци ја 
и кул ту ра иде а ли зу ју. Срп ски по ли тич ки обра зац, по ред свих сво-
јих по зи тив них стра на по се ду је и не ке не га тив не од ли ке. Дру гим 
ре чи ма, јед на иста ка рак тер на дис по зи ци ја ма ни фе сту је се у по-
вољ ним исто риј ским усло ви ма на вр ло по зи ти ван на чин, а у не-
по вољ ним усло ви ма до во ди до не га тив них, де струк тив них об ли ка 
по на ша ња. Та ко уз ви шак ко лек тив ног иден ти те та ко ји по се ду ју, 
сво је де мо кра тич но сти, и сло бо дар ства Ср би мо гу по ста ти и плен 
ауто ри тар них во ђа и де ма го га. Та ко се код Ср ба па три јар хал на де-
мо кра ти ја и че жња за на ци о нал ним во ђом до пу њу ју. Тре ба има ти 
на уму да то ну жно не мо ра, али мо же во ди ти и ка ауто ри тар но сти. 
Ка ко је још Цви јић за бе ле жио, Ди на рац је бо рац за сло бо ду, али 
ка да сво је пре ви со ко и не ре ал но по ста вље не ци ље ве не успе да 
оства ри и пре тр пи по раз, Ди на рац их ра ци о на ли зу је и за све кри ви 
из дај ни ке у соп стве ним ре до ви ма. На кра ју, су о чен са ис ку ством 
на ци о нал ног по ра за Ср бин за па да у ма ло ду шност, ку ка вич лук и 
ка пи ту лан ство.34) Пре ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, раз ви је но осе ћа ње 

32) Не дељ ко вић, исто, стр. 197.
33) Кин ђић, З. „Срп ски на род и Бож ја прав да“,  Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 3/2010, стр. 88.
34) Мар ко вић, М. Нововековнисрпскимислиоци, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2009. 181-182.
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прав де код Ср ба ни је исто што и осе ћа ње за ко ни то сти.35) У скла ду 
са тим и Ма тић сма тра да и по ред де мо кра тич но сти и ја ког осе ћа ја 
за прав ду, Ср би че сто не ма ју ве ли ко по што ва ње пре ма др жав ним 
ин сти ту ци ја ма, по го то во ако се и са ми вла да ри по на ша ју су прот но 
за ко ни ма.36) По ми ња но срп ско сло бо дар ство мо же да се из мет не 
у еуфо рич ност, оси о ност, бун тов ни штво, ви о лент ност и по ли тич-
ку хај ду чи ју. По Сло бо да ну Јо ва но ви ћу то ди нар ско бун тов ни штво 
мо же би ти ко ри сно у вре ме ни ма те шких кри за, али је у жи во ту 
по треб но ви ше на ци о нал не ди сци пли не.37) По ред то га, још је и Јо-
ван Цви јић код јед ног де ла Ср ба уочио по сто ја ње оно га што он 
на зи ва ра је тин ски мен та ли тет и по да ни штво. Срп ско са мо по у зда-
ње, по нос и са мо свој ност мо гу да од ве ду у дру гу крај ност ко ја се 
по ја вљу је као ча сто љу бље, хва ли са вост, вла сто љу бље, са мо пре це-
њи ва ње као и оси о ност и су рев њи вост. То по не кад пре ви со ко ми-
шље ње о се би пра ће но је и та шти ном и пла хо ви то шћу. „Рет ко ко од 
ис так ну тих Ди на ра ца – од Ду ша на Сил ног до Ка ра ђор ђа, Алек сан-
дра I, Ми ло ше ви ћа, Ђу ка но ви ћа ни је па тио од ме га ло ма ни је.“38) Та 
оп се си ја и же ља ма кар и за при ви дом вла шћу у не ким тре ну ци ма 
го то во да пре ла зи у бо лест. Та ко ђе, срп ској по ли тич кој тра ди ци ји 
је по ред раз ви је ног ин ди ви ду а ли зма свој стве но и по ли тич ко сек-
та штво, фрак ци о на штво, су рев њи вост и не сло га, па чак и анар хи-
зам. Скло ност де о би и сва ђа ма че сто се при ка зу је као срп ска зла 
коб при сут на још од све то сав ског до ба. Због то га се че сто ин си-
сти ра на по тре би за срп ским је дин ством, сло гом и на ци о нал ном 
со ли дар но шћу. За хва љу ју ћи свом раз ви је ном го сто љу бљу и отво-
ре но сти у по ли тич ким игра ма, Ср би че сто ис по ља ва ју на ив ност 
и ла ко вер ност. Не дељ ко вић та ко из ра жа ва бо ја зан да Ср би, као 
на род, ро бу ју крај но сти ма.39) Не у ме ре ност код Ср ба при ме ћи ва ли 
су и кри ти ко ва ли и дру ги срп ски ин те лек ту ал ци, по себ но Бог дан 
По по вић ко ји је ис ти цао уме ре ност, са мо са вла ђи ва ње и џентлмен-
ство као оно што пла хо ви ти Ср би тре ба да на у че од Ен гле за.40) Сло-
бо дан Јо ва но вић је та ко ђе Ср би ма за ме рао не ди сци пли но ва ност и 
не до ста так осе ћа ја за ду го ро чан и си сте мат ски рад, не ма ње пла на 

35) Јо ва но вић, С. Културниобразац:једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногка
рактера, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005.  стр. 54.

36) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 107-132.
37) Јо ва но вић, исто, стр. 38.
38) Мар ко вић, исто, стр. 181.
39) Не дељ ко вић, исто, стр. 56.
40) Јо ва но вић, исто, стр. 94-97. и 145-147.
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и та лен та за ор га ни за ци ју због че га тро ше ви ше енер ги је не го што 
је то по треб но. Ори јен та ли зам и фа та ли зам, не до ста так енер ги је и 
ини ци ја ти ве те не спо соб ност за ду ге и на пор не ра до ве сме та ли су 
и Скер ли ћу.41)

У овом слу ча ју на ме ће се пи та ње, ка да је по че ло рас та ка ње 
аутен тич ног срп ског по ли тич ког обра сца, од но сно у ком пе ри о ду 
срп ске про шло сти тре ба тра жи ти аутен тич ну срп ску по ли тич ку 
тра ди ци ју? Ако су ју го сло вен ство и ко му ни зам по ти ски ва ли срп-
ску по ли тич ку кул ту ру, да ли то зна чи да се аутен тич ност мо же 
на ћи у пе ри о ду пре 1914. го ди не? Ипак то ни из да ле ка ни је та ко 
јед но став но. Пре ма Ви до ви ћу срп ска за вет на мо нар хи ја ни је об но-
вље на у Но вом ве ку. „Ди на сти ја Обре но ви ћа је то по ку ша ла, нај-
ви ше кнез Ми лош. Ме ђу тим, са Ка ра ђор ђе ви ћи ма је усво јен за пад-
ни (про те стант ски) тип мо нар хи је.“42) Та ко ђе, исти аутор сма тра да 
су Ср би ви ше пу та у сво јој исто ри ји окре та ли ле ђа сво јој за вет ној 
„суп стан ци ји на ци је“ и окре та ли се по гре шним, еп ским ту ма че њи-
ма тра ди ци је. Ти ме се до би ја сли ка да Ср би се још од свог осло бо-
ђе ња ма ње или ви ше уда ља ва ју и при бли жа ва ју свом по ли тич ком 
обра сцу. Та ко су тра ди ци о на ли сти још у ХIX и XX ве ку на гла ша ва-
ли да уво ђе ње стра них иде ја и обра за ца још од осло бо ђе ња Ср би је 
по ти ску је и уни шта ва срп ску тра ди ци ју и ква ри срп ски ка рак тер.43) 
Као стра ни ути ца ји, ко ји су до во ди ли до ква ре ња на ци је и ње ног 
уро ђе ног ка рак те ра и раз би ја ња ду хов ног је дин ства, по ми њу се 
раз ли чи ти су бјек ти. Не ка да је ра зор ни ути цај био ви зан тиј ски или 
ла тин ски, не ка да тур ски, за пад ни, све до ју го сло вен ства и ко му-
ни зма. Да кле, по ста вља се пи та ње ло ци ра ња по чет ка одва ја ња од 
аутен тич но сти. За да на шње ауто ре пре крет ни ца су ства ра ње Ју го-
сла ви је и по бе да ко му ни за ма, али за ауто ре из ме ђу рат ног пе ри о да 
ква ре ње је по че ло од мах по осло бо ђе њу Ср би је. Пи сци ХIX ве ка 
по чет ке ис ко ре њи ва ња ло ци ра ли су у тур ско до ба. Вла ди мир Јо ва-
но вић је од го вор ност за пад срп ске сред ње ве ков не др жа ва ви део у 
при хва та њу ви зан тиј ских обра за ца. Ле он ти јев је пи сао да Ср би не 
са мо да ни су код се бе мо гли раз ви ти но ве и за њих ти пич не цр те 
сла ви зма, не го гу бе и оне тра ди ци о нал не сло вен ске ка рак те ри сти-

41) Мар ко вић, исто, стр. 170.
42) Ви до вић, исто, стр. 177.
43) Ви ди: Ми ло са вље вић, О. Утрадицијинационализмаилистереотиписрпскихинте

лектуалацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би-
ји, Бе о град, 2002, стр. 177-183.
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ке ко је су код њих по сто ја ле од дав ни на.44) По Ле он ти је ву, Ср би се 
пре ви ше угле да ју на Евро пу ка ко по на чи ну оде ва ња и по на ша ња 
та ко и ка да су у пи та њу по ли тич ке уста но ве. О тим кри ти ка ма и 
кри ти ча ри ма Сло бо дан Јо ва но вић ну ди до ста за ни мљи во ми шље-
ње. „Они ко ји су уста ја ли про тив за пад них обра за ца, ни су би ли 
у ста њу про тив ста ви ти ни ка кве до ма ће обра сце. Обра сци ко је су 
они ис ти ца ли би ли су опет ту ђин ски.“45) Јо ва но вић за кљу чу је да се 
бор ба из ме ђу за пад ња ка и њи хо вих про тив ни ка пре тво ри ла у су-
коб два ју иде о ло ги ја ко је су обе у осно ви би ле ту ђин ског по ре кла. 
Дру гим ре чи ма и срп ски тра ди ци о на ли зам сво је нај ду бље из во ре 
имао је у стра ној по ли тич кој ми сли, ко ри сте ћи се тра ди ци јом тек 
као по год ном фор мом. Ако је та ко, мо же се по ста ви ти пи та ње и да 
ли је не ка кав аутен тич ни по ли тич ки обра зац уоп ште мо гућ, или 
ка ко је мо гу ће од ре ди ти гра ни цу где пре ста је нор мал на кул тур на 
ко му ни ка ци ја и про жи ма ње раз ли чи тих кул ту ра, а за по чи ње про-
цес гу бље ња иден ти те та и кул тур ног пот чи ња ва ња.

СУПРОТНОСТАНОВИШТЕ:
АУТОРИТАРНОСТ,МИЛИТАРИЗАМИПОПУЛИЗАМ
КАОЕЛЕМЕНТИСРПСКОГПОЛИТИЧКОГОБРАСЦА

На рав но, мо гу ће је и су прот но схва та ње ко је срп ску по ли тич-
ку тра ди ци ју сли ка дру га чи јим то но ви ма. Та ко, на при мер По ду-
на вац пи ше: 

«Ср би ја је пре мре же на ми ли та ри стич ким на сле ђем и ми ли та-
ри стич ким ду хом. Овај дух је смет ња мо дер ни за ци ји и ста би ли за-
ци ји по рет ка. Ми ли та ри зам усто ли ча ва не про све ће не и ко рум пи-
ра не вла да ре. За ми ли та ри зам власт је пљач ка и нео гра ни че но и 
опа сно по на ша ње вла сти.»46) 

У истом кљу чу ука зу је се на тра ди ци ју срп ске крај ње кон зер-
ва тив но сти и ауто ри тар но сти, као и аутох то ност срп ског на ци о-
на ли зма. Су ми ра ју ћи ова ква схва та ња, Мир ја на Ра до ји чић пи ше: 
„Сва ко ли ком сво јом, а по себ но но ви јом исто ри јом, срп ски на род 
је по твр дио сво ју ин хе рент ну милитаристичку, традиционали
стичку, антимодернизацијску и ирационалистичку вред но сну 
ори јен та ци ју и као та кав је, упо зо ра ва се, не по же љан у по ро ди ци 

44) Ле он ти јев, исто, стр. 53.
45) Јо ва но вић, исто, стр. 57.
46)  По ду на вац, М. Поредак,конституционализам,демократија, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2006, стр. 83.
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евро-атлан ских на ро да, чи јем те гоб ном на ста ја њу све до чи мо.“47) 
Ова ква схва та ња има ју ду гу тра ди ци ју. Си тон-Вот сон је пи сао да 
је три јумф све срп ске иде је пред ста вљао три јумф ис точ не кул ту ре 
над за пад ном и да би пред ста вљао смрт ни уда рац на прет ку и мо-
дер ни за ци ји на чи та вом Бал ка ну.48) Иста схва та ња по сто је и да нас, 
и по њи ма је срп ска тра ди ци ја у сво јој су шти ни ан ти за пад на и оп-
те ре ће на по ли тич ким на си љем.49) 

У том сми слу че сто се ис ти че по ли тич ко на си ље као кључ ни 
еле мент срп ске по ли тич ке кул ту ре. То по ли тич ко на си ље ја вља се 
у тек ство ре ној срп ској др жа ви као по ли тич ка хај ду чи ја. По Вр ка-
ти ћу, хај ду чи ја ула зи у до мен срп ског би ћа, ко ли ко и еп у до мен 
зна ња.50) Као што је по ка зао Ча чан ски про цес са кра ја XIX ве ка, 
ни јед на од та да шњих по ли тич ких стра на ни је би ла иму на на са-
рад њу са раз бој ни ци ма. „Оне су све слич не по сво јој спрем но сти 
да кри ми нал це на го во ре на по ли тич ко уби ство, уоп ште на зло чин 
не са мо над при пад ни ком не ке су пар нич ке по ли тич ке стран ке, не-
го и над при пад ни ци ма свог по ли тич ког окру же ња, би ло да је то ме 
узрок фрак циј ска бор ба или ка ри је ри зам.“51) Исто су ђе ње от кри-
ва ло је и нео че ки ва не спре ге из ме ђу кри ми на ла и по ли ти ке. Ме ђу 
ја та ци ма, са рад ни ци ма раз бој ни ка би ло је др жав них функ ци о не ра. 
Та ко ђе, је дан број срп ских вла да ра у по след њих две сто ти не го ди-
на са вла сти је укла њан атен та ти ма и за ве ра ма. Ка ра ђор ђе, Ми ха и-
ло Обре но вић, Алек сан дар Обре но вић као и Алек сан дар Ка ра ђор-
ђе вић па ли су као жр тве по ли тич ког на си ља. По ред то га не тре-
ба за бо ра ви ти и не у спе ли Иван дањ ски атен тат на кра ља Ми ла на 
Обре но ви ћа. Кра ље ви ну Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца обе ле жи ла су 
два по ли тич ка уби ства – ко му ни стич ки атен тат на ми ни стра уну-
тра шњих де ла Ми ло ра да Дра шко ви ћа и уби ство Стје па на Ра ди ћа у 
скуп шти ни. Ка да се то ме до да и Прин ци пов атен тат на Фер ди нан-
да, а по глед про ши ри и на Цр ну Го ру и уби ство кња за Да ни ла те 
по ку шај атен та та на кра ља Ни ко лу по сто ји опа сност да се за кљу чи 
о Ср би ма као на ро ду атен та то ра. Ба ца ње са бал ко на ле ше ва кра ља 

47) Ра дој чић, М. Историја у кривом огледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2009, стр. 93.

48) То до ро ва, исто, 239.
49) Би сер ко, С. „Би ланс про ма ше ног про јек та“ у Би сер ко, С. (ур.) Ковањеантијугословен

скезавере:књигаI, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2006, стр. 
366.

50) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци, 2004, стр. 83.

51) Си ме ну но вић, исто, стр. 401-402. 
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Алек сан дра и кра љи це Дра ге по себ но је згро зи ло аустро у гар ску и 
бри тан ску јав ност, од но сно њи хо ве ро ја ли сте, а аме рич ке но ви не 
пи шу о ба ца њу с про зо ра као ра сној од ли ци свој стве ној при ми тив-
ним Сло ве ни ма.52) Дру гим ре чи ма, у овој пер спек ти ви по ли тич ко 
на си ље ви ди се као кон стан та срп ског по ли тич ког обра сца. Ова кво 
схва та ње зах те ва дис тан ци ра ње од срп ске по ли тич ке тра ди ци је, 
јер о де мо крат ској по ли тич кој кул ту ри не мо же би ти ре чи та мо где 
вла да дух по ли тич ког на си ља пре ма не ис то ми шље ни ци ма и где се 
вла да ри укла ња ју у за ве ра ма и атен та ти ма.

Ипак, мо жда нај ва жни је пи та ње је пи та ње екс пан зи о ни зма, 
ми ли та ри зма и агре сив но сти у окви ру срп ске по ли тич ке кул ту ре. 
Пре ма овом схва та њу, срп ски ми ли та ри зам је уско по ве зан са срп-
ском ауто ри тар но шћу, ко ја опет има ко рен у ан ти мо дер ни стич ким 
вред но сти ма при сут ним у срп ском пра во сла вљу53) ко је је скло но 
ауто ри та ри зму и це за ро па пи зму, бли ско пра зно вер ју, од но сно оп-
те ре ће но па ган ством.54) Пре ма Ла за ру Вр ка ти ћу кон зер ва ти ви зам 
је основ но обе леж је срп ске по ли тич ке кул ту ре. Тај кон зер ва ти ви-
зам је екс пан зи о ни стич ки, агре си ван и ми ли тан тан. „Два пут је у 
ХХ ве ку ср би јан ски кон зер ва ти ви зам уни штио др жа ву у ко јој је за-
јед но жи вео срп ски на род, и то та ко што је бу дио кон зер ва ти ви зме 
дру гих на ро да и при зи вао зло.“55) Исти аутор пи ше и да је Ср би ја 
„увек би ла ла ка на при но ше ње жи во та сво јих по да ни ка“56), а та ко-
ђе по ми ње од го вор ност др жа ве Ср би је за Бал кан ске ра то ве и Пр ви 
свет ски рат. Да кле, по овом гле ди шту, ми ли та ри зам, агре сив ност и 
екс пан зи о ни зам би ли би кон стан та срп ске по ли тич ке кул ту ре. На 
кра ју се све за вр ша ва по зи ва њем на кон цепт „Ве ли ке Ср би је“, ко ји 
је на вод но и крај њи циљ срп ског им пе ри ја ли зма, и ми ли та ри зма 
при че му су на де лу раз ли чи те ин тер пре та ци је, чак ма ни пу ла ци је, 
Га ра ша ни но вим Начертанијем. Ти ме се срп ска по ли ти ка пред ста-
вља као кон зер ва тив на и хе ге мо ни стич ка, те пре ма то ме и фак тор 
не ста бил но сти и ис кљу чи ви кри вац за све не во ље на Бал ка ну. 

У уво ду сво је књи ге о Апи су и Цр ној ру ци, Ра до ван Дра шко-
вић на бра ја при ме ре из срп ске исто ри је дру ге по ло ви не XIX ве-
ка ка да се вој ска или је дан њен део ди рект но ме ша ла или пла ни-

52) То до ро ва, исто, стр. 238.
53) Би сер ко, исто, 351-2, ви ди и: Ра до ји чић, исто, 93.
54) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, стр. 94-95.
55) Вр ка тић, Л. Оконзервативнимполитичкимидејама, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 

2009, стр. 261.
56) Вр ка тић, Л. Појамибићесрпскенације, стр. 237.
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ра ла да се уме ша у по ли тич ка пи та ња ре ме те ћи ти ме нор ма лан 
по ли тич ки про цес.57) Од Ву чи ће ве бу не 1842. до др жав ног уда ра 
из 1893. Дра шко вић на бра ја осам та квих до га ђа ја. Ово вој нич ко 
упли та ње у по ли ти ку до сти же вр ху нац офи цир ском за ве ром и уби-
ством кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа и кра љи це Дра ге. Ни по сле 
атен та та офи ци ри не пре ста ју да се упли ћу у по ли ти ку, а по сто је и 
оце не да су офи ци ри би ли нај ак тив ни ја по ли тич ка сна га у Ср би ји 
ХХ ве ка. Ми ша Гле ни ка рак те ри ше цр но ру ка шку иде о ло ги ју и по-
ли ти ку као ми ли та ри стич ку.58) Зад ње да не Кра ље ви не Ју го сла ви је 
обе ле жио је офи цир ски пуч од 25. мар та 1941. го ди не. На осно-
ву ових чи ње ни ца и њи хо вог ту ма че ња ства ра се сли ка о срп ској 
ми ли та ри стич кој тра ди ци ји, од но сно о не ста бил ној др жа ви у ко јој 
офи ци ри ла ко узи ма ју ства ри у сво је ру ке. 

Ра ди се о оп ту жби ко ја ни је но ва, а ко ју Ми лош Цр њан ски ло-
ци ра у на сле ђе аустри јан шти не и еуген шти не. «Оп ту жбе да је срп-
ство иза зи вач ра та, ка ри ка ту ра До бру џе, фа ма о до га ђа ји ма у Со лу-
ну и Ал ба ни ји, о 'по мо ћи' срп ској вој сци итд. То су би ле, за вре ме 
ра та, па ро ле на ших нај го рих не при ја те ља. По сле ра та, за ни мљи во, 
на ших па ци фи ста.»59) Ср бе за ми ли та ри зам оп ту жу је „аустри јан-
чти на“ скри ве на под ма ском марк си зма и па ци фи зма. Ме ђу тим, 
ис ти че Цр њан ски, упра во је аустри јан шти ну ка рак те ри сао ми рис 
ка сар не. Исти тај аустриј ски ко рен Цр њан ски про на ла зи и у хр ват-
ском и у цр но гор ском се па ра ти зму и за кљу чу је да фа ма о ни ско сти 
и оп штој не кул ту ри Ср ба та ко ђе по ти че од аустри јан шти не. „Фан-
та стич не ла жи и бур ги је ши ри ле су се не ка да, отров ном мре жом 
цр но жу тог па у ка, про тив ср ца на шег на ро да. Ко ли ко пу та се пи са-
ло да смо не до ра сли, бед ни, не спо соб ни, да се рас па да мо. Ко ли ко 
пу та су се уве ли ча ва ле на ше те шко ће, тру би ло да смо не кул тур-
ни, за о ста ли, не моћ ни.“60) Слич но сма тра и Сло бо дан Јо ва но вић. 
Та аустриј ска про па ган да о срп ској не кул ту ри, али и ми ли та ри зму 
и екс пан зи о ни зми уре за ла се у свест јед ног де ла на ро да јер је и 
по сле сло ма Хаб збур шке Мо нар хи је оп стао њен дух. „Не ке ње не 
иде је над жи ве ле су је, и има ле и да ље ути ца ја. То ва жи на ро чи то 

57) Ви ди: Дра шко вић, Р. ПреторијанскетежњеуСрбији:Аписи„Црнарука“, Жа гор, Бе-
о град, 2006.

58) Glenny, M. TheBalkans18041999:Nationalism,WarandtheGreatPowers, Gran ta Bo oks, 
Lon don, 2000. p. 300.

59) Цр њан ски, М. „Со ци јал на ба за на шег на ци о на ли зма“ у Цр њан ски, М. Изабранадела, 
Pra nas Bo ok, Ва ље во, 2007, стр. 1272.

60) Цр њан ски, М. „Отров ни па ук“ у Цр њан ски, М. Изабранадела, Pra nas Bo ok, Ва ље во, 
2007, стр. 1256.
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у оним иде ја ма ко је је ње на штам па ши ри ла и Ср би ји и Ср би јан-
ци ма.“61) Од свих аустриј ских про па ганд них пред ста ва о Ср би ма, 
твр ди Јо ва но вић, нај ви ше се за др жа ла она ми сао да Ср би ја не ма 
шта да тра жи ван гра ни ца уцр та них Бер лин ским кон гре сом. У том 
кон тек сту се и сва ки по ку шај Ср ба да про бле ма ти зу ју свој по ло жај 
или отво ре пи та ње сво јих на ци о нал них пра ва ту ма чио као срп ски 
шо ви ни зам, од но сно као ства ра ње „Ве ли ке Ср би је“. 

По Че до ми ру По по ву, баш Бер лин ски кон грес пред ста вља 
пре крет ни цу јер од та да аустро у гар ска про па ган да ве за на за мит 
о „Ве ли кој Ср би ји“ до би ја ши ро ке и све ра ди кал ни је раз ме ре.62) 
Јо ва но вић и Цр њан ски осим што оспо ра ва ју мит о срп ском екс-
пан зи о ни зму та ко ђе пре ко за о став шти не и ду ха Аустри је до ка зу ју 
да пред ста ве о Ср би ма као ми ли та ри стич ком и агре сив ном на ро ду, 
ко ји не ма осе ћа ја за ред и др жа ву, ни су уте ме ље не у ствар но сти, 
не го су плод тен ден ци о зне и не при ја тељ ске про па ган де. По пов 
ука зу је да је Ср би ја оп ту жи ва на за ве ли ко срп ски на ци о на ли зам, 
им пе ри ја ли зам и хе ге мо ни ју и он да ка да је као и оста ле европ ске 
на ци је са мо ра ди ла на на ци о нал ном осло бо ђе њу и ује ди ње њу. И за 
ње га Хаб збур шка мо нар хи ја је тво рац про па ган де о „Ве ли кој Ср-
би ји“, да би за тим тај кон цепт био ко ри шћен од стра не ра зних си ла 
је дан цео век без пре ки да као оруж је про тив срп ских ег зи стен ци-
јал них и на ци о нал них ин те ре са. Исти аутор за кљу чу је да „Ни ти је 
'Ве ли ка Ср би ја' икад по сто ја ла, ни ти је би ла зва нич ни на ци о нал-
ни про грам срп ске др жа ве од ње не об но ве 1804-1813. до да нас.“63) 
Ова пред ста ва о „Ве ли кој Ср би ји“ и срп ском хе ге мо ни зму и им пе-
ри ја ли зму од и гра ла је зна чај ну уло гу то ком рас па да Ју го сла ви је.64) 
Срп ски екс пан зи о ни зам и хе ге мо ни зам оспо ра ва и Не дељ ко вић. 
Ср би су у ви ше ма хо ва сво ју др жа ву ства ра ли као ви ше на ци о нал-
ну и ни су на сто ја ли да аси ми лу ју дру ге на ро де. На осно ву то га Не-
дељ ко вић за кљу чу је да су Ср би из у зет но тр пе љи ви, а да су њи хов 
мен та ли тет и дух спон та но де мо крат ски, чак не за ви сно од по ли-
тич ког устрој ства.65) Гле ни да је за ни мљив по да так да је не по сред но 
пред срп ско-тур ски рат 1876. го ди не срп ска вој ска бро ја ла са мо 

61) Јо ва но вић, исто, стр. 30-31.
62) По пов, Ч. ВеликаСрбија;стварностимит, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви-

ћа, Срем ски Кар лов ци, 2008, стр. 277-278.
63) По пов, исто, стр. 316.
64) Ви ди: Ву ко вић, С. «Ка ко су нас во ле ли: Не мач ко-аустриј ска штам па и раз би ја ње Ју го-

сла ви је»  у Ра ше вић, М. Мр ше вић, З. (ур.) Померамогранице, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2007, стр. 82 и да ље.

65) Не дељ ко вић, исто, стр. 279.



- 98 -

РАЗЛИЧИТАСХВАТАЊАСРПСКЕПОЛИТИЧКЕКУЛТУРЕДушанДостанић

460 ло ше об у че них офи ци ра, док се људ ство са сто ја ло од не ди сци-
пли но ва них се ља ка, по ред оста лог, још и ло ше на о ру жа них.66) Зар 
не би би ло за оче ки ва ти да јед на ми ли тант на и агре сив на на ци ја, 
жељ на ши ре ња и осва ја ња ма ло ви ше по ла же на сво ју вој ску, ње ну 
стра те ги ју, так ти ку, обу ку и опре му?

Пред ста ву о Ср би ма као агре сив ном на ро ду ко ји је гра дио 
им пе ри ју и по ку ша вао да оку пи ра дру ге, на па да и вла ди ка Ни ко-
лај Ве ли ми ро вић ко ји твр ди да ни не ма њић ка др жа ва ни је во ди ла 
осва јач ке не го осло бо ди лач ке ра то ве. По ње му не ма њић ка Ср би ја 
би ла је на род на др жа ва – отаџ би на – зе мља ота ца. „Не иде на род-
на др жа ва до кле мач мо же ићи, не го мач сме ићи са мо до гра ни ца 
јед не на род не др жа ве, то јест отаџ би не.“67) Ако се пре ђе та гра ни-
ца др жа ва пре ста је да бу де на род на, по ста је им пе ри ја, до би ја ма-
те ри јал не, а гу би мо рал не сна ге. За Ве ли ми ро ви ћа, је ди но се цар 
Ду шан уда љио од тог све то сав ског иде а ла, при сту пио ства ра њу 
им пе ри је и ти ме при пре мио про паст на род не срп ске др жа ве, јер 
по ко ри ти или би ти по ко рен под јед на ко је ка та стро фал но за на ци-
о нал ну др жа ву. Да кле, вла ди ка ука зу је да су све то сав ски за вет и 
срп ско по ли тич ко би ће и ми ли та ри зам и им пе ри ја ли зам у оштрој 
су прот но сти. „Ње му (Ср би ну, прим. Д. Д.) је од врат но им пе ри ја ли-
стич ко за во је ва ње ту ђе зе мље и отаџ би не у оној ме ри у ко ли кој му 
је ми ла ср цу сво ја на род на др жа ва и сло бод на отаџ би на.“68) Слич но 
ми шље ње за сту па и Ви до вић. Он сма тра да је еп ско-вој нич ка иде ја 
на ци је стра на Ср би ма и све то сав ском за ве ту. Она је ме ђу Ср бе до-
спе ла са За па да, али и од Ру са.69) Еп ско и ју нач ко, пре ма то ме, има 
сми сла са мо ако је под окри љем за ве та и цр кве, ако је сми сле но 
ју на штво. Без за ве та, без сми сла, оно је гор дост, не по слу шност, са-
мо и сти ца ње, хва ли са вост, бун тов ност и на кра ју без бо жни штво и 
па га ни зам. Ли ше на тог еп ског бун тов ни штва срп ска иде ја по ста је 
иде ја све сног от по ра и осло бо ђе ња, а не осва ја ња и ства ра ња им-
пе ри је. „Све то сав ска на ци ја је от пор не са мо им пе ри ји, не го свим 
из ра зи ма и об ли ци ма им пе ри јал не иде је; умет нич ким, ме та фи зич-
ким те о ло шким.“70) На ци ја ко ја је по мо ћу ве ре осве ће на и зна шта 
је до бро, а шта је зло не при ста је на би ло ко ју фор му им пе ри ја ли-
зма. Ово је са мо на ста вак Ви до ви ће вог схва та ња да срп ска на ци-

66) Glenny, исто, рр. 131-132.
67) Ве ли ми ро вић, Н. „На ци о на ли зам Све тог Са ве“ у Ве ли ми ро вић, Н. Санословенској

религији, Сло бод на књи га, Бе о град, 1996, стр. 29.
68) Исто, 31-32.
69) Ви до вић, исто, стр. 79.
70) Исто, стр. 49.
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ја ни је др жав на на ци ја, на ста ла на си љем, не го ду хов на за јед ни ца. 
Ма тић иде и да ље ка да твр ди да чак ни Ду ша но ва осва ја ња ни су 
би ла ин спи ри са на же љом за ства ра њем им пе ри је. На про тив, анар-
хи ја и ра зор не бор бе око вла сти ко је су у то вре ме бе сне ле у по де-
ље ној Ви зан ти ји на ме та ле су срп ској др жа ви по тре бу те ри то ри јал-
ног про ши ре ња, „ра ди спре ча ва ња без вла шћа и пра те ћег ра су ла и 
њи хо вог пре но ше ња и на су сед не др жа ве.“71) Да кле, Ср би и ка да су 
во ди ли ра то ве они су по ка рак те ру би ли од брам бе ни или осло бо-
ди лач ки. За срп ску по ли тич ку кул ту ру ни је свој стве на иде ја би ло 
ка кве екс пан зи је. Та ко ни за срп ско пра во сла вље ни ка да ни је био 
ка рак те ри сти чан про зе ли ти зам. 

На су прот свим тврд ња ма о срп ском ми ли та ри зму сто ји и Дра-
ги ша Ва сић. „Ср би ни су рат нич ки на род. ... По што су је дан пут из-
бо ри ли сло бо ду, Ср би ни су ову сма тра ли као сред ство да бор бу 
на ста ве ра ди бор бе. Та сло бо да би ла је њи хо ва по тре ба, они су је 
хте ли да би мо гли да ра де, они су је хте ли да би мо гли сло бод но да 
ра де.“72) Он об ја шња ва да и ка да су би ли за гре ја ни за на ци о нал не 
иде а ле и слав не по бе де, Ср бе то уз бу ђе ње ни је ду го др жа ло, ни ти 
је жеђ за бор бом њи хо во стал но ста ње. На су прот Цви ји ћу, Ва сић 
Ср би ма од ри че бор бе ни ка рак тер. „Је дан рат нич ки на род хо ће бор-
бу као за нат, је дан та кав на род има те жњу да у бор би жи ви, хо ће 
ову, та ко ре ћи, стал но. От ка ко се зна за Ср бе, они ни су би ли је дан 
та кав на род. ... Њи хов жи вот ни је био жи вот на ро да ко ји је осва-
јао, већ  жи вот на ро да ко ји се осло ба ђао.“73) Не дељ ко вић пи ше да 
Ср би ма не вла да мр жња. Они чак и ла ко ми сле но пра шта ју они ма 
ко ји су им чи ни ли не де ла. За то Ср би не мо гу би ти те ро ри сти. „Ср-
бин во ди са мо ви те шки рат, што је тра гич но у вре ме ни ма ко ја ни су 
ни ма ло ви те шка.“74) Са дру ге стра не, за Оли ве ру Ми ло са вље вић 
су схва та ња о Ср би ма као на ро ду ко ји се са мо бра нио од дру гих не 
дру го до ра ши ре ни на ци о на ли стич ки сте ре о тип о се би.75) 

Та ко ђе је дан број ауто ра го во ри и о хро нич ном срп ском ира-
ци о на ли за му и не про све ће но сти. „У срп ској исто ри ји не по сто је 
раз до бља про све ти тељ ства и ра ци о на ли зма у ко ји ма су са зре ва ла 

71) Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 64.
72) Ва сић, исто, стр. 38-39.
73) Исто, стр. 39.
74) Не дељ ко вић, исто, стр. 122.
75) Ми ло са вље вић, О. Утрадицији национализма или стереотипи српских интелекту

алацаХХвекао„нама“и„другима“, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, 
Бе о град, 2002, стр. 88-91.
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мо дер на европ ска дру штва.“76) Мо гу ћи су и ма ње екс трем ни ста во-
ви. Чак и ка да се не го во ри о ира ци о нал но сти и не про све ће но сти 
ауто ри ука зу ју на те шке на но се ауто ри тар но сти у срп ској по ли тич-
кој исто ри ји, ко ји су оста ви ли тра га на срп ској по ли тич кој кул ту ри. 
Она дру га, кон сти ту ци о на ли стич ка тра ди ци ја ме ђу Ср би ма, би ла 
је не у по ре ди во сла би ја, а пут ка кон сти ту ци о на ли зму ни је био 
без пре ки да, зна чај них дис кон ти ну и те та и тен ден ци ја за по вра так 
ауто ри тар но сти. Та ко Или ја Ву ја чић ука зу је да срп ска по ли тич ка 
исто ри ја ука зу је на „трај ну ка рак те ри сти ку ауто ри тар но сти уз по
времене и неравномерне пе ри о де и иде је кон сти ту ци о на ли за ци је 
вла сти.“77) Пре ма то ме, из бор бе ауто ри тар них и кон сти ту ци о нал-
них тен ден ци ја у по ли тич кој исто ри ји Ср би је, по бе ду је обич но 
од но си ла ова пр ва стру ја. Чак се и на пе ри од из ме ђу 1903-1914. 
ко ји се че сто сма тра злат ним ве ком срп ске де мо кра ти је гле да до-
ста кри тич ки, по зи ва ју ћи се на оно што је о том пе ри о ду пи сао и 
го во рио још Јо ван Скер лић. Ни та да у Ср би ји ни је би ло оп штег 
пра ва гла са, а имо вин ски цен зус је ис кљу чи вао си ро ти њу из из бо-
ра. По окру зи ма су ап со лу ти стич ки од лу чи ва ли ло кал ни моћ ни ци, 
у по ли ти ци је вла да ле бе зна чел ност, ра ди ка ли ни су по што ва ли ни 
соп стве ни про грам, скуп шти на је би ла не ак тив на, (Скер лић го во ри 
о „ко руп ци ји пар ла мен та ри зма“) а огром на власт скон цен три са на 
у ру ка ма Ни ко ле Па ши ћа.78) Чак и ако је Скер ли ће ва кри ти ка до не-
кле пре те ра на, она ипак илу стру је опа сне сла бо сти срп ске по ли-
тич ке кул ту ре. Да кле, срп ско опре де ље ње за де мо кра ти ју је до ста 
крх ко, по ли тич ки осе ћај за ин сти ту ци је и по што ва ње про це ду ра 
сла ба шан, а срп ска по ли ти ка на ла зи се под стал ном прет њом па да 
у ауто ри та ри зам. Дру гим ре чи ма, ако је тач но да је по пу ли стич ки 
обра зац основ на ка рак те ри сти ка у по ли тич ком по љу Ср би је у XIX 
и XX ве ку79), ка ко то ми сли Па ви ће вић, те да се срп ска по ли тич ка 
кул ту ра те ме љи ла на прин ци пи ма по пу ли зма, а не ли бе рал не-де-
мо кра ти је и мо дер ни за ци је др жа ве,80) он да је упра во срп ска по ли-
тич ка тра ди ци ја нај ве ћа пре пре ка срп ском мо дер ни зо ва њу и де мо-
кра ти за ци ји. Ова кве оце не че сто за не ма ру ју исто риј ски кон текст у 
ко ме се срп ска др жа ва раз ви ја ла у по след ња два ве ка. За о ку пље ни 

76) Би сер ко,исто, стр. 366. 
77) Ву ја чић, исто, стр. 407.
78) Мар ко вић, исто, стр. 168.
79) Па ви ће вић, В. „Ре про дук ци ја по пу ли стич ког обра сца у срп ској по ли тич кој кул ту ри“ 

у http://www.vla di mir pa vi ce vic.in fo/tek sto vi/vla di mir%20pa vi ce vic%20re pro duk ci ja%20
po pu li zma.pdf (при сту пље но 4. март 2011) стр. 1.

80) Исто, стр. 6.
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го то во стал ним ра то ви ма за осло бо ђе ње Ср би ни су има ли при ли ке 
да се ви ше по све те из град њи прав них и де мо крат ских уста но ва. 

Ме ђу тим, док Па ви ће вић уоча ва по пу ли зам као кон стан ту срп-
ске исто ри је XIX и XX ве ка, Ма тић твр ди су прот но. По ње го вом 
ми шље њу срп ској тра ди ци ји је стран по пу ли зам. Зе мљо рад нич ке 
и на род њач ке стран ке ко је су де ло ва ле у Ср би ји у XIX ве ку и у пе-
ри о ду из ме ђу два ра та, ни су по свом ка рак те ру би ле по пу ли стич ке 
већ гра ђан ске ор га ни за ци је ко је су се бо ри ле за де мо кра ти ју и со-
ци јал ну прав ду.81) Са дру ге стра не, по кре ти ко ји су би ли по пу ли-
стич ки, као на при мер ЈНП Збор Ди ми три ја Љо ти ћа, ни су има ли 
ве ли ку по др шку ме ђу Ср би ма. Та ко и по пу ли зам ко ји је по сто јао 
у Ср би ји де ве де се тих го ди на, пре ма Ма ти ћу ни је уте ме љен у срп-
ској тра ди ци ји. 

„Исто риј ско опа да ње или 'сни жа ва ње' срп ског кул тур ног и по-
ли тич ког обра сца, ко је на ста је пре ко мер ним ула га њем у ју го сло-
вен ску и ко му ни тар ну со ци јал ну иде ју, за јед но са свим за блу да ма 
и од сту па њи ма ко је су оне уне ле, по сте пе но је ути ра ло пут и за 
ка сни ји про дор по пу ли зма и ауто ри тар них по пу ли стич ких во ђа на 
срп ским про сто ри ма.“82) 

Пре ма то ме, срп ска по ср ну ћа у по пу ли зам ко је Ма тић иден-
ти фи ку је у Ср би ји де ве де се тих го ди на не ма ју те мељ у тра ди ци ји 
и пред ста вља ју по сле ди цу уда ља ва ња од срп ског из вор ног по ли-
тич ког обра сца. Ра ди се за пра во о но во по пу ли зму. Та ко аутор за-
кљу чу је да су Ср би упра во на кра ју ХХ ве ка нај у да ље ни ји од свог 
аутен тич ног по ли тич ког обра сца. Да по пу ли зам и ди ви ни зо ва ње 
во ђа не спа да у срп ски по ли тич ки обра зац сма тра и Дра ги ша Ва-
сић. По ње му, Ср би су по што ва ли сво је ве ли ка не не као по лу бо-
го ве већ као оче ве. Срп ски све ти те љи су про све ти те љи, а на род 
је је ди но ди ви ни зо вао Раст ка Не ма њи ћа.83) Па ипак, ово не зна чи 
да Ср би у сво јој исто ри ји ни су има ли и ауто ри тар не во ђе ни ти да 
срп ска исто ри ја не по ка зу је по вре ме ну ми сти фи ка ци ју по ли тич-
ких. Ма тић за кљу чу је да је срп ски од нос пре ма во ђа ма ам би ва лен-
тан, па и про тив ре чан.84) 

Пред мет спо ра је и од нос пре ма на сле ђу Дру ге Ју го сла ви је. 
Су прот но Ма ти ћу ко ји у пе ри о ду СФРЈ на ла зи рас та ка ње срп ске 

81) Ви ди: Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, стр. 141.
82) Исто, стр. 145.
83) Ва сић, исто, 104.
84) Ма тић, нав.дело, стр. 67.
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по ли тич ке тра ди ци је, те пре ма то ме пе ри од гу бље ња исто риј ског 
ком па са, низ ауто ра упра во због на у пу шта ња срп ских тра ди ци о-
нал них обра за ца сма тра пе ри од дру ге Ју го сла ви је као „злат ни век“. 
Ти ме се твр ди да срп ске не во ље на кра ју ХХ ве ка не про ис ти чу 
из кон ти ну и те та са на сле ђем СФРЈ, већ упра во због дис кон ти ну-
и те та са тим на сле ђем. Стра на ко ја бла го на кло но гле да на мо дер-
ни за тор ско и еман ци па тор ско на сле ђе СФРЈ, или го во ри о ве ли кој 
про мо ци ји сред њих дру штве них сло је ва, убр за ној вер ти кал ној по-
кре тљи во сти, ве ли ким на уч ним, кул тур ним и умет нич ким сло бо-
да ма (иако не гра ђан ским и по ли тич ким), ви со ком сте пе ну пра ва 
на ци о нал них за јед ни ца, или чак без бри жном жи во ту85), крив ца за 
рас пад, из ме ђу оста лог, ви ди у про бу ђе ном срп ском на ци о на ли зму. 
По овом схва та њу, Ју го сла ви ја је, ка ква-та ква, пред ста вља ла нај-
ду жи пе ри од ми ра и про спе ри те та на ина че не ста бил ном Бал ка ну 
оп те ре ће ном ира ци о нал ним мр жња ма. Она је ба рем јед но вре ме но 
по бе ди ла (или при кри ла) на ци о на ли зме ме ђу сво јим на ро ди ма. Уз 
то, Ју го сла ви ја је по се до ва ла ме ђу на род ни кре ди би ли тет и ко ли ко-
то ли ко одр жа ва ла ко рак са све том. Ра ди се о др жа ви ко ја је би ла 
нај ли бе рал ни ја и нај у спе шни ја ме ђу зе мља ма со ци ја ли зма и ко ја је 
и без тр жи шног об ли ка сво ји не ство ри ла јед ну ме на џер ску еко но-
ми ју ко ја се ни је мо гла де стру и ра ти и опљач ка ти без ра та.86)  Овим 
се су ге ри ше да су рат и рас пад Ју го сла ви је на мер но иза зва ни и то 
из ну тра. Ме ђу тим, ов де се опа сно за не ма ру је ауто ри тар но и ре-
пре сив но по на ша ње вла сти, те об ра чу ни са по ли тич ким не ис то ми-
шље ни ци ма. Та ко ђе, ако је ју го сло вен ска ствар ност то ком пе де сет 
го ди на свог по сто ја ња би ла та ква ка квом је сли ка ова ли ни ја ми-
шље ња, ка ко је уоп ште до шло до ра та и рас па да зе мље? За што су 
ур ба ни и еман ци по ва ни гра ђа ни ве ли ких мул ти ет нич ких гра до ва у 
нпр. Бо сни по др жа ли сво је на ци о нал не пар ти је, а не со ци јал де мо-
кра те или ли бе ра ле? 

Са дру ге стра не мо гу се чу ти оце не о Ју го сла ви ји као ло го ру, у 
ко ме је ти то-ко му ни зам уби јао Ср би ма ду шу да не ви де сво ју исто-
ри ју и тра ди ци ју.87) При го ва ра се да је срп ски на род у Ју го сла ви ји 
ма те ри јал не бла го де ти прет по ста вио ду хов ним вред но сти ма и тра-
ди ци ји. Да кле, ра ди се о те мељ ном раз ла зу. Ово пи та ње по кре ће 

85) „Све у све му, жи ве ло се вр ло угод но, иако не баш пре те ра но сло бод но.“ Вр ка тић, Л. О
конзервативнимполитичкимидејама, стр. 234.

86) Вр ка тић, Л. Оконзервативнимполитичкимидејама, стр. 240.
87)  Ви до вић, исто, стр. 17.
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и Не дељ ко вић ко ји сма тра да и на кон рас па да Ју го сла ви је ју го но-
стал ги ча ри ра за ра ју  ду хов но би ће срп ског на ро да.88) 

Та ко ђе, у окви ру ова квих схва та ња срп ске по ли тич ке кул ту ре, 
она се нај че шће ста вља у кон текст „фи ло зо фи је па лан ке“ из ко-
је ни чу ду хов ни ин фан ти ли зам и ксе но фо би ја. Ти ме се под вла чи 
срп ска па три јар хал ност, не ур ба ни зо ва ност и за о ста лост. По Вр ка-
ти ћу пла ни не су би о ло шки и ду хов ни из вор бал кан ских на ци ја, с 
тим што су Ср би нај и зра зи ти ји при мер. Срп ски кон зер ва тив ци и 
срп ски со ци ја ли сти бо ри ли су се за ду ше ди нар ских гор шта ка, а 
чак се и код ли бе ра ла као што је Вла ди мир Јо ва но вић ја вља ју про-
тив гра ђан ска уве ре ња.89) Та ко ђе, Ср би су нај па три јар хал ни ја на ци-
ја. „Срп ска на ци ја је, по ред не ких ма њих, ве ро ват но нај па три јар-
хал ни ја на ци ја и да нас, и по ред ско ро два ве ка свог по сто ја ња.“90) 
За истог ауто ра па три јар хал ни ега ли та ри зам је и дан-да нас срп ско 
обе леж је. Из пла нин ске и па три јар хал не сре ди не ни че и пред гра-
ђан ски на ци о на ли зам ко ји опет по ста је кон стан та срп ског по ли-
тич ког обра сца. „На на шим про сто ри ма на ци о на ли стич ко уве ре ње 
је ста ро и ве за но је за мно ге по ли тич ке иде а ле, нпр. ни је би ло ве-
ћих на ци о на ли ста од ли бе ра ла, а ни со ци ја ли стич ка иде ја ни је би-
ла иму на на на ци о на ли зам.“91) При том, ра ди се о пред гра ђан ском, 
а не гра ђан ском на ци о на ли зму, ко ји код Ср ба за пра во огра ни ча ва 
по ја ву еко ном ског гра ђан ског дру штва. У на гла ша ва њу на ци о на-
ли зма и ксе но фо би је као еле ме на та срп ског по ли тич ког обра сца 
не ки ауто ри фор си ра ју ап сурд на схва та ња. Та ко по је ди ни ал бан ски 
ауто ри твр де да Ср би има ју го то во ге нет ски пред о дре ђен, да кле не-
про мен љив ра си стич ки од нос и на си лан став пре ма Ал бан ци ма.92)

При хва ти ли се став о срп ској по ли тич кој кул ту ри као не де-
мо крат ској, ми ли та ри стич кој, по пу ли стич кој и ауто ри тар ној, то 
зна чи да је осно ве ба зич ног кон сен зу са у да на шњем срп ском дру-
штву по треб но тра жи ти ван срп ске по ли тич ке тра ди ци је као та-
кве. По ду на вац се та ко за ла же за об ли ко ва ње ба зич ног кон сен зу са 
на ли бе рал ним вред но сти ма,93) али ка да та квих вред но сти не ма у 
срп ској тра ди ци ји или их има вр ло ма ло и на ла зе се тек у тра го-
ви ма (гра ђан ски и сту дент ски про те сти то ком де ве де се тих го ди на 

88)  Не дељ ко вић, исто, стр. 49. 
89)  Ви ди: Вр ка тић, Појамибићесрпскенације, стр. 130-132.
90)  Исто, стр. 94.
91)  Вр ка тић, Оконзервативнимполитичкимидејама, стр. 236.
92)  Деј зингс, Г. РелигијаиидентитетнаКосову, ХХ век, Бе о град, 2005, стр. 23.
93)  По ду на вац, М. наведенодело, стр. 87.
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ХХ ве ка) он да то зна чи да ин сти ту ци је тре ба гра ди ти ван срп ског 
по ли тич ког обра сца или чак ње му на су прот. У овом слу ча ју по ста-
вља се пи та ње на ко јим осно ва ма се он да мо же у срп ском дру штву 
гра ди ти ба зич ни кон сен зус или ка ко се у срп ско дру штво мо гу са 
стра не ин ста ли ра ти вред но сти ко је су стра не срп ској по ли тич кој 
кул ту ри? Тре ба има ти у ви ду да про ме не кул тур них обра за ца ни су 
ни бр зе ни ла ке. Кул ту ре у се би са др же и ира ци о нал не еле мен те, па 
ка ко он да мо же мо ме ња ти оно за че га ни смо ни све сни да по сто ји? 
По зи ва ња на рас кид са по ни жа ва ју ћом про шло шћу и но ви по че-
так, мо гу би ти до ста про бле ма тич на, ако се про шлост са ко јом се 
рас ки да схва та су ви ше ши ро ко, од но сно ако се рас ки да са чи та вом 
тра ди ци јом мо дер не срп ске др жав но сти. Пи та ње је и на че му би 
се те ме љио тај но ви по че так. Дру гим ре чи ма, ако при хва ти мо ми-
шље ње Кар ла Фри дри ха да тра ди ци ја има ин те гри шу ћу функ ци ју 
по ли тич ке за јед ни це, ка ко је мо гу ће у исто вре ме од ба ци ти по ли-
тич ку тра ди ци ју и са чу ва ти за јед ни цу? Ис ку ство со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је и ње но ве штач ко ства ра ње но вих тра ди ци ја и но ве по-
ли тич ке кул ту ре ва жно је упо зо ре ње за сва ки по ку шај та квог кон-
струк ти ви стич ког про јек та.

ДУХОВНОСТ–ОСНОВАСРПСКЕ
ПОЛИТИЧКЕТРАДИЦИЈЕ

По сто ји и тре ће схва та ње срп ске по ли тич ке тра ди ци је, бли-
ско тра ди ци о на ли стич кој фи ло зо фи ји ка кву сре ће мо код Де Ме-
стра, Ге но на или Ево ле, а слич ну ми сао при хва та ју и „ту ма чи ру-
ске иде је“ ко ји за сту па ју „ми стич ко-те о ло шке кон цеп ци је и вје ру 
у кул тур но и хи сто риј ско по сла ње ру ског на ро да.“94) Ово схва та ње 
мо жда нај бо ље из ла же Ни ко лај Бер ђа јев у пр вим ре че ни ца ма сво је 
књи ге Рускаидеја: 

„Ве о ма је те шко де фи ни са ти на ци о нал ни тип, ин ди ви ду ал ност 
на ро да. Стро го на уч но од ре ђе ње ов де се не мо же да ти. Тај на сва ке 
ин ди ви ду ал но сти се от кри ва са мо пре ко љу ба ви, али у њој увек 
оста је не што што се у пот пу но сти , до кра ја, не мо же спо зна ти. 
Пред мет мог ин те ре со ва ња ни је то ли ко пи та ње шта је ем пи риј ски 
би ла Ру си ја, већ пре: ка кву је ми си ју Тво рац на ме нио Ру си ји, ка кав 
је ин те ли ги бил ни лик ру ског на ро да, ње го ва иде ја?“95)

94) Vra nic ki, P. Filozofijahistorijе,knj.II, Gol den mar ke ting, Za greb, 2002. str. 476.
95) Бер ђа јев, Н. Рускаидеја:основнипроблемирускефилозофскемислиХIХипочеткаХХ

века, Бри мо, Бе о град, 2001, стр. 5.
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Ако се, да кле ин ди ви ду ал ност јед ног на ро да не мо же умом 
схва ти ти он да се у на род и ње го ву ми си ју мо ра ве ро ва ти, а да би 
се она раз у ме ла мо ра се по ла зи ти од вр ли на љу ба ви ве ре и на де. 
Дру гим ре чи ма, ов де се на сту па са све шћу да сва ка на ци ја има тра-
ди ци ју ко ја се же у нај ду бљу про шлост, па пре ма то ме сва ка на ци ја 
мо ра има ти и не ку сво ју по себ ну ко смич ку ми си ју. „Као и сва ки 
по је ди нац, та ко и сва ки на род има свој по зив, сво ју ми си ју, у овом 
зем ном про сто ру ко ји оче вид но не по сто ји као не ка уса мље на оаза 
одво је на од оста лих зби ва ња у ва си о ни.“96) Да кле, иде ја не ке на ци-
је тра сце ден ти ра на ци о нал ну са мо свест, јер ни је бит но шта на ци ја 
ми сли о се би, не го шта Бог ми сли о њој. Уло гу ко ја му је на ме ње на 
на род не да је сам се би, не го му је на ме ће са мо Про ви ђе ње. „Ова 
ли ни ја ре зо но ва ња на гла ша ва да тра ди ци ја ни је са мо ин спи ра ци ја, 
већ и те рет од го вор но сти: да се ис пу ни сво ја ми си ја.“97) 

По ста вља се пи та ње ка ко је мо гу ће утвр ди ти ми си ју јед ног на-
ро да, ње го ву уло гу и свр ху? Ми си ја се пре ма то ме је ди но мо же 
иш чи та ва ти из на род ног ми та, пре да ња, за ве та, тра ди ци је од но сно 
аутен тич не на род не кул ту ре. При том се та кул ту ра мо ра схва та ти 
не умом и ра зу мом не го ср цем и ду шом. Она се мо ра во ле ти и у њу 
се мо ра ве ро ва ти ка ко би се мо гла схва ти ти. Иде ју сво је на ци је љу-
ди мо ра ју жи ве ти. Гу би так кул ту ре и мо рал не аутен тич но сти у том 
сми слу, зна чио би у ши рем, ко смич ком сми слу, пре ста нак раз ло га 
за по сто ја ње јед не за јед ни це. Та ко се пи та ње раз во ја аутен тич не 
кул ту ре, схва та као пи та ње ча сти. Схва та ња слич на ови ма при хва-
та до ста ши рок круг пи са ца ко ји раз ли чи то ту ма че срп ску иде ју и 
ко ји из ње из лу чу ју раз ли чи те по сле ди це. Ми ро слав Спа лај ко вић 
та ко на гла ша ва да „ми си ја Ср би је ни је де ло ма ште ни по ли тич ка 
уто пи ја, не го ре ал ни про грам ње не мо рал не лич но сти, њен на ци о-
нал ни и исто риј ски по зив.“98) Ми си ја Ср би је, да кле, ни је де ло кон-
крет них по је ди на ца и плод њи хо вог ми шље ња. Пре ма Спа лај ко ви-
ћу, она из ла зи из мо рал не лич но сти Ср би је, из ње не ети ке и исто-
ри је. У крај њем, ми си ја је за да та срп ском тра ди ци јом и исто ри јом. 
Бу ду ћи да пре ма Спа лај ко ви ћу кул ту ру у људ ска ср ца уса ђу је Бог, 
и да је кул ту ра де ло ду хов них енер ги ја у слу жби Бож јих за ко на, 
ми си ја је, у крај њем, за да та од Бо га. Слич но ми сли и Ви до вић ко-
ји сма тра да је исто риј ска за јед ни ца (на ци ја) за пра во за јед ни ца са 

96) Спа лај ко вић, стр. 27.
97) Фри дрих, К.Ј. «Тра ди ци ја и ауто ри тет», у Чу пић, Ч. (ур) Политичкаантропологија:

хрестоматија, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр. 273.
98) Спа лај ко вић, исто, стр. 7.
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Бо гом, од но сно да без за ве та и ве ре, без исто риј ске све сти не ма ни 
на ци је. Ова кво схва та ње при хва та и Жељ ко По зна но вић ко ји пи ше: 
„Ми си ја срп ског на ро да је све до че ње дру гим на ро ди ма исти не о 
цар ству не бе ском као цен трал не исти не хри шћан ске ве ре – све до 
хе рој ства и му че ни штва. ... Слу же ње срп ској иде ји је ди ни је за да-
так до сто јан пра вог Ср би на.“99) Да кле, ов де тра ди ци ја по ста је нај-
ве ћа вред ност и уте ме ље на у ко лек тив ном не све сном она по ста је 
је ди ни пу то каз за оства ре ње ми си је на ци је. 

Ка да су Ср би у пи та њу, осно ва срп ске на ци је из ко је се чи та 
и срп ска ми си ја от кри ва се у све то са вљу ко је се схва та као глав на 
ду хов на твр ђа ва срп ства. Пре ма Не дељ ко ви ћу за Ср бе је св. Са ва 
по че так свих по че та ка. Он је са брао Ср бе у за вет ну за јед ни цу Ло-
го са, са Хри сто сом на че лу сма тра Ви до вић. Та ко је срп ски за вет 
све то сав ски. Исти аутор др жи да је вер ност све то сав ском за ве ту 
срп ски за да так. Спа лај ко вић та ко ђе су шти ну срп ске на ци је про на-
ла зи у све то са вљу. „Све то сав ски мит, ко јим су по ло же не кул тур-
не осно ве срп ског на ци о на ли зма, за дах нуо је срп ско на род но би ће 
оним ду хов ним вред но сти ма ко је су Ср бе уз ди гле на сте пен све сне 
ко лек тив не лич но сти.“100) Да кле, за хва љу ју ћи све то са вљу Ср би су 
ство ри ли јед ну хо мо ге ну на ци о нал ну кул ту ру. У скла ду са тим и 
Не дељ ко вић за кљу чу је: „За то су све то сав ски по глед на свет, све-
то сав ски стил жи во та и не у мор ног де ла ња – за Ср бе спа со но сна 
па ра диг ма, узор за сва вре ме на, осо би то да нас, у ово не из ве сно 
смут но до ба.“101) 

Ка ко сма тра ју Не дељ ко вић, Ви до вић и Спа лај ко вић, срп ска 
на ци о нал на кул ту ра ни је за сно ва на на иде ји др жав ног је дин ства 
не го јед ном ви шем пла ну на ци о нал ног, етич ког и умет нич ког схва-
та ња жи во та. „Те мо рал не и ум не вред но сти, ко је од ли ку ју би ће 
срп ског на ро да и чи не ње го во на ци о нал но је дин ство, је су у су шти-
ни пра ва кул ту ра.“102) Дру гим ре чи ма, срп ска др жав ност и др жа-
во твор на свест по чи ва на све то сав ским ду хов ним те ме љи ма. Та-
ко ђе, све то сав ски мит на ла зи се у су шти ни и ко сов ског ми та. За 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа св. Са ва је уте ме љи тељ срп ске на ци је и 
срп ског на ци о на ли зма.103) Ако је све то сав ски за вет, од но сно све то-
сав ски мит су шти на срп ске на ци је, а вер ност за ве ту срп ски за да-

99) По зна но вић, Ж. „Срп ска иде ја“, Нашеидеје, бр. 2, год. 2, фе бру ар 1994, стр. 31.
100) Спа лај ко вић, исто, стр. 30.
101) Не дељ ко вић, исто, стр. 33.
102) Исто, стр. 11.
103) Ве ли ми ро вић, исто, стр. 31-37. 
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так и срп ска ми си ја, он да то исто вре ме но зна чи да је ње гов зна чај 
не про ла зан и ве чи то мо де ран. Све то са вље не под ра зу ме ва ста тич-
ност, учма лост, уча у ре ност, ксе но фо би ју и са мо за до вољ ство, не-
го об но ву уз тра же ње но вог, кре та ње, др жа ње ко ра ка са жи во том 
и су о ча ва ње са њим. Све то сав ски за вет по ма же у ори јен та ци ји у 
но вим исто риј ским окол но сти ма и оцр та ва ко ор ди на те у окви ру 
ко јих је жи вот на ци је уоп ште мо гућ. „Ли ше ни За ве та не зна мо ко 
нам је не при ја тељ и ода кле нам пре ти опа сност.“104) Сва ка сум ња у 
за вет и мит, и сва ко од у ста ја ње од истог ра за ра би ће срп ске на ци је. 
„Чим Ср бин на пу сти сво ју све то сав ску пра во слав ну ве ру, он је као 
ти ква без ко ре на и на ци о нал но про па да.“105) Ка да се од рек ну све-
то са вља Ср би на пу шта ју и на ци ју и по ста ју Тур ци, Бу га ри, Хр ва ти 
или на кра ју пре ма Спа лај ко ви ћу и ко му ни сти. За Не дељ ко ви ћа је 
то се о ба кр ви.106) Исто сма тра и Ви до вић. Без за ве та срп ска на ци ја 
се рас па да и на ста ју но ве иде о ло шке, по ли циј ске, ма фи ја шке тво-
ре ви не: Ма ке дон ци, Цр но гор ци...107) Дру гим ре чи ма, на ста нак но-
вих на ци ја ни је плод не ка квог исто риј ског раз во ја, не го от па да ња 
од кул тур не и ду хов не су шти не, от па да ње од за јед ни це са Бо гом, 
па пре ма то ме плод гре ха. У том кљу чу све исто риј ске не во ље ко је 
су за де си ле на род пред ста вља ју се као Бож ја ка зна за на пу шта ње 
ми си је и на пу шта ње су шти не. „Раз ло зи на ших стра да ња ни су са мо 
ге о граф ске при ро де.“108) 

Ра ди се да кле, о по тре би про на ла же ња ду хов ног раз ло га за сва 
зби ва ња. Са мим тим и све не во ље ко је мо гу за де си ти на род су у 
крај њем оства ре ње Бож је прав де. Оглу шив ши се о ви дов дан ски 
за вет и по га зив ши ви дов дан ско ис ку ство Ср би су се на шли на бес-
пу ћу. Ре че но Ње го ше вим ре чи ма: „Бог се дра ги на Ср бе раз љу ти 
за њи хо ва сил на са гре ше ња.“ И са ма смрт по ста је ка зна за срп-
ска „смрт на са гре ше ња“. Бож ју ка зну за на пу шта ње за ве та, ве ре 
и гу би так иден ти те та при ка зу је и Ни ко лај Ве ли ми ро вић у сво јој 
Небеској литургији. По овом схва та њу тра ди ци је, Ср би су у ХХ 
ве ку од у ста ли од свог иден ти те та, од по бо жно сти и мо рал но сти и 
при хва ти ли ју го сло вен ску иде ју. 

„За ве де ни ма те ри ја ли змом, са ња ју ћи не ка кав по тро шач ки рај, 
пре зре ли су вла сти ти ду хов ни пра во слав ни ко рен као не што ста ро-

104) Ви до вић, исто, стр. 93.
105) Спа лај ко вић, исто, стр. 15.
106) Не дељ ко вић, исто, стр. 47.
107) Ви до вић, исто, стр. 84.
108) Не дељ ко вић, исто, стр. 177.
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мод но и без вред но. Се бич ност, не по ште ње, не ред и кон фор ми зам 
ка ко срп ског та ко и оста лих на ро да, не из бе жно су во ди ли рат ној 
ка та стро фи. На го ми ла на не га тив на енер ги ја мо ра ла је да се, ма кар 
де ли мич но, очи сти рат ним стра да њи ма.“109) 

Да кле, ако је су шти на на ци о нал не ми си је, иден ти те та и иде је 
јед ног на ро да, ка ко то сма тра Бер ђа јев, оно што Бог хо ће са тим на-
ро дом у исто ри ји он да је од у ста ја ње од иде је и не ис пу ња ва ње ми-
си је грех пре ма са мом Бо гу. Та ко и Бер ђа јев ру ским ре во лу ци о на-
ри ма за ме ра да су упро па сти ли ве ли ку Бож ју за ми сао о Ру си ји.110) 
Исто ми шље ње за сту па и По зна но вић. По ње му слу жи ти срп ској 
иде ји зна чи слу жи ти Хри сту Бо гу и свом на ро ду. Са мим тим, и сва-
ко ко не слу жи иде ји ште ти сва ком по је ди нач ном Ср би ну, али се и 
бо ри про тив Бо га. По ми шље њу Ве ли ми ро ви ћа и Ви до ви ћа, ју го-
сло вен ство је би ло ве ли ки грех Ср ба и све оста ло је Бож ја ка зна. 

Ме ђу тим, ако ни јед на по бе да не зна чи ни шта, ако се за бо ра ви 
на за вет, иден ти тет, тра ди ци ју и ми си ју, он да исто та ко, ни је дан 
по раз ни је ко на чан, ако су очу ва не ду хов на су шти на и тра ди ци ја. 
„Су штин ски гле да но, све бит ке се до би ва ју и гу бе у ду ху.“111) Ни је 
стра хо та у по ра зу (вој ном, по ли тич ком и ди пло мат ском); ни је ни у 
гу бит ку те ри то ри је (са мог Ко со ва), већ ако се у том по ра зу из гу-
би и ве ра.112) Сви пи сци ко ји су у овој тра ди ци ји озбиљ но схва та ју 
Тол сто је во ПисмоСрпкињи, где слав ни пи сац по ру чу је да ни је би-
тан по ли тич ки по ло жај Ср би је већ ре ли ги о зно ста ње срп ског на-
ро да. Дру гим ре чи ма, она пра ва ко ја су им од у зе та 1941. и 1944. 
го ди не, Ср би мо гу да по вра те не сна гом оруж ја, не го сна гом ве ре. 
По ис тој ло ги ци, је ди ни мо гу ћи пут об но ве мо ра би ти за сно ван на 
ве ри, ли тур ги ји, иден ти те ту, тра ди ци ји, кул ту ри, од но сно за ве ту 
и ми ту. „На рав но об но ва не сле ди ауто мат ски, не го под ра зу ме ва 
ду бо ко по ка ја ње и мо рал ни пре по род ве ћи не при пад ни ка јед ног 
на ро да. Уко ли ко на род ис тра ја ва у гре ху и злу, уко ли ко се на кон све 
ја чих ка зни не до зо ве па ме ти, он ће не ста ти са исто риј ске по зор-
ни це.“113) Не дељ ко вић та ко ђе сма тра да у да на шње вре ме Ср би не 
мо гу да из бег ну од го вор на пи та ње про паст или пре по род.114) Та ко 
се ов де на ла зи нит апо ка лип тич но сти ко ја је при сут на и код дру гих 

109) Кин ђић, З. исто, стр. 92.
110) Бер ђа јев, Н. Филозофијанеједнакости, Ме ди те ран – Ок то их, Ти то град, 1990, стр. 16.
111) Не дељ ко вић, исто, стр. 235.
112) Ви до вић, стр. 148.
113) Кин ђић, исто, стр. 89.
114) Не дељ ко вић, исто, стр. 197.
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тра ди ци о на ли ста (Де Ме стр, Ево ла). У по ми ња ној Небескојлитур
гији вла ди ке Ни ко ла ја Ср би се на кон ка та стро фич них до га ђа ја ко ји 
су их за де си ли (за њи хо во до бро) вра ћа ју сво јој ду хов ној су шти ни 
и при хва та ју сво ју ми си ју и слу жбу Бо гу. Бож ја ка зна да кле тре ба 
да има вас пит ну уло гу, а пре по род мо же до ћи са мо кроз стра да ње.

На кон крет но пи та ње шта је срп ска ми си ја Ви до вић од го ва ра 
да је ми си ја Ср би је об но ва аутен тич не, хри шћан ске и ме ди те ран-
ске Евро пе.115) Дру гим ре чи ма, Ср би ја и Ру си ја тре ба да по мог ну 
Евро пи да по но во про на ђе сво ју хри шћан ску и пред ре во лу ци о нар-
ну ду шу ко ју је из гу би ла у до ба тех ни ке. Исто је сма трао и Ве ли-
бор Јо нић ка да је твр дио да је ди но Сло ве ни мо гу до не ти спа се ње 
За па ду. Сли чан став об но ви за пад не ци ви ли за ци је ко ја до ла зи из 
Ру си је има и Шпен глер ко ји твр ди да ће сле де ћих хи ља ду го ди на 
при па да ти хри шћан ству До сто јев ског. Исти ни за во љу, Шпен глер 
не спо ми ње Ср би ју и ње ну ми си ју. Не дељ ко ви ћа у све то са вљу тра-
жи спа ја ње те о цен трич не вер ти ка ле и ан тро по цен трич не хо ри зон-
та ле, од но сно по ми ре ње и са гла сје ис точ ног ди ви ни зма и за пад ног 
ху ма ни зма.116) Срп ски за да так се та ко схва та као ис пу ње ње за ве та 
св. Са ве, а то зна чи би ти Ис ток на За па ду и За пад на Ис то ку. Ка ко 
по ка зу је То до ро ва, ова ква, мо же се ре ћи екс ку лу зи ви стич ка, схва-
та ња сво је на ци је као мо ста, и спој ни це из ме ђу Ис то ка и За па да 
ко ја не при па да ни јед ној ни дру гој стра ни не го је не што по себ но 
и не што из ме ђу по сто је и ме ђу оста лим ис точ но е вроп ским на ро-
ди ма.117) 

При ова квом схва та њу тра ди ци ја се узи ма као не што за да то, 
те се уоп ште не по ста вља пи та ње ка кве су тра ди ци ја и кул ту ра, 
ко ли ко су при ме ре не вре ме ну и окру же њу, не го се зах те ва не у мит-
но по што ва ње срп ске иде је и ис пу ња ва ње Бож јег пла на по сва ку 
це ну. Ра ди се да кле о по тре би да се ис пу ни све то сав ски за вет, ко ји 
се схва та као ван вре мен ски и не про ла зан, па ти ме и увек ак ту е лан 
и мо де ран. Та ко се и цео на род ни жи вот под ре ђу је ње го вој иде ји. 
Ка ко пи ше Ви до вић, сна га срп ског на ро да ни је у ње го вој др жа ви, 
у ње го вој вој сци, у оруж ју, у по ли ти ци... не го у ње го вом све то-
сав ском за ве ту.118) Др жа ва, вој ска, по ли ти ка... има ју мо рал ну сна гу 
тек оно ли ко ко ли ко их на дах њу је вер ност за ве ту. Дру гим ре чи ма, 
тра ди ци ја се схва та као срж жи во та на ро да. Ова кво схва та ње тра-

115) Ви до вић, исто, стр. 315-316.
116) Не дељ ко вић, исто, стр. 177.
117) То до ро ва, исто, стр. 115-141, по себ но 138-139.
118)  Ви до вић, исто, стр. 77.
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ди ци је и срп ског ка рак те ра на ла зи се под стал ном кри ти ком оних 
ко ји му за ме ра ју ира ци о нал ност, ре про ду ко ва ње анар хо ни за ма и 
сте ре о ти па, а у крај њем и иде о ло шку од но сно по ли тич ку на ци о на-
ли стич ку свр ху. Кри ти ча ри при го ва ра ју да, „ин те лек ту ал ци ко ји се 
упу шта ју у по жељ но на ци о на ли стич ко пи са ње та квим де ли ма се бе 
ста вља ју на мар ги не на у ке, као што је и на ци о на ли зам на мар ги на-
ма ин те лек ту ал ног ства ра ла штва“119).

***

Пре ма до са да ре че ном, уоча ва се по сто ја ње раз ли чи тих схва-
та ња срп ског по ли тич ког обра сца. Ова схва та ња се до ста раз ли ку ју 
по пи та њу кључ них ка рак те ри сти ка срп ске по ли тич ке кул ту ре и 
срп ске исто ри је. Та ко се са јед не стра не го во ри о срп ској де мо кра-
тич но сти, са мо свој но сти и сло бо дар ству и ега ли тар ном и ин ди ви-
ду а ли стич ком срп ском ду ху. Та ко ђе се сма тра да Ср би има ју раз ви-
је ну тра ди ци ју кон сти ту ци о на ли зма још од сред ње ве ков не срп ске 
др жа ве. Чак и ка да се го во ри о ма на ма срп ског ка рак те ра и срп ског 
по ли тич ког обра сца, ма не су у дру гом пла ну у од но су на по зи тив не 
осо би не или се об ја шња ва ју као ре зул тат не по вољ них исто риј ских 
окол но сти. Дру гим ре чи ма, без об зи ра на по вре ме на за стра њи ва-
ња или огра ни че но сти срп ска по ли тич ка кул ту ра по се ду је зна чај не 
де мо крат ске по тен ци ја ле. У скла ду са тим мо же се за кљу чи ти да 
је, ра ди пре ва зи ла же ња про бле ма у по ли тич ком жи во ту Ср би је, по-
треб но вра ћа ње аутен тич ном срп ском по ли тич ком обра сцу. Срп ске 
уста но ве мо гу се гра ди ти на те ме љи ма срп ске по ли тич ке тра ди ци-
је, ко ја је и по ред свих ма на и по ку ша ја рас та ка ња у осно ви здра ва 
и ком па ти бил на са уни вер зал ним ци ви ли за циј ским вред но сти ма. 

Дру ги при ступ срп ској по ли тич кој кул ту ри по ла зи са су прот-
них по зи ци ја. Уме сто срп ског кон сти ту ци о на ли зма и де мо кра тич-
но сти иш чи та ва ју се ауто ри та ри зам и по пу ли зам. Дру гим ре чи ма, 
Ср би јом су, пре ма овом схва та њу, увек вла да ле ауто ри тар не во ђе 
не по вер љи ве пре ма сва кој опо зи ци ји и не до так ну ти ли бе рал ним и 
де мо крат ским ду хом. Те исте во ђе укла ња не су са вла сти бу на ма и 
атен та ти ма, а срп ску по ли тич ку тра ди ци ју обе ле жа ва исто ри ја по-
ли тич ког на си ља. Та ко ђе, сло бо дар ству се су прот ста вља ју хе ге мо-
ни зам, ми ли та ри зам и екс пан зи о ни зам. Пре ма то ме, срп ску исто-
ри ју ни је обе ле жи ло ни ка кво осло ба ђа ње по ро бље не бра ће, не го 
ве ли ко др жав ни, на ци о на ли стич ки про је кат. По ред то га ука зу је се 

119) Ми ло са вље вић, исто, стр. 16. 
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на ре ак ци о нар не и кон зер ва тив не еле мен те срп ске тра ди ци је. Та ко 
се у срп ској кул ту ри про на ла зе на но си ира ци о на ли зма, па три јар-
хал ног ан ти мо дер ни зма, на ци о на ли зма па и ксе но фо бич не за тво-
ре но сти. Сва ова пи та ња по ста ју пред мет спо ра из ме ђу су прот са-
вље них по гле да на срп ску по ли тич ку исто ри ју и кул ту ру. Ти спо-
ро ви се тран спо ну ју и на пи та ња са вре ме не Ср би је, јер ра ди ка лан 
кри тич ки по глед на срп ску по ли тич ку тра ди ци ју тра жи рас кид са 
тра ди ци јом и ње но пре ва зи ла же ње. Дру гим ре чи ма, ако је срп ска 
по ли тич ка тра ди ци ја та ква ка ко је схва та ју ови ауто ри, она одва ја 
Ср бе од мо дер них и ци ви ли за циј ских те ко ви на, што зна чи да је 
ста ре обра сце по треб но пот пу но од ба ци ти и усво ји ти но ве.

Из два ја мо и тре ћи тип од но са пре ма по ли тич кој кул ту ри и тра-
ди ци ји. На и ме, код ње га се уоп ште не по ста вља пи та ње ка рак те ра 
по ли тич ке кул ту ре, не го се пи та ње тра ди ци је по ста вља као ре ли-
гиј ско и ду хов но пи та ње. Дру гим ре чи ма, по сто ји срп ска ми си ја 
ко ја је у крај њем Бож ји план за Ср бе. Ми си ја се је ди но мо же из-
вр ши ти чу ва њем тра ди ци је, за ве та и тра ди ци о нал не ду хов но сти. 
На пу шта ње за ве та до во ди до пра вед не Бож је ка зне. Пре ма овом 
ми шље њу, пут за ве та се не мо же ме ри ти дру гим ме ри ли ма до ду-
хов ним, па је пре ма то ме за вет увек мо де ран и увек ак ту е лан, а 
угле да ње на све тле при ме ре пре да ка ни ка да не мо же би ти за ста-
ре ло и ана хро но. Са мим тим је из ли шно го во ри ти о ми ли та ри зму, 
ауто ри тар но сти или де мо кра тич но сти за ве та. За вет и Бож ји план 
не мо же се укла па ти у та кве ка те го ри је. Дру га чи је ре че но, не мо-
же се од у ста ти од срп ске ми си је и срп ске иде је јер на вод но ни је 
де мо кра тич на у до вољ ној ме ри, као и што се ауто ри тар ност, ми ли-
та ри зам и на си ље не мо гу прав да ти срп ским за ве том, ду хов но шћу 
и ми си јом. 

DusanDostanic
THEDIFFERENTUNDERSTANDINGS
OFSERBIANPOLITICALCULTURE

Summary
ThesubjectofthisworkisdifferentviewsoftheSerbian
political culture. It is pointed to the existence of three
distinct approaches to the study of the Serbian political
form.Thefirstpartdealswiththeviewthatinterpretsthe
Serbianpoliticalcultureasabasicallyvalid,democratic,
libertarian and constitutionalist. The second part deals
with the opposite understandingof the Serbianpolitical
tradition.Inthispartaredisplayedopinionsthatinterpret
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Resume
Politicalculturesgreatlydifferonefromanother.British
politicalcultureisanexampleofmoderate,openandde
mocraticculture.AsforSerbianpoliticalculturethereis
notthatkindofconsensus.Generallyspeaking,thereare
threedifferentkindsofunderstandingofSerbianpolitical
traditionandSerbianpoliticalhistory.Thefirstapproach
viewsSerbianpoliticalcultureasdemocratic,libertarian
andindividualisticincludingsomehealthyegalitarianism.
Also, it isbelieved thatSerbshave strongconstitutiona
listtraditionsdatingbacktoSerbianmedievalstate.Even
whenisspokenof imperfectionsofSerbianpoliticaltra
ditionstheseflawsareofasecondaryimportancecompa
ringtothepositivefeaturesofSerbianpoliticaltradition.
Itmeans that Serbianpolitical culture possesses signifi
cantdemocraticpotentials.Accordingly,problemsinSer
bianpolitical lifecanberesolvedbysticking toSerbian
politicaltraditions.Inthatsense,traditionisasafeguide
forapoliticalfuture.So,Serbianpoliticalinstitutionssho
uldberootedinSerbianpoliticaltraditionwhichis,after
all,compatiblewithuniversalvalues.
Secondapproach starts fromopposite positions. Instead
ofSerbianconstitutionalismanddemocracyitfindsautoc
racyandpopulisminacoreofSerbianpoliticalculture.
Serbianhistoryisinterpretedasaseriesofauthoritarian
leaders hostile to every kind of opposition and unaffec
tedbyspiritofdemocracy,liberalismandtolerance.These
autocratswereremovedfrompowernotbyelectionsbut
by rebellions and assassinations. Itmeans that political
violenceisamaincharacteristicofSerbianpoliticalcul
ture. Ina same timeSerbian libertarianism ispresented
as an expansionism and imperialism.Warswhich Serbs
participatedin,accordingtothisinterpretation,werenot
warsforfreedomandliberationofbrotherswhosuffered
underruleofforeignemperies,butintegralpartofana
tionalisticprojectof“GreaterSerbia”.Sameauthorsal
sofindconservativeandreactionaryelementsinSerbian
tradition. It means that Serbian political culture suffers
from irrationalism, antimodernism, nationalism and xe
nophobe.Alltheseunresolvedquestionsaretransposedto
situation inmodernSerbia.RadicalcriticismofSerbian
politicalculturedemands itsovercomingandbreakwith
atradition.ItmeansthatamodernSerbiashouldcomple
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telyrejectpresentformsofpoliticalcultureandembrace
thenewones.
Wenoticethethirdapproach.Thistimethecharacterand
quality of Serbianpolitical tradition is not even inque
stion.Traditionisunderstoodasareligiousandspiritual
matter.Inotherwords,thereisGod’splanforSerbianpe
ople,orakindofaSerbianmission.Thismissioncanbe
accomplishedonlybystickingtotraditionandmoralva
lueswhichtraditionproclaims.Serbsshouldsaveitspled
ge,anditsspiritualitywhichisalwaysmodernandactual.
Abandonmentof traditionand spiritualitymeans lossof
Serbianmoralface,andsoleadstojustifiedGod’spunis
hment.Sincetraditionisalwaysmodernandactualandin
thesametimeaspiritualandreligiousmatteritcan’tbe
spokenoftraditionasdemocraticormilitantwhatsoever.
Serbianideacan’tbeabandonedorchangedbecauseit’s
notsufficientlydemocraticorliberal,andinthesametime
militarismandviolencecan’tbe justifiedbyreference to
traditionandSerbianidea.

 Овај рад је примљен 19. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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ПРЕИНСТИТУЦИОНАЛНАФАЗА
НАСТАНКАИРАЗВОЈАСОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Sрп ско дру штво, сти ца јем број них исто риј ских и ге о по ли тич ких 
окол но сти (пре све га, због ви ше ве ков ног роп ства под Тур ци ма 

и ду гог за др жа ва ња ин сти ту ци ја фе у да ли зма на овим про сто ри ма) 
спо ро се из об ли ка пред ка пи та ли стич ких тра ди ци о нал них за јед-
ни ца, фор ми ра ло и раз ви ја ло у гра ђан ско дру штво. То је у Ср би ји 
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ус по ри ло не са мо раз вој про из вод них сна га, већ и об ли ка дру штве-
не све сти, од но сно кул ту ре у нај ши рем сми слу ре чи. Без об зи ра на 
успон Ср би је у до ба Не ма њи ћа, по себ но у обла сти раз во ја умет-
но сти и пра во сла вља, тре ба ре ћи да тек у XIX ве ку, са срп ском ре-
во лу ци јом (1804-1815) и осло бо ђе њем од Ту ра ка, об но вом срп ске 
др жав но сти, по чет ком и на стан ком гра ђан ског дру штва, по чи ње 
си сте мат ски раз вој но вих об ли ка све сти и кул ту ре. Нај пре, у фор-
ми ре фор ме је зи ка, ства ра њем је дин стве не срп ске кул ту ре из број-
них ди ја ле ка та; за тим раз во ја на ци о нал не књи жев но сти, фор ми ра-
ња обра зов них и прав но-по ли тич ких ин сти ту ци ја у но во на ста лој 
не за ви сној др жа ви Ср би ји. 

У овом со цио-кул тур ном кон тек сту на ста је и раз вој фи ло-
зо фи је и по че ци оста лих дру штве них на у ка у Ср би ји XIX ве ка.1)  
По чет ке раз во ја со ци о ло ги је у Ср би ји мно ги ве зу ју за ет но-кул ту-
ро ло шка ис тра жи ва ња ВукаКараџићаи ДоситејаОбрадовића(о 
жи во ту и оби ча ји ма срп ског на ро да, на стан ку дру штве них и кул-
тур них ин сти ту ци ја и срп ској на род ној ре во лу ци ји), а за тим код 
СветозараМарковића(СрбијанаИстоку,Начеланароднееконо
мије)и ДимитријаЦенића (Српскодруштво,СоцијализамуСр
бији),ко ји су ства ра ли под ути ца јем за пад не и ру ске фи ло зо фи је и 
дру штве не ми сли, пре но се ћи дух ра ци о на ли зма и со ци ја ли зма на 
овај про стор. Пр ви ко ји је у XIX ве ку пи сао о со ци о ло ги ји у нас, 
био је Р. Стај ко вић, ко ји је об ја вио чла нак под на сло вом „За да так 
со ци о ло ги је“.2)

У XX ве ку, осо би то из ме ђу два ве ли ка ра та, по че ци со ци о-
ло шке ми сли из ра же ни су у ства ра ла штву: Димитрија Туцовића 
(ње го ва ис тра жи ва ња о рад нич ком по кре ту у Ср би ји, син ди ка-
ти ма, со ци јал де мо кра ти ји и од но су Ср ба и Ар ба на са), Тихомира
Ђорђевића (о на род ном жи во ту, за на ти ма, о со ци јал ној струк ту ри 
срп ског дру штва, о Ро ми ма), ЈованаЦвијића (о ан тро по ге о гра фи-
ји, ге о кул ту ри, ет ноп си хо ло ги ји и со ци о ло ги ји Бал ка на), ко ја су по 
свом ква ли те ту има ла не са мо на ци о нал ни већ и европ ски зна чај.

Со ци о ло шка ми сао код Ср ба осо би то се раз ви ја ла са раз во-
јем ет но кул ту ро ло шке и прав но-по ли тич ке ми сли. Због то га и ни је 
слу чај но да је Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, још из ме ђу два ра та по-

1) Оп шир ни је о то ме мо же те про чи та ти са же ти при каз у сту ди ја ма А. Стој ко ви ћаПочеци
развојафилозофијекодСрба,као и у ИсторијиразвојакултуреСрба, код С. Пе тро ви-
ћа,али и у дру гим пре гле ди ма со ци јал не и кул тур не исто ри је Ср би је (од ре но ми ра них 
на ших исто ри ча ра В.Ћоровића,Р.Самарџића,М.Екмечића....).

2) Ви де ти о то ме текст Ми тро вић 1993.
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стао ра сад ник и жа ри ште раз во ја со ци о ло шке ми сли и про мо ци је 
зна ча ја фи ло зоф ске и со ци о ло шке кул ту ре за фор ми ра ње прав ни ка 
у нас. У том сми слу нај зна чај ни ји до при нос уте ме ље њу пред рат-
не со ци о ло ги је да ли су: СлободанЈовановић (у обла сти исто риј-
ске со ци о ло ги је и прав но-по ли тич ке со ци о ло ги је), МиркоКосић(у 
обла сти оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је), ЂорђеТасић(у обла сти 
со ци о ло ги је пра ва), Драгољуб Јовановић (у обла сти со ци о ло ги је 
се ла и се ља штва и за дру гар ства), СретенВукосављевић(у обла сти 
со ци о ло ги је се ла и се о ског на чи на жи во та), МирославЂорђевић(у 
обла сти исто риј ске со ци о ло ги је) (опш. Ми тро вић 1982).

Из ме ђу два ра та де ло ва ла је и зна чај на шко ла ми сли ла ца марк-
си стич ке и со ци ја ли стич ке ори јен та ци је ко ја је има ла ве ли ки ути-
цај на раз вој со ци о ло ги је: Фи лип Фи ли по вић, Си ма Мар ко вић, 
Жив ко То па ло вић...

По сле Дру гог свет ског ра та раз во ја дру штве них на у ка у пр вој 
де це ни ји, по сле осло бо ђе ња, био је у зна ку марк си стич ке док три не 
и хи сто-ма та. Со ци о ло ги ја је у том пе ри о ду, под ути ца јем ста љи-
ни стич ког дог ма ти зма, сма тра на бур жо а ском на у ком. Из у ча ва на је 
на ин сти ту ти ма за марк си зам и дру штве не на у ке, док ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња дру штве них фе но ме на ско ро да ни је би ло. Дру штве-
не про ме не „об ја шња ва не“ су де дук ти ви стич ки, по ли тич ким ре зо-
лу ци ја ма пар ти је и де кре ти ма мо но пар тиј ске вла де. 

Со ци о ло ги ја се у Ср би ји, у од но су на дру ге ис точ но е вроп ске 
зе мље, нај пре еман ци по ва ла из за гр ља ја док три нар ног хи сто-ма та. 
Иако је де се так го ди на по сле Дру гог свет ског ра та би ла у сен ци 
ове па ра диг ме и слу жбе не иде о ло ги је, по ли тич ка кон фрон та ци ја 
са сна га ма Ко мин фор ма и по тра га за са мо стал ним пу тем у из град-
њи со ци ја ли зма у ли ку рад нич ког са мо у пра вља ња на су прот ре ал-
со ци ја ли зму, би ле су од лу чу ју ће – не са мо за ина у гу ри са ње но вог 
мо де ла и прак се со ци ја ли зма, јед не ва ри јан те ли бе рал ног раз во ја у 
Ју го сла ви ји, већ и за де мо кра ти за ци ју и де дог ма ти за ци ју кул ту ре 
и на у ке. Са мо у пра вља ње као об лик по ли тич ке и со ци јал не еман-
ци па ци је и са мо о дре ђе ња рад нич ке кла се, да ло је им пулс за раст 
кри тич ких об ли ка са зна ва ња ствар но сти, па у том кон тек сту и под-
ста кло ар ти ку ла ци ју по тре бе за ем пи риј ским со ци о ло шким ис тра-
жи ва њи ма. На том фо ну по кре ну те су и ин тен зи ви ра не рас пра ве 
у фи ло зо фи ји – у обла сти гно се о ло ги је – о огра ни че но сти те о ри је 
од ра за, у есте ти ци и ли те ра ту ри – о до ме ти ма со ци јал ног ре а ли-
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зма, у со ци о ло ги ји и дру гим на у ка ма – о од но су  на у ке и вла да ју ће 
те о ри је, на у ке и иде о ло ги је. 

На су прот слу жбе ним марк си сти ма и апо ло ге та ма ко ји су у име 
по ли тич ке по доб но сти сле ди ли на че ло пар тиј но сти у на у ци, кри-
тич ка је згра на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца по чи њу отво ре но и сту ди-
о зни је про ми шља ти бит на со ци јал на пи та ња ста ту са, пред ме та и 
функ ци је дру штве них на у ка и њи хо ву уло гу у дру штве ном раз во ју, 
со ци ја ли зму и са вре ме ном дру штву. 

Блед ске рас пра ве фи ло зо фа о до ме ти ма и гра ни ца ма те о ри је 
од ра за у гно се о ло ги ји и есте ти ци; рас пра ве о од но су исто риј ског 
ма те ри ја ли зма и со ци о ло ги је, као и рас пра ве о ста ту су со ци о ло ги је 
и од но су оп ште и по себ них со ци о ло ги ја – утр ли су пут еман ци па-
ци ји и ди фе рен ци ја ци ји со ци о ло ги је као са мо стал не на у ке у кор-
пу су дру штве них на у ка, и до при не ли зре њу све сти у дру штву – о 
по тре би фор ми ра ња са мо стал не сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (1959).

ОСВРТНАСТВАРАЛАШТВО
ИПРОФЕСИОНАЛНИПРИСТУПУТЕМЕЉИВАЧА

ИДОАЈЕНАСАВРЕМЕНЕСОЦИОЛОГИЈИУСРБИЈИ

У овом кон тек сту ар ти ку ла ци је со ци јал не и кул тур не по тре бе 
за за сни ва њем и раз во јем со ци о ло ги је као са мо стал не на у ке у си-
сте му дру штве них на у ка у Ср би ји, нај зна чај ни ју уло гу има ју: ака-
де мик РадомирЛукић, про фе со ри ВојинМилић,МихаилоПоповић 
и МирославПечујлић. Ни шта ма ње зна ча јан до при нос со ци о ло ги-
ји у Ср би ји и ње ном уте ме ље њу и раз во ју да ли су: ВељкоКораћ, 
као про фе сор Исто ри је со ци јал них те о ри ја, МихаилоЂурићсво-
јим раз ма тра њем про бле ма со ци о ло шког ме то да, ЦветкоКостић, 
као уте ме љи вач Со ци о ло ги је на се ља у нас, ЗагоркаГолубовић, као 
уте ме љи вач со ци јал не и кул тур не ан тро по ло ги је и ЉубомирТадић 
као уте ме љи вач Со ци о ло ги је по ли ти ке и пра ва. Ов де чи ни мо кра-
так осврт на про фе си о нал ни пор трет до а је на са вре ме не со ци о ло-
ги је у Ср би ји, њи хов до при нос ње ном уте ме ље њу и раз во ју.

У кру гу до а је на са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји, чи ји ће мо 
про фе си о нал ни лик и де лоов де са мо у ски ци пред ста ви ти, не ма 
сум ње ака де мик РадомирЛукић пред ста вља ро до на чел ни ка и „пр-
ву ви о ли ну“ срп ске со ци о ло ги је. 
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РадомирД.Лукић(19141999)

Ака де мик Ра до мир Д. Лу кић ро ђен је 1914. у Ми ло шев цу, а 
умро у Бе о гра ду 1999. го ди не. По оче вом по ре клу је Пи ро ћа нац. 
Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао на 
Прав ном фа кул те ту у Па ри зу (1939), од бра нив ши те зу „Обавезна
снага правне норме и проблем објективног права“. На Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду пре да вао је од 1940. го ди не до пен зи о ни са-
ња (1982), а хо но рар но на број ним дру гим фа кул те ти ма у зе мљи 
и ино стран ству. Об ја вио је број не сту ди је: Теоријадржавеипра
ва III (1953/54), Основи социологије (1959), Политичкатеорија
државе (1962), Политичке странке (1966), Социологија морала 
(1964), Друштвенасвојинаисамоуправљање(1964),Формализам
усоциологији(1987).3)

Шко ло ван на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, из ме ђу два ра та, 
Лу кић је сте као не са мо прав ну, већ и фи ло зоф ску и со ци о ло шку 
кул ту ру. На и ме, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, био 
је сре ди ште на стан ка на ше со ци о ло шке ми сли. На ње му је фор-
ми ра на пр ва Ка те дра за со ци о ло ги ју (1935). У окви ру ње, де ло ва-
ли су „ди во ви“ прав не, по ли тич ке и со ци о ло шке ми сли у нас: С. 
Јо ва но вић, Ђ. Та сић, М. Ко сић, Д. Јо ва но вић, С. Ву ко са вље вић, 
М. Ђор ђе вић, Ј. Ђор ђе вић. У овом „дру штву“ ве ли ких про фе со ра, 
Ра до мир Лу кић имао је шта на у чи ти и раз ви ти сво је ин те лек ту ал-
не спо соб но сти. Од ла зак у Фран цу ску je та ко ђе, обо га тио ње го во 
со ци о ло шко зна ње и под ста као да ље уса вр ша ва ње. Се љач ка ви-
тал ност и ум на ра до зна лост пред ста вља ле су уну тра шњи енер гет-
ски по тен ци јал ко ји га је до вео до са мог вр ха у на у ци. С пра вом 
је иза бран за ака де ми ка Срп ске ака де ми је на у ка и по стао је дан од 
нај и стак ну ти јих ства ра ла ца у на шој прав ној и со ци о ло шкој на у ци. 
Идеј ни је тво рац и глав ни ре дак тор пр вог Социолошкоглексикона 
у нас (об ја вље ног 1982. го ди не), али и Правнеенциклопедије,По
литичкеенциклопедије као и дру гих при руч ни ка и ен ци кло пе ди ја 
у нас. За вод за из да ва ње уџ бе ни ка је у окви ру ка пи тал них про је ка-
та об ја вио СабранаделаРадомираЛукића(1995). 

У то ку сту ди ја со ци о ло ги је Лу кић је био не за о би ла зна ли те-
ра ту ра – ка ко из Оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је, та ко из Исто ри је 
со ци јал них те о ри ја, Со ци о ло ги је пра ва и Со ци о ло ги је мо ра ла.

3) Ви де ти СабранаделаРадомираЛукића (1995). 
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Од за ви чај них ко ре на на сле дио је вред но ћу, рад ни елан и ви со-
ку етич ност. Још за вре ме сту ди ја у Бе о гра ду слу шао је пре да ва ња 
кла си ка на ше прав не на у ке и со ци о ло ги је: С. Јо ва но ви ћа, Ђ. Та си-
ћа, Д. Јо ва но ви ћа, Ж. Пе ри ћа и др. У Фран цу ској је до пу нио сво ју 
со ци о ло шку кул ту ру – упо знав ши ства ра ла штво европ ских со ци-
о ло га: Е. Дир ке ма, М. Ве бе ра, не мач ких фор ма ли ста. По по врат ку 
у зе мљу на ста вио је свој рад на Прав ном фа кул те ту где је др жао 
на ста ву из број них пред ме та: Увод у пра во, Фи ло зо фи ја пра ва, Оп-
шта со ци о ло ги ја, Исто ри ја прав них и по ли тич ких док три на, Со-
ци о ло ги ја пра ва, Со ци о ло ги ја мо ра ла, Ме то до ло ги ја дру штве них 
на у ка...

Лу кић је, не спор но, уте ме љи вач и до а јен по сле рат не со ци о ло-
ги је у Ср би ји и Ју го сла ви ји. Он се, ме ђу пр ви ма, за ла гао за при зна-
ва ње пра ва ста ту са ове на у ке у си сте му дру штве них на у ка и ње ну 
ин сти ту ци о на ли за ци ју у обра зов ни си стем у нас. 

Пра ве ћи ја сну ди стинк ци ју из ме ђу со ци о ло ги је као на у ке и 
исто риј ског ма те ри ја ли зма као оп ште те о ри је и ме то де, овај аутор 
је од био број не по ку ша је дис ква ли фи ка ци је/де мо ни за ци је со ци о-
ло ги је као бур жо а ске на у ке. У јав ним рас пра ва ма ко је су во ђе не 
код нас ше зде се тих го ди на – по во дом фор ми ра ња пр ве сту диј ске 
гру пе за со ци о ло ги ју, Лу кић је уче ство вао у број ним по ле ми ка ма. 
На су прот дог мат ским марк си сти ма, он је афир ми сао гле ди ште о 
со ци о ло ги ји као је дин стве ној на у ци (по свом пред ме ту) са раз ли-
чи тим те о риј ским прав ци ма ко ји се уну тар ње раз ви ја ју и раз ли чи-
тим те о риј ским суб кул ту ра ма ко је ње ни про та го ни сти мо гу има ти.

Ра до мир Лу кић је на пи сао пр ви уни вер зи тет ски уџ бе ник из 
Уво да/Осно ви со ци о ло ги је у ко ме је си сте мат ски од ре дио пред мет 
со ци о ло ги је, дао ин тер пре та ци ју глав них те о риј ских шко ла, де фи-
ни сао основ не пој мо ве и ка те го ри је и ука зао на основ на про блем-
ска по ља (из со ци јал не ста ти ке и со ци јал не ди на ми ке) ко ји ма се 
ба ви са вре ме на со ци о ло ги ја. 

Пи са ње уџ бе ни ка из си сте мат ске со ци о ло ги је би ла је јед на 
од на став но-на уч них ак тив но сти, а не по че так ба вље ња со ци о ло-
шким пи та њи ма. На и ме, Лу кић је био нај бо љи по зна ва лац Исто ри-
је со ци јал них те о ри ја у нас о че му све до чи ње го ва сту ди ја Исто
ријаполитичкихиправнихтеорија. Од са вре ме них со ци о ло шких 
те о ри ја нај бо ље је по зна вао фор ма ли стич ку, о че му је на пи сао по-
себ ну сту ди ју Формализамусоциологијии при ре дио хре сто ма ти ју 
на ту те му.
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У ства ра ла штву Ра до ми ра Лу ки ћа ви ди се ути цај, по ред Марк-
со ве те о ри је, Мак са Ве бе ра и не мач ких фор ма ли ста. У сво јој Оп
штојсоциологији Лу кић ис ти че да је пред мет со ци о ло ги је ис тра-
жи ва ња дру штве них по ја ва. У ве зи с тим, он пи ше: „Со ци о ло ги ја 
утвр ђу је по јам људ ског дру штва као це ли не свих дру штве них по-
ја ва, за ко не по ве зи ва ња тих по ја ва у јед ну це ли ну и за ко не раз во ја 
дру штва као це ли не. Она, да кле, утвр ђу је не са мо оно што је за-
јед нич ко свим дру штве ним по ја ва ма не го и оно што је за јед нич ко 
свим људ ским дру штви ма, ка ко у по гле ду њи хо вог са ста ва та ко и 
у по гле ду њи хо вог раз во ја“ (Лу кић 1962: 26). У кљу чу ве бе ров ске 
со ци о ло шке тра ди ци је, за да так је на уч ни ка да ис тра жи те су штин-
ске, објек тив не ве зе ме ђу по ја ва ма у дру штву као то та ли те ту по ја-
ва и об ја сни их.

Лу ки ћев до при нос оп штој те о риј ској со ци о ло ги ји огле да се у 
то ме:

1. што је пр ви ја сно раз гра ни чио по јам со ци о ло ги је као на у ке 
од до ми нант не (марк си стич ке) те о ри је;

2. што је ски нуо стиг му да је со ци о ло ги ја a pri o ri бур жо а ска 
на у ка;

3. што се из бо рио да она до би је ста тус у си сте му дру штве них 
на у ка;

4. што је пре ци зно од ре дио пред мет оп ште со ци о ло ги је;
5. што је пр ви у на шој со ци о ло ги ји на пра вио си сте ма ти за ци ју 

кључ них про блем ских по ља ко ји ма се ба ви оп шта со ци о ло-
ги ја.

У свом уџ бе ни ку Лу кић ни је са мо из ло жио ка те го ри јал ни апа-
рат и ше му про бле ма ко ји ма се ба ви со ци о ло ги ја. Он је у њу уно-
сио и ре зул та те са вре ме них со ци о ло шких ис тра жи ва ња. У овом 
кон тек сту он ће пи са ти о про ме на ма у со ци јал ној струк ту ри срп-
ског/ју го сло вен ског дру штва, али и ди на ми ци раз во ја са вре ме ног 
свет ског дру штва и чо ве чан ства, као „бу дућ но сти ко ја је по че ла“ и 
про це су гло ба ли за ци је свет ског дру штва.

Иако је у по чет ку имао од бо јан став пре ма за сни ва њу по себ-
них/при ме ње них со ци о ло ги ја, јер је сма трао да та на уч на по ља 
при па да ју по себ ним дру штве ним на у ка ма, ка сни је ће на пра ви ти 
ко рек ци ју свог ста ва и сам ће на пи са ти сту ди ју Социологијамо
рала, ко јом је дао зна ча јан до при нос овој ди сци пли ни, не са мо у 
на ци о нал ним већ и у европ ским раз ме ра ма.
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Ра до ми ра Лу ки ћа, као на уч ни ка и јав ног рад ни ка, за ни ма ла су 
број на под руч ја на уч них ис тра жи ва ња. Но, сва ка ко да су про бле ми 
се ла и се ља штва за о ку пља ли ње го ву нај ве ћу па жњу. Сма трао је да 
је се ља штво стуб и ин те гра тив на сна га дру штва. Ни је се ми рио са 
про це си ма ра ди кал ног из у ми ра ња се ла и де струк ци је ње го вих тра-
ди ци о нал них ин сти ту ци ја. Због то га је – ра ди си сте мат ског ис тра-
жи ва ња се ла и се ља штва – по кре нуо ини ци ја ти ву за фор ми ра ње 
Од бо ра за про у ча ва ње про бле ма се ла при СА НУ и пи са ње мо но-
гра фи ја. На че лу тог од бо ра про фе сор Лу кић остао је до кра ја жи-
во та, под сти чу ћи ак тив но сти на из у ча ва њу про бле ма и раз вој них 
пер спек ти ва се ла и пу бли ко ва ње мо но гра фи ја о се ли ма Ср би је.

Лу кић је сма трао да је се ло не са мо ре зер во ар но ве рад не сна-
ге, очу ва ња ви тал но сти већ и па три о ти зма у јед ном дру штву. Он је 
ис пи сао нај леп ше стра ни це о на шим се ља ци ма, њи хо вој рад ној и 
ро до љу би вој ети ци, о за дру гар ству као нај при род ни јој фор ми са-
мо-ор га ни зо ва ња се ља штва и ар ти ку ла ци је ње го вих ин те ре са, као 
и од брам бе ном шти ту про тив би ро крат ске вла сти и са мо во ље. 

Лу кић је био све стра ни ми сли лац: фи ло зоф пра ва, те о ре ти чар 
дру штва, ис тра жи вач дру штве них по ја ва, пле бе јац и три бун, по-
себ но се ла и се ља штва. Он је био народни социолог (В.Милић). 
Они, ко ји су га до бро по зна ва ли, ве ле да се ба вио и по е зи јом. Све 
то го во ри о ње го вом ши ро ком ге ни ју и  ра зно вр сним дис по зи ци-
ја ма за ства ра лач ко из ра жа ва ње. У ве зи са лич но шћу и де лом ака-
де ми ка Лу ки ћа, с пра вом је је дан ува же ни фи ло зоф у нас, из ме ђу 
оста лог, ре као: „Ра до мир Лу кић је не сум њи во наш  нај бли ста ви ји 
ум дру ге по ло ви не XX ве ка и, исто вре ме но, јед на од нај суп тил-
ни јих ду хов них ве ли чи на на ше кул ту ре и ства ра ла штва“ (Ја рић 
2001:212).

Сво јим де лом оста вио је трај ни траг у раз во ју дру штве них на-
у ка у Ср би ји и трај но за ду жио со ци о ло шку ака дем ску за јед ни цу 
пи о нир ским на по ри ма на уте ме ље њу со ци о ло ги је и по зи ва со ци-
о ло га у нас. 

ВојинМилић(19221996)

Во јин Ми лић је је дан од уте ме љи ва ча со ци о ло ги је као сту диј-
ске гру пе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

О ње го вој лич но сти у по себ ној од ред ни ци у Енциклопедији
српскогнарода, Бо жо Ми ло ше вић и То дор Ку љић пи шу: „Ми лић 
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Во јин ро ђен је 1922., у Пив ни ци, умро је 1996. у Бе о гра ду, со ци о-
лог. Док то ри рао је 1958. на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. За јед-
но са Р. Су пе ком, М. Ђу ри ћем и В. Ко ра ћем и пољ ским со ци о ло-
гом Ј. Шће пан ским са чи нио 1959. про грам сту ди ја со ци о ло ги је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Др жао те чај на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе чу 1972/73. и пре да ва ња у Не мач кој, Фран цу ској и 
Пољ ској. Био пред сед ник Срп ског со ци о ло шког дру штва (1959-
1960), се кре тар ис тра жи вач ког ко ми те та за со ци о ло ги ју са зна ња 
Ме ђу на род ног со ци о ло шког удру же ња. Об ја вљи вао члан ке и сту-
ди је у ино стра ним ча со пи си ма. Де ла: Социолошкиметод(1963),
Социологијасазнања(1980),Прилозиисторијисоциологије(1989),
Социологијанауке(1995),Друштвенаструктураипокретљивост
(1996). До бит ник Ок то бар ске на гра де Бе о гра да“ (Ми ло ше вић, Ку-
љић 2008:652).

Во јин Ми лић, као на уч ник и пе да гог, при мер је мо на шке ода-
но сти на у ци и про фе си ји. Лич ност са еру дит ском фи ло зоф ском 
кул ту ром, ви со ки про фе си о на лац, сав по све ћен на уч ној ети ци и 
по зи ву со ци о ло га. Је дан од нај за слу жни јих за ис тра жи ва ње про-
бле ма иден ти те та со ци о ло шке ме то де и афир ма ци ју со ци о ло ги је у 
нас као на у ке, по зи ва и про фе си је.4) 

Во јин Ми лић је аутор са обим ном ства ра лач ком би бли о гра-
фи јом. Пи сац број них сту ди ја и кре а тор те о риј ско-ме то до ло шке 
осно ве број них про је ка та. Пр ви је у на шој со ци о ло ги ји, по чет ком 
70-тих го ди на, био ру ко во ди лац ма кро про јек та на те му Друштве
наструктураипокретљивостЈугославије (у Ин сти ту ту за дру-
штве не на у ке), за ко ји је раз вио те о риј ско-ме то до ло шки оквир, чи-

4) О зна ча ју Во ји на Ми ли ћа за срп ску (и бив шу ју го сло вен ску со ци о ло ги ју), као и спе-
ци фич но сти ма милићевскогприступа,Бо жо Ми ло ше вић у сво јој сту ди ји Социологија
исавременисвет, из ме ђу оста лог пи ше: 1. да се тај при ступ са сто ји у на сто ја њу да се 
ис тра же, при ку пе и ана ли зи ра ју сва до ступ на по сто је ћа про у ча ва ња од ре ђе ног про бле-
ма; 2. да се оба ве сти о про у ча ва њу срод них про бле ма; 3. да кри тич ки ис пи та све бит не 
иде је и те о риј ска ста но ви шта ко ја се од но се на да ти про блем или су у ве зи са њим; 4. 
да утвр ди њи хо ву из вор ност и, евен ту ал но, њи хо ву ис ку стве ну за сно ва ност и 5. да све 
то си сте ма ти зу је у јед ну хе у ри стич ки плод ну це ли ну, у окви ру ја сно из гра ђе не по чет не 
те о риј ске ви зи је ко ја се то ком ду жег про у ча ва ња стал но уса вр ша ва и про ши ру је. Та кав 
при ступ је омо гу ћио Во ји ну Ми ли ћу да, од по че та ка свог на уч ног ра да, уочи раз ли ку 
из ме ђу про ла зних («атрак тви них» и ефе мер них) и трај них (са мо на из глед ма ње за ни-
мљи вих) сег ме на та дру штве не де лат но сти и обла сти со ци о ло ги је и да се усред сре ди на 
про у ча ва ње по след њих. Та квим при сту пом Ми лић је отво рио пут срп ској (и це лој ју-
го сло вен ској) со ци о ло ги ји, ко ји во ди ка раз у ме ва њу нај зна чај ни јих со ци о ло шких про-
бле ма. То је пут ко ји су «тра си ра ли» кла си ци со ци о ло шке те о ри је и дру штве не ми сли 
уоп ште (Дир кем, Ве бер, Маркс). Ви де ти у: Ми ло ше вић 2007:41.
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ја плат фор ма има трај ни ин струк тив ни зна чај у са вре ме ној со ци о-
ло ги ји (Ми лић 1966). 

Био је са ве стан и па жљив, ка ко у на уч но-ис тра жи вач ком, та-
ко и у пе да го шком ра ду. По ред то га што је био ви со ко по све ћен 
на у ци, на да све је био са мо ди сци пли но ван као на став ник. Јед на ко 
тач но, до ла зио је на на ста ву и, без об зи ра на број сту де на та, др жао 
на ста ву као да је пре пу на учи о ни ца. 

У ин тер пре та ци ји на став ног про гра ма из Социолошкогмето
да, ар гу мен то ва но је  из ла гао ма те ри ју ве за ну за сва ки ме то до ло-
шки пра вац, тех ни ку и про це ду ру ис тра жи ва ња (Ми лић 1963).

Во јин Ми лић је стал но ис ти цао нео п ход ност је дин ства те о-
ри је и ме то до ло шких на че ла, као и те о риј ских и ем пи риј ских ис-
тра жи ва ња у со ци о ло шкој прак се о ло ги ји. По ла зе ћи од ста ва да је 
су штин ски циљ сва ке на у ке са зна ва ње објек тив не исти не о ствар-
но сти, те да она ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња мо же слу жи ти 
раз во ју и ху ма ни за ци ји дру штва и еман ци па ци ји чо ве ка и чо ве чан-
ства, Ми лић је осо би то ин си сти рао на те о риј ско-ме то до ло шком 
на че лу то та ли те та, те о риј ском уте ме ље њу ем пи риј ских ис тра жи-
ва ња и да љем раз во ју и до град њи со ци о ло шке те о ри је на осно ву 
ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња. У со ци о ло шкој прак се о ло ги-
ји, он се за ла гао за афир ма ци ју ин те гра ци о ног ме то да ис тра жи ва-
ња, уз ком пле мен тар ну упо тре бу ра зних ме то да и тех ни ка у ем пи-
риј ским со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма. 

Ис ти чу ћи да је ис тра жи ва ње не са мо са знај ни про цес већ и 
дру штве ни од нос, про фе сор Ми лић је по себ но ука зи вао на зна чај 
ети ке по зи ва со ци о ло га и про фе си о на ли зма у свим фа за ма ис тра-
жи ва ња – од елaборације и де фи ни са ња про јек та, пре ко при ку пља-
ња ис ку стве них по да та ка, њи хо вог сре ђи ва ња, ин тер пре та ци је и 
на уч не ве ри фи ка ци је. 

По ред до при но са из у ча ва њу со ци о ло шке ме то до ло ги је ис тра-
жи ва ња, В. Ми лић је нај зна чај ни ји до при нос дао уте ме ље ну со-
ци о ло ги је са зна ња у нас, а по себ но раз во ју со ци о ло ги је на у ке. У 
сво јој сту ди ји Социологија сазнања (1986), В. Ми лић је у уво ду 
нај пре од ре дио пред мет со ци о ло ги је са зна ња, за тим је дао пре глед 
основ них ста но ви шта у раз во ју со ци о ло ги је са зна ња (К. Марк са и 
Ф. Ен гел са, Е. Дир ке ма, В. Па ре тоа, М. Ше ле ра, К. Ман хај ма, П. 
Со ро ки на, Ф. Зна њец ког), а по том је из ло жио основ не про бле ме и 
на уч на по ља у си сте ма ти ци со ци о ло ги је са зна ња. 
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У сту ди ји Социологијасазнања Во јин Ми лић, из ме ђу оста лог, 
ис ти че да се пред мет со ци о ло ги је са зна ња мо же „нај оп шти је од ре-
ди ти као про у ча ва ње ра ци о нал но-ис ку стве не ми сли о ствар но сти 
и мо гућ но сти ма ње ног ме ња ња у скла ду са људ ским по тре ба ма и 
те жња ма у то ку це ло куп ног по сто ја ња људ ског дру штва (Ми лић 
1986:413). У гру пу основ них про бле ма ко ји ма се ба ви со ци о ло ги ја 
са зна ња овај аутор од ре ђу је: 1. дру штве не функ ци је иде ја и зна ња; 
2. дру штве на ор га ни за ци ја са знај них де лат но сти; 3. ши ре ње иде ја 
и зна ња; 4. ме тод со ци о ло ги је са зна ња. 

У том сми слу, пре ма Во ји ну Ми ли ћу, со ци о ло ги ја са зна ња ис-
тра жу је: а) ме сто иде ја и зна ња у ши рем скло пу дру штве не све сти 
и кул ту ре; б) струк ту ру идеј них тво ре ви на и на че ла ис пи ти ва ња 
њи хо ве са знај не вред но сти; в) глав не дру штве не окви ре у ко ји ма 
се ства ра ју усло ви и чи ни о ци што усло вља ва ју са зна ње; г) ства ра-
о це и пре но си о це иде ја и са зна ња; д) при ро ду дру штве ног усло-
вља ва ња све сти и са зна ња (Ми лић 1986:417).

У овом кон тек сту, он се по себ но ба вио осо бе но сти ма со ци о-
ло шког ме то да у обла сти со ци о ло ги је са зна ња. Ње го ва раз ма тра ња 
ове про бле ма ти ке су це ло ви та и ме то дич на. Он у ин тер пре та ци-
ји да је пре глед фи ло зоф ских ста но ви шта ауто ра, со цио-кул тур ни 
кон текст у ко ме се она ра ђа ју и раз ви ја ју и нај зад, у том ми љеу 
го во ри о њи хо вом до при но су и зна ча ју у раз во ју са вре ме не со ци-
о ло ги је са зна ња; о до ме ти ма и огра ни че њи ма по је ди них шко ла и 
пра ва ца, од но сно аутор ских при ло га и при сту па од ре ђе ним те о риј-
ским или ме то до ло шким пи та њи ма. 

Ње го ве сту ди је по ка зу ју да је В. Ми лић имао бо га то по зна ва-
ње свих то ко ва са вре ме не фи ло зо фи је, да је био еури ди та, да је 
про бле ми ма при ла зио ме то дич ки, по ве зу ју ћи ма кро и ми кро ни-
во ана ли зе, му ни ци о зно обра зла жу ћи ло ги ку и про це ду ре на уч ног 
при сту па у ис тра жи ва њу од ре ђе них про бле ма. 

У Социологији науке (1995) Ми лић се ни је ба вио са мо пи о-
нир ским на по ром на пред мет ном од ре ђе њу со ци о ло ги је на у ке и  
те о риј ској ин тер пре та ци ји про бле ма из со ци о ло ги је и исто ри је 
на у ке, већ је пр ви у нас из вр шио упо ред ну со ци о ло шку ана ли зу 
раз во ја раз ли чи тих об ли ка са знај не прак се у обла сти при род них и 
дру штве них на у ка на на шим уни вер зи те ти ма, от кри ва ју ћи бит не 
трен до ве и ка рак те ри сти ке њи хо вог раз во ја: раз ли ке, ди фе рен ци-
ја ци је у обла сти на у ка, као и за јед нич ки име ни тељ. Сво ја на уч на 
ис тра жи ва ња из обла сти со ци о ло ги је на у ке, аутор је пу бли ко вао у 
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ви ше на вра та у ча со пи су Социологија, али и у дру гим пу бли ка ци-
ја ма и ча со пи си ма у зе мљи и ино стран ству.

Нај зад, проф. Ми лић, као ре зул тат сво јих си сте мат ских ис тра-
жи ва ња исто ри је раз во ја со ци о ло шке ми сли, пу бли ко вао је сту ди-
ју Прилозиисторији социологије (1989). У њој про фе сор Ми лић 
нај пре, у пред го во ру, ука зу је на зна чај про у ча ва ња исто ри је со-
ци о ло ги је за са вре ме ну со ци о ло ги ју. У пр вом де лу сво је сту ди је, 
аутор се ба ви раз ма тра њем ре ле вант них те о риј ских при сту па из 
исто ри је со ци о ло ги је (Дир ке мо вим со ци о ло шким си сте мом, ства-
ра ла штвом М. Ве бе ра, со ци о ло шком кон цеп ци јом Ј. Цви ји ћа, ме-
та со ци о ло ги јом П. Со ро ки на, фи ло зо фи јом исто ри је А. Тојн би ја, 
ду бин ском со ци о ло ги јом Ж. Гур ви ча, уло гом Марк со ве те о ри је 
оту ђе ња у са вре ме ној со ци о ло ги ји, бур жо а ским кон зер ва ти ви змом 
у со ци о ло шкој те о ри ји 50-их и 60-их го ди на два де се тог ве ка). У 
дру гом де лу сту ди је, из ло же ни су ауто ро ви ра до ви из исто ри је ме-
то до ло ги је (Ен гелс о ме то ду на уч ног про у ча ва ња дру штва, Дир ке-
мов со ци о ло шки ме тод, ме то до ло шке осо бе но сти Цви ји ће вог про-
у ча ва ња дру штва, ме тод кри тич ке те о ри је). Као по се бан до да так 
у овој сту ди ји пре зен то ва на је би бли о ме триј ска ана ли за при сут-
но сти ми сли ла ца и на уч ни ка, чи ја се де ла раз ма тра ју у књи зи, у 
са вре ме ној на уч ној пе ри о ди ци и лек си ко граф ским из да њи ма. 

Ова сту ди ја из исто ри је со ци о ло ги је и со ци о ло ги је со ци о ло ги-
је, по ма же раз у ме ва њу из во ра и пу те ва на стан ка по је ди них шко ла, 
те о риј ских пра ва ца и уло ге по је ди них ауто ра у раз во ју са вре ме не 
со ци о ло ги је. Во јин Ми лић је сма трао да со ци о ло шки ме тод мо ра 
стал но да се уса вр ша ва, пра те ћи рад на уна пре ђе њу оп ште со ци о-
ло шке те о ри је. 

Нај зад, тре ба ре ћи да је ре зул та ти ма сво јих на уч них ис тра жи-
ва ња, по себ но у обла сти со ци о ло шке ме то до ло ги је, В. Ми лић, об-
ли ко вао про фе си о нал ну свест број них ге не ра ци ја со ци о ло га ко ји 
су за вр ши ли сту ди је у Бе о гра ду али и ши ре на про сто ру Ју го сла ви-
је. Ти ме је дао тра јан до при нос ши ре њу со ци о ло ги је и афир ми са-
њу зна ча ја со ци о ло шке екс пер ти зе за раз вој са вре ме ног дру штва, 
ути ру ћи пут да со ци о ло ги ја као по зив и про фе си ја на ђе пра во ме-
сто у са вре ме ној по де ли ра да.

Овај ум ни, стал но за ми шље ни чо век, ви со ки про фе си о на лац, 
оста вио је трај ни бе лег у раз во ју са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји 
и на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, али и ши ре, у окви ру европ ске и 
свет ске асо ци ја ци је со ци о ло га. 
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МирославПечујлић(Сисак1929–Београд2006)

Ми ро слав Пе чуј лић при ра да пле ја ди со ци о ло га са Бе о град-
ског уни вер зи те та, ко ји су сво јим ства ра лач ким де лом да ли до при-
нос афир ма ци ји со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је у нас. 

Ми ро слав Пе чуј лић је док то ри рао на Прав ном фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, на те му Класеисавременодруштво (1961). 
Био је про фе сор Оп ште со ци о ло ги је до кра ја жи во та. Је дан је од 
осни ва ча Фа кул те та по ли тич ких на у ка и рек тор Бе о град ског Уни-
вер зи те та (1977-1981). До бит ник је Ок то бар ске на гра де Бе о гра да 
и дру гих при зна ња за на уч ни и јав ни рад. Био је на сту диј ском бо-
рав ку у Ен гле ској и САД, и пре да вао на број ним уни вер зи те ти ма у 
зе мљи и ино стран ству. Је дан је од уред ни ка и ре дак то ра Социоло
шкоглексикона и збор ни ка Марксизам–мисаоепохе.5) Пи сац је са 
обим ном би бли о гра фи јом. Нај по зна ти је ње го ве сту ди је су: Класе
исавременодруштво(1964), Будућносткојајепочела(1969), Хо
ризонтиреволуције(1970),Социологијаизмеђуреволуцијеиаполо
гије(1973), Заробљенодруштво(1986), Драмасоцијализма(1989),
Савременасоциологија(1991),Критичкатеоријасавременогдру
штва(у ко а у тор ству са З. Ви да ко ви ћем и В. Ми ли ћем, 1991),Де
мократијаиауторитаризам(у ко а у тор ству са В. Ми ли ћем, 1994),
Универзитетбудућности(1980),Изазовитранзиције(1997),Гло
бализација–дваликасвета(2002),Методологијадруштвенихна
ука(1980),Глобалнодоба(у ко а у тор ству са Р. На ка ра дом, 2010).

Ми ро слав Пе чуј лић спа да у ред нај да ро ви ти јих по сле рат них 
со ци о ло га у нас, ко ји се ба вио јед на ким ин тен зи те том ка ко про бле-
ми ма оп ште си сте мат ске со ци о ло ги је, та ко и по ли тич ком со ци о ло-
ги јом и со ци о ло ги јом раз во ја са вре ме ног дру штва. Иако је спа дао 
у ред ства ра лач ких нео марк си ста и ан га жо ва них јав них рад ни ка, 
Ми ро слав Пе чуј лић је био ан ти дог мат ски ум, отво рен за мо гу ћи 
ди ја лог и кон вер ген ци ју раз ли чи тих те о риј ских пра ва ца у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји. За раз ли ку од тра ди ци о нал них марк си ста, ко ји 
су вул га ри зо ва ли Марк со во схва та ње дру штва, Пе чуј лић се за ла-
гао за но ву кри тич ку со ци јал ну те о ри ју, за за сни ва ње ин те грал не 
па ра диг ме у со ци о ло ги ји, сма тра ју ћи да је она par ex cel lan ce по ли-
па ра диг мат ска на у ка. 

5) О лич но сти Ми ро сла ва Пе чуј ли ћа ви де ти од ред ни цу С. Ан то ни ћа (2008 :838).
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У сво јој док тор ској ди сер та ци ји Класеисавременодруштво 
(1964) Ми ро слав Пе чуј лић је нај пре ана ли зи рао раз ли чи те со ци о-
ло шке те о ри је о дру штве ним кла са ма, ис ти чу ћи пред но сти Марк-
со ве кон цеп ци је кла са за раз у ме ва ње ка пи та ли зма и под вла че ћи да 
је је дан од ин те грал них елеменaта де фи ни са ња пој ма кла са – кла-
сна бор ба. У овој сту ди ји он да је те о риј ско-ем пи риј ску ана ли зу 
про ме на кла сне струк ту ре са вре ме ног дру штва, са по себ ним освр-
том на про ме не у кла сној струк ту ри ју го сло вен ског дру штва. 

У сту ди ји Будућносткојајепочела (1969) М. Пе чуј лић, пр ви 
ме ђу на шим со ци о ло зи ма, раз ма тра од нос мо дер них про из вод них 
сна га (на ста лих у на уч но-тех но ло шкој ре во лу ци ји) и са мо у пра-
вља ња. Ука зу ју ћи на ре во лу ци о нар не про ме не до ко јих је у „ери 
тре ћег та ла са“ до шло у раз во ју мо дер них про из вод них сна га (ми-
кро е лек тро ни ка, ки бер не ти ка, на но тех но ло ги је, ин фор ма ти ка), 
аутор раз ма тра по сле ди це ко је на ста ју у со ци јал ној ор га ни за ци ји 
ра да, сво јин ским од но си ма, со ци јал ној струк ту ри, стра ти фи ка ци-
о ном си сте му, си сте му рас по де ле дру штве не мо ћи, као и ути цај на 
раз вој и пер спек ти ву са мо у пра вља ња. Аутор по ка зу је да је да љи 
раз вој са мо у пра вља ња, као об ли ка са мо о дре ђе ња и еман ци па ци је 
рад нич ке кла се, по ве зан са кре та њем мо дер них про из вод них сна га 
и про це си ма осло бо ђе ња ра да и де мо крат ске ин те гра ци је еко ном-
ске, со ци јал не и по ли тич ке струк ту ре са вре ме ног дру штва. Аутор 
у овој сту ди ји афир ми ше те зу да са мо у пра вља ње, као об лик дру-
штве них од но са и по крет, омо гу ћу је пре ла зак од ауто ри тар не ка 
де мо крат ској ор га ни за ци ји ра да и упра вља ња, од ан та го ни стич ког 
си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи ка асо ци ја тив ном; као и да оно 
по чи ва на прин ци пу де мо крат ске ин те гра ци је гло бал ног дру штва, 
у ко јој је сло бо да сва ког по је дин ца и/или де ла, услов сло бо де свих. 

У сту ди ја ма Хоризонти револуције (1970) и Социологија из
међу револуције и апологије (1973), Ми ро слав Пе чуј лић се ба ви 
те о риј ском про бле ма ти за ци јом, нај пре од но са функ ци о на ли зма и 
марк си зма и мо гућ но сти њи хо ве кон вер ген ци је и син те зе у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји, а за тим ме стом по зи ти ви зма/нео по зи ти ви зма 
као фи ло зо фи је и дру штве не те о ри је у са вре ме ној со ци о ло ги ји. У 
фо ку су ње го вих раз ма тра ња, на ла зи се са знај на и со ци јал на уло га 
са вре ме не со ци о ло ги је, ко ја се да нас на ла зи ра за пе та из ме ђу апо-
ло ги је и ре во лу ци је, из ме ђу апо ло ги је и ра ди кал не ре фор ме. 

У сту ди ја ма Заробљенодруштво (1986) и Драмасоцијализма 
(1989) М. Пе чуј лић раз ма тра узро ке и по сле ди це кри зе мо но пар-
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тиј ског со ци ја ли зма и то та ли тар ног си сте ма, ко ји је за ро био дру-
штво и бло ки рао раз вој не сна ге со ци ја ли зма. У овим сту ди ја ма, М. 
Пе чуј лић, кри ти ку ју ћи би ро кра ти за ци ју со ци ја ли стич ког си сте ма, 
на го ве стио је бу ду ћу им пло зи ју со ци ја ли стич ких дру шта ва, јер је 
мо но пар тиј ски, „те шки со ци ја ли зам“ (А. Горц) би ро крат ским ме-
ха ни зми ма си стем ски гу шио плу ра ли стич ку ини ци ја ти ву гра ђан-
ског дру штва и про из во ђа ча, ре про ду ку ју ћи би ро кра ти ју као кон-
тра кла су и ути ру ћи пут сна га ма би ро крат ске ан ти ре во лу ци је. 

У сту ди ја ма Изазовитранзиције(1997) и Демократијаиауто
ритаризам (Пе чуј лић, Ми лић, 1994), М. Пе чуј лић је ана ли зи рао 
по чет не до ме те и стран пу ти це тран зи ци је и де мо кра ти за ци је дру-
штве ног си сте ма у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, са по себ ним 
освр том на наш ге о по ли тич ки про стор. Ње го ва ана ли за ука зу је да 
ода бра ни мо дел нео ли бе рал не за ви сне мо дер ни за ци је, ути ре пут 
пе ри фе ри за ци ји при вре де, дру штва и кул ту ре у пост со ци ја ли стич-
ким дру штви ма, за др жа ва ју ћи ова дру штва у зо ни свет ске пе ри-
фе ри је са раз ли чи тим об ли ци ма оли гар хиј ског и но мен кла тур ног 
ка пи та ли зма и пре о бра же них об ли ка ауто ри тар ног вла да ња.

У сту ди ји Глобализација–дваликасвета(2002) М. Пе чуј лић 
је ана ли зи рао гло ба ли за ци ју као ме га тренд, ука зу ју ћи на њен про-
тив реч ни ка рак тер, ње но Ја ну со во ли це: еман ци па тор ско и по ро-
бљи вач ко. Аутор у овој сту ди ји раз ма тра раз ли чи те ди мен зи је про-
це са гло ба ли за ци је (тех но ло шку, еко ном ску, со ци јал ну, по ли тич ку, 
кул тур ну) и ње не дру штве не ак те ре. По ла зе ћи од Во лер сти но ве 
свет ско-си стем ске ана ли зе, аутор раз ма тра ути цај нео ли бе рал не 
гло ба ли за ци је на раст со ци о кла сних и ре ги о нал них про тив реч но-
сти и су ко ба у све ту (из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, Се ве ра и Ју га, 
цен тра и пе ри фе ри је) и ука зу је на пер спек ти ву де ло ва ња дру штве-
них ак те ра у бор би за де мо крат ску гло ба ли за ци ју (са људ ским ли-
цем) и со ци јал де мо крат ску пер спек ти ву и бу дућ ност све та.

У Савременојсоциологији (1991) и Критичкојтеоријисавре
меногдруштва(Пе чуј лић, Ви да ко вић, Ми лић, 1991) М. Пе чуј лић 
је дао мо дер ну те о риј ску ана ли зу про ме на у струк ту ри и ди на ми ци 
са вре ме ног дру штва. Он је из угла свет ско-си стем ске те о ри је ана-
ли зи рао са вре ме не дру штве не про ме не у свим зо на ма гло бал ног 
свет ског си сте ма, раз от кри ва ју ћи ствар ну при ро ду дру штве них 
од но са и си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи у са вре ме ном ка пи-
та ли зму и тра га ју ћи за мо гу ћим ак те ри ма пост со ци ја ли стич ке ал-
тер на ти ве. 
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У сту ди ји Универзитетбудућности (1980), по ла зе ћи од зна ча-
ја ко ји има на у ка и зна ње, М. Пе чуј лић је ана ли зи рао ме сто и уло гу 
ре фор ми са ног и ин те гри са ног уни вер зи те та у дру штве ним про ме-
на ма са вре ме ног дру штва. Пра ве ћи ди стинк ци ју из ме ђу ино ва тив-
них, ими та тив них и бло ки ра них дру шта ва у са вре ме но сти, М. Пе-
чуј лић ука зу је на ре во лу ци о нар ну уло гу ко ју има ју  на у ка, зна ње и 
ин фор ма ти ка у ства ра њу отво ре ног дру штва зна ња, али и у про це-
си ма да ље де мо кра ти за ци је са вре ме ног дру штва. 

Про фе сор Пе чуј лић спа дао је у ред ан га жо ва них ин те лек ту а-
ла ца у нас. Ње гов ан ти дог мат ски ум, де мо крат ски стил по на ша ња 
и људ ска не по сред ност ни су му до зво ља ва ли да се, и кад је вр шио 
нај ви ше ду жно сти у СКЈ, би ро кра ти зу је. Очу вао је до кра ја сво-
га жи во та ви сок ин те лек ту ал ни Ерос у кри тич ком из у ча ва њу са-
вре ме ног дру штва у усло ви ма гло ба ли за ци је и пост со ци ја ли стич-
ке тран сфор ма ци је. У сво јим ра до ви ма увек је за сту пао на че ло о 
со ци о ло ги ји као кри тич кој и ху ма ни стич кој на у ци. Сво јим сту ди-
ја ма, пи са ним бри љант ним сти лом и са жа ром из ду ха Мил со ве 
со ци о ло шке има ги на ци је, трај но је за ду жио ака дем ску за јед ни цу 
со ци о ло га у нас, афир ми шу ћи по зив со ци о ло га да, у скла ду са Во-
лер сти но вим зах те вом, тре ба сво јим про фе си о на ли змом да слу же 
Исти ни, До бро ти и Еман ци па ци ји. 

МихаилоПоповић(Београд1925)

Ми ха и ло По по вић, про фе сор Оп ште и Са вре ме не со ци о ло ги-
је, је дан од осни ва ча Оде ље ња за со ци о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. За вр шио је фи ло зо фи ју и док то ри-
рао 1956. на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Био је пред сед ник Срп ског 
со ци о ло шког дру штва и Ју го сло вен ског удру же ња за со ци о ло ги ју. 
Био је на сту диј ским бо рав ци ма и пре да вао у САД, Пољ ској, Че-
шкој и Ки ни. 

Ми ха и ло По по вић, за јед но са В. Ми ли ћем, је дан је од уте ме-
љи ва ча са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји. Дао је нај ве ћи до при нос 
за сни ва њу Оп ште со ци о ло ги је у нас и ис тра жи ва њу про бле ма дру-
штве не струк ту ре, као и афир ми са њу по зи ва и про фе си је со ци о-
ло га (Ан то нић 2008: 872). Ње го ва би бли о гра фи ја је бо га та: Савре
менасоциологија(1961), Проблемидруштвенеструктуре(1980), 
Теоријеипроблемидруштвеногразвоја, у ко а у тор ству са М. Ран-
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ко ви ћем (1981), По ли ти ка идруштво (1984), Теоријаи емпирија 
(1994), Тоталитарнисистеми (1997).6)

Ми ха и ло По по вић је у сво јој сту ди ји Савременасоциологија
(1961) пр ви у нас ука зао на но ве те о риј ске прав це ко ји су се по че ли 
раз ви ја ти у са вре ме ној со ци о ло ги ји у све ту. Сво јим ан ти дог мат-
ским при сту пом, Ми ха и ло По по вић је ис ти цао зна чај те о риј ског 
плу ра ли зма за раз вој со ци о ло ги је као на у ке. Сто је ћи прин ци пи јел-
но на ста но ви шту – да је со ци о ло ги ја је дин стве на по свом пред ме-
ту, те о риј ска и ем пи риј ска на у ка, а да у окви ру ње де лу ју број ни 
те о риј ски и ме то до ло шки прав ци – Ми ха и ло По по вић је ука зао на 
зна чај ди ја ло га, про жи ма ња и син те зе тих раз ли чи тих пра ва ца у 
са вре ме ној со ци о ло ги ји за раз вој и на уч ни на пре дак са ме со ци о-
ло ги је. 

Свој си сте мат ски при ступ из у ча ва њу пред мет не од ре ђе но сти 
со ци о ло ги је у си сте му дру штве них на у ка, Ми ха и ло По по вић је 
нај пре из ло жио у сво јој сту ди ји Предметсоциологије, ко ји је об ја-
вио Ин сти тут дру штве них на у ка из Бе о гра да. У уни вер зи тет ском 
уџ бе ни ку Општасоциологија, аутор је из ло жио пој мов но ка те го-
ри јал ни апа рат, као и сво ја те о риј ска схва та ња о струк ту ри и со ци-
јал ној ди на ми ци. 

Но сва ка ко, да је нај ду бљи и нај ве ћи до при нос са вре ме ној со-
ци о ло ги ји Ми ха и ло По по вић дао сво јом сту ди јом Проблемидру
штвенеструктуре(1980). У њој је аутор, по ла зе ћи, с јед не стра не 
од Марк со ве те о ри је и са дру ге стра не, струк ту ра ли стич ког при-
сту па, си сте мат ски из ло жио је дан но ви те о риј ско-ме то до ло шки 
при ступ из у ча ва њу дру штве не струк ту ре. По ла зна ка те го ри је у 
овој сту ди ји су друштвенаделатностиподеларада, из ко је он из-
во ди број не ди мен зи је хо ри зон тал ног и вер ти кал ног струк ту и ра ња 
гло бал ног дру штва, струк ту ру дру штве них по ло жа ја и дру штве-
них уло га у си сте му, раз от кри ва ју ћи на чин ре про дук ци је кла са и 
дру штве них сло је ва, рас по де ле дру штве не мо ћи и њи хов ути цај на 
ка на ле и со ци јал ну мо бил ност по је ди на ца и дру штве них гру па у 
со ци јал ном си сте му. 

Ми ха и ло По по вић је овај си сте мат ски из ло жен те о риј ски при-
ступ пре вео на ме то до ло шки је зик и успе шно га при ме нио у не ко-
ли ко ем пи риј ских со ци о ло шких ис тра жи ва ња дру штве не струк ту-
ре у нас, ко јим је ру ко во дио (као што по ка зу ју сту ди је: Друштвени

6) Ши ре о би бли о гра фи ји ра до ва М. По по ви ћа у збор ни ку Споменица М. Поповића
(2002). 
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слојевиидруштвенасвест,Социјалненеједнакости,Србијакра
јемосамдесетих). 

У сту ди ји Теоријаиемпирија(1994), Ми ха и ло По по вић син-
те тич ки ре зи ми ра ре зул та те сво јих те о риј ско-ме то до ло шких ис-
тра жи ва ња, ис ти чу ћи зна чај је дин ства те о риј ског и ем пи риј ског 
еле мен та за раз вој со ци о ло ги је као на у ке, ре ле вант ност те о ри је за 
уте ме ље ње ем пи риј ских ис тра жи ва ња у со ци о ло ги ји, као и зна чај 
ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња за да љи раз вој и уна пре ђе ње 
те о ри је у са вре ме ној со ци о ло ги ји.

У сту ди ји Теоријеипроблемидруштвеногразвоја(1981), ко-
ју је аутор на пи сао у ко а у тор ству са про фе со ром М. Ран ко ви ћем, 
ауто ри се ба ве ме стом про бле ма ти ке со ци јал не ди на ми ке  у са вре-
ме ној со ци о ло ги ји и мо дер ним те о ри ја ма дру штве ног раз вит ка. 

Ми ха и ло По по вић, на пи сао је и број не дру ге со ци о ло шке сту-
ди је. По себ но зна чај на је ње го ва сту ди ја Тоталитарни систем
(1997) у ко јој аутор об ра ђу је при ро ду и ка рак тер то та ли тар них си-
сте ма, њи хо ве уну тра шње про тив реч но сти и си стем ска огра ни че-
ња ко ја до во де не са мо до су спен зи је де мо кра ти је и број них дру гих 
дис функ ци ја, већ и до бло ка де и кри зе у дру штве ном раз во ју. У фо-
ку су ње го ве ком па ра тив но-исто риј ске со ци о ло шке ана ли зе, на ла зе 
се мо но пар тиј ски по ли тич ки си сте ми, ко ји по ти ску ју ис по ља ва ње 
ини ци ја ти ве плу ра ли стич ких сна га гра ђан ског дру штва, ко ји во де 
огра ни ча ва њу људ ских пра ва и сло бо да и спре ча ва ју де мо кра ти за-
ци ју дру штве ног жи во та, те у крај њој ин стан ци, ова дру штва чи не 
за тво ре ним и кон фликт ним. 

Укуп ним сво јим ства ра ла штвом, про фе сор Ми ха и ло По по вић, 
до при нео је не са мо раз во ју те о риј ске со ци о ло ги је у нас, већ и ме-
то до ло шком уте ме ље њу број них ем пи риј ских ис тра жи ва ња дру-
штве не струк ту ре у со ци о ло шкој ис тра жи вач кој прак си. Ти ме је 
Ми ха и ло По по вић до при нео да се со ци о ло ги ја у Ср би ји раз ви је 
и афир ми ше, не са мо као на у ка, већ и као нов по зив и про фе си ја. 
Ми ха и ло По по вић је, на тра гу Мил со вог зах те ва – да без иде је со-
ци јал не струк ту ре не ма осва ја ња мо ћи со ци о ло шке има ги на ци је 
у на шој про фе си ји – нај ве ћи део свог ства ра ла штва по све тио ис-
тра жи ва њу про бле ма дру штве не струк ту ре. То је чи нио на је дан 
мо де ран и ино ва ти ван на чин, да ју ћи ти ме до при нос уна пре ђе њу 
ка ко те о риј ске ми сли о дру штве ној струк ту ри та ко и на уч но ис тра-
жи вач кој со ци о ло шкој прак се о ло ги ји. 
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Стал ним ис ти ца њем зна чај је дин ства те о ри је и ем пи ри је у са-
вре ме ној со ци о ло ги ји, као да без со лид ног те о риј ског уте ме ље ња 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња не ма успе ха у ис тра жи ва њу дру штве-
них по ја ва, од но сно да без ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња 
не ма но вих син те за и на прет ка и те о ри ји, Ми ха и ло По по вић је 
дао пи о нир ски до при нос не са мо осни ва њу пр ве сту диј ске гру пе 
за со ци о ло ги ју (1959), већ и афир ма ци ји са вре ме не со ци о ло ги је 
и про фе си о нал ног иден ти те та по зи ва со ци о ло га. Сво јим де лом и 
пе да го шким ра дом Ми ха и ло По по вић је трај но за ду жио број не ге-
не ра ци је со ци о ло га шко ло ва них на Бе о град ском уни вер зи те ту – да 
сво ју про фе си ју во ле и да сво јим ства ра ла штвом (про фе си о нал ном 
екс пер ти зом) чу ва ју њен диг ни тет и да ље је раз ви ја ју.

ЗагоркаГолубовић(Дебрц1930)

ЗагоркаГолубовић, као со ци о лог и ан тро по лог да ла је ве ли ки 
до при нос уте ме ље њу со ци јал не ан тро по ло ги је на Уни вер зи те ти ма 
у Ср би ји и афир ма ци ји со ци о ло ги је као кри тич ке и ху ма ни стич ке 
на у ке о са вре ме ном дру штву.

За гор ка Го лу бо вић је ди пло ми ра ла фи ло зо фи ју и док то ри ра ла 
1962. на те му Проблемисавременетеоријеличности. Пре да ва ла је 
у зе мљи и ино стран ству. При па да ла је срп ском де лу гру пе „Прак-
сис“ и због сво је кри тич ке ори јен та ци је и су ко ба са ре жи мом, би-
ла је уда ље на са још сед мо ро про фе со ра са уни вер зи те та, а по том 
вра ће на 1990. го ди не (Ан то нић 2008:238). 

Нај зна чај ни ја де ла За гор ке Го лу бо вић су Проблемисавремене
теоријеличности(1966),Човекињеговсвет(1973),Стаљинизам
исоцијализам(1982),Антрополошкипортрети(1991),Антропо
логијауперсоналистичкомкључу (1997),Изазовидемократијеу
савременомсвету (2003).7)

Од по чет ка сво је ка ри је ре до да нас За гор ка Го лу бо вић уз о ран 
је при мер со ци о ло га кри тич ке и ху ма ни стич ке ори јен та ци је. Њен 
по ла зни прин ци пи јел ни пле до а је је да се у со ци о ло шкој ана ли зи 
ни ка да не сме из гу би ти ху ма ни стич ки ко е фи ци јент. Пре ма За гор-
ки Го лу бо вић, со ци о ло шка струк ту рал на и исто риј ска ана ли за дру-
штва не сме да из гу би из ви да шта се зби ва са чо ве ком и мо гућ-
но сти ма ње го ве еман ци па ци је. Ова кав при ступ до вео је За гор ку 
Го лу бо вић не са мо до ис ти ца ња ве зе и зна ча ја ис тра жи ва ња со ци-

7) Оп шир ни је о би бли о гра фи ји ра до ва и лич но сти За гор ке Го лу бо вић ви де ти у Го лу бо вић 
2001. и Го лу бо вић 2007.
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јал не ан тро по ло ги је за са вре ме ну со ци о ло ги ју, већ и са те о ри ја ма 
ра ди кал не еман ци па ци је и афир ма ци јом зна ча ја кри тич ке уло ге со-
ци о ло ги је у са вре ме ном дру штву. Та кав њен ан га жман и ње на мо-
дер на ле ви чар ска и сло бо дар ска ори јен та ци ја, до во ди ла је у прак си 
у су коб са ауто ри тар ним струк ту ра ма не са мо мо но пар тиј ске мо ћи 
у усло ви ма со ци ја ли зма, већ и са но во фор ми ра ним, оту ђе ним цен-
три ма мо ћи у усло ви ма пост со ци ја ли стич ког дру штва. 

За гор ка Го лу бо вић је пи о нир ан тро по ло шког и пер со на ли стич-
ко-ху ма ни стич ког  при сту па у на шој со ци о ло ги ји. Од сво је док-
тор ске ди сер та ци је Проблемисавременетеоријеличности(1996), 
пре ко ис тра жи ва ња про бле ма по ро ди це (Породицакаољудсказа
једница(1981), до нај но ви јих со ци о ло шких ис тра жи ва ња тран зи-
ци је и ква ли те та жи во та дру штве них гру па и раз ли чи тих об ли ка 
со ци јал не се гре га ци је и мар ги на ли за ци је у на ста ју ћем нео ли бе-
рал ном ка пи та ли зму у нас, она до след но сле ди ло ги ку нео п ход не 
по ве за но сти струк ту рал не со ци о ло шке ана ли зе са ан тро по ло шко 
ху ма ни стич ком. А то зна чи да се у со ци о ло шкој ана ли зи мо ра ју ма-
кро дру штве не про ме не, струк тур не тен ден ци је и про це си, по ве зи-
ва ти са ана ли зом груп не ди на ми ке, си сте мом рас по де ле дру штве не 
мо ћи али и суд би ном и уло гом по је дин ца у свим тим про це си ма. 
А ту је упра во ме сто тран сди сци пли нар ном дис кур су ко ји по ве зу је 
ан тро по ло ги ју са со ци јал ном пси хо ло ги јом и со ци о ло ги јом. 

У сту ди ји Проблемисавременетеоријеличности (1966), З. Го-
лу бо вић се нај пре ба ви ис тра жи ва њем про бле ма лич но сти у мо-
дер ној фи ло зо фи ји и со ци о ло ги ји, по себ но ука зу ју ћи на зна чај и 
вред ност Марк со ве те о ри је оту ђе ња у ње го вој фи ло зоф ској ан тро-
по ло ги ји, али и кри тич ке те о ри је дру штва (ства ра ла штво Е. Фро-
ма) и пер со на ли стич ке фи ло зо фи је Е. Му ни ја. За тим из ла же ре зул-
та те ис тра жи ва ња про бле ма лич но сти у са вре ме ној ан тро по ло ги ји 
и со ци о ло ги ји и да је син те тич ки ре зи ме фи ло зоф ских, ан тро по-
ло шких и со ци о ло шких прет по став ки за раз вој са вре ме не те о ри је 
лич но сти.

У сту ди ји Човекињеговсвет–уантрополошкојперспективи 
(1973) З. Го лу бо вић нај пре из ла же те о риј ске прет по став ке за јед-
ну марк си стич ку ан тро по ло ги ју; за тим, да је ком па ра тив ну ана ли зу 
ре зул та та ис тра жи ва ња ди фе рен ци ра но сти људ ског све та раз ли чи-
тих кул ту ра као и о уни вер зал ном и дру штве ном ка рак те ру људ-
ске ег зи стен ци је. У фо ку су ње не ана ли зе у овој сту ди ји је од нос 
кул ту ре и лич но сти у са вре ме но сти; кри ти ка оту ђе но сти чо ве ка у 
усло ви ма ма сов не по тро шач ке кул ту ре и то та ли тар них си сте ма. У 
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јед ном по гла вљу из не та је кри тич ка ана ли за та да шњег ју го сло вен-
ског дру штва, због че га се ова књи га на шла пред за бра ном, „ин-
кри ми ни са ни“ де ло ви тек ста (50-так стра ни ца) су мо ра ли би ти ис-
трг ну ти, а књи га као „тор зо“ је по но во пу ште на у про да ју.

У сту ди ји „Породица каољудска заједница“ (1981), З. Го лу-
бо вић ис тра жу је основ на про блем ска по ља со ци о ло ги је по ро ди-
це, као ди сци пли не у са вре ме ној со ци о ло ги ји; од нос по ро ди це и 
дру штве ног си сте ма; по ро ди це као сво је вр сне дру штве не гру пе и 
за јед ни це  и од нос по ро ди це и лич но сти. З. Го лу бо вић по ро ди цу 
раз ма тра као при мар ну дру штве ну гру пу и об лик не по сред не дру-
штве но сти, тј. људ ске за јед ни це. У фо ку су ње не ана ли зе су ка ко 
функ ци ја со ци ја ли за ци је лич но сти та ко и по тра га за ал тер на ти вом 
ауто ри тар ном схва та њу по ро ди це, као си сте ма при ла го ђе ног по-
на ша ња. У овом кон тек сту, З. Го лу бо вић афир ми ше те зу о ан ти а у-
то ри та р ном ка рак те ру и ње го вом зна ча ју за раз вој и еман ци па ци ју 
лич но сти.

У сту ди ји Стаљинизамисоцијализам (1982), З. Го лу бо вић раз-
ма тра ко ре не и при ро ду фе но ме на ста љи ни за ци је со вјет ског дру-
штва и ста љи ни зма уоп ште и ње гов по ра зни ути цај на со ци ја ли-
стич ку прак су. Ње на ис тра жи ва ња по ка зу ју да ста љи ни стич ки тип 
„но вог чо ве ка“ пред ста вља не га ци ју марк си стич ке иде је људ ске 
еман ци па ци је. Пре ци зно иден ти фи ку ју ћи при ро ду ста љи ни зма, З. 
Го лу бо вић сма тра да се из ме ђу та квог си сте ма и со ци ја ли зма не 
мо же ста ви ти знак јед на ко сти. Она на тра гу ста ва че шког фи ло зо-
фа К. Ко си ка, сма тра  да со ци ја ли зам има исто риј ско оправ да ње 
са мо док је „ре во лу ци о нар на и осло ба ђа ју ћа ал тер на ти ва“, ко ја ну-
ди пер спек ти ву уки да ња бе де, тла че ња, не прав де, ла жи, ми сти фи-
ка ци је, не сло бо де, не до сто јан ства и по ни же ња (Го лу бо вић 2007а: 
294).

У сту ди ји Кризаидентитета савременогјугословенскогдру
штва (1987), З. Го лу бо вић да је со ци о ло шко-ан тро по ло шку ана ли-
зу кон цеп ци је и прак се „ју го сло вен ског пу та у со ци ја ли зам“. Ре-
зул та ти ње не ана ли зе прог но стич ки ука зу ју на ду би ну дру штве не 
кри зе ко ја је има ла струк ту рал ни ка рак тер и про тив реч но сти са-
вре ме ног ју го сло вен ског дру штва 80-тих го ди на, на го ве шта ва ју ћи 
пред сто је ћу им пло зи ју со ци ја ли зма.

У сту ди ји Изазовидемократијеусавременомсвету (2003), З. 
Го лу бо вић нај пре раз ма тра са вре ме ни свет и де мо кра ти ју у кон тек-
сту гло ба ли за ци је све та, а за тим де мо кра ти ју у про це су тран зи ци је 
(на при ме ру Ср би је). Она ука зу је на иза зо ве мо дер не де мо кра ти-
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је али про блем де мо крат ске тран зи ци је у Ср би ји као и те мељ ног 
рас кр шћа из ме ђу со ци јал де мо крат ске и нео ли бе рал не стра те ги је 
срп ског дру штва у са вре ме но сти. 

З. Го лу бо вић сe, са гру пом мла ђих ис тра жи ва ча у пр вој де це-
ни ји XXI ве ка, ба ви оп се жним ан тро по ло шким, со ци о ло шким и 
кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма на те му Политикаисвакодневни
живот,Етнополитичкиодносии КудаидепостоктобарскаСр
бија. 

Сво јим ис тра жи ва њи ма у обла сти со цио-кул тур не ан тро по ло-
ги је З. Го лу бо вић је вра ти ла „ду шу“ со ци о ло ги ји. У ње ним сту-
ди ја ма со ци о ло ги ја ни је де пер со на ли зо ва на и функ ци о на ли стич ки 
ре ду ко ва на на на у ку о  ин сти ту ци ја ма. З. Го лу бо вић увек тра жи, 
иза ин сти ту ци о нал ног по рет ка и мре же дру штве них од но са, не-
ви дљи во дру штво и чо ве ка, са ње го вим ин те ре си ма, по тре ба ма, 
стра хо ви ма и на да ма, али и са сво јим сло бо дар ским, про ме теј ским 
Еро сом, да за те че не окол но сти оспо ра ва, ху ма ни зу је и ме ња, отва-
ра ју ћи но ве хо ри зон те ре во лу ци је  и еман ци па ци је. 

З. Го лу бо вић је и са ма го во ри ла да је нај ве ћа ње на ин те лек-
ту ал на ра дост „от кри ће ан тро по ло ги је, Франк фурт ске шко ле и 
Е. Фор ма, ко ји је ан тро по ло ги ји дао пер со на ли стич ки лик, али и 
фран цу ског фи ло зо фа – пер со на ли сте – Ема ну е ла Мо ну и е ра“ (Го-
лу бо вић 2001:7). Од та да до да нас, у фо ку су ње них ис тра жи ва ња, 
увек су би ли кул ту ра и лич ност. О то ме, она, из ме ђу оста лог ве ли: 
„При мар на сфе ра мо га ин те ре со ва ња је сте ка ко кул ту ра об ли ку је 
лич ност, али и ка ко се људ ско би ће као лич ност опи ре мно гим зах-
те ви ма кул ту ре, ка да ова, у функ ци ји не ког дру штве ног си сте ма, 
те жи да уни фор ми ше оно што је по при ро ди ди вер зи фи ко ва но, јер 
ни јед на ин ди ви дуа ни је као дру га (лич ност је иди о мат ска ка те го-
ри ја)“ (Го лу бо вић 2001:8).

Као бор бе на ин те лек ту ал ка, чи ји су идо ли би ли Про ме теј и Н. 
Чом ски, ру ко во де ћи се кри те ри ју ми ма и уни вер зал ним вред но сти-
ма: сло бо да, јед на кост и брат ство, под ко јим је под ра зу ме ва ла ауто-
но ми ју лич но сти, до сто јан жи вот и со ли дар ност, З. Го лу бо вић је 
оста ла ху ма ни ста и ле ви чар, бо рац про тив сва ког об ли ка кон фор-
ми зма и то та ли та ри зма, ис ти чу ћи свој кре до: „Мој став је увек био 
да со ци о ло ги ја мо ра да бу де кри тич ка на у ка, у пр вом ре ду пре ма 
соп стве ном дру штву“ (Го лу бо вић 2001:7).

Це ло куп ни ства ра лач ки опус З. Го лу бо вић, го во ри о то ме да 
се она за ла га ла не са мо за ин тер ди сци пли нар ну са рад њу ан тро по-
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ло ги је и со ци о ло ги је, већ и за афир ма ци ју тран сди сци пли нар ног 
при сту па у дру штве ним ис тра жи ва њи ма, прин ци пи јел но за сту па-
ју ћи мо дер ну ра ди кал ну ле ви чар ску ори јен та ци ју у дру штве ној 
кри ти ци и ан га жо ван про ме теј ско-ак ти ви стич ки од нос. Упр кос 
им пло зи ји со ци ја ли зма, она ве ру је да је мо гу ћа ње го ва об но ва, ако 
се бор ба за со ци ја ли зам по ве же са да љом бор бом за де мо кра ти ју 
и уни вер за ли за ци ју људ ских пра ва, са од бра ном ауто но ми је лич-
но сти, до сто јан ства чо ве ка и со ли дар но сти у раз во ју чо ве чан ства.

***

Ов де смо са мо у ски ци, су мар но и гру бо, ука за ли на не ке ди-
мен зи је/аспек те ства ра ла штва и про фе си о нал ни пор трет до а је на 
са вре ме не со ци о ло ги је у Ср би ји. Све сни смо не до ста та ка и огра-
ни че но сти ко је са со бом но си ова кав при ступ и уве ре ни да ће се у 
го ди на ма ко је до ла зе ака дем ска за јед ни ца со ци о ло га у Ср би ји оду-
жи ти не и ма ри ма и пи о ни ри ма у на шој на у ци, пи са њем на ше пра-
ве исто ри је со ци о ло ги је у Ср би ји, у ко јој ће се из ло жи ти це ло вит 
при каз на стан ка и раз во ја со ци о ло ги је и да ти ме ри тор на оце на о 
уло зи и до при но су ка ко на ших со ци о ло га та ко и сту диј ских гру па, 
ин сти ту та и про фе си о нал них удру же ња у афир ма ци ји со ци о ло ги је 
као на у ке, по зи ва и про фе си је.

LjubisaMitrovic
THEMOSTPROMINENTFIGURES

OFCONTEMOPORARYSOCIOLOGYINSERBIA
Summary

Thepaperaddresses the emergenceanddevelopmentof
sociologyinSerbiaoverthelastfiftyyears,therebyespeci
allyfocusingonthepioneeringroleofitsmostprominent
figures,suchasRadomirLukić,VojinMilić,MihailoPo
pović,MiroslavPečujlićandZagorkaGolubović.
Thepaperanalyzesthesocialandculturalpreconditions
for theemergenceofsociologyinSerbiaandthecontri
butionofthegivenauthorstotheestablishmentoftheDe
partmentofSociologyattheFacultyofPhilosophy,Uni
versityofBelgrade.
Thepaperbrieflyoutlinestheprofessionalportraitofthe
most prominent figures of Serbian sociology, and points
to theircontribution in theaffirmationofsociologyasa
scientificdisciplineandoftheprofessionofasociologist.
KeyWords: sociology,Serbia, institutionaldevelopment,
founders,theprofessionofasociologist
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Resume
Duetonumeroushistoricalandgeopoliticalcircumstan
ces,theSerbiansocietyhasbeenslowlyformedanddeve
lopedfromtheformsofprecapitalisttraditionalcommu
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nitiesintocivilsociety.Philosophyandthebeginningsof
othersocialsciences inSerbia in thenineteenthcentury
arebeingcreatedinthatsocioculturalcontext.
Manyrelate thebeginningsof thedevelopmentofsocio
logyinSerbiatotheethnoculturalresearchesofVukKa
radžićandDositejObradović,andthenSvetozarMarko
vićandDimitrijeCenić.
Inthetwentiethcentury,especiallybetweenthetwogreat
wars, thebeginningsof the sociological thoughtareex
pressedintheworksof:DimitrijeTucović(hisresearches
about the labourmovement in Serbia, trade unions, so
cialdemocracy and the relations between the Serbs and
the Albanians), Tihomir Đorđević (about the life of the
people,crafts,socialstructureoftheSerbiansociety,Ro
ma), JovanCvijić (about antropogeography, geoculture,
etnopsychologyandthesociologyoftheBalkans),which
byitsqualitywereofnotonlynationalbutalsoEuropean
significance.
Animportantschoolofthethinkersofmarxistandsocia
listorientationhadbeenworkingbetweenthetwowars,
and it had great influence on the development of socio
logy:FilipFilipović,SimaMarković,ŽivkoTopalović...
Inthiscontextofthearticulationofthesocialandcultural
needfortheestablishmentandthedevelopmentofsocio
logyasanindependentscienceinthesystemofsocialsci
encesinSerbia,themostimportantroleiscarriedby:aca
demicianRadomirLukić, professorVojinMilić,Mihailo
PopovićandMiroslavPečujlić.Nolessimportantcontri
butiontothesociologyinSerbiaanditsestablishmentand
developmentweregivenby:VeljkoKorać,astheprofessor
of theHistoryofsocial theories,MihailoĐurićwithhis
considerationoftheproblemofthesociologicalmethod,
CvetkoKostić,asthefounderoftheSociologyofthesettle
mentinthescience,ZagorkaGolubović,asthefounderof
thesocialandculturalanthropologyandLjubomirTadić
asthefounderoftheSociologyofthepoliticsandlaw.We
makeabriefreviewoftheprofessionalportraitofthedoy
ensofthemodernsociologyinSerbia,theircontribution
toitsestablishmentanddevelopment.

 Овај рад је примљен 13. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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Сажетак
Уовомрадуауторсепозабавиополитичкимсисте
мом италијанског фашизма у међуратном периоду.
Ауторурадукомбинујенеколиконаучнихметодака
кобипредметуистраживањапришаосвеобухватно,
примењујући: генеричкиметод, упоредниметод,ме
тод посматрања, социоисторијски метод и метод
анализе садржаја (правних докумената). Значај ис
траживањаогледасеудавањуодговоранапроблем
скопитањекојегласи:какојеизгледаополитичкиси
стемфашистичкогпореткавласти,икојесуњегове
мане,акојепредности,уодносунаконцептлиберал
нопредставничкедемократије?Основнахипотезаод
које јеистраживачпошао гласи:политички систем
фашистичког корпоративизма представља покушај
да се на кризу либералнодемократског капитализма
одговори свеопштом политичком и институционал
номреорганизацијомдруштва,укоменећебитидове
денаупитањеосновна(правна)тековинакапитали
зма–власништво.Потребадасенареалнуситуацију
на терену одговори адекватним институционалним
мерама довела је до настанка политичког система
фашизма.Ауторурадудајенајпреопштиилипола
зниоквирпредметаистраживања,потомуказујена
генезунастанкапојаве,иконачноосликаваполитички
системпосматранепојаве.
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ПОЈМОВНИОКВИРФАШИЗМА
1. До са да још у све ту, а на ро чи то у са мој Ита ли ји, ни је из гра-

ђе на по себ на на у ка ко ја би се на све о бу хва тан на чин по за ба ви ла 
ис тра жи ва њем по ли тич ког фе но ме на фа ши зма.1) Ова сво је вр сна 
фа ши зо ло ги ја или studia fascistica, има ла би у за да так да ис тра-
жи фе но мен фа ши зма из угла ра зно род них на уч них пер спек ти ва: 
по ли тич ке, исто риј ске, со ци о ло шке, прав не, еко ном ске... На уч ни 
рад ко ји је пред на ма пред ста вља да ва ње до при но са упра во та квом 
при сту пу, ис тра жу ју ћи пре све га по ли ти ко ло шку и прав ну по за ди-
ну фа ши стич ког по ли тич ког си сте ма, она не  од у ста је да у раз ма-
тра ња узме и ши ри дру штве ни кон текст: со ци о ло шки, исто риј ски, 
еко ном ски и со ци јал ни аспект ове по ја ве.

2. Фа ши зам је до да нас за бе ле жио чак 70 по јав них об ли ка, па 
је ве о ма  те шко ухва ти ти ње го ву основ ну нит. Оту да је иде ја ауто ра 
да се у вре мен ском и про стор ном од ре ђе њу ухва ти у ко штац са мо 
са пр вим ре а ли зо ва ним, ита ли јан ским об ли ком фа ши зма, ко ји ће 
се по ка за ти као узор и дру гим фа ши стич ким ре жи ми ма у све ту. 
По ли тич ки си стем ита ли јан ског фа ши зма та ко је по стао не ка вр ста 
ета ло на за на кнад но на ста ле об ли ке срод не по ја ве.

Да би се при сту пи ло ис тра жи ва њу по ли тич ког си сте ма фа-
ши зма нај пре је нео п ход но ис тра жи ти пој мов ну апа ра ту ру ко ја се 
до би ја од го во ром на пи та ње: шта фа ши зам за пра во пред ста вља, 
ка ква су ње го ва зна че ња, и ком ци љу те жи?

То дор Ку љић у Социолошкомречнику из 2007. го ди не на во ди: 
“fascio у оп штем нео д ре ђе ном зна че њу: сноп, све жањ, са вез – та ко 
су се на зи ва ле ме сне гру пе фа ши стич ке пар ти је. Fascio је удру га, а 
фа ши сти су са ве зни ци. Фа ши зам је иде о ло ги ја Тре ћег пу та – ни ка-
пи та ли зам, ни со ци ја ли зам...”2) Ви љем Риз уз оп шта зна че ња пој-
ма фа ши зам, уво ди и кор по ра тив ни ква ли фи ка тив: “Фа ши зам – од 

1) Исти ни за во љу у са мој Ита ли ји иза шло је не ко ли ко реч ни ка фа ши стич ких по ли тич ких 
и прав них пој мо ва и ин сти ту та, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: Al ber to De Ber nar di, Dizionario
delfascismo–storia,personaggi,cultura,economia,fontiedibattitostoriografico, B. Mon-
da do ri, 2003, и Vic to ria De Gra zia, Ser gio Luz zat to: Dizionariodelfascismo–Grandiopere, 
G. Eina u di, Ro ma, 2003. 

2)  To dor Ku ljić: “Fa ši zam”, 141-142, (при ре ди ли) Aljo ša Mi mi ca i Ma ri ja Bog da no vić: Soci
ološkirečnik, Za vod za udž be ni ke, Be o grad, 2007, str. 141.
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ла тин ског fascis, сноп из ко јег из ви ру је се чи во се ки ре – сим бол 
ауто ри те та и вла сти рим ских ма ги стра та. Те о ре ти ча ри ко ји су раз-
ви ја ли иде ју кор по ра тив не др жа ве ко ја је пред ста вља ла фа ши стич-
ки циљ...”3) На ве зу ја ке др жа ве, јед но пар тиј ске ре пре си је, и очу-
ва ња ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но са ука зу ју и дру ги 
ауто ри.4) Та ко се ја вља иде ја о фа ши зму као “ре пре си ји у слу жби 
на ци је”.5) “Ђу сти но Фор ту на то (GiustinoFortunato) пак сма тра да 
фа ши зам ни је ево лу ци ја, не го ре ва ла ци ја (rivelazione), тј. из ла же-
ње на по вр ши ну ита ли јан ских окол но сти и про ти ври јеч но сти ко-
је су би ле у су прот но сти пре ма ли бе рал ној иде о ло ги ји гра ђан ске 
де мо кра ти је.”6) Ве ли ки ита ли јан ски фи ло зоф пра ва и по ли ти ко лог 
Ђор ђе Дел Ве кио (GiorgioDelVecchio, 1878-1970) ми шље ња је да 
фа ши зам ни је не га ци ја де мо кра ти је. На про тив, он је, ка ко је ње-
гов тво рац де фи ни сао, кон цен три са на де мо кра ти ја – ин те рес на-
ро да ко ји се нео ме та но спро во ди у по ли тич ком си сте му фа ши зма.7) 
Ернст Нол те де фи ни ше фа ши зам као: “раз вој ну дик та ту ру окре-
ну ту ка бу дућ но сти, без (пре те ра ног) по што ва ња за оним што је 
про шло, и са сво јим усме ре њем на прак тич не за дат ке...”8) Пре ма 
нај ве ћем иде о ло гу фа ши зма, Јо ва ну  Ђен ти леу (GiovanniGentille, 
1875-1944), фа ши зам пред ста вља увла че ње су ко бље них кла сних 
ин те ре са у из ми ри тељ ске др жав не струк ту ре – у са мо сре ди ште 
по ли тич ког си сте ма др жав не вла сти.9)

РАЗВОЈФАШИЗМА–ДРУШТВЕНИКОНТЕКСТ
Фа ши стич ки по ли тич ки по крет ни је на стао од јед ном, на мах. 

У су шти ни он је са чи њен од се ди мен ти ра них на сле ђа ис ка за них 
зах те ва ита ли јан ских ма са уоб ли че них у на ци о нал ну во љу ко ја 
је стре ми ла раз ли чи тим ци ље ви ма: зах те вом за Ре пу бли ком, ире-

3) Vi ljem Riz: Rečnik–filozofijaireligija, De re ta, Be o grad, 2004, str. 223.
4) Та ко нпр: Mi lan Bo sa nac, Oleg Man dić, Stan ko Pet ko vić, “Fa ši zam”, Rječniksociologijei

socijalnepsihologije, In for ma tor, Za greb, 1977, str. 174: “U fa ši zmu dje lu je sna žan dr žav ni 
i po li cij ski apa rat. To je raz do blje ve li ke mo ći krup nog fi nan sij skog ka pi ta la. Zbog sna žnih 
i če stih in ter ven ci ja dr ža ve u pri vre di fa ši zam pre ra sta u je dan od ob li ka dr žav nog ka pi ta li-
zma.”

5) “Unamiliziaalserviziodellanazione” (Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o-
grad, 1990, str. 273)

6) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 4.
7) Ду шан Не дељ ко вић: Идеолошкисукобдемократијеифашизма, Ско пље, 1938, стр. 20.
8) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 234.
9) Gi o van ni Gen ti le, An tony Ja mes Gre gor: Originsanddoctrineoffascism–withselections

fromotherworks, Tran sac tion Pu blis hers, 2004, р. 35.
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ден ти змом, на сто ја њи ма за очу ва њем тра ди ци ја ка то лич ког хри-
шћан ства, зах те вом за со ци јал ном прав дом кроз до ки да ње бур жо-
а ско-ка пи та ли стич ког по рет ка... Во ђа фа ши ста Бе ни то Му со ли ни 
(BenitoAmilcareAndreaMussolini, 1883-1945), с’ по чет ка твр до кор-
ни ре пу бли ка нац, вре ме ном је ком би но вао раз ли чи те иде о ло шке 
по ли тич ке зах те ве сла жу ћи их у сло је ве кон тра дик тор них ци ље ва 
на сто је ћи да из ми ри кла сне су ко бе ко ји су де ста бли зо ва ли мла ду 
ита ли јан ску др жа ву.10) По сма тра ју ћи по вој фа ши зма, и ње гов раз-
вој ни пут, мо же се уочи ти из ве стан по ли тич ки при ступ ко ји на сто-
ји да син те ти ше ис кљу чи во сти, да по ве же про ти ву реч но сти – да се 
по ви ја и ме ња сход но зах те ви ма вре ме на.11) Оту да је фа ши стич ка 
док три на, раз вој но гле да на, не до след на и пу на кон тра дик тор но-
сти, па ју је ја ко те шко опи са ти, а још те же де фи ни са ти.

Пр ви зах тев, зах тев за усто ли че ње Ре пу бли ке, по ка зао се као 
не мо гу ћа ми си ја, па су Му со ли ни је ви со ци ја ли сти пре ћут но и не-
вољ но, ипак при хва ти ли мо нар хи ју и ушли у по ли тич ку ко ла бо ра-
ци ју са ди на сти јом Са во ја. Мо нар хи ја, на че лу са кра љем Вик то-
ром Ема ну е лом III (VittorioEmanueleIII, 1869-1947), би ће врх ле-
де ног бре га по ли тич ког си сте ма фа ши стич ке др жа ве.12) Па и по ред 
све га, фа ши сти ће за др жа ти сан о CivilitàRomana, ко ју су, сла ве ћи 
кроз IlgrandeStato, као узор про на ла зи ли уRomanità.13)

Ка да је реч о на ци о нал ном пи та њу Му со ли ни је за го ва рао твр-
до кор ни на ци о на ли зам ба зи ран на ире ден ти зму и ре ви зи о ни зму. 
Ита ли ја се на кон пр вог свет ског ра та на шла са (јав ном њењ ски) не-
при хва ће ним гра ни ца ма од Ти рен ског до Ја дран ског мо ра. Кљу чан 
мо ме нат, три јум фа лан ула зак Д’ Анун ци је вих (GabrieleD’Annun
zio, 1863-1938) тру па у Ри је ку (Fiume),  по де лио је на кнад но ита ли-
јан ску јав ност, јер ве ћи на, па ни Му со ли ни и ње го ва пар ти ја, ни су 
ви ше би ли за ин те ре со ва ни да на ста ве кон флик те са су се ди ма ко ји 

10)  На јед ном ме сту Му со ли ни ка же: “No to ni je do sta. Po treb no je po sle je din stve ne stran ke 
to ta li tar na Dr ža va, tj. dr ža va, ko ja ap sor bu je u se be (da bi se tran sfor mi sa la i po ten ci ra la, 
pre o bra zi la i po ja ča la) sve sna ge, sve in te re se, sve na de jed nog na ro da.” (Be ni to Mu so li ni: O
korporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 1937, str. 25)

11)  Ig na zio Si lo ne, Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 166: “... fa ši zam kod svog obra ta u svom raz vit ku, uda rao prav cem, ko ji je bio di ja-
me tral no su pro tan ono me, ko ga je Mus so li ni pr vo bit no imao u vi du. To je bio nje gov osnov ni 
po kre tač ki kva li tet.”

12)  Mar co Pi ra i no, Ste fa no Fi o ri to, L’identitàfascista–progettopoliticoedottrinadelfasci
smo, Lu lu.com, 2007, р. 22-23.

13)  Ig na zio Si lo ne: Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 237: “... fa ši zam je stvo rio mit Romanità (Rimljanstva), u ko me on se be pred sta vlja 
ma sa ma kao us kr slu rim sku sla vu.”



стр:145160.

- 149 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

би зе мљу за си гур но уву кли  у не же ље ни рат ни по жар. Из ре до ва 
нај твр до кор ни јих ре ви зи о ни ста и ире ден ти ста Му со ли ни је до жи-
вљен као “на ци о нал ни па јац и шар ла тан”.14) Па ипак, Му со ли ни ће 
им то за пам ти ти, а соп стве ни ми ли та ри зам по че ће да спро во ди већ 
од сре ди не три де се тих го ди на, во де ћи агре сив не ра то ве за но ве ко-
ло ни је и жи вот ни про стор.

О од но су фа ши зма и ка то ли чан ства до ста је пи са но. С’ по чет ка 
Му со ли ни је ва стран ка је ан ти кле ри кал на и ан ти ка то лич ка. Ње ни 
ак ти ви сти на те ре ну са под јед на ким жа ром рас ту ра ју ко му ни стич-
ке и ка то лич ке син ди ка те. За фа ши сте цр ква је на зад на уста но ва 
чи ји тра ди ци о на ли зам оме та дру штве ни раз вој и мо дер ни за ци ју. 
Ме ђу тим, ка ко је вре ме од ми ца ло, и ка ко се фа ши зам ета бли рао у 
др жав не струк ту ре вла сти, та ко је и оштри ца спрам ка то ли чан ства 
сла би ла. Му со ли ни је схва тио сна гу рим ске цр кве и по ку шао да 
ис ко ри сти њен ин те гра ли зам у ци љу да љег ја ча ња др жа ве и ста би-
ли за ци је по рет ка. Он се на про сто ни је ме шао у цр кве на пи та ња.15) 
На кон Ла те ран ског спо ра зу ма из 1929. го ди не Му со ли ни при зна је 
ис кљу чи вост ка то лич ке вер зи је хри шћан ства на про сто ру Ита ли-
је. Све га не ко ли ко го ди на ка сни је пап ска ен ци кли ка Quadrogesimo
anno по ста ће основ на смер ни ца кор по ра тив ног устрој ства ита ли-
јан ске др жа ве.16)

Ко нач но, че твр то, не до след но од сту па ње фа ши ста огле да ло се 
и у пи та њу со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. Вр ло ра но, Му со ли ни се 
од ре као марк си стич ког пу та у со ци ја ли зам иако је, с’ по чет ка, био 
ње гов ва тре ни при ста ли ца. Ка ко је вре ме од ми ца ло та ко се Му-
со ли ни све ви ше дис тан ци рао од ре во лу ци о нар ног со ци ја ли зма. 
На кон бољ ше вич ке ре во лу ци је, он ће по ста ти огор чен про тив ник 
свих ле ви чар ских, про ко му ни стич ких по ли тич ких су бје ка та (по-
ли тич ких пар ти ја, син ди ка та, штам пе...). Фа ши сти су већ од кра ја 

14) О овом су ко бу све до чи и: Mic hael Art hur Le deen, D’Annunzio–thefirstduce, Tran sac tion 
Pu blis hers, 2002, р. ХIV

15) О ово ме по сто је ја сни за пи си. Та ко нпр. у: Ger lan do Len ti ni, PioXI,l’ItaliaeMussolini, 
Città Nu o va, Ro ma, 2008, р. 80: “A pro po si to del con flit to del 1931 tra Chi e sa ita li a na e 
Sta to fa sci sta, al lorché ave va sop pres so l’ Azi o ne Cat to li ca, Mus so li ni nel lo stes so ar ti co lo 
scri ve va: Il con flit to eb be di ver se fa si, ta lu ne del le qu a li mol to acu te e durò di ver si me si. 
Ma ai pri mi di set tem bre 1931 fu re go la to con re ci pro ca sod dis fa zi o ne. Nes su no Sta to è più 
to ta li ta rio e auto ri ta rio del lo Sta to fa sci sta, nes su no Sta to è più ge lo so del la sua soverenità e 
del suo pre sti gio, ma ap pun to per ciò lo Sta to fa sci sta non sen te il bi sog no di in ter ve ni re in 
ma te rie che esu la no dal la sua com pe ten za... Tut ti co lo ro che si so no in cam mi na ti per qu e sta 
stra da han no do vu to, pre sto o tar di, ri co no sce re il lo ro er ro re.”

16) О под чи ња ва њу фа ши зма ка то ли ци зму ви де ти у: John F. Pol lard, TheVaticanandItalian
fascism192932–astudyinconflict, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, р. 145 и да ље.
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Ве ли ког ра та ушли у то тал ни рат на те ре ну про тив ле вих по кре та 
и син ди ка та. Њи хо во стра нач ко обез бе ђе ње вре ме ном ће за до би ти 
ми ли тант не цр те, би ће то пра ва стра нач ка вој ска са раз гра на том 
без бед но сном струк ту ром на ме сним и оп штин ским ни во и ма стра-
нач ке ор га ни за ци је. У тре нут ку ка да Му со ли ни об ја вљу је то тал ни 
рат “бољ ше вич кој по ша сти” снопови прућа пред ста вља ју ре а лан 
чи ни лац на те ре ну ко ји чу ва по сто је ћи ка пи та ли стич ки еко ном ски 
мо дел при вре ђи ва ња.17) Већ је та да ви дљи во да Му со ли ни ста вља 
пред се бе у за да так да очу ва по сто је ћи по ре дак, али и да га си стем-
ски ме ња.

Те су про ме не ви дљи ве на сва ком ко ра ку. По нај пре, Му со ли-
ни уво ди рад као со ци јал ну ка те го ри ју. То за по сле ди цу има да је 
сва ко ме га ран то ва но пра во на рад. За раз ли ку од епо хе ли бе рал но-
ка пи та ли стич ке де мо кра ти је, у ко јој је рад ако не из у зе так, а оно 
сва ка ко не пра во, у фа ши стич кој ери чо ве ку се га ран ту ју рад и пла-
та.18) Дру го бит но обе леж је фа ши зма је ели ми на ци ја кла сне бор-
бе. На ме сто тр жи шне уво ди се договорнаекономија. За раз ли ку од 
бољ ше вич ког со ци ја ли зма, где је до го вор на еко но ми ја ди рек тив-
ног ти па, фа ши стич ка до го вор на еко но ми ја је по сле ди ца кон тро-
ли са них али же сто ких пре го во ра вла сни ка ка пи та ла и син ди ка та. 
Ова преговорнаекономија оба вља се у фа ши стич ким те ли ма или 
кор по ра ци ја ма, где се уз др жав ну аси стен ци ју из ми ру ју ин те ре си 
ра да и ка пи та ла.19) По ли тич ко е ко ном ска струк ту ра кор по ра ци ја би-
ва пре не та у ре пре зен та тив на те ла. На род ви ше не пред ста вља ју 
по сла ни ци ко ји су иза бра ни са ли ста по ли тич ких стра на ка на оп-
штим тај ним из бо ри ма, као у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма, већ 
су ко оп ти ра ни пред став ни ци кор по ра ци ја, ко је са ме кор по ра ци је и 
пред ла жу, а би ра их Вла да. Ово већ ука зу је на тре ћу, и по след њу 
бит ну од ли ку фа ши зма. Фа ши зам не са мо да уки да ви ше пар тиј-
ски по ре дак вла сти, већ ис ка зу је тен ден ци ју да уки не и соп стве-

17) Re in hard Kühln: Oblici građanske vladavine– liberalizam/ fašizam, Ko mu nist, Be o grad, 
1978, стр. 169: “Pre ma Thal he i me ru je, krup na bur žo a zi ja ustu pi la po li tič ku moć fa ši stič koj 
eg ze ku ti vi ka ko bi mo gla za dr ža ti svo ju so ci jal nu vla da vi nu.”

18) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 35: “... спа се ње 
се од но си на ства ра ње фа ши стич ке иде је со ци јал не прав де ко ја под ра зу мје ва обез бе ђен 
рад, пра вич ну на гра ду, до сто јан дом, мо чућ ност не пре ста ног раз вит ка и по бољ ша ња.»

19) Ду шан Не дељ ко вић: Идеолошкисукобдемократијеифашизма, Ско пље, 1938, стр. 32: 
“Бо ри ти се про ти ву бор бе кла са, тј. по ку ша ти да се кла се одр же и са чу ва ју њи хо вим 
за тва ра њем у кор по ра ци је ко је ће као по слу шни ор га ни  дру штве но се ин те гри са ти 
(l’integrationsociale) у то тал ној со ли дар но сти (lasalidaritétotale) кор по ра тив не др жа-
ве.”
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ну стран ку, а ти ме и јед но пар тиј ски по ре дак.20) Стра нач ке бор бе, 
сит но пар ти зам, на год бе, тр го ви не, рат на те ре ну, про ли ва ње кр ви 
и пар то кра ти ја, по чи шће не су из по ли тич ког жи во та зе мље. На њи-
хо во ме сто до ла зи нај пре са мо јед на стран ка, фа ши стич ка, али и 
она, на кнад но, ис ка зу је тен ден ци ју да се уто пи у све моћ ну др жав-
ну струк ту ру. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИОКВИР
ПОЛИТИЧКОГСИСТЕМАФАШИЗМА

По ли тич ки си стем фа ши зма ба зи ран је на не ко ли ко ва жних 
по ли тич ких и дру штве них на че ла о ко ји ма је већ би ло ре чи, а ко је 
у епи цен тар дру штве них и по ли тич ких де ша ва ња сме шта ју др жа-
ву, и то: као ор га ни за ци ју за за шти ту сло бо де по је дин ца, као из вор 
сна ге на род не во ље, као по сред ни ка из ме ђу ра да и ка пи та ла...21) 
Све је ово до при не ло из град њи јед ног спе ци фич ног по ли тич ког 
ске ле та ко ји кроз сво ју струк ту ру у пот пу но сти не ги ра «ве штач ке» 
кон трол не ме ха ни зме по де ле вла сти ли бе рал но де мо крат ског по-
рет ка на сто је ћи да ар ти ку ли ше но ве со ци јал не зах те ве ма са за пра-
вич ни јим дру штвом, кроз но ви по ли тич ки си стем. Уме сто по де ле 
вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, на ме сто ин си сти ра ња на 
фор мал ној и но ми нал ној рав но прав но сти по је ди на ца ко ји би (кроз 
по ли тич ке пар ти је) гла са ли за из ве сне иде о ло шке кон цеп ци је, са да 
се ну ди по ли тич ки си стем ствар них мо ћи у дру штву ко је стре ме да 
ка на ли шу ин те ре се свих дру штве них сло је ва (интегрализам). 

У цен тар по ли тич ких зби ва ња на ме сто фор мал них људ ских 
пра ва и сло бо да по је ди на ца, уме сто ко ли чин ски из ра же ног зби ра 
гла со ва на из бо ри ма, тр жи шне кон ку рен ци је и све то сти при ват ног 
вла сни штва, са да се ну ди не што дру го и но во, не што што обез-
бе ђу је ре ал но ка на ли са ње ин те ре са у еко ном ски рас тр за ном дру-
штву.22) То но во је еко ном ски раст и дру штве ни раз вој.23) Не ви ше 

20) Ро бер Па ри ци ти ра са мог Му со ли ни ја: “Nousconstitueronsl’antiparti – ava it donc dit 
Mus so li ni.” (Ro bert Pa ris: HistoiredufascismeenItalie, Françoise Ma spe ro, Pa ris, 1962, р. 
217)

21) Eli za beth Wi ske mann: FascisminItalyItsDevelopmentandInfluence, Mac Mil lan-St. Mar-
tin’s Press, Lon don-New York, 1969, r. 21: “The Sta te re pre sents the aspi ra tion and the ef fort 
of the pe o ple, as a com mu nity, to wards ma te rial and spi ri tual advan ce ment...”

22) О схва та њу сло бо де у фа ши зму пи са но је мно го. Та ко нпр. ака де мик Ко ста Ча во шки 
пи ше: “Фа ши зам је са мо за ону сло бо ду ко ја је ди но мо же би ти озбиљ на, за сло бо ду др-
жа ве и по је дин ца у др жа ви.” (Ко ста Ча во шки: Уводуправо, Дра га нић, Бе о град, 1996, 
стр. 212)

23) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 233.
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сло бо да по је дин ца за рад уну тра шње сло бо де ин ди ви дуе из ра же не 
у пра ву на при ват ност, већ но ви ква ли тет: сло бо да по је дин ца за рад 
ње го ве ре ал не сло бо де, за рад ње го ве лич не по тре бе и по тре ба ње-
го вог окру же ња.24) Јед ном реч ју, ко лек ти ви зам за рад бо љит ка имао 
је по тре бе да за ме ни ин сти ту ци о нал ни оквир сти ца ња и очу ва ња 
по сто је ћих со ци јал них по зи ци ја.25)

У та квим окол но сти ма по ли тич ки си стем фа ши зма имао је 
сле де ће ка рак те ри сти ке:

1. Сход но про кла мо ва ном кор по ра тив ном устрој ству «за раз-
ли ку од пар ла мен та ка кав је био ра ни је,.. ита ли јан ску на род ну 
скуп шти ну са ста вља ју пред став ни ци, од ко јих сва ки има за со бом 
од ре ђе не гра не де лат но сти на род ног жи во та. Он пред ста вља ту 
гра ну,..»26) Ово за по сле ди цу има не иде о ло шку, већ стру ков ну за-
сту пље ност дру штве них сло је ва у ита ли јан ској Ка ме ри. Та ко, се 
ак це нат ви ше не ста вља на со ци јал но е ко ном ски ста тус по је ди на ца 
уну тар дру штве них сло је ва у јед ној кла сич ној плу то кра ти ји, већ се 
ну ди за шти та ин те ре са по је ди них про фе си ја, и њи хо ва по ли тич ка 
за сту пље ност у пред став нич ким те ли ма.27) Уме сто да се до пу шта 
бор ба его и стич них ин те ре са по је ди них дру штве них сло је ва са да 
се фа во ри зу је дру штве ни ин те гра ли зам кроз за шти ту оп штих ин-
те ре са свих нео п ход них стру ка у јед ном дру штву.28)

2. Ста вив ши у епи цен тар све у куп не по ли тич ке фи ло зо фи је 
при вред ни раст и све у куп ни дру штве ни раз вој, фа ши зам је тра-
гао за на чи ни ма ефи ка сне вла да ви не.29) Он је овај циљ на сто јао да 

24) Фа ши зам “je za onu jed nu slo bo du, ko ja mo že bi ti ozbilj na stvar, slo bo du dr ža ve i po je din-
ca u dr ža vi.” (Be ni to Mu so li ni: Okorporativnojdržavi, Štam pa ri ja Ma dža re vi ća, Be o grad, 
1937, str. 58)

25) О ово ме ви ше у: Gi u lio Sa pel li, “Per la sto ria del sin di ca li smo fa sci sta – tra con trol lo so ci a le 
e con flit to di clas se”, Studistorici, 3/78, Fon da zi o ne Is ti tu to Gram sci, 1978, p .627-656.

26) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 74.
27) Фа ши стич ки те о ре ти ча ри пре ци зно ра за зна ју раз ли ку из ме ђу кла се и ста ле жа. Кла са 

има не га тив ну ко но та ци ју, па је нео п ход но да је ста ле шки кор по ра ти ви зам за у зда. (О 
ово ме у: Ju raj Šće ti nec, Korporativnouređenjedržave–sobziromnanoviaustrijskiustav, 
Na kla da vla sti ta, Za greb, 1935, str. 18: “Bu du ći da je sta lež po svo joj kon sti tu ci ji i funk ci ji 
ele me nat dru štve ne su rad nje i dru štve nog mi ra, to će bi ti ten den ci ja sta le ške or ga ni za ci je 
dru štva, da uklo pi kla sne ele men te u sta le šku or ga ni za ci ju ta ko, da in te re si zva nja i op ći in-
te re si za jed ni ce stek nu pre va gu nad ma te ri jal nim in te re si ma po je di nih kla snih sku pi na.”)

28) Oli ve ra Mi lo sa vlje vić: Savremenicifašizma, Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, Be-
o grad, 2010, str. 120: “Po Mir ku Ko si ću, fa ši zam je kao naj vi šu vred nost is ti cao na ci o nal nu 
so li dar nost, zbog če ga su di sci pli no va ni od no si po je di nih pri vred nih gra na one mo gu ća va-
njem kla sne bor be i us po sta vlja njem sa rad nje kor po ra ci ja kao so ci jal ne sa dr ži ne na ci je.”

29) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 456: “Фа ши зам пре тва ра 
др жа ву од ста тич ке сна ге у ди на мич ку. (...) Др жав на ак тив ност – тре ба да об у хва ти све 
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спро ве де пре ко нај моћ ни је, и нај ор га ни зо ва ни је, ма њи не у дру-
штву – пре ко др жа ве.30) Др жа ва се до жи вља ва као «те жња и на пор 
љу ди, као за јед ни це, пре ма ма те ри јал ном и ду хов ном на прет ку».31) 
На че лу др жа ве на ла зи се Во ђа (или Duce).32) Он је не ка вр ста са-
мо ни клог вла да ра, ема на ци ја на род них по тре ба, пред вод ник... – у 
сва ком сми слу јед на све оп шта ха ри змат ска лич ност.33) ... Та ко: «но-
си лац су ве ре но сти је др жа ва или још пот пу ни је, њен во ђа (отац 
на ци је) чи јој је во љи др жа ва пот чи ње на ка ко би се оства ри ла иде ја 
на ци је.»34) Ита ли јан ски Во ђа је за ми шљен као чо век са ви зи јом, 
пред вод ник.35) Он је исто вре ме но и на род ни три бун (шеф стран ке) 
и Пред сед ник вла де.36) «Сва те жи на па да са да на Ве ли ко ве ће и 
ти ме на Ду чеа као на ње го вог пред сед ни ка. Ду че је тај ко ји са зи ва 
Ве ли ко ве ће и мо же да по сло бод ној про це ни од ре ђу је број ње го-
вих чла но ва. Бу ду ћи да и оне ко је по сво јој ду жно сти при па да ју 
Ве ли ком ве ћу Му со ли ни би ра на дру ге на чи не, про из и ла зи да нај-
ви шим ор га ном за и ста упра вља као лут кар ским по зо ри штем...»37)

При мет но је да је у фа ши стич ком по рет ку Вла да све моћ на ин-
сти ту ци ја. Она мо же све.38) Али без Во ђе или Ду чеа она не мо же 

стра не дру штве ног жи во та.”
30) www.ilduce.net/.../storiafascismo/ordinamentostatofascista%202parte.pdf, “Or di na men to 

del lo Sta to fa sci sta”, p. 17: “Fa sci smo di ve nu to Re gi me, e ci oè l’autorità del lo Sta to so vra no, 
che ha fi ni su per i o ri a qu el li de gli in di vi dui e dei grup pi e che la sua sovranità (in vi sta de gli 
in te res si su pre mi e col let ti vi del la Na zi o ne) vu o le ri go ro sa men te e in de fes sa men te at tu a re.”

31) Eli za beth Wi ske mann, FascisminItalyItsDevelopmentandInfluence, Mac Mil lan-St. Mar-
tin’s Press, Lon don-New York, 1969, р. 21: “The Sta te re pre sents the aspi ra tion and the ef fort 
of the pe o ple, as a com mu nity, to wards ma te rial and spi ri tual advan ce ment...”

32) Še fik Ba ra ko vić: “Po jam i po ja va fa ši zma”, Anali, 5/10: 83-118, Prav ni fa kul tet, Ze ni ca, 
2010, str. 89-90: “Po jam Du če (vojvodafašista, Ducedelfascismo) pri la go đe no je uve den 
u pro gra mi ra nom osla nja nju na dr ža vu da auto ri te tom vo đe Mus so li ni is klju ču je ide o lo ške i 
po li tič ke tak ma ce...”

33) Chri stop her Hib bert: Musolini, Al fa, Za greb, 1977, str. 13: “Od naj ra ni jih da na, pri znao je 
jed nom, vje ro vao je da je do šao na svi jet za to da ga uz dr ma i iz ne na di, čak mu se či ni lo da je 
i dan nje go va ro đe nja mno go obe ća vao.” 

34) Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 99.
35) О ова кла сич на осо би на ли дер ства ни је са мо обе леж је фа ши зма, ре дов на је и у за пад-

ним де мо кра ти ја ма. (О то ме ви ше у: Дра ган Су бо тић, “Ли дер ство и дру штве ни су ко би 
у по ли ти ци”, Политичкаревија, 2-4/07: 477-510, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о-
гра ду, 2007, стр. 478)

36) Doc. Nº 15, Exaltationof fascistGrandCouncil, Law of De cem ber 9, 1928: “Art.2: The 
Head of Go vern ment, Pri me Mi ni ster Sec re tary of Sta te, is by right Pre si dent of the Grand 
Co un cil of Fa scism.” 

 “Art.3: The Ge ne ral Sec re tary of the Na ti o nal Fa scist Party is Sec re tary of the Grand Co un-
cil.”

37) Ernst Nol te: Fašizamusvojojepohi, Pro sve ta, Be o grad, 1990, str. 273-274.
38) Ова из град ња јед не све моћ не Вла де, о че му је већ би ло ре чи, те кла је по сте пе но. (О 

то ме и у: Wil li am Hal pe rin, MussoliniandItalianFascism, Prin ce ton, New Jer sey, 1964, r. 
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ни шта.39) Ду че сход но сво јим овла шће њи ма мо же сме њи ва ти ми-
ни стре. «Шеф вла де... ко ор ди ни ра де лат ност чла но ва вла де и упра-
вља њо ме. Он ни је шеф јед ног ко лек тив ног ор га на, већ је но си лац 
са мо стал них овла шће ња, са мо стал не вла сти. Ње му за кон од ре ђу је 
ду жност и пра во да упра вља.»40) За раз ли ку од пе ри о да ви ше пар-
ти зма ка да су се вла де сме њи ва ле «ки не ма то граф ском бр зи ном», у 
фа ши зму су вла де по ста ле стал не и ста бил не.41) Оне ни ка да ни су 
па да ле, јер је Во ђу (или Пр вог ми ни стра) би ло не мо гу ће сме ни-
ти. Он је тŷ – не про ла зан. Вла да је, да кле, ста бил на чак и ка да се 
ми ни стри че сто за ме њу ју. То обез бе ђу је оп шту по ли тич ку ста бил-
ност.

3. Цен трал но ме сто по ли тич ког жи во та са чи ња ва, да кле, све-
моћ на ег зе ку ти ва. «Вла да је, по но вом устав ном ре ду ко ји од го ва-
ра док три нар ним ста во ви ма фа ши зма, по ли тич ко вођ ство на ци је 
и др жа ве. Пре ма то ме пар ла мент не мо же да про пи ше пра ви ла за 
де лат ност вла де.»42) Она је то ли ко моћ на да име ну је по сла ни ке у 
ита ли јан ску Ка ме ру. По сла ни ци се би ра ју не као на род ни, или бар 
вла ди ни пред став ни ци, већ као пред став ни ци свих ва жни јих стру-
ка у зе мљи.43) На тај је на чин ита ли јан ска Ка ме ра по ста ла, не ви ше 
пред став ни штво на ро да (ме ха нич ки збир па лих гла со ва у де мо-
крат ским ре жи ми ма), већ пред став ни штво стру ка или про фе си ја. 
По ли тич ки си стем фа ши зма пред ви ђа ре флек сив на пра ва фа ши-
стич ких по сла ни ка у за ко но дав ној вла сти: «по сла ни ке би ра ег зе ку-

44: “The fol lo wing De cem ber (1928) Mus so li ni ob ta i ned par li a men tary ac tion on a me a su-
re that ga ve the grand co un cil a de ci si ve ro le in the most vi tal do main of na ti o nal po li tics. 

 The co un cil... fi nally, it was in ve sted with the pa ra mo unt fun ction of co or di na ting and in te-
gra ting all the ac ti vi ti es of the re gi me.”)

39) Ibi dem, р. 45: “The con sti tu ti o nal in no va ti ons not only ma de the Fa scist grand co un cil the 
su pre me or gan of the sta te; they al so ra i sed Mus so li ni to the pin nac le of his aut ho rity. He was 
by right pre si dent of the grand co un cil.”

40) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78. 
41) Вла дан Стан ко вић: “Те о ри ја ели те и фа ши зам”, Политичкаревија, 2/03: 159-172, Ин-

сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 169: “У обра ћа њу ли бе рал ним кон-
зер ва тив ци ма, у Ми ла ну, 4. ок то бра 1934, Му со ли ни ка же: Услиједкинематографског
мијењањавладабила јебирокрација јединиелементстабилности.Безбирокрације
ималибисмоапсолутнихаос!..”

42) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78.
43) To dor Ku ljić: Fašizam, No lit, Be o grad, 1978, str. 122: “Fa ši zam je, pre sve ga, tre ba lo da 

stvo ri sna žnu eg ze ku ti vu ko ja bi bi la u sta nju da za hva tom u pri vred ni ži vot pre va zi đe eko-
nom sku kri zu, jer me ha ni zmi tr ži šta i kon ku ren ci je ni su vi še mo gli da odr ža va ju sta bil nost 
pri vred nog si ste ma.”
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тив на власт, она их са зи ва и мо же у сва ком ча су опо зва ти».44) И не 
са мо да су ре флек сив на пра ва по сла ни ка већ и су ди ја (суд ска ин-
стан ца): фа ши стич ка вла да мо же иза бра ти и раз ре ши ти су ди је, без 
ика квих прав них огра ни че ња, уко ли ко др жи да су су до ви не а жур-
ни, или да оме та ју рад др жав них ор га на ко ји не са мо да омо гу ћа-
ва ју, већ ак тив но и оства ру ју раз вој це ло куп ног дру штва.45) Вла да 
по се ду је ши ро ка овла шће ња да, ка да хит ност по ступ ка то на ла же, 
до но си (соп стве не) уред бе са за кон ском сна гом.46)

4. За ко но дав на ак тив ност оба вља се дво ја ко. Основ ни или ор-
ган ски за ко ни до но се се у ре дов ном, пле на ра ном по ступ ку ве ћи-
ном гла со ва у кво ру му пред став нич ких те ла: Ка ме ре и Се на та. Ме-
ђу тим, нај ве ћи број за ко но дав них ре ше ња не до но си се пле нар но. 
Иза бра ни по сла ни ци има ју оба ве зу да ство ре за кон ска ре ше ња из 
обла сти ко ју пред ста вља ју.47) То се од и гра ва та ко што они, за јед но 
са пред став ни ци ма сво јих кор по ра ци ја, из ра ђу ју за кон ски акт за 
област де лат но сти ко ју пред ста вља ју. По што пред лог за ко на бу де 
на пи сан он про ла зи ре дов ну про це ду ру: ула зи нај пре у за ко но дав-
ну ко ми си ју, а по том би ва усво јен на  за ко но дав ном од бо ру. У за-
ко но дав ном од бо ру се де ис кљу чи во пред став ни ци исте или срод-
них кор по ра тив них де лат но сти. Ово се обра зла же по тре бом да се о 
струч ним за кон ским ак ти ма из ја шња ва ју ис кљу чи во нај струч ни ји 
по сла ни ци из кор по ра ци је на ко ју се про пис и од но си.48) «Ути цај 
вла де, а на ро чи то ње го вог ше фа, ко ји је исто вре ме но и шеф фа ши-
зма, обез бе ђен је та ко, да пар ла мент по ста је са рад ни ком вла де и 

44) Ig na zio Si lo ne: Fašizam–njegovpostanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 
1935, str. 241-242.

45) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 454: “То ви ше ни је пра-
зни прав ни фор ма ли зам и ја ло ва игра стра на ка: др жа ва је са да глав на ор га ни за тор ска 
сна га при вред ног и дру штве ног жи во та.”

46) Da ni lo Gre go rić: Italijanski korporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 76: 
“Ubr za na za ko no dav na prak sa, usta no vlje na no vim na či nom do no še nja za ko na pu tem za ko-
no dav nih od bo ra, ne di ra u osnov no pra vo vla de, da to na ro či tim za kon skim ovla šće nji ma, da 
sa ma u hit nim slu ča je vi ma mo že do ne ti ured be sa za kon skom sna gom.”

47) Ibi dem, стр. 75: “Pre ma no vom ure đe nju po sto je pr vo za ko ni, ko ji su pro šli sve fa ze par-
la men tar nog ra da i bi li usvo je ni na ple nar nim sed ni ca ma Pred stav nič kog te la: Skup šti ne i 
Se na ta. Dru go, po sto je za ko ni ko ji su pro šli sa mo kroz za ko no dav ne ko mi si je, za ko no dav ne 
od bo re jed nog i dru gog pred stav nič kog te la. Ova dru ga vr sta za ko na je pre ma pr voj u ve li koj 
i broj noj ve ći ni.”

48) Ово је још је дан до каз ис пре пле те но сти кор по ра ци ја и др жав не упра ве. Из у зев основ-
них за ко на сви оста ли про пи си има ју “ка рак тер уред би управ не вла сти.” (Сло бо дан Јо-
ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 452: “По што су кор по ра ци је др жав ни 
ор га ни, њи хо ва пра ви ла ли чи ла би на уред бе управ не вла сти.”)
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ње ним по моћ ни ком, са ве то дав цем, по ма га чем у за ко но дав ној обла-
сти оп штег за јед нич ког на род ног жи во та.»49)  

5. Сле де ћа од ли ка по ли тич ког си сте ма фа ши зма је сте ње гов 
не до ра ђе ни и ла тент ни па ра ле ли зам ин сти ту ци ја си сте ма. На и ме, 
у на сто ја њу да ус по ста ви то тал ну кон тро лу фа ши зма у дру штве-
ном и по ли тич ком жи во ту зе мље, Му со ли ни је на др жав ну гра ђе-
ви ну при до дао пар тиј ске из ра сли не сво је фа ши стич ке стран ке.50) 
То ком чи та вог си сте ма по ли тич ке вла да ви не фа ши зма (1922-1943. 
у Ита ли ји, и до 1945. го ди не у Ре пу бли ци СА ЛО), при ме тан је не-
до ра ђен па ра ле ли зам ин сти ту ци ја ко ји је под ра зу ме вао са по сто-
ја ње фа ши стич ких ин сти ту ци ја на те лу др жав них. Фа ши стич ка 
ми ли ци ја, фа ши стич ка днев на штам па, фа ши стич ко син ди кал но 
ор га ни зо ва ње, фа ши стич ке при ра сли не у вој сци... са мо су не ке од 
њих.51)

6. Ко нач но, ма да не и нај ма ње ва жно, су кор по ра ци је. Кор по-
ра ци је су за ми шље не као др жав на те ла, не ка вр ста из ми ри те ља ра-
да и ка пи та ла, и не спор но сред ство спа ша ва ња по ли тич ког си сте-
ма од со ци јал них ре во лу ци ја, ко је су (у јед ном тре нут ку) пре ти ле 
да зе мљу уву ку у ха ос, анар хи ју и из не дре кла сни пре врат по узо ру 
на Ок то бар ску ре во лу ци ју у Ру си ји. Устав ни кон цепт по ли тич ког 
си сте ма фа ши зма за ми шљен је та ко да оправ да со ци јал ну функ-
ци ју ра да.52) Сва ки по слов но спо со бан члан дру штва ду жан је да, 
у скла ду са нео то ми стич ком док три ном дру штве ног функ ци о на-
ли зма, ра ди и при вре ђу је.53) Фа ши зам та ко пре не при ко сно ве но-
сти људ ског до сто јан ства ис ти че не по ре ци ву по тре бу за раз во јем 
људ ске лич но сти.54) Из то га не сум њи во про из и ла зи да је на др жа ви 

49)  Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 78.
50)  Re in hard Kühln, Oblicigrađanskevladavine–liberalizam/fašizam, Ko mu nist, Be o grad, 

1978, str. 173: “Ova se osnov na struk tu ra mo di fi ci ra ti me što fa ši stič ka vla da s jed ne stra ne 
ogra ni ča va pod ruč je mo ći sta rih vo de ćih slo je va, po sta vlja ju ći po red po sto je ćeg iz vr šnog 
apa ra ta vla sti te par tij ske apa ra te s iz vr šnim ovla sti ma,..”

51)  На то ука зу је и Си ло не на не ко ли ко ме ста. (Та ко нпр: Ig na zio Si lo ne, Fašizam–njegov
postanakirazvitak, Za dru žna štam pa ri ja Mi le tić, Za greb, 1935, str. 110: “...u iz vje snim kra-
je vi ma vi še ni je bi lo raz li ke iz me đu ka dra fa ši zma i ka dra voj ske.”) 

52)  Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Ге ца Кон, Бе о град, 1935, стр. 456: “Има је дан ра дан 
прин цип ко ји на ла же чо ве ку да бу де рад на је ди ни ца у гру пи. То ли бе ра ли зам ни је уви-
ђао ка да је тра жио од др жа ве да се при ла го ди сло бо ди и ин те ре си ма по је дин ца.”

53)  Бра цо Ко ва че вић: Фашизам, НУБ Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка, 1994, стр. 27: “Ве ли ке ври-
јед но сти на ци је по ни шта ва ју ли бе ра ли стич ки кон цепт ин ди ви ду ал но сти. Оту да се и 
умје сто сло бо де ин ди ви дуе апо стро фи ра ње на ду жност и функ ци о нал на уло га...»

54)  Fran ce sco Lu i gi Fer ra ri, Ilregimefascistaitaliano, Ed. di Sto ria e Let te ra tu ra, 1983, р. 147: 
“... an che il fa sci smo cre de che un an nul la men to e una mor ti fi ca zi o ne del la personalità in di-
vi du a le si a no da esclu der si nel lo sta to mo der no. Ma ciò non perché ri co no sca un di rit to del 
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да ор га ни зу је та ко кон ци пи ран рад, и она је то учи ни ла оку пља-
ју ћи љу де у стру ке. Та ко про фе си је за до би ја ју ле га ли тет оку пља-
њем у кор по ра ци је. Кор по ра ци је по ста ју ре пре зен та тив на те ла – 
пред став ни штва за по сле них из по је ди них стру ка.55) Та ко се уме сто 
ап стракт ног пра ва гла са по је дин ца ато ми зи ра ног дру штва, до би ја 
кон крет но ве за ни ман дат стру ков ног пред став ни ка јед не но ве, ин-
те гри са не, за јед ни це кроз но ви са зив ита ли јан ског пар ла мен та.

VladanStankovic
POLITICALSYSTEMOFINTERWARITALY

Summary
Inthefollowingtext,theauthordealtwithpoliticalsystem
ofItalianfascistrule,intheinterwarperiod.Theauthor
combinesseveralscientificmethods,inordertograspthe
subjectfromawiderangle,applyingthegeneric,compa
rativeandobservationmethods,aswellassocialhistori
calmethodandanalyticalmethodinthesubject’sanalysis
(by legaldocuments).Thevalueof this researchreflects
itself in effort in finding the answers to the problem at
hand,whichis:Whatwerethemaincharacteristicsoffa
scistgovernment,whichshortcomingsandbenefitsithad,
when compared with liberalrepresentative democracy?
Thepresumedhypothesisbytheauthorwasthatthepoli
ticalsystemoffascistcorporatismwastheattempttogive
ananswerforthecrisisofliberaldemocraticcapitalism,
withacomprehensivepoliticalandinstitutionalreorgani
zationofsociety,andinsuchwaywhichwillleaveintact
theveryfoundationofcapitalismthepropertyownership.
Theneedforanswerthatwouldaddresstherealsituation
leadtotheformationoffascistpoliticalsystem...Theaut
horgivesatfirst, thegeneral frameworkfor thesubject,
thanitpointsoutthegenesisofphenomenonandfinally,
thepoliticalsystemoftheobservedphenomenon.
Keywords:politicalsystem,fascism,democracy,institu
tions

l’in di vi duo al la libertà, su per i o re al lo sta to, da far si va le re con tro lo sta to, ma perché cre de 
che lo svi lup po del la personalità uma na sia un in te res se del lo sta to.” 

55) Da ni lo Gre go rić: Italijanskikorporativizam, Štam pa ri ja Po po vić, Be o grad, 1940, str. 40: “Za 
raz li ku od par la men ta ka kav je bio ra ni je,.. da na šnju ita li jan sku na rod nu skup šti nu sa sta vlja-
ju pred stav ni ci, od ko jih sva ki ima za so bom od re đe ne gra ne de lat no sti na rod nog ži vo ta. On 
pred sta vlja tu gra nu,..”
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pdf,“Or di na men to del lo Sta to fa sci sta”
Resume

Thepolitical systemof fascist rule, has retained certain
specificaspects:Charismaticrulerendowed(Duche,lea
der,orDuke),allpowerfulexecutivebranchofthegovern
ment,easilyreplacedminsters,assemblymembersappo
inted by the government and picked by the government
fromtheprofessionalstrataof theworkingclassorcor
porations,whicharenothingmore than state controlled
bodythatreconcilestheinterestsofworkers(unions)and
employers(chambers),replaceablejudges,oppressiveap
paratus emerged from party’s internal security, paralle
lismandhybridinstitutions(bothfascistandstate),state
interventionintheeconomy,ensuredenjoymentofpriva
tepropertytroughthepreservationofcapitalistmodelof
economyandbourgeoisplutocracy,broadsocialworker
rightsandlaborlaws.

Sintesi
Ilsistemapoliticodelfascismohamantenutoalcuneca
ratteristiche specifiche: dominatore carismatico dotato
(Duce,leader,oilduca),onnipotentepotereesecutivoodi
governo,ministri facilmente sostituibili, assemblea i cui
membrisononominatidalgovernotraleorganizzazioni
professionaliosocietàchenonsonoaltrocheunentesta
talecheconciliagliinteressideilavoratori(sindacati)e
datoridi lavoro (CamerediCommercio),variabilitàdei
giudici,processolegislativonellecommissioniparlamen
tarichesiedonorappresentantidellasocietà, l’apparato
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repressivo che è emersodallaparte che fornisce il par
titofascista,parallelismoeistituzioniibride(elostatoe
gli fascisti), l’interventodelloStatonell’economia,assi
curando il rispetto della proprietà privata attraverso la
conservazionedelmodocapitalisticodell’economiaedel
laplutocraziaborghese,ampidirittiassistente socialee
dirittodellavoro...

 Овај рад је примљен 30. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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Sа вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход ни ја 
не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-

* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни ча ва ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.1)

За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п ход-
на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на 
ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен-
тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. 
Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са 
цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји. 

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред не 
де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље. 

До са да шње ис ку ство по ка зу је да раз ли ке у ка рак те ру не по-
сред ног и по сред нич ког од лу чи ва ња про ис ти чу упра во из раз ли ка 
у при ро ди дру штве но-еко ном ских од но са на ко ји ма се за сни ва ју. 
Ини ци ра ње, до но ше ње и спро во ђе ње од лу ка бит но се раз ли ку ју у 
по сред нич ком и не по сред ном од лу чи ва њу. Кад се за јед нич ке по-
тре бе за до во ља ва ју на ба зи ад ми ни стра тив не кон цен тра ци је и ди-
стри бу ци је сред ста ва, ини ци ја ти ве по ти чу углав ном од ор га на ко ји 
и од лу чу ју о тим сред стви ма. Ини ци ја ти ве ко је без ма те ри јал ног 
по кри ћа до ла зе из ван ових ор га на не ма ју мно го из гле да за ре а ли-
за ци ју услед че га се рет ко и по ја вљу ју. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су 

1)  John Na is bitt, Мегатрендови,„Гло бус“, За греб, 1985., стр. 167.
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у ло кал ним за јед ни ца ма ко је ег зи сти ра ју на до та ци ја ма из бу џе та 
ини ци ја ти ве од стра не гра ђа на ве о ма рет ке или их уоп ште не ма.2) 

Да ли ће се по је ди не ини ци ја ти ве ре а ли зо ва ти за ви си, пре све-
га, од то га да ли ствар но из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес и да ли ће 
као та кве би ти при хва ће не од ве ћи не гра ђа на. Мо гу ће је да од ре-
ђе не ини ци ја ти ве из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес а да не бу ду при-
хва ће не због не схва та ња, као и обрат но, да из за блу де бу ду при хва-
ће не ини ци ја ти ве ко је тај ин те рес не из ра жа ва ју. 

Да би по је ди нач на ини ци ја ти ва пре ра сла у ко лек тив ну ини ци-
ја ти ву, не са мо да мо ра из ра жа ва ти ин те рес ве ћи не ко јој се упу ћу-
је, већ мо ра би ти пре ци зно де фи ни са на и до кра ја ра зу мљи ва за 
све ко ји уче ству ју у ње ном при хва та њу и оства ри ва њу. Не до вољ но 
убе дљи ве ини ци ја ти ве не ма ју из гле да на успех и кад су објек тив но 
у ин те ре су оних ко ји ма се упу ћу ју. 

Али и кад је са свим убе дљи ва, по кре ну та ини ци ја ти ва не ће ус-
пе ти ако за ње но оства ре ње не по сто је објек тив ни усло ви, због че-
га се пре по кре та ња од ре ђе них ини ци ја ти ва мо ра што по дроб ни је 
ис пи ти ва ти њи хо ва оства ри вост. За то се не по сред на де мо кра ти ја 
те шко мо же оства ри ва ти без си сте мат ских на уч них ис пи ти ва ња за-
јед нич ких по тре ба и објек тив них мо гућ но сти њи хо вог за до во ља-
ва ња, те ре дов ног упо зна ва ња јав но сти с оства ре ним са зна њи ма. 

При пре ма де мо крат ских од лу ка мо ра се сто га ор га ни зо ва ти 
та ко да ве ћи на већ у фа зи по кре та ња за јед нич ких ак ци ја игра од лу-
чу ју ћу уло гу, јер ко има ини ци ја ти ву тај фак тич ки и од лу чу је. Ра-
ди то га би се о сва кој по кре ну тој ини ци ја ти ви мо ра ли не по сред но 
из ја шња ва ти сви за ин те ре со ва ни, та ко да се она при хва та њем од 
стра не ве ћи не пре тва ра у њи хо ву ко лек тив ну ини ци ја ти ву. По кре-
ну те ини ци ја ти ве мо гу се при хва ти ти и оства ри ва ти по је ди нач но 
или ку му ла тив но, што за ви си пре све га од сте пе на хит но сти и мо-
гућ но сти до но ше ња од лу ка од ви тал ног ин те ре са. 

За раз ли ку од по сред нич ког од лу чи ва ња, не по сред но од лу чи-
ва ње по сво јој при ро ди ис кљу чу је сва ки мо но пол на ини ци ја ти ву, 
па са мим тим и хи је рар хиј ске од но се ко ји из ње га про ис ти чу. Ини-
ци ја тив ност ов де не за ви си од ка квог мо но по ла, већ пре све га од 

2) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007. ; Дра ган Мар ко вић, „На чин и об ли ци 
фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, бр. 4/2009.
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сте пе на мо ти ви са но сти сва ког су бјек та да се ан га жу је у по кре та њу 
за јед нич ких ак ци ја.

Већ са мим по кре та њем ини ци ја ти ве по чи ње при пре ма од лу ке. 
Сва ки пред лог за по кре та ње од ре ђе не ак ци је мо ра по ред ци ља ко ји 
се же ли по сти ћи, на зна ча ва ти и основ не усло ве за ње го во оства ре-
ње. Ти ме се исто вре ме но на зна чу је не са мо пред мет, већ и основ ни 
еле мент од лу ке ко ју тре ба до не ти. Та ко се при хва та њем од ре ђе не 
ини ци ја ти ве уна пред пред о дре ђу је основ на са др жи на од го ва ра ју ће 
од лу ке. 

Онај ко по кре ће ини ци ја ти ву има, по пра ви лу, од лу чу ју ћу уло-
гу у це лом про це су при пре ма ња од лу ке. У си сте му не по сред ног 
од лу чи ва ња ова се уло га пре но си на све чла но ве дру штве не за јед-
ни це. Уко ли ко гра ђа ни уче ству ју у по кре та њу за јед нич ких ак ци ја, 
они ће уче ство ва ти и у при пре ма њу од лу ка ко ји ма се утвр ђу ју за-
јед нич ки ци ље ви и на чин њи хо вог оства ри ва ња. Су шти на не по-
сред не де мо кра ти је и је сте у то ме да сви за ин те ре со ва ни су бјек ти 
не по сред но уче ству ју у це лом по ступ ку при пре ма ња и до но ше ња 
од лу ка.

Кад је од лу чи ва ње у функ ци ји за до во ља ва ња за јед нич ких по-
тре ба, он да је, у ства ри, и не из бе жно да у ње му сви за ин те ре со ва ни 
су бјек ти уче ству ју од по чет ка до кра ја. Да би до не ли ефи ка сну од-
лу ку, су бјек ти од лу чи ва ња мо ра ју прет ход но от кло ни ти све не спо-
ра зу ме до ко јих мо же до ла зи ти у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма. 
Ра ди то га је нео п ход но њи хо во по ли тич ко до го ва ра ње пу тем ко јег 
ће за јед нич ки из на ла зи ти нај при хва тљи ви ја ре ше ња за ускла ђи ва-
ње срод них и пре ва зи ла же ње про тив реч них ин те ре са. По ли тич ким 
до го ва ра њем се, у ства ри, ин те ре си раз ли чи тих су бје ка та сво де на 
за јед нич ки име ни тељ ко ји се у њи хо вом да љем ко му ни ци ра њу по-
ја вљу је као за јед нич ки ин те рес.

С об зи ром на та кву уло гу, по ли тич ко до го ва ра ње пред ста вља 
нај зна чај ни ју фа зу у при пре ма њу де мо крат ских од лу ка. Кад је 
утвр ђен за јед нич ки ин те рес и по стиг нут на че лан до го вор о ње го-
вом оства ри ва њу, да љи по сту пак се прак тич но сво ди на кон кре ти-
за ци ју тог до го во ра и нор ма тив но уоб ли ча ва ње од лу ке. Уко ли ко у 
по ли тич ком до го ва ра њу не по сред но уче ству ју сви за ин те ре со ва ни 
су бјек ти, у сле де ћим фа за ма не ће до ла зи ти до не спо ра зу ма ко ји би 
до во ди ли у пи та ње по стиг ну ти до го вор.

То прет по ста вља да је по ли тич ки до го вор до вољ но кон кре-
тан и да ја сно од ре ђу је су шти ну од лу ке. По ред ци ља ко ји се же ли 
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по сти ћи он мо ра да на зна чу је и усло ве од но сно на чин из во ђе ња 
за јед нич ке ак ци је ко ји од го ва ра ју свим или бар ве ћи ни за ин те ре-
со ва них су бје ка та. Ти ме се у осно ви уна пред де фи ни ше цео ток 
и ис ход за јед нич ке ак ци је, што је јед на од бит них прет по став ки 
ње ног успе шног из во ђе ња. Да би био при хва ћен и ре а ли зо ван, по-
ли тич ки кон цепт про гра ма и пла на за до во ља ва ња за јед нич ких по-
тре ба мо ра по ред на зна ча ва ња кон крет них по тре ба да де фи ни ше 
и ре до след њи хо вог за до во ља ва ња, из во ре и на чин удру жи ва ња 
сред ста ва, ре зул та те ко ји ће се по сти ћи и уче шће за ин те ре со ва них 
су бје ка та у њи хо вом ко ри шће њу. 

Ефи ка сност по ли тич ких до го во ра за ви си не са мо од то га ко ли-
ко они из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес, већ и да ли у њи ма уче ству-
ју сви за ин те ре со ва ни су бјек ти. Уко ли ко се сви су бјек ти опре де ле 
за од ре ђе на ре ше ња у фа зи по ли тич ког до го ва ра ња, си гур но је да 
ће се они за њих из ја сни ти и при до но ше њу од лу ка. На су прот то-
ме, не у че ство ва ње свих за ин те ре со ва них су бје ка та у по ли тич ком 
до го ва ра њу мо же има ти за по сле ди цу да се они при до но ше њу од-
лу ка због не схва та ња не из ја сне за до го во ре на ре ше ња и кад она 
из ра жа ва ју њи хо ве ин те ре се.

Оп ште уче шће за ин те ре со ва них су бје ка та у по ли тич ком до го-
ва ра њу не под ра зу ме ва, ме ђу тим, и оп шту са гла сност с по стиг ну-
тим до го во ри ма. Док по сто је су прот ста вље ни ин те ре си, та кву са-
гла сност објек тив но ни је мо гу ће увек по сти ћи. Због то га ће у од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма до ла зи ти до кон фрон та ци је раз ли чи тих ста во ва 
ко ји се не мо гу уса гла си ти, па ће по ли тич ки до го вор пред ста вља ти 
ста во ви ко је је при хва ти ла ве ћи на. Ти ме се зна чај до го ва ра ња не 
ума њу је, јер је и при до но ше њу де мо крат ских од лу ка од лу чу ју ћи 
глас ве ћи не.

До след но спро во ђе ње по ли тич ког до го во ра пред ста вља нај-
зна чај ни ји услов ко ји у фа зи при пре ма ња од лу ке тре ба ис пу ни ти. 
За то је нај це лис ход ни је да се ње го ва раз ра да и нор ма тив но уоб ли-
ча ва ње по ве ра ва ју гра ђа ни ма ко ји су се нај ви ше ан га жо ва ли и у 
ње го вом из гра ђи ва њу.

По ред до след не раз ра де по ли тич ких до го во ра у ко ји ма су не-
по сред но уче ство ва ли сви за ин те ре со ва ни су бјек ти, у фа зи при-
пре ме од лу ка мо ра ју би ти ис пу ње на бар још два зна чај на усло ва. 
Је дан је пре ци зно и ја сно фор му ли са ње пред ло га од лу ка та ко да 
бу ду до кра ја ра зу мљи ви за све уче сни ке од лу чи ва ња; и дру ги, пра-
во вре ме но упо зна ва ње уче сни ка од лу чи ва ња ка ко са са мим пред-
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ло зи ма од лу ка та ко и са свим оста лим еле мен ти ма по треб ним за 
од лу чи ва ње.

Кад су ис пу ње ни ови усло ви, са мо до но ше ње де мо крат ских 
од лу ка не пред ста вља по се бан про блем. Њи ме се са мо по твр ђу је 
опре де ље ње ко лек тив но из ра же но кроз по ли тич ко до го ва ра ње. То 
по ка зу је да је до но ше ње од лу ке ор ган ски по ве за но с њи хо вом при-
пре мом и да је ак тив но уче шће у при пре ми би тан услов ствар ног 
уче шћа у до но ше њу од лу ка.

Да би се омо гу ћи ло истин ски де мо крат ско од лу чи ва ње, са мом 
из ја шња ва њу мо ра прет хо ди ти јав на рас пра ва у ко јој сви гра ђа-
ни мо гу ак тив но уче ство ва ти у су че ља ва њу раз ли чи тих пред ло га 
и ми шље ња. Она се мо же ор га ни зо ва ти на ма сов ним ску по ви ма, 
пре ко јав них ме ди ја или по ма њим ску по ви ма са ко јих се су ми ра-
ју ре зул та ти рас пра ве. У сва ком слу ча ју, да би се из бе гла им про-
ви за ци ја, у рас пра ву се мо ра ула зи ти са те ме љи то при пре мље ним 
пред ло зи ма и обра зло же њи ма, са чи ње ним на осно ву на уч них ис-
тра жи ва ња и струч них ана ли за ко ји ма се ја сно де фи ни шу за јед-
нич ке по тре бе и ин те ре си.

Јав на рас пра ва би мо ра ла прет хо ди ти свим об ли ци ма не по-
сред ног од лу чи ва ња гра ђа на, без че га се они прак тич но сво де на 
сред ство ма ни пу ли са ња оту ђе них цен та ра еко ном ске и по ли тич-
ке мо ћи за оства ри ва ње њи хо вих ин те ре са и ста во ва. Она би мо-
гла пред ста вља ти зна чај ну де мо крат ску смер ни цу и за до но ше ње 
скуп штин ских од лу ка уко ли ко њи хо во по ла зи ште чи не ин те ре си и 
по тре бе гра ђа на. Про блем је, ме ђу тим, што се од бор ни ци и по сла-
ни ци уме сто ин те ре си ма и по тре ба ма гра ђа на, ру ко во де ди рек ти-
ва ма сво јих стра на ка, од но сно њи хо вих ру ко вод ста ва, ко ји пр вен-
стве но гле да ју стра нач ке ин те ре се, због че га се, ве ро ват но, за ко но-
дав ном ре гу ла ти вом јав на рас пра ва и не пред ви ђа.

Јав ну рас пра ву, као об лик ути ца ја рад них љу ди и гра ђа на на 
са др жи ну од лу ка увео је Устав СФРЈ 1974. го ди не. За ко ном је би-
ла пред ви ђе на и оба ве зна прет ход на рас пра ва о рас пи си ва њу ре-
фе рен ду ма. У пе ри о ду тран зи ци је за ко но дав ном ре гу ла ти вом се, 
ме ђу тим, јав на рас пра ва не пред ви ђа, па се чак и устав до но си без 
прет ход не јав не рас пра ве, чи ме се су штин ски су жа ва ју де мо крат-
ска пра ва гра ђа на.

Али без об зи ра на за ко но дав ну ре гу ла ти ву, на збо ро ви ма гра-
ђа на је до но ше њу де мо крат ских од лу ка прет хо ди ла јав на рас пра ва 
у ко јој су раз ма тра ни пред ло зи од лу ка, из но ше ни лич ни ста во ви и 
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су че ља ва на ми шље ња уче сни ка збо ра. Да нас су мо гућ но сти за јав-
ну рас пра ву знат но про ши ре не, и сем на збо ро ви ма гра ђа на, во ди 
се на ску по ви ма ра зних ор га ни за ци ја (удру же ња гра ђа на, дру штве-
них ор га ни за ци ја, ор га ни зо ва них по кре та и дру гих тзв. не вла ди-
них ор га ни за ци ја) и пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња. Да би 
јав на рас пра ва ути ца ла на са др жи ну од лу ка, по треб но је да се њи-
хо ви на цр ти или пред ло зи пра во вре ме но јав но об ја вљу ју, и то та ко 
да бу ду сви ма под јед на ко до ступ ни, због че га ни је до вољ но да су 
об ја вље ни на ин тер не ту, ко ји је мно гим гра ђа ни ма не до сту пан. Од-
лу ке би мо ра ле би ти та ко обра зло же не да се ви де по тре бе, ци ље ви 
и усло ви њи хо вог до но ше ња и спро во ђе ња, из че га гра ђа ни мо гу 
пре по зна ти сво је ин те ре се.

Са ре зул та ти ма јав не рас пра ве до но си о ци од лу ка се мо ра ју 
пра во вре ме но упо зна ва ти и исте раз ма тра ти ра ди ко ри го ва ња сво-
јих на цр та или пред ло га. Са од лу ка ма ко је ни су до би ле прет ход ну 
јав ну по др шку не би тре ба ло ула зи ти у про це ду ру њи хо вог до но-
ше ња. Рас пра ву са јав них ску по ва тре ба син те ти зо ва ти у за јед нич-
ке ста во ве уче сни ка, уз ко је се до но си о ци ма од лу ка мо гу упу ћи ва-
ти и из дво је на по је ди нач на ми шље ња.

Пред ло зи од лу ка ко ји до би ја ју јав ну по др шку, си гур но ће кроз 
не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на би ти усва ја ни, што је по у зда-
на га ран ци ја да ће се до не се не од лу ке по што ва ти и до бро вољ но 
спро во ди ти. Под истим усло вом мо же се ра чу на ти на ува жа ва ње 
и спро во ђе ње скуп штин ских од лу ка, уз исто вре ме но ја ча ње по ве-
ре ња би ра ча пре ма од бор ни ци ма и по сла ни ци ма у скуп штин ским 
те ли ма.

Све од лу ке лич ним из ја шња ва њем гра ђа на до но се се ве ћи ном 
гла со ва , ко ја за ви сно од зна ча ја од лу ке и опре де ље ња са мих гра ђа-
на, мо же би ти про ста или ква ли фи ко ва на. Иако тре ба на сто ја ти да 
се у де мо крат ском по ступ ку од лу чи ва ња по стиг не што ве ћа са гла-
сност, кон сен зус не би мо гао пред ста вља ти пра ви ло јер до оп ште 
по ду дар но сти ин те ре са до ла зи са мо из у зет но а кад она по ста не 
пра ви лом, по тре ба за сва ким упра вља њем као дру штве ним од но-
сом ће пре ста ти.

Не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них су бје ка та у до но-
ше њу де мо крат ских од лу ка је бит на прет по став ка и за њи хо во де-
мо крат ско спро во ђе ње. Де мо крат ске од лу ке се , у ства ри, и не мо гу 
спро во ди ти дру га чи је не го као што се и до но се, то јест ор га ни зо ва-
ном ак ци јом свих чла но ва дру штве не за јед ни це.



- 168 -

ДЕМОКРАТСКИНАЧИНПРИПРЕМАЊАИ...ДраганЖ.Марковић

Док у не по сред ном од лу чи ва њу од лу чу ју ћу уло гу и у до но-
ше њу и у спро во ђе њу од лу ка има ју гра ђа ни, у пред став нич ком од-
лу чи ва њу од лу чу ју ћу уло гу и у до но ше њу и у спро во ђе њу од лу ка 
игра ју иза бра ни пред став ни ци. У пред став нич кој де мо кра ти ји на 
иза бра не пред став ни ке па да прак тич но сва од го вор ност за до но-
ше ње од лу ка. Због то га спро во ђе ње од лу ка ко је до но се пред став-
нич ки ор га ни, и кад оне из ра жа ва ју ин те ре се ве ћи не гра ђа на, ну-
жно прет по ста вља осла ња ње на при ну ду. Кад не уче ству ју у до но-
ше њу од лу ка, гра ђа ни не осе ћа ју од го вор ност за њи хо во спро во ђе-
ње ни он да ка да су све сни да су оне у њи хо вом ин те ре су. Оту да је 
нео п ход на прет ња при ну дом, па и са ма при ну да ко ја под ра зу ме ва 
по сто ја ње по себ ног, за та кву функ ци ју ква ли фи ко ва ног апа ра та.

Кад гра ђа ни не по сред но од лу чу ју , они се са ми ан га жу ју на 
спро во ђе њу до не се них од лу ка. Оства ри ва ње за јед нич ких од лу ка 
ја вља се као не по сред на жи вот на по тре ба гра ђа на ко ју у по гле ду 
ефи ка сно сти не мо же за ме ни ти ни ка ква спо ља шна при ну да. Пре ма 
ис тра жи ва њи ма, гра ђа ни су од лу ке ко је су не по сред но до но си ли 
знат но уред ни је из вр ша ва ли од од лу ка ко је су у њи хо во име до но-
си ли иза бра ни ор га ни.3)

Да би се ан га жо ва ли на спро во ђе њу од ре ђе них од лу ка, гра ђа-
ни мо ра ју, пре све га, схва ти ти њи хов зна чај. Спрем ност за спро-
во ђе ње од лу ка из ра жа ва се већ кроз по ли тич ко опре де љи ва ње за 
ре ше ња ко ја из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес.

Не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на за од ре ђе не од лу ке по го то-
ву пред ста вља га ран ци ју да ће се они до бро вољ но ан га жо ва ти на 
њи хо вом спро во ђе њу. Оно је де фи ни тив на по твр да ко лек тив не ре-
ше но сти да се за јед нич ком ак ци јом оства ре од ре ђе ни за јед нич ки 
ин те ре си. По што се до но ше ње од лу ка за сни ва на сло бод ном са мо-
о пре де ље њу гра ђа на, и њи хо во спро во ђе ње глав ни осло нац на ла зи 
у до бро вољ ној ак тив но сти.

Уко ли ко, ме ђу тим, за јед нич ке по тре бе не из ра жа ва ју оп шти 
ин те рес свих гра ђа на, у спро во ђе њу од лу ка не мо же се ра чу на ти 
на пу ну до бро вољ ност. По је дин ци ће на сто ја ти да из бег ну из вр-
ше ње од лу ка ко је не од го ва ра ју њи хо вим ин те ре си ма. Због то га се 
ов де по ста вља про блем од но са ма њи не пре ма од лу ка ма за ко је се 
из ја сни ла ве ћи на, као што се у си сте му пред став нич ке де мо кра ти је 
ја вља про блем од но са ве ћи не пре ма од лу ка ма ко је до но си ма њи на.

3) Ис тра жи ва ња су вр ше на 2010. го ди не у ор га ни за ци ји ДО „Ло кал на са мо у пра ва“.
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Али док се пред став нич ка де мо кра ти ја, упра во због по тре бе 
по ко ра ва ња ве ћи не ма њи ни, мо ра осла ња ти пр вен стве но на др-
жав ну при ну ду, глав ни осло нац за оства ри ва ње од лу ка не по сред-
не де мо кра ти је не пред ста вља др жав на при ну да већ јав но мње ње 
ко је се фор ми ра већ у то ку де мо крат ског од лу чи ва ња. Ако је ве-
ћи на из гла са ла од ре ђе ну од лу ку, она је за ин те ре со ва на и за ње но 
оства ри ва ње, па је ра ди то га спрем на и да из вр ши јав ни при ти сак 
на пре о ста лу ма њи ну, ко ји је, по пра ви лу, ефи ка сни ји од др жав не 
при ну де јер осу да нај бли же сре ди не обич но те же па да.

Де мо крат ске од лу ке оба ве зни су да из вр ша ва ју сви на ко је се 
од но се, без об зи ра да ли су у њи хо вом до но ше њу уче ство ва ли и да 
ли су се из ја сни ли за или про тив. Али за раз ли ку од др жав них од-
лу ка, од го вор ност за из вр ша ва ње ов де ни је са мо пре ма иза бра ним 
ор га ни ма већ пре ма свим гра ђа ни ма јер сви и од лу чу ју, та ко да се 
си стем не по сред не де мо кра ти је, на су прот хи је рар хиј ској суб ор ди-
на ци ји др жав не упра ве, осла ња на уза јам ну од го вор ност гра ђа на.

Па ипак, по је дин ци ће, без об зи ра на мо рал ну осу ду, на сто ја-
ти да из бег ну из вр ша ва ње од лу ка, чак и он да кад оне од го ва ра ју 
њи хо вом ин те ре су. Кад осе ћа ње уза јам не од го вор но сти из о ста не, 
др жав на при ну да пре о ста је као не из бе жно сред ство да се ин те ре си 
ве ћи не за шти те, али она ов де ни је глав но већ по моћ но сред ство да 
се оства ри ва ње до не се них од лу ка обез бе ди.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред ног 
уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед нич-
ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим, ни во и ма 
дру штве ног ор га ни зо ва ња.4) По што се од лу ке мо ра ју до но си ти у 
скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је дру-
штва је од пре суд ног зна ча ја да се оне до но се пле би сци тар ним из-
ја шња ва њем гра ђа на.

У до са да шњем раз во ју де мо кра ти је ис по ље но је чи та во бо-
гат ство фор ми са мо о длу чи ва ња гра ђа на. Ма да су збор гра ђа на и 
ре фе рен дум ре ла тив но нај че шће прак ти ко ва ни, не по сред но из ја-
шња ва ње је не рет ко вр ше но и пу тем пи сме не из ја ве или усме не 
из ја ве и ан ке те, при че му су ове фор ме у ра зним сре ди на ма и при-
ли ка ма ко ри шће не за ви сно од кон крет них по тре ба. Њи хов из бор 
је вр шен са свим сло бод но, че сто и не за ви сно од то га ка ко је не-
по сред но из ја шња ва ње нор ма тив но ре гу ли са но. Већ пр ва ис ку ства 

4) Ви ди: Ми ша Сто ја ди но вић, „Де мо кра ти ја у XXI ве ку“, Политичкаревија,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр 1/2010, стр. 157 и 158.
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не по сред ног од лу чи ва ња по твр ди ла су да је за ње га при мар но пре 
све га сло бод но опре де љи ва ње гра ђа на док је сам на чин из ја шња-
ва ња од се кун дар ног зна ча ја.

За раз ли ку од пред став нич ке де мо кра ти је, ко јој је нео п хо дан 
уни фи ци ра ни и не про мен љи ви ме ха ни зам, не по сред на де мо кра-
ти ја зах те ва ела стич ну ор га ни за ци ју ко ја под ра зу ме ва ко ри шће ње 
раз ли чи тих фор ми не са мо у раз ли чи тим за јед ни ца ма, већ и у јед-
ној ис тој за јед ни ци, за ви сно од кон крет них по тре ба. 

Да би се не по сред на де мо кра ти ја до след но оства ри ва ла, нео п-
ход но је да се за сва ку ак ци ју про на ла зе та кве фор ме ор га ни зо ва ња 
ко је ће нај ви ше до при но си ти ње ном успе шном из во ђе њу. Функ ци-
о нал на флек си бил ност ор га ни зо ва ња чи ни, пре ма то ме, јед но од 
бит них обе леж ја не по сред не де мо кра ти је. Због то га су не це лис-
ход ни по ку ша ји тра же ња је дин стве ног ша бло на ко ји би ва жио за 
све и у сва кој при ли ци.5)

Зборграђана

Збор, по ред ре фе рен ду ма, пред ста вља основ ни об лик не по-
сред ног из ја шња ва ња и од лу чи ва ња гра ђа на. Као и ре фе рен дум и 
збор гра ђа на омо гу ћа ва не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них 
су бје ка та и под ра зу ме ва да се од лу ке до но се опре де љи ва њем ве ћи-
не уче сни ка. По што за до но ше ње сло же ни јих од лу ка ре фе рен дум 
сам за се бе ни је до во љан, о њи ма се прет ход но мо ра рас пра вља ти 
на збо ру. Пред ност збо ра упра во је у то ме што се за ин те ре со ва ни 
су бјек ти мо гу из ја шња ва ти и уса гла ша ва ти ста во ве не са мо о це-
ли ни од лу ке већ и о по је ди но сти ма. О нор ма тив ним ак ти ма, или 
про гра му за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба, на при мер, ре фе-
рен ду мом се ни је мо гу ће из ја сни ти док се о њи хо вим по је ди ним 
од ред ба ма или став ка ма не по стиг не прет ход на са гла сност ве ћи не 
за ин те ре со ва них су бје ка та на збо ру.

У вре ме сред њо ве ков не Ср би је у 12. и 13. ве ку „на се о ским 
збо ро ви ма се ве ћа ло и од лу чи ва ло о зна чај ним за јед нич ким по сло-
ви ма“.6) За ко ном из 1866. го ди не над ле жно сти збо ра су би ле: да 
би ра по сла ни ке и по ве ре ни ке за на род ну скуп шти ну, од бор ни ке и 

5) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Одпосреднеканепосреднојдемократији, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2010., стр. 111-121.

6) Ра ди во је Ма рин ко вић, Локалнасамоуправа, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998., стр. 192.
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њи хо ве за ме ни ке за оп штин ски од бор, да да је ми шље ње о спа ја њу 
оп шти на и при па ја њу се ла или за се о ка.7)

У над ле жност збо ра пре ма за ко ну из 1889. го ди не спа да ли су 
из ме ђу оста лог и: би ра ње за ступ ни ка за окру жну скуп шти ну, би-
ра ње и сме њи ва ње оп штин ског пред сед ни ка, од бор ни ка и њи хо вих 
за ме ни ка, од лу чи ва ње о спа ја њу и раз два ја њу оп шти на и се ла и 
од лу чи ва ње о оп штин ском при ре зу.

Збо ро ви би ра ча су се ја ви ли још у то ку НОБ-е, а пр ви пут су 
уве де ни Уста вом СФРЈ 1946. го ди не и ра ди ли су по вре ме но ка да 
се по по тре би са зо ву би ра чи. Глав на уло га збо ра би ра ча би ла је у 
за во ђе њу са мо до при но са и кан ди до ва њу од бор ни ка и по сла ни ка.8)

По ред збо ра би ра ча, у вре ме са мо у пра вља ња од 1950-1990. го-
ди не, је дан од нај че шћих и нај ма сов ни јих об ли ка до го ва ра ња и од-
лу чи ва ња би ли су збо ро ви гра ђа на. Њих су са мо и ни ци ја тив но, без 
за кон ске оба ве зе са зи ва ли ор га ни ло кал не са мо у пра ве кад је тре ба-
ло рас пра вља ти и од лу чи ва ти о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са 
за гра ђа не од ре ђе ног на се ља или оп шти не.

Уста вом СФРЈ 1974. го ди не пра ва и ду жно сти збо ро ва знат но 
су про ши ре ни: они су утвр ђи ва ли смер ни це за рад де ле га та, не-
по сред но су од лу чи ва ли о по сло ви ма утвр ђе ним за ко ном, вр ши ли 
кон тро лу над ра дом ор га на и но си ла ца јав них овла шће ња.

За ко но дав на ре гу ла ти ва у по след њој де це ни ји 20. ве ка ни је 
пред ви ђа ла мо гућ ност са зи ва ња збо ро ва гра ђа на, па су они рет ко и 
са зи ва ни сем кад је тре ба ло уво ди ти са мо до при нос. Тек је За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не (члан 67) пред ви ђе но да 
збор гра ђа на рас пра вља и да је пред ло ге о пи та њи ма из над ле жно-
сти ор га на ло кал не са мо у пра ве. Пу тем збо ра, као об ли ка де мо крат-
ског ути ца ја, гра ђа ни има ју мо гућ ност да на ор га ни зо ван на чин из-
но се пред став нич ком те лу и дру гим ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве 
ста во ве и ми шље ња, под но се пред ло ге, упу ћу ју зах те ве.

Збор гра ђа на се мо же ја вља ти у дво ја кој уло зи: као об лик прет-
ход ног из ја шња ва ња и као об лик ко нач ног од лу чи ва ња. До са да-
шње ис ку ство ука зу је на нео п ход ност да се нај зна чај ни је од лу ке 
до но се пу тем лич ног из ја шња ва ња уз прет ход но ко лек тив но раз-

7) Ви ди: Исто, стр. 211.
8) Ви ди: др Ми ћо Ца ре вић, ОпштинаудруштвенополитичкомуређењуСФРЈ,„Глас“, 

Ба ња Лу ка, 1980., стр. 124.
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ма тра ње на збо ро ви ма. О мно гим пи та њи ма мо же се уз пу ну сло-
бо ду лич ног опре де љи ва ња од лу чи ва ти и на са мом збо ру.

Иако на пр ви по глед из гле да јед но став но, до но ше ње ин те грал-
них од лу ка пу тем збо ро ва је ипак сло же ни је не го пу тем ре фе рен-
ду ма и ње му слич них об ли ка лич ног из ја шња ва ња. Ни у са свим 
ма лим за јед ни ца ма ни је прак тич но мо гу ће обез бе ди ти ефи ка сно 
до го ва ра ње на је дин стве ном збо ру. Да би се омо гу ћи ло ак тив но и 
рав но прав но уче шће свих за ин те ре со ва них су бје ка та, нео п ход но је 
да се збо ро ви ор га ни зу ју по ма њим стам бе ним је ди ни ца ма.

При ор га ни зо ва њу ви ше збо ро ва ја вља се про блем кон сти ту и-
са ња је дин стве не од лу ке. Да би се до та кве од лу ке до шло, нео п ход-
на је је дин стве на ор га ни за ци ја из ја шња ва ња ко ја, пре све га, под ра-
зу ме ва да се на свим збо ро ви ма рас пра вља о исто вет ном пред ло гу. 
Мо гућ но сти су ми ра ња ре зул та та из ја шња ва ња су тро ја ке: да се од-
лу ка кон сти ту и ше на осно ву опре де ље ња ве ћи не уче сни ка са свих 
збо ро ва; на осно ву опре де ље ња ве ћи не збо ро ва и пу тем де мо крат-
ске кон фрон та ци је ста во ва збо ро ва у над ле жном ор га ну.

Кад ће се ко ја од ових мо гућ но сти ко ри сти ти за ви си пре све га 
од ка рак те ра од лу ке и усло ва од лу чи ва ња. Пр ва мо гућ ност пру жа 
пу ну га ран ци ју да ће ин те грал на од лу ка из ра жа ва ти опре де ље ње 
ве ћи не не по сред них уче сни ка од лу чи ва ња. Због то га је це лис ход-
но да се она ко ри сти при до но ше њу зна чај них од лу ка ко је по сво-
јој при ро ди зах те ва ју са гла сност ве ћи не гра ђа на, уто ли ко пре што 
дру га и тре ћа ва ри јан та скри ва ју у се би и мо гућ ност да ин те грал на 
од лу ка не из ра зи увек опре де ље ње ве ћи не.

Референдум

Ре фе рен дум омо гу ћа ва нај ве ћу сло бо ду и ре ла тив но нај ве ћу 
објек тив ност у не по сред ном из ја шња ва њу су бје ка та од лу чи ва ња. 
Он ис кљу чу је мо гућ ност ди рект ног ути ца ја на опре де љи ва ње, па 
ти ме и мо гућ ност по ли тич ког или би ло ка квог при ти ска на ове су-
бјек те. Ти ме се обез бе ђу је ре ла тив но нај ве ћи сте пен рав но прав-
но сти ко ја пред ста вља јед но од основ них обе леж ја не по сред ног 
од лу чи ва ња. За до но ше ње јед но став них од лу ка ре фе рен дум је са-
свим до во љан об лик из ја шња ва ња.

Из За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви (чл. 1, 2, 10, 
25 и 26) про из и ла зи сле де ће: да је ре фе рен дум об лик од лу чи ва ња о 
пи та њи ма утвр ђе ним Уста вом и за ко ном, као и о пи та њи ма из над-
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ле жно сти скуп шти не те ри то ри јал не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
за ко ја то скуп шти на од ре ди; да ре фе рен дум мо же би ти у фор ми 
прет ход ног из ја шња ва ња о пи та њи ма о ко ји ма се рас пи су је или 
ра ди по твр ђи ва ња ак та или од лу ке ко ју је до нео над ле жни ор ган 
; да пра во из ја шња ва ња на ре фе рен ду му при па да гра ђа ни ма ко ји 
има ју из бор но пра во; од лу ка до не та на ре фе рен ду му је оба ве зна 
што зна чи да је над ле жни ор ган у слу ча ју прет ход ног ре фе рен ду ма 
ду жан да до не се од ре ђе ни акт у скла ду са во љом гра ђа на опред ме-
ће ном на ре фе рен ду му, нај ка сни је у ро ку од 60 да на по одр жа ва њу 
ре фе рен ду ма ; кад се ра ди о на кнад ном ре фе рен ду му, ре фе рен ду му 
ра ди по твр ђи ва ња ак та или од лу ке, акт или од лу ка је усво јен да ном 
одр жа ва ња ре фе рен ду ма, од но сно про гла ша ва њем тог ак та.9) 

Код до но ше ња од лу ка на ре фе рен ду му од по себ ног је зна ча ја 
рав но прав ност свих уче сни ка у од лу чи ва њу. Већ са мом од лу ком 
о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма мо ра ли би се обез бе ди ти усло ви за 
јед на ку мо гућ ност из ја шња ва ња свим уче сни ци ма у од лу чи ва њу.

На ро чи то је зна чај но да пи та ње о ко ме се гра ђа ни из ја шња ва ју 
пу тем ре фе рен ду ма бу де пре ци зно и на ја сан на чин фор му ли са но 
да се на ње га мо же од го во ри ти са „за“ или „про тив“.

Да би се обез бе ди ло мак си мал но уче шће на ре фе рен ду му, нео-
п ход но је да бу ду пре ци зно на зна че ни вре ме и ме сто одр жа ва ња 
ре фе рен ду ма и то на на чин ко ји омо гу ћа ва свим гра ђа ни ма да се 
из ја сне.

Да би се мо гли при пре ми ти за из ја шња ва ње на ре фе рен ду му, 
сви гра ђа ни мо ра ју би ти упо зна ти са од лу ком о рас пи си ва њу ре фе-
рен ду ма . Вре ме од об ја вљи ва ња од лу ке до одр жа ва ња ре фе рен ду-
ма мо ра би ти до вољ но ду го да би омо гу ћи ло при пре му гра ђа на за 
из ја шња ва ње.

При ли ком од лу чи ва ња мо ра се обез бе ди ти пот пу на сло бо да 
из ја шња ва ња сва ког уче сни ка у од лу чи ва њу. Ор ган ко ји ру ко во ди 
гла са њем не мо же ни на ко ји на чин ути ца ти на из ја шња ва ње. Мо-
ра се омо гу ћи ти из ја шња ва ње гла са њем и оним гра ђа ни ма ко ји се 
из објек тив них раз ло га не мо гу из ја сни ти у вре ме ну од ре ђе ном за 
из ја шња ва ње. 

9) Ви ди: др Ми лан Влат ко вић, Иза зо ви ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји 1990-2006, ДО „Ло-
кал на  са мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006., стр. 263.
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Од лу чи ва ње ре фе рен ду мом не мо же се у су шти ни све сти са мо 
на из ја шња ва ње за или про тив пред ло га од лу ке. Да би то из ја шња-
ва ње има ло ствар ни сми сао, гра ђа ни мо ра ју до кра ја зна ти за шта 
се из ја шња ва ју, што прет по ста вља њи хо во ак тив но уче шће и у са-
мом са ста вља њу пред ло га од лу ка. Ин те ре си и во ља ве ћи не гра ђа-
на тре ба да бу ду из ра же ни већ у са мом пред ло гу од лу ке са ко јим се 
из ла зи на ре фе рен дум. У том слу ча ју, из ја шња ва њем за или про тив 
гра ђа ни са мо по твр ђу ју сво је, у про це су при пре ме од лу ке, већ из-
ра же но опре де ље ње.

Гла са ње на ре фе рен ду му вр ши се тај но, по је ди нач но и не по-
сред но. Тај ност гла са ња обез бе ђу је се са мим на чи ном спро во ђе ња 
ре фе рен ду ма, ко ји је за ко ном утвр ђен та ко да над из ја шња ва њем 
уче сни ка ре фе рен ду ма ни ко не мо же вр ши ти кон тро лу ни ути ца ти 
на њи хо во опре де ље ње. Са мо гла са ње сва ки уче сник ре фе рен ду ма 
оба вља по је ди нач но и лич но. По је ди нац не мо же сво је пра во из ја-
шња ва ња пре не ти на дру го ли це, ни ти се при ли ком гла са ња мо же 
вр ши ти ко лек тив но до го ва ра ње. 

Потписивањеизјаве

По ред ре фе рен ду ма, као ефи ка сни об ли ци лич ног из ја шња ва-
ња гра ђа на, у прак си су се већ по твр ди ли ан ке та, пи сме на и усме на 
из ја ва. По пра ви лу, ко ри шћен је онај об лик из ја шња ва ња ко ји је 
нај ви ше од го ва рао ка рак те ру од лу ке и усло ви ма од лу чи ва ња. Кад 
кла сич ни ре фе рен дум ни је мо гао у пот пу но сти из ра зи ти нео п ход-
на опре де ље ња гра ђа на, ко ри шће на је ан ке та пу тем ко је су до би ја-
на ши ра из ја шње ња о усло ви ма спро во ђе ња са мо у прав не ак ци је.

Пи сме на из ја ва на шла је до ста ши ро ку при ме ну у слу ча је ви-
ма ко ји не зах те ва ју ано ним но из ја шња ва ње. Је дан од раз ло га је 
и знат но ве ћа јед но став ност и ра ци о нал ност ова квог на чи на из ја-
шња ва ња, јер не зах те ва про це ду ру ка рак те ри стич ну за ре фе рен-
дум. Да би се утвр ди ла опре де ље ња за ин те ре со ва них су бје ка та, 
тре ба са мо при ку пи ти њи хо ве пот пи се. Кад год је, ме ђу тим, уна-
пред из ве сно да не ће би ти по треб на про ве ра аутен тич но сти лич-
них из ја ва, пи сме на из ја ва се мо же за ме ни ти усме ном, ко ја је прак-
тич но још јед но став ни ја.

Рав но прав ност у из ја шња ва њу мо ра би ти обез бе ђе на и кад 
се од лу чу је пот пи си ва њем од но сно да ва њем по себ не из ја ве у пи-
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сме ном об ли ку. У том ци љу сва ка по себ на из ја ва мо ра има ти исту 
са др жи ну. У слу ча ју кад је гра ђа нин не пи смен или због те ле сног 
оште ће ња ни је у мо гућ но сти да из ра зи сво ју во љу, он мо же овла-
сти ти дру го ли це да у ње го во име пот пи ше из ја ву.

Спро во ђе њем из ја шња ва ња пот пи си ва њем из ја ве ру ко во ди ко-
ми си ја ко ју обра зу је ор ган ко ји је од ре дио овај об лик из ја шња ва ња. 
Ко ми си ја ко ја ру ко во ди да ва њем пи сме не из ја ве вр ши сле де ће по-
сло ве: ста ра се о за ко ни том спро во ђе њу по сту па ка из ја шња ва ња; 
од ре ђу је ме сто да ва ња из ја ва; име ну је чла но ве од бо ра ко ји спро-
во де по сту пак да ва ња пи сме них из ја ва на од ре ђе ном ме сту; вр ши 
тех нич ке при пре ме за спро во ђе ње по ступ ка; утвр ђу је и об ја вљу је 
ре зул тат спро ве де ног по ступ ка.

Из ја шња ва ње пот пи си ва њем из ја ве се вр ши на тај на чин што 
гра ђа нин лич но пот пи су је пред лог од лу ке или дру гог ак та и ти ме 
се из ја шња ва за усва ја ње од ре ђе ног ак та. Они гра ђа ни ко ји не пот-
пи шу из ја ву, сма тра се да су се из ја сни ли про тив од ре ђе не од лу ке 
или ак та. Од лу ка о ко јој су се гра ђа ни из ја шња ва ли пот пи си ва њем 
из ја ве сма тра се до не том ако се за њу из ја сни ла ве ћи на гра ђа на.

Ра ди ства ра ња дру штве них прет по став ки за раз вој не по сред не 
де мо кра ти је, лич ним из ја шња ва њем гра ђа на би тре ба ло од лу чи ва-
ти на ро чи то о: ста ту сним пи та њи ма др жа ве, рас по ла га њу на ци о-
нал ном имо ви ном, уста ву и си стем ским за ко ни ма, те ри то ри јал ној 
ор га ни за ци ји ре пу бли ке, ду го роч ним раз вој ним про гра ми ма и пла-
но ви ма, удру жи ва њу у ме ђу на род не ор га ни за ци је и за јед ни це, ме-
ђу на род ним уго во ри ма од по себ ног зна ча ја за су ве ре ни тет и раз вој 
др жа ве, кључ ним пи та њи ма оства ри ва ња људ ских пра ва, за шти те 
жи во та, здра вља и жи вот не сре ди не, из бо ру на род них по сла ни ка и 
пред сед ни ка ре пу бли ке, као и о дру гим пи та њи ма суд бо но сним за 
оп ста нак и раз вој дру штве не за јед ни це.

Од нос из ме ђу гра ђа на и пред став нич ких ор га на не би се смео 
сво ди ти на из бор на род них пред став ни ка, већ би се мо рао из гра-
ди ти де мо крат ски ме ха ни зам пре ко ко јег би гра ђа ни на рад тих ор-
га на има ли од лу чу ју ћи ути цај. Ра ди то га, би ло би нео п ход но да 
се зна чај не скуп штин ске од лу ке до но се на осно ву прет ход ног по-
твр ђи ва ња у јав ној рас пра ви или дру гим об ли ци ма не по сред ног 
из ја шња ва ња гра ђа на чи јим би се опре де ље њи ма њи хо ви иза бра ни 
пред став ни ци ру ко во ди ли у свом исту па њу и од лу чи ва њу.
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ANDBRINGINGDECISIONS
Summary

Basicobjectiveofthispaperistounderlineafactthatin
directdemocracyinmodernworldhasbeenincreasingly
becomingnecessaryoneas it isanunavoidableprecon
dition for hitech social reproduction. The author came
toconclusionthatdominationofthestateadministration
hasdecreased thecapacityof indirectdemocracyand it
hasledtothealienationofthegovernmentfromcitizens.
Duetothelackofdemocraticmechanisms,therearevery
fewopportunitiesforthecitizenstomakeinfluenceonthe
contentoftheParliament’sdecisions.Thelawsthatareof
vitalimportanceforthesocietyarebeingenactedwitho
utconsultationswiththecitizensandsotheirdemocratic
rightsandobligationsarebeingdefinedindependentlyof
theirwill.
For purpose of optimal development of indirect democ
racy it isnecessary toprovideamaximumdecentraliza
tionofrepublicjurisdictionstolocalones,whichimplies
anappropriateimplementationoffinancialdecentraliza
tionalongwiththedecentralizationofthegovernmentand
administration. Relations between the citizens and their
representativebodiesshouldnotbenarrowedtoanelec
tionof the people’s representatives and insteadof it the
citizens shouldhaveadecisive influenceonactivitiesof
thesebodies.
KeyWords:democracy,decentralization,democraticca
pacity,politicalinstitutions

ЛИТЕРАТУРА

• Влат ко вић, Ми лан др: Изазови локалне самоуправе уСрбији 1990
2006., ДО „Ло кал на са мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006.

• Демократија,ЦИД, Под го ри ца, 2001.
• Јо ва но вић, Ми лан Н.: Политичкеинституцијеуполитичкомсисте

муСрбије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
• Ма рин ко вић, Ра ди во је : Локалнасамоуправа,Ин сти тут за по ли тич ке 

сту ди је, Бе о град, 1998.
• Мар ко вић, Дра ган: Локална самоуправа – перспективе у условима

глобализације,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.



стр:161178.

- 177 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

• Мар ко вић, Дра ган, „На чин и об ли ци фи нан си ра ња ло кал не са мо у-
пра ве“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2009.

• Мар ко вић, Дра ган: Одпосреднеканепосреднојдемократији, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.

• Na is bitt, John: Мегатрендови, Гло бус, За греб, 1985.
• Србија–политичкииинституционалниизазови, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
• Сто ја ди но вић, Ми ша, „Де мо кра ти ја у XXI ве ку“, Политичкаревија,
• Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2010.
• Хелд, Деј вид: Демократијаиглобалнипоредак,„Фи лип Ви шњић“, 

Бе о град, 1997.
Resume

Previousexperiencehasshownthatdifferencesinthecha
racterofdirectandindirectdecisionmakinghavederived
fromdifferencesinthecharacterofsocioeconomicrela
tionsthattheyarebasedon.Initializationofsomedecisi
ons,thedecisionmakingandthedecisionimplementation
greatlydifferincasesofdirectandindirectdecisionma
king.Whensomecommunalneedsaremetonthebasisof
administrative concentration (capacity) and distribution
ofresourcesthentheinitiativescomemostlyfromthebo
dieswhichmakedecisionregardingtheseresources.
Preparation for democratic decisions needs to be orga
nizedinthewaythatmajorityofthecitizenshasdecisive
rolealreadyinthephaseofinitiativeforcoomunalacti
ons,asthosewhomakeinitiativesfactuallydomakedeci
sionsregardingtheinitiatives.Inordertoachievethis,all
thecitizensdirectlyconnectedwiththeinitiativesshould
directlyexpresstheiropinionregardingtheinitiatives,so
that incase that themajorityvotes forsome initiative it
becomestheircollectiveinitiative.
Directdemocracycannotbedevelopedwithoutdirectpar
ticipation of the citizens in making decisions regarding
their collective lifeandwork issuesof vital importance,
bothonlocalandupperlevelofsocialorganization.Sin
cethedecisionsshouldbemadeinaccordwiththeCon
stitutionandLaw,plebisciteexpressionofthewillofthe
citizensisofvitalimportancefordevelopmentofgeneral
democratizationinsociety.
In previous development of democracy there has been
expressedavarietyofformsofthecitizens’selfdecision
making.Firstexperienceswithdirectdecisionmakingha
veconfirmedthatfordirectdecisionmakingaprimepre
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conditionisafreeselfdeterminationofthecitizens,whi
le thewayof its expression isof secondary importance.
Contrarytorepresentativedemocracywhichdemandsan
unifiedandunchangeablemechanism,indirectdemocracy
demandsanelastic(adaptable)organizationwhichimpli
es implementation of different forms not only in diverse
communitiesbutalsowithinonecommunity,dependingon
itsconcreteneeds.

 Овај рад је примљен 5. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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НОВИПРОГРАМ
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕПАРТИЈЕСРБИЈЕИ

(РЕ)ДЕФИНИСАЊЕИДЕОЛОШКЕМАТРИЦЕ
Сажетак

ТемачланкајереформскипреображајСоцијалистич
ке партијеСрбије (СПС) након усвајањановогПро
грамаиСтатутанањеномVIIIKoнгресу,децембра
2010. године.Усредиштупажње јеанализаидеоло
шкематрицеињенанадоградњаоствaренаидејама
ипраксамазападноевропскесоцијалдемократије,као
ипоследицетаквихпроменанаактуелнопозициони
рањеовепартијенаполитичкомхоризонтутранзи
ционеСрбије.Анализапоказује,наједнојстрани,зна
чајанстепеностваренихпрограмскихреформи,каои
промишљену комбинацију континуитетаи реформи
змаидеолошкематрице,надругој.Новипрограм,ва
жнојетоистаћи,развијанужнукорелацијусаакту
елнимприликамаусрпскомтранзициономдруштвуи
државиициљајућисуштинскепроблеменудимогућа
решења,углавномнабазиредизајнираногидеолошког
идентитета допуњеног новим приступима многим
савременим изазовима, показујући намеру да задр
жиравнотежуизмеђуодрживогразвојаисоцијалне
правде.Узакључку,премааналитичкимрезултатима,
СоцијалистичкупартијуСрбијебисмомоглидефини
сати као партију социјалдемократске проевропске
оријентацијесанапоменомдасепоменутиреформи
саниидентитетморадоказатиидаљеразвијати у
парламентарној,каоиуширој,интереснопрожетој
друштвенојарени.
Кључнеречи:СоцијалистичкапартијаСрбије,рефор
ма,идеолошкаматрица,социјалдемократија
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УВЕРТИРА:
ОДАНТИСИСТЕМСКЕДОМОДЕРНИЗОВАНЕПАРТИЈЕ

НАВЛАСТИ

Dе ло ва ње Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, у де це ни ји за на ма, 
обе ле жи ли су број ни тур бу лент ни до га ђа ји и раз ли чи ти ма-

не ври усло вље ни бур ним пре ви ра њи ма на не ста бил ној и ви ше ди-
мен зи о нал ној по ли тич кој сце ни пост пе то ок то бар ске Ср би је, ко ји 
сви ску па кре и ра ју јед ну сво је вр сну про гре сив ну пу та њу. На и ме, 
на кон си ла ска са вла сти 2000. го ди не, СПС је про шла пут од ан ти-
си стем ске пар ти је, пре ко пру жа ња по др шке ма њин ској вла ди до, 
ко нач но, пар ти је на вла сти. Упо ре до са овим, са свим опре зно, те-
као је и про цес стра нач ке ре фор ме и мо дер ни за ци је, а у ци љу ја-
сни јег про фи ли са ња со ци јал де мо крат ског иден ти те та и по ли тич ке 
ак ци је при ме ре не вре ме ну и при ли ка ма у зе мљи и све ту на по чет ку 
но вог ми ле ни ју ма1). По себ но сна жан им пулс овим ак тив но сти ма 
пру жио је њен ула зак у ко а ли ци о ну вла ду у ле то 2008. го ди не2). Ко-
нач но, кљу чан по мак у ње ном раз во ју пред ста вља усва ја ње но вог 
Про гра ма и Ста ту та на VI II Кон гре су де цем бра 2010. го ди не чи ме 
је, за са да, на про грам ском пла ну, СПС при ве ла кра ју про цес сво је 
ре фор ме ево лу и ра ју ћи у мо дер ни зо ва ну и ре ле вант ну пар ти ју про-
е вроп ског (со ци јал де мо крат ског) ле вог цен тра3).

1) На том тра гу Зо ран Сто јиљ ко вић оце њу је да се у ре до ви ма СПС-а на кон си ла ска са 
вла сти 2000. го ди не ја вља ју кру го ви и стру је ко ји по ку ша ва ју да за у зму по зи ци ју со ци-
јал де мо крат ског ле вог цен тра (Мар ко вић Бра на, Сто јиљ ко вић Зо ран, Социјалдемокра
тијаисоцијалдемократскепартије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 68). Ми лан 
Ни ко лић, у кон тек сту при че о при је му ове пар ти је у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу, 
из но си ми шље ње пре ма ко ме со ци ја ли сти да нас ни су ви ше иста пар ти ја и да су при-
том по ка за ли спо соб ност да бу ду ре фор ми сти и да ра де на при дру жи ва њу Ср би је ЕУ 
(Политика – „Иза ку ли са: Со ци ја ли сти под кон тро лом СИ“, 5. јул 2009.)

2) Том при ли ком Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је пот пи са ла са Де мо крат ском стран ком 
(ДС), сво јим жу стрим по ли тич ким так ма цем из де ве де се тих го ди на XX ве ка и сто же-
ром ко а ли ци је ДОС ко ја је ову пар ти ју сме ни ла у вла сти 2000. го ди не, та ко зва ну Декла
рацијуополитичкомпомирењуиодговорности ко ја је, на не ки на чин, пред ста вља ла, 
осим фор мал ног из ми ре ња ове две пар ти је, и не зва нич ни про грам та да на ста ле вла де. 

3) Гру па ауто ра (Јо ван Ком шић, Зо ран Ђ. Сла ву је вић и Дра го мир Пан тић) је још у ис тра-
жи ва њу об ја вље ном 2003. го ди не ука за ла на то да про грам ско по зи ци о ни ра ње СПС 
ло ци ра ову пар ти ју на левомцентру док је ра ди кал на сред ства по ли тич ке бор бе, на 
дру гој стра ни, ка рак те ри шу као екстремнулевицу. Ис тра жи вач ки на ла зи ко ји ди јаг но-
сти фи ку ју по ду дар ност офи ци јел ног и про грам ског по зи ци о ни ра ња СПС-а, од го ва ра-
ју ће со ци јал не струк ту ре при ста ли ца стран ке, њи хо вог са мо по зи ци о ни ра ња, ста во ва 
ко је за сту па ју и ауто пер цеп ци је стран ке, као и по ред ис ка за не не до след но сти на пла ну 
ре ал по ли ти ке док је ова пар ти ја би ла на вла сти го во ре у при лог те зи пре ма ко јој је СПС 
јаснопрофилисанапартијалевице. По ме ни мо и то да су сви ана ли зи ра ни еле мен ти по-
зи ци о ни ра ња кон зи стент ни и да осци ли ра ју на ре ла ци ји левицентаркрајњалевица. 
(Ком шић Јо ван, Пан тић Дра го мир, Сла ву је вић Ђ. Зо ран, Основнелинијепартијских
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У овом члан ку по ку ша ће мо упра во да, слу же ћи се ком па ра тив-
ном и ме то дом ана ли зе са др жа ја, све о бу хват ним уви дом у струк ту-
ру и са др жај но вог про гра ма Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, про-
ве ри мо ва лид ност го ре из ре че не хи по те зе о про грам ској ре фор-
ми, али и ње не евен ту ал не кон се квен це на по то ње ре де фи ни са ње 
по сто је ће ле ги ти ма циј ске ма три це. Сто га, у фо ку су на ше па жње 
би ће, нај пре, од го вор на пи та ње да ли су евен ту ал не про грам ске 
ино ва ци је у функ ци ји су штин ског и ра ди кал ног от кло на од до та да 
ва же ће иде о ло шке ма три це или, пак, ње не про ми шље не мо дер ни-
за ци је и при ла го ђа ва ња вре ме ну у ко ме жи ви мо. У ток кон тек сту, 
на сто ја ће мо да, у ком па ра тив ној пер спек ти ви, ди јаг но сти фи ку је мо 
у ко јој ме ри но ви про грам (ле ги ти ма циј ска ма три ца) СПС-а сле ди 
основ не то ко ве европ ске со ци јал де мо кра ти је и, ко нач но, по ку ша-
ће мо да, на осно ву ис тра жи вач ких на ла за, ука же мо и на то ка ко би 
се овај ре форм ски про цес све у куп но мо гао од ра зи ти на по зи ци о-
ни ра ње СПС-а на ви ше ди мен зи о нал ној по ли тич кој ма пи Ср би је и 
ко су да нас, на иде о ло шком пла ну, ње ни по тен ци јал ни опо нен ти, 
а ко так ма ци. 

ПРОГРАМСКАСТРУКТУРА

На чин на ко ји су раз ли чи ти са др жа ји и те ме, уну тар од ре-
ђе ног про гра ма, пред ста вље ни и ор га ни зо ва ни ве о ма је ва жан и 
за ви си од са ме про грам ске струк ту ре. Ве ћи на да на шњих со ци-
јал де мо крат ских пар ти ја не гу је прак су да сво је ста во ве углав ном 
пред ста ви у окви ру ви ше ма њих под це ли на ко је се ба ве те ма ма 
по пут со ци јал не прав де, де мо кра ти је, ци вил ног сек то ра, еко ло ги-
је, спољ не по ли ти ке и ко је се, на рав но, сук це сив но сме њу ју ка ко 
се текст про гра ма иш чи та ва. Као јед но став на илу стра ци ја мо же 
нам по слу жи ти Хам бур шки про грам Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Не мач ке из 2007. го ди не4). У Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је су 

поделаимогућиправциполитичкогпрегруписавањауСрбији, Fri e drich Ebert Stif tung, 
Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2003, стр. 137-139).

 Ми кон крет но у ра ду на гла ша ва мо про грам ски аспект из про стог раз ло га што иден ти-
тет јед не по ли тич ке пар ти је умно го ме пред ста вља ви ше ди мен зи о нал ну ка те го ри ју где 
је про грам ски про фил са мо је дан од чи ни ла ца. При том, сва ка пар ти ја сво ју ак тив ност 
исто вре ме но оства ру је у ве ли ком бро ју сво је вр сних аре на ко је, сва ка за се бе, не јед-
на ким ин тен зи те том, “ис ку ша ва ју” спрем ност пар ти је да до след но сле ди свој основ-
ни про грам ско-иде о ло шки курс. По ред то га, по зна то је и то да је про грам ски аспект 
пар ти је, осим то га што пред ста вља оквир за ин тер пре та ци ју ствар но сти, ва жан и као 
ис хо ди ште бу ду ћих ак ци ја.

4) Цео про грам, осим увод ног де ла, има и че ти ри це ли не ко је об ра ђу ју: свет да на шњи це, 
основ не вред но сти на ко ји ма ова пар ти ја по чи ва, ње не ци ље ве и по ли ти ке, и ко нач но, 
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се, ме ђу тим, опре де ли ли за је дан по се бан при ступ. На и ме, твор ци 
овог до ку мен та осми сли ли су је дан у прак си по ма ло не у о би ча јен 
и, сто га, крај ње ори ги на лан кон цепт струк ту рал ног уоб ли ча ва ња 
про грам ског са др жа ја. На и ме, осим нео п ход них увод них на по-
ме на5) це ло куп ни са др жај по де љен је у три за себ не, а опет ну жно 
ис пре пле те не и ме ђу соб но усло вље не це ли не ко је по ве зу је јед на 
је ди на реч – де мо кра ти ја. Те це ли не су: по ли тич ка де мо кра ти ја, 
еко ном ска де мо кра ти ја и со ци јал на де мо кра ти ја6). Пред но сти јед-
ног ова квог при сту па ор га ни за ци ји про грам ског са др жа ја од но си-
ле би се углав ном на ње го ву пре глед ност и ла ку про ход ност ко ја је 
чи та о цу ти ме омо гу ће на.

ИДЕОЛОШКАМАТРИЦА:
КОНТИНУИТЕТИРЕФОРМИЗАМ

Увек ка да не ка по ли тич ка пар ти ја усва ја но ви про грам мо же 
се ра зло жно по ста ви ти пи та ње о то ме да ли он, услед ну жне по-
ве за но сти, пред ста вља ра ди кал ни рас кид са ње ним до та да шњим 
иде о ло шким иден ти те том, кон ти ну и тет уз из ве сно праг ма тич но 
ре ту ши ра ње или, пак, ње го ву про гре сив ну мо дер ни за ци ју и про-
ми шље но при ла го ђа ва ње но во на ста лим при ли ка ма.

Као и ве ћи на ре ле вант них стра на ка у Ср би ји, и Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја по се ду је сво је вр сну ево лу тив ну исто ри ју сво је ле ги ти-
ма циј ске (иде о ло шке) ма три це ду гу ско ро две де це ни је још од ње-
ног пр вог про гра ма из 1990. го ди не. Ова пар ти ја је, до са да, осим 
осни вач ког, усво ји ла још два зва нич на про гра ма (из 1992. и 2010. 
го ди не), као и си ја сет пра те ћих про грам ских де кла ра ци ја са до-
са да шњих кон гре са. Ме ђу тим, на овом ме сту се, из прак тич них 
раз ло га, не ће мо де таљ ни је ба ви ти до са да шњом ге не зом иде о ло-

у за вр шном де лу, још јед ном до ла зи до кра ће ре ка пи ту ла ци је не ких од основ них ви зи-
ја СДП-а. Исти на, тре ће по гла вље Нашициљеви иполитике, по де ље но је у још осам 
под це ли на ко је, сва ка за се бе, распрaвљају о пи та њи ма де мо кра ти је, со ци јал не прав де, 
ци вил ног дру штва, еко ном ске де мо кра ти је итд.  

5) Ко је углав ном ве ћи на по ли тич ких пар ти ја на во ди на по чет ку сво јих про гра ма и ко је 
су пре те жно у функ ци ји њи хо вог вред но сно-иде о ло шког са мо о дре ђе ња у од но су на, 
ре ци мо, де ша ва ња и про ме не ко је на ста ју у све ту.

6) “Со ци ја ли сти свој про грам те ме ље на три сту ба де мо кра ти је: по ли тич кој, еко ном ској 
и со ци јал ној де мо кра ти ји, по ла зе ћи од чи ње ни це да чо век, у по ли тич ком сми слу, ни је 
пот пу но сло бо дан ако исто вре ме но не мо же да ужи ва рав но пра ван ста тус на свом рад-
ном ме сту и у дру штву” (ПрограмСоцијалистичкепартијеСрбије,стр. 12) 



стр:179200.

- 183 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

шке ма три це СПС-а7). На прет ход ном, VII Кон гре су из 2006. го-
ди не, СПС је усво ји ла Про грам ску де кла ра ци ју у ко јој на гла ша ва 
до след ност и кон ти ну и тет са вред но сти ма свог про гра ма из 1992. 
го ди не. Ме ђу тим, већ та да (као и на V Кон гре су) ова пар ти ја је 
по ка за ла ве ли ки по тен ци јал за отва ра ње пре ма број ним пост ма те-
ри ја ли стич ким вред но сти ма и те ма ма (еко ло ги ја, одр жив раз вој). 
Усва ја ње но вог про гра ма на VI II Кон гре су, осим сук це си је ста рог, 
ство ри ло је и мо гућ ност за ре де фи ни са ње до та да ва же ће иде о ло-
шке ма три це, као и да љу, про гре сив ну раз ра ду од ре ђе них пи та ња 
и про грам ских са др жа ја. Да ли се у то ме ус пе ло и у ко јој ме ри на-
сто ја ће мо да ука же мо у на став ку овог ра да.

Ана ли тич ки увид у но ви про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је и из ње га про ис те клу ле ги ти ма циј ску ма три цу по твр ђу је тен-
ден ци ју у по гле ду кон ти ну и те та те мељ них од ред ни ца иде о ло шког 
иден ти те та, али се мо же ди јаг но сти фи ко ва ти и ви сок сте пен оства-
ре ног ре фор ми зма и мо дер ни за ци је на мно гим те мат ским по љи ма.

СПС, из ме ђу оста лог, оста је пар ти ја ра да и ства ра ла штва док 
де мо крат ски со ци ја ли зам (ка рак те ри сти чан и за не мач ке и швед-
ске со ци јал де мо кра те!) и да ље фи гу ри ра као кључ на ле ги ти ма циј-
ска фор му ла об је ди ња ва ју ћи при том иде је со ци ја ли зма и де мо кра-
ти је8). Спек тар фун да мен тал них вред но сти чи не рад, ху ма ни зам, 
сло бо да, со ци јал на прав да, јед на кост и со ли дар ност. 

На пла ну по ли тич ке де мо кра ти је и да ље се ве ли ка па жња по-
све ћу је раз ви ја њу кон цеп та де мо крат ске, прав не, ла ич ке и со ци јал-
но од го вор не др жа ве у ко јој се по се бан ак це нат ста вља на ши ро-
ку ле пе зу ак ту ел них пи та ња9). Из ве стан ре фор ми стич ки на бој, на 
тра гу нај бо љих европ ских ре ше ња, по себ но се огле да у за ла га њу 
за “мо дер ни за ци ју и ре фор му јав не упра ве ко ја би има ла три ци-
ља: да јав ни слу жбе ни ци бу ду струч но оспо со бље ни да ефи ка сно 
и не при стра сно при ме њу ју за кон ска ре ше ња и спро во де управ не 
по ступ ке; да бу ду отво ре ни и на услу зи гра ђа ни ма – ко ри сни ци-
ма њи хо вих услу га уз по јед но ста вљи ва ње про це ду ра и ма сов ни ју 
упо тре бу са вре ме них тех но ло ги ја; да при пре ме и осна же др жав не 

7) Уме сто то га упу ћу је мо чи та о ца на по себ но ко ри стан и за ни мљив чла нак Ди ја не Ву ко-
ма но вић, „Ле ги ти ма циј ске ма три це ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји (1990-
2005)“, у: ПолитичкестранкеуСрбији:структураифункционисање, Ин сти тут дру-
штве них на у ка, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2005. (стр. 31-61) 

8) ПрограмСоцијалистичкепартијеСрбије, стр. 10.
9) Де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ка, мо рал на, кри вич на и ма те ри јал на од го-

вор ност но си ла ца јав них функ ци ја, бор ба про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, за шти та 
људ ских пра ва и пра ва на ци о нал них ма њи на, сло бо да ин фор ми са ња итд.
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ин сти ту ци је у ци љу учла ње ња Ср би је у Европ ску уни ју”10). Со ци-
ја ли сти за го ва ра ју и ре фор му ло кал не са мо у пра ве и то у три прав-
ца: де цен тра ли за ци ја, де кон цен тра ци ја, као и де ле ги ра ње и при
ватизацијапојединихјавнихслужби (кур зив мој) у ци љу њи хо вог 
бо љег функ ци о ни са ња и фи нан си ра ња11).

Еко ном ски део про гра ма, та ко ђе, пред ста вља фу зи ју ста рог и 
но вог. По пут ка кве увер ти ре, а нај ве ро ват ни је у ци љу при ба вља ња 
ши рег по ли тич ког ле ги ти ми те та, на са мом по чет ку се на гла ша ва 
за ла га ње за “мо дел еко ном ске де мо кра ти је ко ји је раз ви јен и при-
ме њу је се у европ ским зе мља ма где су со ци ја ли стич ке и со ци јал-
де мо крат ске стран ке ду го вре ме би ле или је су на вла сти и има-
ју ду гу тра ди ци ју и ве ли ке те ко ви не бор бе за људ ска и рад нич ка 
пра ва за сно ва на на кон цеп ту де мо крат ског со ци ја ли зма и мо дер-
не тр жи шне при вре де”12). Не при ко сно ве но опре де ље ње, на јед ној 
стра ни, за со ци јал но тр жи шну при вре ду, не ис кљу чу је, на дру гој 
стра ни, свој стве но ле ви чар ском ду ху и ре то ри ци, про ти вље ње “ка-
пи та ли зму у ко ме бес кру пу ло зна тр ка за про фи том омо гу ћа ва по-
је дин ци ма бо га ће ње и рас ко шан жи вот за сно ван на екс пло а та ци ји 
обес пра вље них рад ни ка ко ји ра де у усло ви ма не до стој ним чо ве-
ка у XXI ве ку”13). Др жа ва је, у сми слу ди рект них ин тер вен ци ја у 
еко ном ски жи вот, ма ње “ре гу ла тор”, а ви ше “ко рек тор” тр жи шне 
при вре де чи ја се уло га по себ но ис ти че у “спре ча ва њу и убла жа-
ва њу не га тив них ци клич них тен ден ци ја, очу ва њу ма кро е ко ном ске 
ста бил но сти, спре ча ва њу мо но по ла, обез бе ђе њу јав них до ба ра, 
ре ди стри бу ци ји до хот ка ра ди очу ва ња со ци јал не си гур но сти, от-
кла ња њу ве ли ких раз ли ка у ре ги о нал ном раз во ју и бла го ста њу це-
ло куп ног ста нов ни штва”. Ефи ка сна и јеф ти на др жа ва пред ста вља, 
при том, са став ни део по ли ти ке раз во ја. Тра ди ци о нал на по ли ти ка 
пу не за по сле но сти (у усло ви ма еко ном ске ста бил но сти!) је, по узо-
ру на за пад но е вроп ску со ци јал де мо кра ти ју, до пу ње на ре фор ми-
стич ким ви ђе њем тр жи шта ра да, а у прав цу по сти за ња ње го ве ве ће 
флек си бил но сти. Ва жно ме сто у еко ном ској аген ди со ци ја ли ста, а 
као кључ ни ак те ри ин ду стриј ске де мо кра ти је, као и до са да, има ју 
син ди ка ти и со ци јал ни ди ја лог. Сто га, иако се ниг де екс пли цит-
но не спо ми ње син ди кал ни плу ра ли зам, о син ди ка ти ма се го во ри 

10) Исто, стр. 16.
11) Исто, стр. 17.
12) Исто, стр. 29, (Со ци ја ли сти, по пут не мач ког СДП-а, ве ли ки за ма јац раз во ја ви де у ма-

лим и сред њим пред у зе ћи ма, док је, ре ци мо, по ре ска по ли ти ка у функ ци ји сти му ла ци је 
ин ве сти ци ја итд.)

13) Исто
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у мно жи ни та ко да, иако по сред но, мо же мо го во ри ти о не ка квом 
за ла га њу за син ди кал ни плу ра ли зам14). Из о ста ло је и не ка да шње 
отво ре но про ти вље ње при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа већ се про-
па ги ра мо дел при ват но-јав ног парт нер ства и за др жа ва ња кон трол-
ног па ке та ак ци ја од стра не др жа ве у оном де лу при вре де ко ји се 
ти че тзв. при род ног мо но по ла и са о бра ћај не и енер гет ске ин фра-
струк ту ре. Со ци ја ли сти су кри тич ки рас по ло же ни пре ма “мо де лу 
при вред ног раз во ја ко ји се за сни ва на пре ве ли кој јав ној по тро шњи 
и (у ре фор ма тор ском ду ху) сма тра ју да га тре ба на пу сти ти”15). Не-
из о став на је и рав но прав ност свих об ли ка сво ји не (при ват на, јав на, 
за дру жна), санк ци о ни са ње зло у по тре ба у про це су при ва ти за ци је, 
уна пре ђе ње парт нер ства при ват ног и јав ног сек то ра. Ис тра ја ва се 
у тра ди ци о нал ном опре де ље њу за ху ма ни за ци ју усло ва ра да ко ји 
под ра зу ме ва не са мо ху ма не усло ве на рад ном ме сту већ и пра-
вич ну на кна ду за рад ко ја рад ни ку и ње го вој по ро ди ци мо же обез-
бе ди ти жи вот до сто јан чо ве ка16). Про гре сив ни мо дел опо ре зи ва ња 
до хот ка и имо ви не, као про грам ска но ви на, а по све му су де ћи и 
кључ ни адут, ви ђен је као “со ци јал но пра ви чан и еко ном ски ефи-
ка сан, а у функ ци ји по тре ба гра ђа на и при вред ног раз во ја, обез-
бе ђе ња пра вед ни је ре ди стри бу ци је бру то до ма ћег про из во да, по ја-
ча ња фи нан сиј ске ди сци пли не”17). Ипак, у усло ви ма тран зи ци о не 
ко ло те чи не и не пре ви ше раз ви је не срп ске при вре де и не пре су шне 
по тре бе за стра ним ин ве сти ци ја ма тре ба ипак би ти ра зу ман и све-
стан укуп них мо гућ но сти за пот пу ну ре а ли за ци ју ова кве по ре ске 
по ли ти ке, али и ње них ус пут них ли ми та. 

Со ци јал на си гур ност, у ин тер пре та ци ји со ци ја ли ста, под ра-
зу ме ва “до ступ ност основ них со ци јал них и здрав стве них услу га 
свим гра ђа ни ма, без об зи ра на њи хо во со ци јал но по ре кло и ста тус 
док те мељ ну вред ност со ци јал не по ли ти ке пред ста вља со ли дар-
ност чи та вог дру штва и др жа ве са угро же ни ма и не моћ ни ма”18). 

14) Та ко ђе, не спо ми ње се ни пра во на штрајк већ се “по др жа ва ју сви за ко ном пред ви ђе-
ни об ли ци син ди кал не бор бе за оства ре ње тих ин те ре са”. Со ци ја ли сти се, у на став ку, 
за ла жу и за “ја ча ње су штин ске уло ге син ди ка та, као асо ци ја ци је рад ни ка ко ја за сту па 
њи хо ве аутен тич не ин те ре се и зах те ве и ука зу ју на сво ју при вр же ност со ци јал ном ди-
ја ло гу као ин стру мен ту за по сти за ње ком про ми са – со ци јал ног пак та – о ди на ми ци и 
тро шко ви ма еко ном ских и дру штве них ре фор ми” (Исто, стр. 31-32).

15) Исто
16) Исто, стр. 30
17) Исто, стр. 37 (По себ но је ва жно и за ла га ње за ускла ђи ва ње по ре ског си сте ма са си сте-

мом Европ ске уни је, рав но пра ван по ло жај по ре ских об ве зни ка, ефи ка сну на пла ту по-
ре за до при но са за со ци јал но оси гу ра ње и стро го санк ци о ни са ње из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за)

18) Исто, стр. 39
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Ипак, и на овом по љу со ци ја ли сти, и по ред при год не ре то ри ке 
усло вље не сво јим из вор ним иде о ло шким ко ор ди на та ма, по ка зу ју 
по ма ке ка ра ци о нал ни јој пер цеп ци ји еко ном ске одр жи во сти со ци-
јал них слу жби, а по но во на тра гу сво јих за пад но е вроп ских узо-
ра19). Сто га, не из не на ђу је фор му ла ци ја пре ма ко јој “дру штво и 
др жа ва не мо гу пре у зе ти на се бе ис кљу чи ву бри гу и од го вор ност 
да ре ша ва ју сва жи вот на пи та ња и про бле ме гра ђа на – појединци
не могу бити ослобођени одговорности за своју егзистенцију и
егзистенцијусвојепородице (кур зив мој)”20). По сле дич но, “из др-
жа ва ње со ци јал них слу жби не мо же па сти са мо на те рет др жа ве 
и при вре де, већ је нео п хо дан и од ре ђе ни сте пен пар ти ци па ци је и 
до при но са гра ђа на”21). Ово би, да ка ко, мо гло зна чи ти сво је вр сну 
ина у гу ра ци ју по ли ти ке “не ма пра ва без оба ве за” (Ен то ни Ги денс), 
али у та квим оце на ма, ипак, не тре ба пре те ри ва ти. Со ци ја ли сти на 
овај на чин кре и ра ју до дат ни ма не вар ски про стор та ко да не мо ра у 
пот пу но сти би ти не кон зи стент но исто вре ме но за ла га ње за јеф ти-
ну и ефи ка сну др жа ву и ак тив ну со ци јал ну по ли ти ку са ши ро ким 
спек тром ко рек тив но-ре ди стри бу тив них оба ве за пре ма гра ђа ни ма.

У бор би про тив си ро ма штва, не ну ди се не ка па на це ја већ, на-
про тив, по ред по др шке “Стратегијизасмањењесиромаштвау
Србији” и спи сак кон крет них ме ра ко је се мо ра ју пред у зе ти22). Уз 
то, у по ма ло оп ти ми стич ном то ну, со ци ја ли сти ве ру ју да се у ра-
зум ном ро ку, а то је, пре ма њи хо вом ви ђе њу, пет го ди на мо гу ис ко-
ре ни ти те шко си ро ма штво и глад.

Но ви про грам, по пр ви пут, про мо ви ше и раз вој до бро вољ ног, 
ка ко пен зиј ско-ин ва лид ског, та ко и здрав стве ног оси гу ра ња. Со ци-
ја ли сти су за ре фор му си сте ма пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња 
и от кла ња ње свих си стем ских де фор ма ци ја ко је ути чу на де ба ланс 
сред ста ва у пен зи о ном фон ду23). Упо ре до са сти му ли са њем раз во ја 
до пун ског, тј. до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња пред ви ђа се 
и ре фор ма овог си сте ма у сме ру уна пре ђе ња здра вља и пре вен-

19) Из ме ђу оста лог, у Про гра му сто ји да су “пра вед ност и од ме ре ност, се лек тив ност и 
до след ност за со ци ја ли сте ва жни прин ци пи со ци јал но пра вед не и економскиодрживе
редистрибуциједруштвеногбогатства”(кур зив мој) (Исто, стр. 38)

20) Исто
21) Исто
22) Ди на ми чан при вред ни раст, отва ра ње но вих рад них ме ста, по ве ћа ње за ра да, спре ча ва-

ње на стан ка но вог си ро ма штва као по сле ди це ре струк ту ри са ња при вре де и со ци јал но 
од го вор на др жа ва (Исто, стр. 43)

23) Исто, стр. 41.
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ци је бо ле сти, лак шој до ступ но сти и при сту пач но сти здрав стве них 
услу га24).

Род на рав но прав ност, из ме ђу оста лог, пред ста вље на је у ге не-
рал ном на сто ја њу да се “сма ње раз ли ке у еко ном ском и дру штве-
ном ста ту су из ме ђу по ло ва и пот пу ну рав но прав ност же на и му-
шка ра ца у свим обла сти ма жи во та, пре ва зи ла же њем тра ди ци о нал-
них схва та ња о уло зи же не “25).

Скуп пи та ња ко ји се ба ви спољ ном по ли ти ком и ме ђу на род-
ном са рад њом та ко ђе ука зу је на из ве стан сте пен про грам ског кон-
ти ну и те та јер се ис тра ја ва на по ли ти ци вој не не у трал но сти и про-
ти вље ња ула ску Ср би је у НА ТО са вез, а од лу ка о то ме пре пу шта 
се ре фе рен дум ској во љи на ро да. Спољ на по ли ти ка је, углав ном, у 
зна ку ми ра и са рад ње по себ но ме ђу зе мља ма Бал ка на и ју го и сточ-
не Евро пе. Но ви ну на овом пла ну, ме ђу тим, пред ста вља ис ти ца-
ње пет основ них ру ко во де ћих прин ци па у ме ђу на род ној по ли ти ци, 
углав ном про ис те клих из ре ал ног са гле да ва ња но ви је исто ри је Ср-
би је, ње не по зи ци је и пер спек ти ва у про ме ње ном све ту да на шњи-
це. Ти прин ци пи су: ко о пе ра тив ност, до сто јан ство, тре зве ност, са-
мо по што ва ње и по што ва ње сво јих вред но сти и кул ту ра ди ја ло га 
на су прот по слу шно сти, ина ту и пр ко су, ро ман ти зму, са мо пре зи ру, 
аро ган ци ји пре ма вред но сти ма дру гих и си ли26). Не дво сми сле на 
по др шка члан ству у Европ ској уни ји по себ но је на гла ше на, али 
исто вре ме но се ука зу је и на по тен ци јал но ко ри сне од но се са дру-
гим зе мља ма све та услед ње го вог по ли цен трич ног ка рак те ра. Мо-
же мо кон ста то ва ти и то да је јак про е вроп ски по тен ци јал ис по љен 
у овој пар ти ји као чла ни ци ко а ли ци о не вла де од 2008. го ди не са мо 
кон се квент но пре то чен и ма те ри ја ли зо ван у ње ном но вом про гра-
му. И пи та њу Ко со ва и Ме то хи је се при сту па са по зи ци ја са ко-
јих се на гла ша ва “при вр же ност тра же њу ре ше ња мир ним пу тем 
у ин те ре су свих на осно ву ме ђу на род ног пра ва, уз уче шће ОУН, 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја и свих ре ле вант них су бје ка та у ме ђу-
на род ној за јед ни ци, по себ но ЕУ”27).

Под вла че ћи да су “од у век има ли вр ло ја сно де фи ни са ну иде ју 
да је пи та ње за шти те жи вот не сре ди не јед но од нај до ми нант ни-
јих по ли тич ких, со ци јал них, кул тур них, обра зов них, здрав стве них 
пи та ња у дру штву”, со ци ја ли сти ука зу ју на сво ју спрем ност да од-

24) Исто, стр. 42.
25) Исто, стр. 43.
26) Исто, стр. 25. 
27) Исто, стр. 23. 
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го во ре на иза зо ве ко је им на ме ћу “гра ђа ни Ср би је ко ји тра же еко-
ло шки од го вор не по ли ти ча ре, еко ло шки од го вор не стран ке, но во 
по на ша ње пре ма жи вот ној сре ди ни”28). Ина у гу ри ше се опре де ље-
ње за енер гет ску ефи ка сност, али и пред ви ђа ју по ре ске олак ши це 
за тех но ло ги ју ко ја про из во ди или ути че на ства ра ње об но вљи ве 
енер ги је по пут, ре ци мо, со лар не или енер ги је ве тра. 

Ко нач но, ре де фи ни са ни ну кле ус ле ги ти ма циј ске ма три це Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, на кон ње ног VI II Кон гре са, чи ни ла 
би, да кле, сле де ћа опре де ље ња:

● демократски социјализам са базичним вредностима соци
јалнеправде,рада,једнакости,слободе,солидарности,ху
манизма;

● концептдемократске,правне,грађанскеисоцијалноодго
ворнедржаве;

● републиканска, представничка демократија и владавина
права,демократскаполитичкакултура;

●децентрализацијаидеконцентрацијамоћи,реформа јавне
управеилокалнесамоуправе;

●заштитаљудскихимањинскихправа,повезаностполитич
ких и социјалноекономских права, национална равноправ
ност и опредељење за мултиетничко, мултикултурно и
мултиконфесионалнодруштво;

●социјалнотржишнапривредасакорективномулогомдржа
ве,социјалнидијалогијакисиндикати,политикапунезапо
сленостииреформетржиштарадауправцуњеговефлек
сибилности, ефикасна и јефтина држава; равноправност
свихобликасвојине,приватизацијаиунапређењепартнер
стваприватногијавногсектора;

●активнасоцијалнаполитикасанаглашеномодговорношћу
појединцазасвојуиегзистенцијусвојепородице;реформа
ипромовисањедобровољногпензијскоинвалидскогиздрав
ственогосигурања;политикароднеравноправностиибри
геопородициидеци;бесплатнообразовањеиначелнарав
ноправност државних и приватних образовноваспитних
институција;

28) Исто, стр. 50-51
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● концептвојненеутралностиимирољубиваспољнаполити
ка;

● политиказаштитеживотнесрединеиенергетскеефика
сности;

●интеркласизам.
Осим то га што се у са мом тек сту про гра ма отво ре но го во ри о 

про ме на ма (и пар ти је и дру штва, ко је су нео п ход не ко ли ко и зах-
тев не!) то је ви дљи во и на пла ну при сту па и раз ра де број них те-
ма29). Оства рен је и за ви дан сте пен кон зи стент но сти про грам ског 
са др жа ја без су ви шног упли ва не ка кве “за па љи ве”, де ма го шко-по-
пу ли стич ке ре то ри ке иако нам се, услед оби ла тог и на гла ше ног ко-
ри шће ња тер ми но ло ги је из бо га тог ле ви чар ског ар се на ла (на шта 
СПС, као пар ти ја ле ви це, раз у ме се, има ле ги тим но пра во) из ве сне 
про грам ске по ру ке, са аспек та ср би јан ског ка пи та ли зма у по во ју, 
мо гу учи ни ти на ро чи то за во дљи вим (не и слат ко ре чи вим!)30). Али, 
иза њих, ба рем у на че лу, сто је ја сно фор му ли са не и кон вер гент не 
“по ли ти ке” ко је зах те ва ју још ве ћу кон кре ти за ци ју, те мељ ну раз-
ра ду и опе ра ци о на ли за ци ју у прак си – ли бе рал но-де мо крат ска на 
пла ну по ли тич ке де мо кра ти је, раз вој но-ста би ли зи ра ју ћа на пла ну 
еко ном ске де мо кра ти је и, ко нач но, ре ди стри бу тив но-ко хе зив но-
еман ци па тор ска на пла ну ши ре дру штве не де мо кра ти је. Про грам, 
на гла ше ном ко ре ла ци јом са ствар но шћу на ше зе мље, у пу ној ме ри 
тар ге ти ра кључ не не у рал гич не тач ке срп ског тран зи ци о ног дру-
штва и др жа ве (не за по сле ност и си ро ма штво, ко руп ци ју, при вред-
но по ср та ње). 

СПС у свом про гра му се бе ви ди у дру штву пар ти ја-чла-
ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле и Пар ти је европ ских 
со ци ја ли ста, а на јед ном ме сту, ви де ли смо, го во ри о усва ја-
њу “мо де ла еко ном ске де мо кра ти је раз ви је ног у европ ским 
зе мља ма где су со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске стран-
ке ду го вре ме би ле или је су на вла сти”. У на став ку би смо, 
сто га, мо гли да на чи ни мо и је дан ма ли упо ред ни пре сек не-
ких од кључ них про грам ских ста но ви шта са вре ме не со ци јал-

29) “По на вља ње и пре пи си ва ње по ли ти ке ни је де ло тво ран на чин ре ша ва ња про бле ма и 
ди ле ме пред ко ји ма се на ла зи наш на род, на ше дру штво и др жа ва. Про ме не ко ји ма те-
жи мо пред ста вља ју на чин да учвр сти мо оне вред но сти ко је је по треб но са чу ва ти да би 
се отво ри ла пер спек ти ва ху ма ног и ста бил ног раз во ја” (стр. 9)

30) На рав но, не сме мо пре не брег ну ти ни чи ње ни цу да пар тиј ски про гра ми мо ра ју има ти и 
ту по себ ну мо би ли зи ра ју ћу ди мен зи ју што, на рав но,  не тре ба да пред ста вља не ка кав 
али би за ис ко рак у су ву сли по пу ли зма и ис пра зну де ма го ги ју. 
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де мо кра ти је и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је31). Та ко ђе, пре 
до но ше ња ика квих да ле ко се жних за кљу ча ка мо ра мо има ти у 
ви ду и то да је и за пад но е вроп ска со ци јал де мо кра ти ја, на кон 
екс пе ри мен та са про гра мом “тре ћег пу та”, на не ки на чин, и 
за са да, са мо на ши рем те о риј ском пла ну, пред вра ти ма не ке 
но ве ре ви зи о ни стич ке фа зе чи ји се обри си већ на зи ру кра јем 
пр ве де це ни је XXI ве ка. 

Табела: 
Упореднипрегледнекиходкључнихполитичкихвизијасавремене

социјалдемократијеиСоцијалистичкепартијеСрбије

Са вре ме на со ци јал де мо кра ти ја Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је

де мо крат ски со ци ја ли зам
со ци јал на прав да
со ли дар ност
сло бо да
јед на кост

“сло бод ни и јед на ки љу ди 
у со ли дар ној за јед ни ци су 
циљ де мо крат ског со ци ја-
ли зма” (Социјалдемократ
скапартијаШведске)

Вред но сни 
спек тар

де мо крат ски со ци ја ли зам је 
про цес по ли тич ког, еко ном-
ског и со ци јал ног осло бо ђе-
ња чо ве ка од си ро ма штва, 
не прав де не зна ња и свих об-
ли ка до ми на ци је и ек пло а та-
ци је; со ци јал на прав да зна чи 
јед на ку сло бо ду за све без 
об зи ра на ра сну, на ци о нал ну 
вер ску, пол ну или по ли тич ку 
при пад ност и имо вин ско ста-
ње; со ли дар ност као спрем-
ност сло бод них и јед на ких 
љу ди на по др шку са сви ма 
ко ји па те и стра да ју;

кон цепт прав не, де мо крат-
ске и со ци јал но од го вор не 
др жа ве
“пре вен тив на со ци јал на 
др жа ва ко ја ин ве сти ра у 
љу де, обра зо ва ње, ква ли-
фи ка ци ју, здра вље, шан су 
и дру штве ну ин фра струк-
ту ру”
(FrankWalterSteinmeier,
MatthiasPlatzeck,PeerSte
inbrük)

Држава “др жа ва је де мо крат ска ин-
сти ту ци ја ко ја ре пре зен ту је 
и чу ва за јед нич ки жи вот у 
по ли тич кој за јед ни ци, по-
ве за ност гра ђа на, на ро да и 
те ри то ри је (...) за ла же мо се за 
кон цепт со ци јал но од го вор не 
др жа ве ко ја ће спре чи ти све 
об ли ке екс пло а та ци је и еко-
ном ско со ци јал не обес пра-
вље но сти”;

31)  По ме ну ће мо и то да смо, из ме ђу оста лог, ди јаг но сти фи ко ва ли и ја сну те мат ску по ду-
дар ност но вог Про гра ма СПС-а и са до ку мен том “НовасоцијалнаЕвропа” (обла сти 
по пут пу не за по сле но сти, ин ве сти ра ња у љу де, уни вер зал не бри ге о де ци, со ци јал ном 
ди ја ло гу, јед на ким пра ви ма же на и му шка ра ца итд.) ко ји је на свом Кон гре су у Пор ту 
2006. го ди не усво ји ла Пар ти ја европ ских со ци ја ли ста (ПЕС) чи јем члан ству, по ред Со-
ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је те жи и о че му се ја сно 
и без у слов но про грам ски из ја шња ва.
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    пред став нич ка, ли бе рал-
на де мо кра ти ја до пу ње на 
еле мен ти ма пар ти ци па тив-
не, “ди ја ло шке” де мо кра ти-
је – де мо кра ти је ко ја се по-
ступ но ши ри из ван сфе ре 
по ли ти ке ства ра ју ћи кли му 
ак тив ног дру штве ног по ве-
ре ња и со ли дар но сти;

“за социјалдемократе и 
социјалисте је неопходно 
да се достигнути 
демократски облици 
стално преиспитују и 
унапређују “по мери 
основних вредности” 
и изнова изналазе нови 
облици и проширују 
њихови досези” (Брана
Марковић)

Политичка 
демократија

“гра ђа ни има ју пра во да на 
осно ву оп штег и јед на ког 
пра ва гла са на не по сред ним 
и тај ним из бо ри ма би ра ју од-
бор ни ке и на род не по сла ни ке 
у пред став нич ким ин сти ту-
ци ја ма (...) пред став нич ка де-
мо кра ти ја не мо же за ме ни ти 
не по сред но уче шће гра ђа на 
у до но ше њу од лу ка за то се 
за ла же мо да се убу ду ће че-
шће при ме њу је ре фе рен дум 
и на род на ини ци ја ти ва ка да 
се од лу чу је о пи та њи ма од 
за јед нич ког и оп штег ин те ре-
са (...) де мо крат ска по ли тич ка 
кул ту ра ко ју од ли ку је дух 
то ле рант но сти, отво ре на и 
кон струк тив на рас пра ва, 
ди ја лог, ува жа ва ње раз ли чи-
тих иде ја, пра ва и ин те ре са 
ма њи не и спро во ђе ње од лу ка 
ве ћи не”;

плу ра ли стич ки еко ном-
ски од но си, “ин ду стриј ска 
де мо кра ти ја”, од но сно де-
мо кра ти за ци ја еко ном ског 
жи во та кроз кон фликт но 
со ци јал но парт нер ство 
ра да и ка пи та ла и ин сти ту-
ци о на ли зо ва ни со ци јал ни 
ди ја лог; “же ли мо ви ше 
ка пи та ла у ру ка ма рад не 
сна ге (...) рад нич ка пар ти-
ци па ци ја у кор по ра тив ном 
ка пи та лу,
као до дат ни из вор при хо да, 
га ран ту је пра вич ни ју пар-
ти ци па ци ју рад не сна ге у 
успе ху ње не ком па ни је (...) 
 то исто вре ме но про мо ви-
ше ино ва тив ност и про дук-
тив ност” 
(Социјалдемократскапар
тијаНемачке,Hamburg
Program,2007) 

Индустријска 
демократија

“еко ном ска де мо кра ти ја под-
ра зу ме ва да рад ни ци бу ду 
по што ва ни као лич но сти 
ко је сво јом ини ци ја ти вом и 
ин вен тив но шћу до при но се 
уна пре ђе њу ра да, бо љој ор-
га ни за ци ји и ве ћој ефи ка сно-
сти те им то да је за пра во да 
уче ству ју у оства ре ној до би-
ти и јед ним де лом у до но ше-
њу од лу ка, што не угро жа ва 
прин цип не по вре ди во сти 
при ват не сво ји не као осно ве 
функ ци о ни са ња тр жи шне 
при вре де” (...) за ла га ње за ре-
фор му и по што ва ње пра ви ла 
ко лек тив ног пре го ва ра ња по 
узо ру на нај бо љу прак су у 
зе мља ма Европ ске уни је (...) 
“не за о би ла зну уло гу у то ме, 
по ред др жа ве, има ју син ди-
ка ти, са ве ти за по сле них, као 
и бес плат на прав на по моћ 
рад ни ци ма (...) со ци јал ни 
ди ја лог је нај бо љи на чин за 
ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих 
ин те ре са, њи хо во ускла ђи-
ва ње,  со ци јал не прав де и 
дру штве не ко хе зи је”;
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раз вој со ци јал но-тр жи шне 
при вре де ре а ли зо ва њем 
еко ном ски одр жи вих ре ди-
стри бу тив них стра те ги ја, 
од но сно раз во јем кон-
цеп та ква ли те та жи во та 
и до ступ но сти јав них 
до ба ра (...) уну тар при че о 
ква ли те ту жи во та, основ не 
услу ге у сфе ри обра зо ва ња, 
здрав ства, оси гу ра ња и со-
ци јал них услу га тре ти ра ју 
се као со ци јал ни тро шко ви 
у функ ци ји ре про ду ко ва ња 
рад них спо соб но сти и дру-
штве ног раз во ја, од но сно 
кре и ра ња об у че не рад не 
сна ге за “еко но ми ју зна ња” 
(Ги денс);

“со ци јал но тр жи шна еко-
но ми ја, пре те жно об ли-
ко ва на од стра не со ци јал-
де мо кра та и син ди ка та, 
пре тво ри ла је рад нич ку 
пар ти ци па ци ју и са о длу чи-
ва ње у про дук тив ну сна гу 
про мо ви шу ћи со ци јал ни 
мир (...) са о длу чи ва ње 
у фа брич ким ха ла ма и 
кор по ра ци ја ма, сло бо да 
ко лек тив ног пре го ва ра ња и 
пра во на штрајк су основ ни 
еле мен ти со ци јал но тр жи-
шне еко но ми је” 
(Социјалдемократскапар
тијаНемачке,Hamburg
Program,2007)

Социјално 
тржишна 
привреда

“др жа ва је ду жна да ство-
ри јед на ке усло ве обра зо-
ва ња и оспо со бља ва ња за 
тр жи ште ра да це ло куп ном 
ста нов ни штву (...) у ин те ре-
су не са мо за по сле них, већ 
и по сло да ва ца и дру штва у 
це ли ни је ин ве сти ра ње у ху-
ма ни ка пи тал и то мо ра би ти 
њи хо ва за јед нич ка бри га и 
оба ве за (...) зна ње је нај ве ћи 
лич ни и дру штве ни ка пи тал 
у XXI ве ку за то ис тра ја ва-
мо на по ли ти ци ства ра ња 
прет по став ки за јед на ке 
шан се за све љу де у обла-
сти обра зо ва ња, без об зи ра 
на њи хов имо вин ски ста тус 
или дру штве но по ре кло (...) 
др жа ва за то мо ра знат но уве-
ћа ти сред ства за обра зо ва ње 
на свим ни во и ма јер је то 
услов за из ла зак из си ро ма-
штва и убр за ни раз вој (...) 
ак тив на со ци јал на по ли ти ка 
ко ја у усло ви ма еко ном ске 
кри зе, не из ве сно сти по сла 
и па да жи вот ног стан дар да 
гра ђа на тре ба да обез бе ди 
што је мо гу ће рав но мер ни ју 
рас по де лу за јед нич ког те ре та 
и да га ран ту је ми ни мум нео-
п ход не со ци јал не си гур но-
сти свим гра ђа ни ма (...)  сви 
гра ђа ни Ср би је тре ба да бу ду 
об у хва ће ни здрав стве ним 
оси гу ра њем за сно ва ним на 
прин ци пи ма со ли дар но сти, 
јед на ко сти и уни вер зал но-
сти”;

кон цепт еко ло шки одр-
жи вог раз во ја ства ра ња 
“ху ма ни зо ва не при ро де” 
и упра вља ња “дру штвом 
ри зи ка” (Ур лих Бек), од-
но сно рас кид са ло ги ком 
кон зу ме ри зма и раз вој 
“еко но ми је пост-оску-
ди це” и не фор мал ног 
еко ном ског сек то ра; 

Еко ло шки 
одр жив раз-

вој

“бри га о за шти ти жи вот не 
сре ди не и на ше бу дућ но-
сти не сме би ти одво ји ва од 
пи та ња еко ном ског раз во ја 
(...) пи та ња ква ли те та жи во та 
ни су са мо еко ном ска већ и 
еко ло шка”;
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раз вој, кроз ко му ни ка-
ци ју и са рад њу со ци јал-
де мо крат ских стра на ка 
са но вим дру штве ним 
по кре ти ма и ци вил ни 
ини ци ја ти ва на пост-
ма те ри ја ли стич ког 
дру штва и по ли тич ких 
уста но ва ба зи ра них на 
огра ни че ној пре го ва ра-
ној мо ћи;

Ци вил ни  
сек тор

отво ре ност за са рад њу са 
не вла ди ним ор га ни за ци ја-
ма и удру же њи ма гра ђа на 
ко је пот пу но или де ли мич но 
стре ме истим ци ље ви ма (...) 
по што ва ње и по др жа ва ње по-
себ но сти ор га ни за ци ја у ци-
вил ном дру штву као ва жног 
ин стру мен та учвр шћи ва ња 
де мо кра ти је;

НА ПО МЕ НА:  Ка рак те ри сти ке са вре ме не со ци јал де мо кра ти је де ли мич но на ве-
де не пре ма: Зо ран Сто јиљ ко вић – Социјалдемократијаиполи
тичкестранкеуСрбији

Да кле, ве штим ма не ври са њем из ме ђу две по губ не крај но сти 
- твр до кор ног дог ма ти зма и бе зо бал ног праг ма ти зма, со ци ја ли-
сти успе ва ју да, на пла ну про грам ског ин же ње рин га, оства ре (као 
из вор на пар ти ја ле ви це) из ве стан сте пен ну жног кон ти ну и те та 
са сво јим фун да мен тал ним иде о ло шким осно ва ма и уз кри тич ки 
осврт на те ко ви не сво је про шло сти и отво ре ност ка про ме на ма ре-
а ли зу ју пра те ћу ре фор ми стич ку на до град њу ле ги ти ма циј ске ма-
три це у прав цу про ми шље ног и на чел ног усва ја ња од ре ђе ног бро ја 
про грам ских ви зи ја са вре ме не (за пад но е вроп ске) со ци јал де мо кра-
ти је32).

Са мо да на по ме не мо и то да по тен ци јал но усва ја ње не ких ко-
ри сних про грам ских ви зи ја са за пад но е вроп ског по ли тич ког под-
не бља мо ра, раз у ме се, под ра зу ме ва ти, пре све га, њи хо во ра зум но 
при ла го ђа ва ње и по себ ну опе ра ци о на ли за ци ју у муч ним при ли ка-
ма тран зи ци о не и оси ро ма ше не Ср би је, а не сле по, не про ми шље но 
и по мод но усва ја ње по си сте му copy-pa ste-а и тек то ли ко да би се 
оне на шле у про гра му! На рав но, СПС ће, по ред то га, тек у пар ла-
мен тар ној и ши рој дру штве ној аре ни, са гла сно бу ду ћој пер цеп ци ји 
би ра ча и сво јој мо ћи и ути ца ју ко ји бу де има ла ме ђу њи ма, би ти у 
при ли ци да по ка же свој уну тра шњи по тен ци јал да спро ве де оно 
што про па ги ра у свом но вом про гра му и ти ме оправ да сво је со ци-

32) У ра ду смо ука за ли на не ке од тих по ли ти ка по пут, ре ци мо, по ли ти ке на тр жи шту 
ра да. Ре фор ме у овој обла сти кре ћу се, да кле, у прав цу ње го ве ве ће флек си бил но сти 
“по узо ру на раз ви је не тр жи шне при вре де зе ма ља Европ ске уни је” где би не за по сле ни 
рад ни ци има ли да ка ко нај ве ћу од го вор ност за про на ла же ње по сла, али у то ме мо ра-
ју има ти и сна жну по др шку др жа ве (пре ква ли фи ка ци ја, под сти ца ње отва ра ња но вих 
рад них ме ста, фон до ви со ли дар но сти). Тре ба по ме ну ти и ма кро е ко ном ску ста бил ност 
и кон ку рент ност при вре де ко је, та ко ђе, фи гу ри ра ју као ва жне, упра вља ју ће од ред ни-
це еко ном ске по ли ти ке ка ко европ ских со ци јал де мо кра та та ко и со ци ја ли ста. По ре ске 
олак ши це, као ин стру мент фи скал не по ли ти ке, тре ба да бу ду у функ ци ји ра ста про из-
вод ње и за по сле но сти и за шти те гра ђа на са нај ни жим до хо ци ма. 
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јал де мо крат ско усме ре ње. Ка да је реч о са мој про грам ској ди мен-
зи ји, за са да је, да кле, на до бром пу ту.

ДРУШТВЕНИХОРИЗОНТ:
ПРИНЦИПИДЕЛОВАЊАИСАВЕЗНИЦИ

На те ме љи ма де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре за ко ју се за ла-
жу, со ци ја ли сти, на чин свог по ли тич ког де ло ва ња об ли ку ју у ду ху 
то ле ран ци је и ди ја ло га. Ци вил но дру штво, са сво јим не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, на по кон се, не дво сми сле но и без ика квих ре зер ви, 
пер ци пи ра као “ва жан ин стру мент учвр шћи ва ња де мо кра ти је”33). 
Еви ден тан је, на дру гој стра ни, из о ста нак до са да шње прак се екс-
пли цит ног свр ста ва ња љу ди и ор га ни за ци ја на при род не са ве зни-
ке или про тив ни ке са ко ји ма је не мо гу ћа ика ква са рад ња. Та ква 
прак са је у пу ној ме ри пре ва зи ђе на у прав цу ина у гу ри са ња по све 
но вог ам би јен та кул ту ре ди ја ло га и ства ра ња кон сен зу са о свим 
кључ ним дру штве ним пи та њи ма. Као илу стра ци ју мо же мо узе ти, 
на при мер, вер ске за јед ни це. У но вом про гра му се, из ме ђу оста лог, 
ка же да су со ци ја ли сти, “у ци љу оп ште до бро би ти отво ре ни за ди-
ја лог и са рад њу са вер ским за јед ни ца ма, по себ но кад за јед нич ко 
де ло ва ње мо же би ти од ко ри сти дру штву у це ли ни”34).

Иако се, као аутен тич на стран ка ле ви це, СПС пр вен стве но 
обра ћа они ма ко ји жи ве од свог ра да, зна ња, по слов них иде ја и 
ини ци ја ти ва на гла ша ва се и отво ре ност ове пар ти је пре ма ши ро-
ком кру гу по је ди на ца и ор га ни за ци ја35). Ов де је на де лу сво је вр стан 
ин тер кла си зам та ко да о СПС мо же мо го во ри ти као о catch-all пар-
ти ји, али је она да ле ко од пре ра ста ња у, ре ци мо, “аген ци ју за ме-
наџ мент вла де” (Ми ха ел Ер ке) што би мо гло пред ста вља ти тренд у 
раз ви је ним за пад но е вроп ским зе мља ма.

33) Исто, стр. 54.
34) Исто, стр. 20.
35) “Не вла ди не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на ко је пот пу но или де ли мич но стре ме 

истим ци ље ви ма, стран ке ко је де ле исте вред но сти, по шту ју де мо крат ске про це ду ре 
и Устав и за ко не Ре пу бли ке Ср би је, син ди ка ти, ор га ни за ци је бо ра ца на род но о сло бо-
ди лач ког ра та, ор га ни за ци је за људ ска пра ва, пра ва же на, еко ло шке по кре те, као и све 
оста ле ко ји же ле њи хо ву по др шку за сво је ак ци је ко је су са гла сне ци ље ви ма СПС-а”.  
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ИДЕОЛОШКИХОРИЗОНТ:
ОПОНЕНТИИТАКМАЦИ

Ја сни јепо зи ци о ни ра ње СПС-а на по ли тич кој ма пи Ср би је и 
од ре ђе ње ње них опо не на та и так ма ца усло вље но је, нај пре, ука зи-
ва њем на не ко ли ко ва жних чи ње ни ца. 

Пре све га, тра ди ци о нал на и че сто упо тре бља ва на иде о ло шка 
по де ла на ре ла ци ји ле ви ца-де сни ца да нас је умно го ме за ма гље на 
и ре ла ти ви зо ва на, а од стра не не ких ауто ра и од ба че на као по све 
пре ва зи ђе на. Ме ђу тим, ова ре ла ци ја и да ље оста је да ва жи као на-
чел на по де ла ме ђу стран ка ма ко ју ми у овом ра ду при хва та мо и на 
осно ву ко је да нас уоп ште и мо же мо го во ри ти о иде о ло шким опо-
нен ти ма и так ма ци ма. Кон крет но, у усло ви ма пе ри о дич но уз бур-
ка ног срп ског стра нач ког ар хи пе ла га из ве сна кон фу зност у по гле-
ду пре ци зног од ре ђе ња иде о ло шког про фи ла пар ти ја, на ре ла ци ји 
ле ви ца-цен тар-де сни ца, углав ном се де ша ва услед број них те мат-
ско-тер ми но ло шких по зај ми ца са де сни це чи ме до ла зи мо до то га 
да, “иден ти тет јед не пар ти је са де сног по ла иде о ло шког спек тра у 
обла сти еко ном ске по ли ти ке ни је у пот пу но сти ко хе рен тан са ње-
ним ге не рал ним усме ре њем на пла ну по ли тич ке иде о ло ги је” (Ди-
ја на Ву ко ма но вић). Све ово го во ри о по сто ја њу из ве сне иде о ло шке 
не кон зи стент но сти код по је ди них пар ти ја нај че шће усло вље не по-
ли тич ким де ло ва њем у сен ци праг ма ти зма. До да мо ли то ме и “ни-
ско иде о ло шко са мо ра зу ме ва ње” на ших гра ђа на (Срећ ко Ми хај ло-
вић) ја сно је о ка квом за чи ње ном пар тиј ском га ли ма ти ја су се ра ди. 
По ље сва ко днев не по ли тич ке прак се тј. “про тив ре чан кон текст по-
зи ти ви стич ке и сим бо лич ко-мо би ли зи ра ју ће ди мен зи је по ли ти ке” 
(Јо ван Ком шић), на дру гој стра ни, пред ста вља по се бан лак мус па-
пир за утвр ђи ва ње иде о ло шке до след но сти не ке од пар ти ја та ко 
да, у том сми слу, на шу ана ли зу и из ње про ис те кле ста во ве за са да 
огра ни ча ва мо ис кљу чи во на про грам ску ра ван. 

По ред то га, срп ски по ли тич ки про стор је ви ше ди мен зи о на лан 
и по ред по ме ну те по де ле по сту ли ра и не ке дру ге. По себ но ко ри сна 
и илу стра тив на, у усло ви ма евро а тлант ских ин те гра ци ја, би ла би 
она на ре ла ци ји про е вроп ско-тра ди ци о нал но36).

36) О ово ме ви ше чи та ти у: Вла ди мир Го а ти - ПартијскеборбеуСрбијиупостоктобар
скомраздобљу, Ин сти тут дру штве них на у ка - Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2006.  
Ди ја на Ву ко ма но вић ну ди слич ну по де лу на на ци о на ли сте и ко смо по ли те („Иде о ло-
шке ма три це по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји (1990-2007)“, у: Идеологијаиполитичке
партијеуСрбији, Ин сти тут дру штве них на у ка - Fri e drich Ebert Stif tung, Фа кул тет по-
ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007 (стр. 67-113) 
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Ка да све ово има мо у ви ду, Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је, 
на осно ву ње них про грам ских ко ор ди на та, мо же мо од ре ди ти као 
ре ле вант ну пар ти ју ле вог цен тра про е вроп ске ори јен та ци је. Ма-
не вар ски про стор на ле вом де лу по ли тич ког спек тра де ли са ње-
ним нај ва жни јим так ма цем, “со ци јал де мо кра ти зо ва ном” пар ти јом 
цен тра – Де мо крат ском стран ком (ДС). По ред њих, ту се на ла зе и 
дру ге пар ти је ле ве ори јен та ци је по пут Со ци јал де мо крат ске пар ти-
је Ср би је (СДПС), Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ) итд37). 
Ка да је реч о иде о ло шким опо нен ти ма то су углав ном стран ке са 
де сне стра не по ли тич ког спек тра - Де мо крат ска стран ка Ср би је 
(ДСС), Г17, Срп ска на пред на стран ка (СНС), Срп ски по крет об но-
ве (СПО), Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС). Про е вроп ски про стор 
де ли са свим пар ти ја ма-так ма ци ма, а ка да је реч о пар ти ја ма-опо-
нен ти ма је ди но са Г17, Срп ском на пред ном стран ком и Срп ским 
по кре том об но ве.

***

Ва жно је ука за ти да Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, као из-
вор на пар ти ја ле ви це, ни је мо ра ла ну жно да по се же за не ка квим 
пре ви ше ра ди кал ним и ха зар дер ским ма не ври ма на пла ну свог 
основ ног иде о ло шког иден ти те та и про грам ског ин же ње рин га чи-
ме би мо гла ри зи ко ва ти гу би так кре ди би ли те та ме ђу би ра чи ма. 
Ло гич ни ји је био при ступ ко ји би у сво јој су шти ни под ра зу ме вао 
при род ну ево лу ци ју ка со ци јал де мо крат ској по зи ци ји кри тич ким и 
про ми шље ним ре де фи ни са њем, као и на до град њом по сто је ће ле-
ги ти ма циј ске ма три це, а по де ли мич ном узо ру на раз ви је не европ-
ске со ци јал де мо крат ске пар ти је што је у СПС-у и учи ње но. Сто га, 
но ви Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, по сма тран из пер-
спек ти ве XXI ве ка, ка ко у од но су на раз ви је ну европ ску со ци јал-
де мо кра ти ју са јед не стра не, та ко и спе ци фич но сти дру штве но-по-
ли тич ког кон тек ста Ср би је са дру ге, са сво јом спе ци фич ном струк-
ту ром и ре а ли стич ким при сту пом ши ро ком ди ја па зо ну ак ту ел них 
те ма, уме ре но мо би ли зи ра ју ћим то ном са ко рект ним, од ме ре ним 
реч ни ком и ја сним фор му ла ци ја ма, пред ста вља је дан мо де ран до-
ку мент пар ти је де мо крат ске ле ви це. По ред еви дент но на гла ше не, 
али и ну жне со ци јал но-ко рек тив не уло ге др жа ве, он пред ста вља и 
на да све раз вој но-еман ци па тор ско-ин клу зив ну аген ду с об зи ром да 

37) Ов де је реч, на рав но, о на чел ној по де ли без узи ма ња у об зир пра ве ре ле вант но сти 
стран ке у по ли тич ком жи во ту. Основ ни ин тен ци ја ауто ра је, сто га, ука зи ва ње на по тен-
ци јал ну фраг мен ти ра ност по ља ле ви це у Ср би ји.
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су у СПС-у ве ро ват но све сни да у све ту да на шњи це «не ма бес плат-
ног руч ка», као и да се со ци јал но-ре ди стри бу тив ни про гра ми, без 
об зи ра на њи хов обим, мо ра ју фи нан си ра ти из еко ном ски пот пу но 
ре ал них и одр жи вих из во ра та ко да се мно га по тен ци јал на из два-
ја ња, по пут оних у сфе ри обра зо ва ња или окол но сти ма не за по сле-
но сти, мо ра ју ту ма чи ти упра во у све тлу под сти ца ја да љег раз во ја 
и обр ну то. 

По сле дич но, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је се, на кон усва ја-
ња но вог про гра ма, на по ли тич ком хо ри зон ту на ше зе мље ја сни-
је по зи ци о ни ра као ре ле вант на про е вроп ска пар ти ја ле вог цен тра. 
Ова пар ти ја ће тај иден ти тет (или «имиџ», све јед но) мо ра ти да 
оправ да и до след но про фи ли ше у на из глед не мир ним во да ма на ше 
тур бу лент не по ли тич ке сва ко дне ви це и под буд ним оком јав но сти. 
У тран зи ци о ној Ср би ји про сто ра за аутен тич ну ле ви цу ите ка ко 
има. СПС би то мо гла ис ко ри сти ти, ре ци мо, пу тем ак ти ви ра ња и 
уну тра шњег ја ча ња све у куп них стра нач ких по тен ци ја ла, а у ци-
љу јав ног де мон стри ра ња спрем но сти да сле ди сво је ба зич не про-
грам ске ви зи је, као и кроз на сто ја ње да, раз ви ја њем парт нер ских 
од но са са про гре сив ним ле ви чар ским ор га ни за ци ја ма и ини ци ја-
ти ва ма ци вил ног сек то ра, фор ми ра ја ку, аутен тич ну и са мим тим 
пре по зна тљи ву, на да све ре спек та бил ну, ко а ли ци ју тре нут но фраг-
мен ти ра них ле вих сна га у Ср би ји. На по слет ку, на ово ука зу је мо 
због то га што су гра ђа ни (чи тај «би ра чи») ти ко ји ће да ти крај њу 
оце ну о ре форм ским ко ра ци ма ко је ова пар ти ја пред у зи ма и за ви-
сно од сво је ин ди ви ду ал не пер цеп ци је иден ти те та Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је као аутен тич не и ре ле вант не ле ве оп ци је на срп-
ском по ли тич ком хо ри зон ту од лу чи ти да ли ће јој ука за ти сво је по-
ве ре ње на из бо ри ма.   

AleksandarMilosavljevic
THENEWPROGRAMOFTHESOCIALISTPARTY

OFSERBIAAND(RE)DEFINITIONOFIDEOLOGICAL
STENCIL
Summary

Themaintopicofthispaperisthereformistchangeofthe
SocialistPartyofSerbia(SPS)afteradoptionof itsnew
ProgramandStatuteattheEighthcongressinDecember
2010.Inthecoreofattentionistheanalysisofideological
stencilanditssuperstructuremadebyideasandpractices
ofwesternEuropesocialdemocracy,butalso,duetothese
changes, consequencies on its contemporary position at
thepoliticalhorizonof transitionalSerbia.Theanalysis
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present,ontheoneside,enviabledegreeofrealizedpro
gramreformandalsodeliberatedcombinationof conti
nuity and reformism of ideological stencil, on the other
side.Thenewprogram,anditisimportanttostress,also
developenecessarycorrelationwithactualcircumstances
of serbian transitionalsocietyandstateand, takingaim
at substantiveproblems, offerpossible solutions,mainly
based on redesigned ideological identity complemented
withnewapproachеs tomanycontemporarychallenges,
showingintentiontomaintaincrucialbalancebetweensu
staineddevelopmentandsocialjustice.Inconclusion,ac
cordingtoanalyticoutcomes,theSocialistPartyofSerbia
mightbedefinedassocialdemocraticpartyofproeuro
peanorientationwithremarkthatreformedidentitymust
bedemonstratedandfurtherdevelopedintheparlamen
taryaswellasinthewide,interestpermeatedsocialarea.
Keywords:SocialistPartyofSerbia, reform, ideological
stencil,socialdemocracy
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Resume
Articleisfocusedonanalysisonthenewlyadoptedpro
gramoftheSocialistPartyofSerbia(SPS),thatwasap
proved by the 8th Congress of this party, on December
2010, (previous program of this party was adopted in
1992),withtheaimtocompareitspostulateswiththeso
cial,economicandpoliticalagendaofthecontemporary
socialdemocraticpoliticalpartyinEuropetoday.
Authoristryingtohighlightwhatarethemainaspectsof
programmatic reformof this leftorientedpoliticalparty
thatwentthroughtransitionperiodfromtheexrulingpar
tythatwasoverthrownfromthepower,butwassuccessful
inregainingofpoweragain,asthememberoftheSerbian
coalitiongovernment(from2008onwards).Threepillars
of the SPSprogrammatic scheme are analyzed in detail
 those are: political democracy, economic democracy
andsocialdemocracyasequally important for theSPS.
As the result of gradual political evolutionof this party
isitsnewlyadoptedcommitmentforthedemocratic,law
ful,civicandsociallyresponsiblemodernstate.Authoris
emphasizingthattheSPSwasabletodevelopforwardits
ideologicalmatrixbyimplementingintoitsnewlyadopted
programpostmaterialisticvaluesandobjectivessuchas:
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ecology, sustainable development and povertyreduction
strategy,forexample.Authorespeciallyemphasizes“tra
ditional” commitments of this party to partnershipwith
thetradeunionsandcivilsociety(NGO)organizationsas
well.Additionaleffortwasmadetopresent,moredetailed,
comparativeanalysisoftheSPSprograminlinewiththe
corevaluesofthecontemporaryEuropeansocialdemoc
racy.DifferentaspectoftheSPSprogramarecoveredby
thiscomparativeanalysis,suchas:rangeofthecoreva
lues(socialjustice,solidarity,freedom,democraticsocia
lism),theconceptsofstate,politicaldemocracy,industrial
democracy,socialmarketeconomy,ecology–sustainable
development, and civil sector, namely. In comparing the
SPSprogramwiththebasicvaluesof theEuropeanleft,
authorismakingaproofthatnewlyadoptedprogramof
theSPSinclude,inanextensivemeasure,politicalvalues
andvocabularyofthecontemporaryEuropeansocialde
mocracy.Thiswas furtheremphasizedwith the fact that
inthisprogramitiswrittenthattheaimoftheSPSisto
becomethememberoftheSocialistInternationalandthe
Party of theEuropean Socialists, aswell.Within dome
sticarena,authoremphasizes,SPSismuchmoreinclusive
and cooperative than itwasbefore, during90ies – na
melyitadvocates,moreboldly,multicultural,multiethnic
andmultireligiousaspectsofSerbiansocietytoday.SPSis
tolerantandopenfordialogue,especiallyfortheotherpo
liticalpartythatareleftoriented,andthatistheDemocra
ticParty(DP)also,withwhichtheSPSismakingthecore
ofthecontemporarySerbiancoalitiongovernment.Onthe
otherhand,SPSiscontrastedtothosepoliticalpartythat
areontherightwingoftheSerbianpoliticalscene.
Authorconcludes,onthegroundofvariousprogrammatic
examplesthatSPSsuccessfullylegitimizeitselfasreform
oriented, socialdemocratic and proEuropean modern
politicalpartyofthecentreleft

 Овај рад је примљен 18. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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МиодрагРадојевић*
Институтзаполитичкестудије,Београд

ОМБУДСМАН И „ЛОША УПРАВА“** 
Са же так

Ауторобјашњававезуизмеђуинституцијеомбудсма
наиизразалошауправа(„maladministration“).Упро
текладвавека,омбудсманјееволуираоодкласичног
надзорниканаддржавномуправомдомоделаинсти
туцијекојапреузимасвевећуодговорностзазашти
туљудскихправа.Изразом„лошауправа“утеорији
инормативнојпраксиодређенисунаопштииописни
начинслучајевиукојимасекршељудскаправаиграни
цепоступањаомбудсмана.Каоантонимпојму„ma
ladministration“ је дефинисан појам „добра управа“,
односностандардикакотребадапоступадржавна
управа.Уовомраду јеуказанонаактивностомбуд
смана,пресвегауВеликојБританијииЕвропскојуни
ји,наконституисањепоменутихизраза.УЕвропској
унији,„добрауправа“јеосновноправоњенихграђана.
УРепублициСрбији,подизањеквалитетарадајавне
управе и заштитељудских права има важан значај
упроцесуевропскихинтеграција.Анализомактивно
стисрпскогомбудсмана,ауторјеутврдиоињеговдо
приносуовомпроцесу.Заштитникграђанајеодредио
симптоме„лошеуправе“,његовеузрокеипрепоручио
мерезареформујавнеуправе.
Кључнеречи:„лошауправа“,омбудсман,правонадо
брууправу,ПовељаоосновнимправимаЕвропскеуни
је,Европскаунија,заштитаљудскихправа,владави
направа,европскеинтеграције,реформајавнеуправе,
заштитникграђана,административникапацитети.

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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УВОДНЕНАПОМЕНЕИЛИНЕКОЛИКОРЕЧИО
„ХИБРИДНОМОМБУДСМАНУ“

Tи по ло шки по сма тра но, ин сти ту ци ја За штит ни ка гра ђа на у Ср-
би ји при па да по след њем мо де лу или ге не ра ци ји ом буд сма на.1) 

У пи та њу је ин сти ту ци ја хи брид не при ро де2) при сут на у тран зи ци-
о ним, по ста у то ри тар ним и пост кон фликт ним дру штви ма.3) У по-
ме ну тим по ли тич ким си сте ми ма те шко ће у из град њи или об но ви 
де мо крат ских про це са до при не ле су ком плек сни јој уло зи ом буд-
сма на. Ом буд сман је јед на од по лу га или ин стру ме на та за ус по ста-
вља ње вла да ви не пра ва. За по ме ну ти мо дел ом буд сма на ка рак те-
ри стич но је да је њи хов глав ни циљ и при мар на оп шта над ле жност 
за шти та људ ских пра ва. Из то га че сто сле ди да се у ње го вом зва-
нич ном на зи ву на во ди атри бут за шти те људ ских пра ва и пре по-
зна је слич ност с дру гим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за за шти ту 
људ ских пра ва.

За да так „хи брид них“ ом буд сма на об у хва та и про мо ви са ње и 
уна пре ђи ва ње за шти те људ ских пра ва пу тем еду ка ци је јав ног мње-
ња и ути ца ја на за ко но дав ну по ли ти ку. Та ко ом буд сма ни, за раз ли-
ку од не ких њи хо вих ко ле га у дру гим прав ним си сте ми ма,4) пу тем 
за кон ске ини ци ја ти ве и пра ва да по кре ну по сту пак пред устав ним 
су до ви ма за оце ну устав но сти и за ко ни то сти прав них про пи са уче-
ству ју у кре и ра њу прав ног по рет ка. 

Да се под се ти мо да се основ на ју рис дик ци ја кла сич ног мо де ла 
ом буд сма на са сто ји од над зо ра над јав ном упра вом. Ње гов за да-

1) Упо ре ди ти: Y. T. B. Tai, „Mo dels of Om bud sman and Hu man Rights Pro tec tion“, Internati
onalJournalofPoliticsandGoodGovernance,1–3/2010, стр. 9–11, http://on li ne re se ar chjo-
ur nals.com/ijo pagg/art/54.pdf (по се ће но 7. 7. 2011)

2) Д. Мил ков, „Пред го вор“ за ЗаконоЗаштитникуграђана,ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2005, стр. 22.

3) О „хи брид ним ом буд сма ни ма“ ви де ти: L. C. Re if, „Bu il ding De moc ra tic In sti tu ti ons: The 
Ro le of Na ti o nal Hu man Rights In sti tu ti ons in Good Go ver nan ce and Hu man Rights Pro tec-
tion“, HumanRights Journal,13, Spring 2000, http://www.law.har vard.edu/stu dents/orgs/
hrj/iss13/re if.shtml / по се ће но 15. 7. 2011 / стр. 4 и да ље.

4) Ти пи чан при мер је ом буд сман у Ве ли кој Бри та ни ји, али и у скан ди нав ским зе мља ма. 
У Ве ли кој Бри та ни ји се сма тра да су на ве де на овла шће ња у су прот но сти с прин ци пом 
пар ла мен тар не су ве ре но сти. По што је ом буд сман ор ган пар ла мен та ис кљу че на је мо-
гућ ност да вр ши над зор над ње го вим ра дом, јер је ње гов за да так да у име пар ла мен та 
вр ши над зор над дру гим ор га ни ма и те ли ма. Упо ре ди ти: М. Јо ви чић, „Ом буд сман“, у 
Изабрани списиМиодрага Јовичића, књига 2:Демократија и одговорност,Прав ни 
Фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 64; Б. 
Ми ло са вље вић, Омбудсман–заштитникправаграђана,Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју, 
Бе о град, 2001, стр. 76–77; М. Да ви нић, нав. де ло, стр. 111.
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так је бор ба про тив „ло ше ад ми ни стра ци је“ и одр жа ва ње стан дар-
да до бре др жав не упра ве. Та ква прак са је на гла ше на у де лат но сти 
бри тан ског ом буд сма на (Пар ла мен тар ног по ве ре ни ка за упра ву). 
Кла си чан мо дел ом буд сма на је спе ци фи чан об лик ван прав не кон-
тро ле, по го дан за обра ћа ње гра ђа ни ма. Ње го ве пред но сти ис ка зу ју 
се у чи ње ни ци да он ис пра вља не до стат ке дру гих об ли ка кон тро ле 
над упра вом. Као про ду же на ру ка пар ла мен та, оства ру је не по сред-
ну ве зу с гра ђа ни ма и омо гу ћа ва ква ли тет ни је оства ри ва ње јав них 
услу га. Ујед но, ом буд сман по ма же ре фор му управ ног си сте ма на-
мет нув ши но ве вред но сти и пра ви ла по сту па ња. 

Ом буд сман је ди на мич на ин сти ту ци ја. Ње го ва ево лу ци ја 
у про те кла два ве ка се упра во се са сто ја ла од пре у зи ма ња од го-
вор но сти за за шти ту људ ских пра ва. При то ме, исто вре ме но су 
уна пре ђи ва ни ме ха ни зми над зо ра над јав ном упра вом и за шти те 
људ ских пра ва. При ме ти ли смо и да су на од ви ја ње овог про це-
са ути ца ле по ли тич ке окол но сти и со ци јал ни-еко ном ски кон текст. 
Ом буд сма ни у тран зи ци о ним по ли тич ким си сте ми ма су о ча ва ју се 
са сна жним иза зо ви ма у ре ста у ра ци ји и(ли) ус по ста вља њу де мо-
крат ских про це са. Ин хе рент ни су, пре све га, про бле ми у су зби ја њу 
„ло ше“ др жав не упра ве и ко ри шће њу ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та. Ин сти ту ци о нал но и мен тал но на сле ђе ауто ри тар ног си сте ма 
је огра ни ча ва ју ћи фак тор за кон сти ту и са ње ом буд сма на и оства ре-
ње ње го ве функ ци је.

ОМБУДСМАНИ„ЛОШАУПРАВА“

Сим пли фи ко ва но и кон цеп ту ал но по сма тра но, по сто је до бра 
упра ва и(ли) ло ша упра ва.5) Са др жи на ових па ра диг ми ни је увек 
ја сна. У прак си, ве ћи на зе ма ља стре ми до број др жав ној упра ви. 
Та ко су од стра не стру ков них на уч них удру же ња, на ци о нал них ом-
буд сма на али и у окви ру над на ци о нал них ор га ни за ци ја од ре ђе ни 
зах те ви за по што ва ње стан дар да до бре др жав не упра ве. Европ ска 
уни ја је пра во на до бру др жав ну упра ву (good ad mi ni stra ti ve right) 
увр сти ла у ка те го ри ју основ них пра ва гра ђа на. 

Вра ти мо се, ма кар на час, тер ми но ло шким по ја шње њи ма. 
Појaм „ло ше упра ве“ ни је ко ло кви јал ни из раз, већ прав ни тер мин 
(спе ци фи чан modusoperandi), као и ње гов ан то ним. По пр ви пут у 

5) У да љем на став ку овог ра да ове тер ми не ко ри сти ћу углав ном под зна ци ма на во да, јер 
се мо гу пре ве сти и на дру ги на чин. На при мер, уме сто „ло ше упра ве“ мо же мо ре ћи 
„рђа ва упра ва“.
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јед ном прав ном ак ту, по јам ло ше ад ми ни стра ци је упо тре бљен је у 
бри тан ском за ко ну о ом буд сма ну кра јем се дам де се тих го ди на про-
шлог ве ка.6) Мо ти ва ци ја бри тан ског за ко но дав ца је би ла све о бу-
хват на ре фор ма ад ми ни стра тив ног апа ра та. Не ко ли ко го ди на ра ни-
је тра га ло се за ин сти ту ци о нал ним од го во ри ма на про бле ме у ве зи 
са од го ва ра ју ћом вр стом над зо ра над др жав ном ад ми ни стра ци јом, 
про у ча ва на су ту ђа ис ку ства (нај пре скан ди нав ских ом буд сма на 
али и но во зе ланд ског ом буд сма на) ко ја су у бри тан ској нор ма тив-
ној прак си пре то че на на острв ски на чин. У бри тан ској ин тер пре-
та ци ји ом буд сман је до био по се бан на зив, ње го ва овла шће ња су 
ко ри го ва на и под врг ну та огра ни че њи ма за хва љу ју ћи ути ца ју док-
три на о ми ни стар ској од го вор но сти, не за ви сно сти суд ства и пар-
ла мен тар ној су ве ре но сти. С дру ге стра не, упо тре бом еклек тич ких 
из ра за (по пут „ло ше упра ве“) да та је при ли ка да се по ме ра ју гра-
ни це ом буд сман ских овла шће ња. 

Из раз „ло ша упра ва“ („ma lad mi ni stra tion“) на стао је у Ен гле-
ској.7) Иако се у сва ко днев ном го во ру ко ри стио и у XVII ве ку,8) по 
пр ви пут је упо тре бљен у За ко ну о пар ла мен тар ном по ве ре ни ку за 
упра ву из 1967. го ди не. Овим за ко ном је, на и ме, по пр ви пут уре-
ђен бри тан ски ом буд сман. Ње го ва уло га је осми шље на као зна ча-
јан ко рак ка ре фор ми из вр шне вла сти и от кла ња њу не до ста та ка у 
си сте му пар ла мен тар не и суд ске кон тро ле над вла ди ним ак тив но-
сти ма.9) За да так пар ла мен тар ног по ве ре ни ка је „да мо же ис пи та ти 
сва ку де лат ност др жав не упра ве или дру гог те ла с јав ним овла-
шће њи ма на ко је се овај за кон при ме њу је, пред у зе ту у оба вља њу 
по сло ва упра ве ако је: а) при ту жбу ва ља но на пи сао члан оп штег 
(до њег) до ма Пар ла мен та на осно ву при ту жбе гра ђа ни на да му је 
ло шим ра дом упра ве („ma lad mi ni stra tion“)  на не та не прав да“.10) 
Кон цеп ци ја „ло ша упра ва“ по ста ла је од тог до ба не са мо осно ва 

6) Par li a men tary Com mis si o ner Act 1967, s 5(1), http://www.le gi sla tion.gov.uk/uk pga/1967/13 
/ по се ће но 11. 7. 2011/

7) То је сло же ни ца при де ва mal (лош, рђав) и име ни це administration (ко ја се код нас 
обич но пре во ди као јав на упра ва). Уме сно је из вр ши ти и је зич ку ди стинк ци ју па упо-
зо ри ти да се у на шем је зи ку, од пр ве по ло ви не ХХ ве ка, раз ли ку ју тер ми ни „упра ва“ и 
„ад ми ни стра ци ја“. „Ад ми ни стра ци ја“ има ужи сми сао, „као про фе си о нал ни слу жбе-
нич ки апа рат или по себ не струч не и тех нич ке слу жбе“. Упо ре ди ти: З. Р. То мић, Опште
управноправо,пето,скраћеноиосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, Бе о град, 2009, стр. 35-36.

8) W. Wa de, AdministrativeLaw,Eight Edi tion, Ox ford Uni ver sity Press, 2000, стр. 45, fn. 59.
9) Ви де ти: I. Lo ve land, ConstitutionalLaw,AdministrativeLaw,andHumanRights(Acritical

introduction),Fifthedition,Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009, стр. 295.
10) Par li a men tary Com mis si o ner Act 1967, Sec tion 5(1).
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за раз у ме ва ње над ле жно сти бри тан ског Пар ла мен тар ног по ве ре-
ни ка,11) већ и при ро де ом буд сма на уоп ште.   

Бри тан ски за ко но да вац ни је де фи ни сао ло шу упра ву. Из гле да 
да је то би ла и ње го ва на ме ра, ка ко би пру жио ши ри про стор за 
де ло ва ње бри тан ског ом буд сма на,12) али је то и у ду ху ан гло сак-
сон ске прав не док три не.13) Пр ви бри тан ски ом буд сман, сер Ед мунд 
Комп тон, био је де ци дан у оце ни да „ни ко не мо же де фи ни са ти ло-
шу упра ву ја сним тер ми ном“,14) али је већ у свом пр вом из ве шта ју 
за кљу чио да ње го ве ис тра ге мо ра ју от кри ти шта пред ста вља ло ша 
упра ва.15) И то је био пр ви од на чи на за утвр ђи ва ње са др жа ја пој ма 
ло ше упра ве. 

На осно ву прак се, ме то дом ену ме ра ци је мо гу ће је еви ден ти-
ра ти слу ча је ве, рад ње и по на ша ња ло ше упра ве. Пр ви та кав при-
мер дао је Ри чард Кро снан, бри тан ски ми ни стар, ис ти чу ћи да не 
по сто ји стро ги кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње шта је то ло ша упра ва. 
Због то га је на вео спи сак ка рак те ри стич них по ја ва, по зна тих као 
„Кро сна нов ка та лог“ ло ше упра ве. По „Кро сна но вом ка та ло гу“, 
ло ша упра ва об у хва та: при стра сност, за не ма ри ва ње по сла, не па-
жљи вост, не мар ност, оду го вла че ње, не ком пе тет ност, не спо соб-
ност и не на дле жност, не ве штост, по длост, не а де кват но по на ша ње, 
по ква ре ност, не мо рал ност, срам но по на ша ње, ар би трер ност од но-
сно про из вољ ност и та ко да ље.16) По ме ну ти ка та лог је, за хва љу ју-
ћи ак тив но сти ма бри тан ских ом буд сма на и су до ва, био обо га ћен. 

11) Упо ре ди ти: H. Bar nett, Constitutional&administrativelaw,EightEdition,Ro u tled ge, New 
York, 2011, стр. 820.

12) Ви ше о то ме: М. Да ви нић, Европскиомбудсманилошауправа(maladministration),нео-
бја вље на док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о град, 2008, стр. 
84 (ви де ти fn. 271).

13) Кон цепт је про ис те као из „Ва ја то вог из ве шта ја“ (1961) у ко ме је та ко ђе кон ста то ва но 
да је то тер мин ко ји „не ма пре ци зан сми сао“. H. Bar nett, исто.

 „Ва ја тов из ве штај“ до био је на зив по Џо ну Ва ја ту, ди рек то ру бри тан ског огран ка (сек-
ци је) Ме ђу на род не ко ми си је прав ни ка. У Ва ја то вом из ве шта ју се ис ти че и то да је нео-
п ход но да Ве ли ка Бри та ни ја има ом буд сма на. Ва ја тов из ве штај је имао ве ли ки ути цај 
на бри тан ску јав ност и на до но ше ње од лу ке о уво ђе њу пар ла мен тар ног по ве ре ни ка 
за упра ву. Упо ре ди ти: N. Parp worth, ConstitutionandAdministrativeLaw,Lon don, Edin-
burgh, Du blin, 2000, стр. 298.

14) К. C. Whe a re, Maladministrationanditsremedies,Ste vens & Sons, Lon don, 1973, стр. 6.
15) Упо ре ди ти: D. Pol lard, N. Parp worth and D. Hug hes, Constitutional andAdministrative

Law(TextwithMaterials),Fourthedition,Ox ford Uni ver sity Press, 2007, стр. 412.
16) Д. Ра ди но вић, Омбудсман и извршна власт,Слу жбе ни гла сник, Са вет за др жав ну 

упра ву Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2001, стр. 46.
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У сво јим из ве шта ји ма ом буд сма ни су ис ти ца ли при ме ре де ло ва ња 
ло ше упра ве, али је то био слу чај и са суд ским од лу ка ма.17) 

Ипак, на раз ли чи та зна че ња из ра за „ma lad mi ni stra tion“ на и ла-
зи мо у струч ним ра до ви ма и реч ни ци ма.18) То је до каз да је ком-
плек сан из раз „ло ше упра ве“ те шко пре ве сти на те рен јед но став-
ног зна че ња. Ка ко би се от кло ни ле не до у ми це, на ста ле су оп ште 
де фи ни ци је или су ком би но ва на оба ме то да. Та ко је Ом буд сман за 
Се вер ну Ир ску 1970. го ди не од ре дио да је ло ша упра ва „де ло ва ње 
(или про пу шта ње де ло ва ња) упра ве ока рак те ри зи ра но као не при-
ме ре но раз ма тра ње или про пу шта ње. При ме ри не при ме ре ног раз-
ма тра ња су сво је вољ ност, зла на ме ра или на кло ност укљу чу ју ћи и 
дис кри ми на ци ју. При ме ри не при ме ре ног по сту па ња су: не мар ност, 
нео прав да но оду го вла че ње, не при др жа ва ње ре ле вант них про пи ла 
или пра ви ла про це ду ре, про пуст да се ре ле вант на ми шље ња узму 
у об зир, про пуст да се ре ви ди ра про це ду ра ка да је то оба ве зно“.19)

С бри тан ског тла, по јам „ло ше упра ве“ је пре нет у прав не си-
сте ме ан гло сак сон ског под руч ја, а доц ни је и на европ ски кон ти-
нент. То ни је са мо по сле ди ца је зи ка ко ји је нај че шће ко ри шћен у 
ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји, ко ли ко је у пи та њу по год ност јед ног 
из ра за ка да тре ба опи са ти јед ну од основ них ак тив но сти ом буд сма-
на и ка те го ри је ко ја на не га ти ван на чин озна ча ва стан дар де по сту-
па ња др жав не упра ве. „Ло ша упра ва“ је оп ште ко ри шће ни из раз, 
ко ја „спе ци фич ну са др жи ну до би ја у за ви сно сти од зе мље, за кон-
ске ре гу ла ти ве, као и ад ми ни стра тив не кул ту ре ко ја у њој вла да.“20) 

Да љи на пре дак у од го во ру на пи та ње шта је то ло ша упра-
ва по ну дио је ом буд сман Европ ске уни је. По чет ком 90-их го ди на 
про шлог ве ка би ло је утвр ђе но да је за да так бу ду ћег европ ског 
ом буд сма на да при ма при ту жбе ко је се од но се на „ло шу упра ву“ 
(„ma lad mi ni stra tion“)21) свих те ла и ин сти ту ци ја Европ ске уни је из-
у зев Европ ског су да прав де и Су да пр ве ин стан це у вр ше њу њи-
17) Ви де ти: D. Pol lard, N. Parp worht and D. Hug hes, нав. де ло, стр. 412-442.
18) „Lack of ca re, jud gment or ho nesty in the ma na ge ment of so met hing“, CambridgeAdvanced

Learner’sDictionary, Third Edi tion, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2008, str. 867; 
„Ло ше, не ком пе тент но или иле гал но упра вља ње, по сло ва ње“, Pe ter H. Col lin, Rječnik
vladeipolitike,Be sje da, Ba nja Lu ka, Ars li bri, Be o grad, 2002, str. 194.

19) D. Avi a ni, „Om bud sman Europ ske uni je“, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, br. 
1-2/2009, http://www.pravst.hr/ko le gi ji.php?p=142&blog=104 (по се ће но 5. 7. 2011)

20) М. Да ви нић, нав. де ло, стр. 115.
21) На осно ву из ме на Уго во ра о Европ ској за јед ни ци (Уго вор из Ма стрих та од 1992. го ди-

не) при зна то је пра во др жа вља ну Уни је да се обра ти Ом буд сма ну (члан 21), док су чла-
ном 195. ре гу ли са ни над ле жност, по сту пак ис тра ге и по ло жај (из бор, ман дат и јем ства 
не за ви сно сти и са мо стал но сти) Европ ског ом буд сма на.  
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хо вих пра во суд них функ ци ја.22) Европ ски ом буд сман је овла шћен 
по соп стве ној ини ци ја ти ви или по при ту жби др жа вља на Европ ске 
уни је, али и фи зич ких и прав них ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште, 
од но сно се ди ште у др жа ва ма чла ни ца да вр ши ис тра гу у слу ча-
ју „ло ше упра ве“ („ma lad mi ni stra tion“). Од ре ђи ва њем над ле жно-
сти Европ ског ом буд сма на у осни вач ким до ку мен ти ма о Европ ској 
уни ји тер мин „ло ша упра ва“ („ma lad mi ni stra tion“) до био је пу ни 
ле ги ти ми тет и по стао прав но о ба ве зу ју ћи стан дард за по сту па ње 
на ци о нал них ом буд сма на у др жа ва ма чла ни ца ма. С дру ге стра не, 
Европ ски ом буд сман је зна чај но до при нео раз от кри ва њу са др жа ја 
и сми сла „ло ше упра ве“ („ma lad mi ni stra tion“). To је има ло и апли-
ка тив ни сми сао. С об зи ром на то да Европ ски ом буд сман од ба цу-
је при ту жбе ка да ни су по сле ди ца ло ше упра ве, не пре ци зно де фи-
ни сан по јам ло ше упра ве је пред ста вљао по се бан про блем у ра ду 
овог ор га на.

У свом пр вом го ди шњем из ве шта ју (1995), Европ ски ом буд-
сман је утвр дио да је „отво ре ни ка рак тер овог пој ма (ло ше упра ве 
– при мед ба ауто ра) је дан од еле ме на та ко ји раз ли ку ју уло гу ом буд-
сма на од оне ко ју вр ши суд.“23) Европ ски ом буд сман ука зу је и на то 
да по јам „ло ша упра ва“ има ком плек сно зна че ње ко је има раз ли чит 
зна чај у по је ди ним прав ним си сте ми ма, јер су раз ли чи та пра ви ла 
и прин ци пи ко ји оба ве зу ју јав ну упра ву. По узо ру на Кро сна на, и 
он са чи ња ва ка та лог ло шег управ ног по сту па ња. Ло ша упра ва об у-
хва та: ад ми ни стра тив не не пра вил но сти, про пу сте упра ве, зло у по-
тре бе овла шће ња, не мар, не за ко ни ту про це ду ру, не фер по сту па ње, 
не струч но и не ком пе тент но по сту па ње, дис кри ми на ци ју, не по-
треб но оду го вла че ње с по сту па њем и ус кра ћи ва ње ин фор ма ци је.24) 
У Из ве шта ју је ука зао и то да ова ли ста ни је ис цр пље на по сто је ћим 
на бра ја њем и на го ве стио по тре бу за те о риј ском ре кон струк ци јом 
пој ма ло ше упра ве. У Из ве шта ју за на ред ну го ди ну, ко ри сти при-
ли ку да дâ оп шту де фи ни ци ју.25) Ло ша упра ва по сто ји ка да „ор ган 
упра ве де лу је су прот но на че лу ко је га оба ве зу је“. 

22) Ви де ти  и члан 2. став 1. Ста ту та Европ ског ом буд сма на (The Sta tu te of the Euro pean 
Om bud sman).

23) Ци тат пре у зет од М. Да ви ни ћа, нав. де ло, стр. 86.
24) Ombudsman’s Annual Report for 1995 (Extract), http://www.go gle.com/se-

arch?hl=en&1r=&9=re la ted:www.oupr.com/uk/bo ok si tes/con tent/o199268681/om bud sman.
25) Упо ре ди ти: J. Söderman, TheRoleoftheEuropeanOmbudsman, стр. 3-4. http://www.euro-

om bud sman.eu.int/spe ec hes/en/de fa ult.htm
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Сле де ћи смер у по ста вља њу ме ри ла да ли се ра ди о ло шем 
ра ду упра ве би ло је утвр ђи ва ње стан дар да „до бре упра ве“ (Good 
ad mi ni stra tion). Не ула зе ћи овог пу та де таљ ни је у исто ри јат раз во-
ја стан дар да „до бре упра ве“, по ме ну ће мо да су ње го ви еле мен ти 
раз ви ја ни у те о ри ји али и ре зо лу ци ја ма и пре по ру ка ма Ко ми те та 
Ми ни ста ра и Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе. Да љи на-
ста вак тог про це са усле дио је на Са ми ту Европ ске уни је у Ни ци, 
2000. го ди не. Та да је усво је на По ве ља о основ ним пра ви ма Европ-
ске уни је ко ја,26) по ред пра ва на при ту жбу европ ском ом буд сма ну 
у слу ча ју „ло ше упра ве“ (члан 43), про кла му је и пра во на до бру 
упра ву (члан 41).27) 

Пра во на до бру упра ву је основ но пра во гра ђа на Европ ске 
уни је, при пад ни ка дру гих др жа ва, пред у зе ћа и дру гих прав них ли-
ца. Нај пре, пра во на до бру упра ву под ра зу ме ва да се на на че ли ма 
не при стра сно сти, пра вич но сти и у ра зум ном ро ку ре ша ва о пред-
ме ту пред ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је. То зна чи и да 
је пра во сва ке осо бе да уче ству је у по ступ ку и да бу де са слу ша на, 
пре не го би ло ко ја ме ра про тив ње га или ње бу де пред у зе та, као да 
има при ступ и увид у ње гов до си је (пред мет).28) По ред то га, оба-
ве за је упра ве да пру жи обра зло же ње за сво ју од лу ку. То зна чи да 
уче сник у по ступ ку има пра во да зна раз ло ге због ко јих је од лу ка 
до не та. Пра во на до бру упра ву укљу чу је и пра во на на кна ду ште те 
ко ја на ста не као по сле ди ца оба вља ња над ле жно сти ор га на Европ-
ске уни је. Та ко ђе, По ве ља при зна је и пра во на упо тре бу соп стве-
ног је зи ка и пи сма у по ступ ци ма пред ин сти ту ци ја ма Европ ске 
уни је (реч је о оним је зи ци ма и пи сма ко ја су при зна та у ЕУ). На 

26) По ве ља о основ ним пра ви ма Европ ске уни је са др жи основ на (лич на), по ли тич ка, со-
ци јал на и еко ном ска пра ва. По ве ља је са став ни део Ли са бон ског уго во ра, има исту 
прав ну сна гу као и Уго во ри (осни вач ки, кон сти ту тив ни уго во ри), сна гу оба ве зне при-
ме не (iuscogens)и из вор је нор ми се кун дар ног пра ва Европ ске уни је. То зна чи да Суд 
прав де Европ ске уни је шти ти пра ва про кла мо ва на По ве љом. По ве ља о основ ним пра-
ви ма је оба ве зу ју ћа за све др жа вља не Европ ске уни је и чла ни це Европ ске уни је са 
од ре ђе ним из у зе ци ма (из у зи ма ју ћа кла у зу ла – optout)ко ји се ти чу Ве ли ке Бри та ни је 
(пра во на штрајк) и Пољ ске (од но си се на про пи се ко ји се од но се на по ро дич не и брач-
не од но се). Че шка је у про це су ра ти фи ка ци је ста ви ла аманд ман на По ве љу о основ ним 
пра ви ма Европ ске уни је (у ве зи са зах те вом за по вра ћај имо ви не про те ра ним су дет-
ским Нем ци ма и Ма ђа ри ма на кон Дру гог свет ског ра та). Упо ре ди ти: Ј. Ће ра нић, „Ра-
ти фи ка ци ја Ли са бон ског уго во ра – ре фор ма Европ ске уни је: би ланс и пер спек ти ве“, 
Страниправниживот,број 3/2009, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, стр. 13; З. 
Сте фа но вић, ПравоЕвропскеуније,петоизмењеноидопуњеноиздање,Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та Уни он, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 54-55.

27) Ви де ти: „Char ter of fun da men tal Rights of the Euro pean Union“, Official Journalof the
EuropeanUnion (2010/C 83/02).

28) З. Сте фа но вић, нав. де ло, стр. 190.
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осно ву прет ход ног из ла га ња, за кљу чу је мо да су у овом јед ном чла-
ну по ста вље не ши ро ке, бе зо бал не ква ли фи ка ци је (не при стра сност 
и пра вич ност у по сту па њу) и да су оне не до вољ но опе ра ци о на ли-
зо ва не на во ђе њем кон крет них пра ва. Ка ко би се пра во на до бру 
упра ву пре ци зни је утвр ди ло, на пред лог Европ ског ом буд сма на, 
већ на ред не го ди не је Европ ски пар ла мент усво јио Ко декс до брог 
управ ног по на ша ња.29)    

Ко декс до брог управ ног по на ша ња, за чи ју из ра ду је нај за слу-
жни ји европ ски ом буд сман, са др жи ма те ри јал на на че ла (за ко ни то-
сти, јед на ко сти, не при стра сно сти, про пор ци о нал но сти у по сту па-
њу, из бе га ва ње зло у по тре бе вла сти...) и про це сне прин ци пе ве за не 
за по сту па ње јав не упра ве (од го вор гра ђа ни ма на њи хо вом је зи ку, 
ува жа ва ње пра ва на са слу ша ње и да ва ње из ја ва пре до но ше ња од-
лу ке, до но ше ње од лу ке у ра зум ном ро ку и та ко да ље).30) На тај на-
чин, пре до чен је оквир стан дар да и вред но сти за де ло ва ње упра ве. 

У по гле ду Ср би је, рас пра ва о „ло шој упра ви“ и ом буд сма ну 
има по се бан зна чај у кон тек сту за шти те људ ских пра ва, про це-
са европ ских ин те гра ци ја и ре фор ме јав не упра ве. При сту па ње 
Европ ској уни ји зах те ва од др жа ве кан ди да та, на да мо се ста ту са 
ко ја ће Ср би ја уско ро до би ти, до бру вла да ви ну и из град њу ин сти-
ту ци ја упра ве и по ди за ње ква ли те та њи хо вог ра да.31) 

ОМБУДСМАНИ„ЛОШАУПРАВА“УСРБИЈИ

На кон по ли тич ких про ме на кра јем 2000. го ди не, на ста ли су 
по вољ ни усло ви за уво ђе ње ин сти ту ци је ом буд сма на у Ср би ји.32) 
Ипак, овај про цес је те као спо ро а уме сто пра вим пу тем кре та ло 
се стран пу ти цом, та ко да се у јед ном тре нут ку чи ни ло да је не-

29) The Euro pean Co de of Good Ad mi ni stra ti ve Be ha vi o ur, http://www.om bud sman.euro pa.eu/
re so ur ces/co de.fa ces /по се ће но, 19. 7. 2011/

30) Упо ре ди ти: Д. Ра ди но вић, нав. де ло, стр. 47.
31) Европ ска уни ја у ту свр ху фи нан си ра по се бан „СИГ МА про грам – по др шку за по бољ-

ша ње вла да ви не и упра вља ња“ од 1992. го ди не, ка ко би пру жи ла по др шку но вим др жа-
ва ма чла ни ца ма као и кан ди да ти ма за члан ство у ЕУ. Про гра мом СИГ МА об у хва ће не 
су др жа ве „За пад ног Бал ка на“. Ви де ти: СИГ МА, Одрживеинституцијезачланство
уЕвропскојунији,Сиг ма ра до ви број 26, www.se io.gov.rs/upload/pu bli ka ci je/srp ske/sig-
ma_ra do vi.pdf / по се ће но 9. 7. 2011/

32) У то ку по след ње де це ни је ХХ, та да шњи по ли тич ки ре жим је бра нио ста но ви ште да не 
по сто је по вољ ни усло ви за де мо кра ти за ци ју по ли тич ког си сте ма и ин сти ту ци о нал не 
про ме не. О то ме оп шир ни је: М. Ра до је вић, „Пар ла мен та ри зам у Ср би ји“, у: В. Ва-
со вић, В. Па вло вић (прир.), Посткомунизам и демократске промене, Ју го сло вен ско 
удру же ње за по ли тич ке на у ке, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 238–
239.
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из ве сно оства ре ње ко нач ног ци ља. Тек 2005. го ди не до нет је За-
кон о За штит ни ку гра ђа на, а две го ди не доц ни је је ом буд сман сту-
пио на ду жност на кон при ти са ка до ма ће и ме ђу на род не јав но сти 
на ов да шњу по ли тич ку ели ту. Због то га је Ср би ја на не за вид ном 
ме сту, на за че љу европ ских др жа ва ко је су уста но ви ле ин сти ту ци-
ју ом буд сма на.33) До ду ше, три го ди не ра ни је већ су би ли усво је ни 
про пи си ко ји су пред ви ђа ли уво ђе ње по кра јин ског и ло кал них ом-
буд сма на. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је до не ла За кон о 
утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти ауто ном не по кра ји не и За кон 
о ло кал ној са мо у пра ви 2002. го ди не. Та ко да нас у Ср би ји по сто-
је ре пу блич ки ом буд сман, по кра јин ски ом буд сман за Вој во ди ну и 
ом буд сма ни у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.34)

У Вој во ди ни је иза бран пр ви по кра јин ски ом буд сман 2003. 
го ди не, са се ди штем у Но вом Са ду.35) По кра јин ски ом буд сман (у 
да љем тек сту: ом буд сман) уре ђен је као не за ви сан и са мо ста лан 
ор ган, ко ји се ста ра о за шти ти и уна пре ђе њу људ ских пра ва и сло-
бо да сва ког ли ца и шти ти по вре де људ ских пра ва ка да су учи ње не 
од стра не по кра јин ске и оп штин ске упра ве, ор га ни за ци ја и јав них 
слу жби, ко је вр ше управ на и јав на овла шће ња, чи ји су осни ва чи 
По кра ји на или оп шти на. У ме ђу вре ме ну је из вр шен и из бор ло кал-
них ом буд сма на у по је ди ним оп шти на ма, гра до ви ма и град ским 
оп шти на ма.36) 

По За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви од 2002. го ди не, ло кал ни ом-
буд сма ни до би ли су на зив гра ђан ски бра ни о ци. Пет го ди на доц ни-
је, но вим за ко ном о ло кал ној са мо у пра ви њи хов на зив је про ме-

33) О ом буд сма ну у европ ским зе мља ма ви де ти: G. Kuc sko-Stadlmayer (ed.), EuropeanOm
budsmanInstitutions:acomparativelegalanalysisregardingthemultifacetedrealisationof
anidea,Wi en, New York, Sprin gler, 2008.

34)  По ред на ве де них, ис ти че мо и тзв. сек тор ске ом буд сма не. Пр ви Уни вер зи тет ски ом буд-
сман је иза бран 2009. го ди не, ра ди за шти те пра ва и ин те ре са чла но ва уни вер зи тет ске 
за јед ни це, као и уна пре ђе ња ква ли те та обра зов ног про це са. Ње го ва уло га је да за шти ти 
пра ва сту де на та, али и на став ни ка на Бе о град ском фа кул те ту. Уни вер зи тет ски ом буд-
сман је не за ви сна и не при стра сна ин сти ту ци ја ко ју би ра Са вет Уни вер зи те та ве ћи ном 
гла со ва свих чла но ва (члан 58. Ста ту та Уни вер зи те та у Бе о гра ду). Ом буд сман на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду је иза бран од 2007. го ди не, а на Ме ди цин ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу 2010. Сту дент ски ом буд сман по сто ји на Уни вер зи те ту у 
Но вом Са ду.

35) Ви де ти: За кон о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти ауто ном не по кра ји не, Службени
гласникРС, бр. 6/02; Од лу ка о По кра јин ском ом буд сма ну, СлужбенилистАПВ, бр. 
23/02, Од лу ка о из бо ру Пе тра Те о фи ло ви ћа за По кра јин ског ом буд сма на, Службени
листАПВ, бр. 15/03.

36) Ви де ти члан 126. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 
33/04, 135/04 и 62/06 – дру ги за кон.
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њен у за штит ни ке гра ђа на.37) Над ле жност ло кал них ом буд сма на је 
огра ни че на на „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, ако се ра ди о по вре ди 
про пи са и оп штих ака та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.“ С об зи-
ром на то да је нор ми ра но да је ин сти ту ци ја ло кал них за штит ни-
ка гра ђа на фа кул та тив ног ка рак те ра, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
углав ном ову мо гућ ност ни су ко ри сти ле. Од укуп но 160 оп шти на, 
од но сно 137 оп шти на (под руч је без Ко со ва и Ме то хи је), ло кал ни 
ом буд сма ни по сто је у че ти ри оп шти не (Бач ка То по ла, Бе чеј, Гор њи 
Ми ла но вац и Сме де рев ска Па лан ка). Од укуп но 23 гра да,38) пре ма 
За ко ну о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је, град ски 
ом буд сма ни функ ци о ни шу у де вет гра до ва.39) На по слет ку, Град Бе-
о град има свог град ског ом буд сма на и че ти ри ом буд сма на у град-
ским оп шти на ма (Вра чар, Во ждо вац, Гроц ка и Ра ко ви ца) од укуп-
но 16 град ских оп шти на. Да кле, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји 16 
ом буд сма на на ло кал ном ни воу, што је све га не ко ли ко про це на та у 
од но су на уку пан број је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. То је, кван ти-
та тив но по сма тра но, ма ли број ом буд сма на у је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве, али тре ба узе ти у об зир и дру ги по да так – да у овим 
оп шти на ма жи ви око 40% укуп ног бро ја ста нов ни ка. На осно-
ву ових по да та ка за кљу чу је мо да је не раз ви је на мре жа ло кал них 
ом буд сма на, упр кос број ним ак тив но сти ма не вла ди ног сек то ра и 
по др шци ре пу блич ког ом буд сма на, као и да је за шти та људ ских 
пра ва пу тем ом буд сма на до ступ ни ја у ур ба ни јим град ским сре ди-
на ма. Eк сте нзивно ту ма че но, ова ква си ту а ци ја мо же се са гле да ти 
и у кон тек сту по сред не по вре де устав них на че ла о пра ва на јед на-
ку за кон ску за шти ту (члан 21. став 2) и пра ва на јед на ку за шти ту 
пра ва и на прав но сред ство (члан 36),40) али и про бле ма у ве зи с 
по де лом над ле жно сти из ме ђу ом буд сма на на раз ли чи тим ни во и ма.

За штит ник гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји је не за ви сан др жав ни 
ор ган чи ја је основ на над ле жност за шти та пра ва гра ђа на и кон-

37) Ви де ти члан 98. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, СлужбенигласникРС, бр. 129/07.
38) Бе о град, Вра ње, Зре ња нин, Кра гу је вац, Кра ље во, Ниш, Но ви Сад, Су бо ти ца и Ша бац
39) Ви де ти: С. Јан ко вић, „Ло кал ни ом буд сма ни у Ср би ји“, Локалнасамоуправа–прописи

ипракса,бр. 4/10, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Бе о град, стр. 7; Та ко ђе: П. 
Те о фи ло вић, „Ло кал ни ом буд сма ни у Ср би ји – ана ли за по ло жа ја ло кал них ом буд сма на 
са пре по ру ка ма са њи хо во пра вил но устро ја ва ње и де ло ва ње“, у: П. Те о фи ло вић (ур.), 
Саветзамеђунационалнеодносеилокалнизаштитникграђанаумултиетничкимсре
динама,Цен тар за ис тра жи ва ње ет ни ци те та, Бе о град, 2011, стр. 30–31.

40) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/06.
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тро ла ра да ор га на др жа ве упра ве.41) Ње гов по ло жај је кон сти ту ци-
о на ли зо ван Уста вом од 2006. го ди не (члан 138). По нор ма тив ним 
про пи си ма, ка рак тер За штит ни ка гра ђа на је пар ла мен тар ни ом буд-
сман оп ште над ле жно сти. То зна чи да ом буд сма на би ра и раз ре ша-
ва На род на скуп шти на, али и да је он не за ви сан од из вр шне вла-
сти. С дру ге стра не, ње го ва овла шће ња су ве о ма сна жна, чак и моћ-
ни ја не го у зе мља ма тра ди ци о нал не пар ла мен тар не де мо кра ти је. 
У скла ду с кон цеп ци јом „хи брид ног ом буд сма на“, он је над ле жан 
да шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад др жав них ор га на. При 
то ме, он шти ти сва пра ва гра ђа на. За штит ник гра ђа на не кон тро ли-
ше са мо рад ор га на др жав не упра ве,42) већ и ор га на над ле жног за 
за шти ту имо вин ских пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке, дру гих ор га на и 
ор га ни за ци ја, пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња.43) 

За ко но да вац не ко ри сти по јам „ло ша упра ва“. У чла ну 17. став 
2. сто ји да За штит ник гра ђа на кон тро ли ше „за ко ни тост и пра вил-
ност ра да ор га на упра ве“. Кон тро ла за ко ни то сти об у хва та кон тро-
лу ака та, рад њи и не чи ње ња ор га на упра ве. По јам пра вил но сти је 
знат но ши ри по јам од за ко ни то сти. 

За штит ник гра ђа на је у свом пр вом го ди шњем из ве шта ју кон-
ста то вао да гра ђа ни ни су за до вољ ни ра дом упра ве,44) а у свом по-
след њем го ди шњем из ве шта ју да је по ве ћан број при ту жби гра ђа-
на ко ји се од но се на ло шу упра ву.45) Сва ка дру га при ту жба од но си 
се на кр ше ње на че ла до бре др жав не упра ве. Ка рак те ри стич ни при-
ме ри по вре де до бре др жав не упра ве огле да ју се у „ћу та њу ад ми-
ни стра ци је“, спо ро сти у по сту па њу и ду гом тра ја њу по ступ ка, не-
ус кла ђе но сти про це ду ра, по гре шној при ме ни за ко на, не до след ном 
и не јед на ком по сту па њу, на ру ша ва њу пра ва о за шти ти по да та ка, 
не пру жа ња по мо ћи не у кој стран ци и та ко да ље. Сви слу ча је ви кр-

41) О то ме ви де ти: члан 1. ст. 1. и 2. За ко на о За штит ни ку гра ђа на; Та ко ђе: Б. Ми ло са вље-
вић, КоментарЗаконаоЗаштитникуграђана,ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 
стр. 48.

42) Из ње го ве над ле жно сти је из у зе та кон тро ла над ра дом нај ви ших др жав них ор га на 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 Уста ва; члан 17. став 3. За ко на о За штит ни ку гра ђа-
на).

43) Упо ре ди ти: члан 137. Уста ва, као и Б. Ми ло са вље вић, КоментарЗаконаоЗаштитнику
грађана,стр. 51.

44) За штит ник гра ђа на, Извештајза2007.годину,Бе о град, 15. март 2008, стр. 25.
45) Од укуп но 2.665 при ту жби, 1.300 при ту жби се од но си ло на област до бре упра ве. Ви-

де ти: За штит ник гра ђа на, Извештај2010 (редовни годишњиизвештај Заштитника
грађаназа2010.годину),Бе о град, 2011, стр. 26, 49, 162.
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ше ња до бре упра ве су илу стро ва ни ка рак те ри стич ним при ме ри ма 
из прак се За штит ни ка гра ђа на. 

За штит ник гра ђа на у од но су на упра ву ни је утвр дио са мо 
симп то ме „ло ше упра ве“, већ и ње го ве узро ке али и на чин ле че-
ња. На и ме, За штит ник гра ђа на сма тра да је основ ни раз лог не ре-
фор ми са на јав на упра ва. Јав на упра ва, по ње го вом ми шље њу, мо ра 
би ти ре фор ми са на у скла ду са зах те ви ма де по ли ти за ци је, ра ци о на-
ли за ци је, про фе си о на ли за ци је и мо дер ни за ци је. Кључ на ре фор ма 
се са сто ји од де пар ти за ци је ад ми ни стра ци је.46) Ом буд сман је, при 
то ме, фор му ли сао низ пре по ру ка за по бољ ша ње по ло жа ја гра ђа на 
у од но су на ор га не упра ве.47)  

Кључ не, кон крет не пре по ру ке За штит ни ка гра ђа на у ци љу 
по бољ ша ња по ло жа ја гра ђа на у од но су на ор га не упра ве су да се 
пра во на до бру упра ву увр сти у ка те го ри ју основ них гра ђа на и до-
но ше ње Ко дек са до бре упра ве.48) Ко декс до бре упра ве је са чи њен 
по узо ру на Европ ски ко декс до брог ад ми ни стра тив ног по на ша ња 
(Тhe Euro pean Co de of Good Ad mi ni stra ti ve Be ha vi o ur).49) По се бан, 
сим бо ли чан гест при ли ком под но ше ња ове ини ци ја ти ве На род ној 
скуп шти ни у ју ну 2010. го ди не је при су ство Европ ског ом буд сма-
на. Ме ђу тим, на кон ви ше од го ди ну да на од под но ше ња ове ини ци-
ја ти ве, На род на скуп шти на још ни је усво ји ла Ко декс до бре упра ве. 

Ко декс до бре упра ве са др жи 27 пра ви ла, од ко јих се пр ва два 
од но се на об ја шње ње ци ље ва  и са др жи не ко дек са, као и обла-
сти при ме не, док се по след ња два ти чу пра ће ња при ме не Ко дек-
са, оба ве зе ор га на јав не вла сти да оба ве сте гра ђа не о пра ви ма ко ја 
ужи ва ју у скла ду с Ко дек сом и сту па ње Ко дек са на сна гу. Оста ла 
пра ви ла од но се се на пра ви ла по сту па ња ор га на јав не вла сти (за-
ко ни тост, за бра на дис кри ми на ци је, сра змер ност и свр сис ход ност, 
за бра на зло у по тре бе и пре ко ра че ње овла шће ње, не при стра сност и 
са мо стал ност, објек тив ност, до след ност и по што ва ње оправ да них 
оче ки ва ња, пра вил ност, уч ти вост, ис пра вља ње про пу ста, упо тре-
ба је зи ка и пи сма пред ор га ном јав не вла сти, по твр де при је ма и 
оба ве ште ња о над ле жном слу жбе ни ку, про сле ђи ва ње и ис прав ке 
под не са ка, пра во гра ђа на да бу де са слу шан и да да је из ја ве, ра зум-

46) Исто, стр. 26–27.
47) Исто, стр. 143–147.
48) Ин те грал ни текст Ини ци ја ти ве за до но ше ње Ко дек са до бре упра ве  на ла зи се у Пре

поруке,мишљења,ставови,законскеидругеиницијативеод23.јула2009.до23.јула
2010,За штит ник гра ђа на, Бе о град, 2011, стр. 282–290.

49) Исто, стр. 26.
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ни рок за до но ше ње од лу ка, обра зло же ње од лу ке, по у ке о прав ном 
сред ству, до ста вља ње од лу ке, за шти те по да та ка о лич но сти, пру-
жа ње ин фор ма ци ја о по ступ ку, при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја, во ђе ње од го ва ра ју ће еви ден ци је и пра во при ту жбе због кр-
ше ња Ко дек са. Циљ овог Ко дек са је за шти та људ ских пра ва гра ђа-
на и уна пре ђи ва ње ра да јав не упра ве. 

***

Јав на упра ва је вр ста др жав не вла сти на ме ње на за до во ља ва њу 
јав них ин те ре са. По при ро ди сво је де лат но сти, нај бли жа је гра ђа-
ни ма. Она до но си и из вр ша ва ак те, пред у зи ма рад ње и ме ре. Др-
жав на упра ва је осо бе на и по то ме што ње но „ћу та ње“ про из во ди 
по сле ди це по људ ска пра ва и бла го ста ње за јед ни це. Ње ну ефи ка-
сност и ква ли тет сва ко днев но мо гу про ве ри ти гра ђа ни на сво јој 
ко жи. Од ко ри шће ња ко му нал них так си пре ко здрав стве не за шти те 
уве ри ће мо се у то да ли др жав на упра ва за ко ни то и пра вил но по-
сту па. Ако она по сту па ми мо про пи са и кр ши пра ва гра ђа на бе ло-
да но је да по сту па као „ло ша упра ва“. 

Нор ма тив ни оквир ни је до во љан услов да ће др жав на упра ва 
ефи ка сно де ло ва ти. Нео п ход ни су ин стру мен ти над зо ра, ко ји су у 
прав ној те о ри ји по зна ти као ван прав ни и прав ни об ли ци кон тро ле. 
Прав на кон тро ла се оба вља као управ на и суд ска кон тро ла, а за 
ван прав ну кон тро лу је ка рак те ри стич но да је вр ше дру ги др жав ни 
ор га ни (пар ла мент и вла да) и не за ви сна ре гу ла тор на те ла (ом буд-
сман).  

Пре два ве ка ве ка, на скан ди нав ском под руч ју по ја ви ла се ин-
сти ту ци ја ом буд сма на чи ји је за да так био да ис тра жу је при ту жбе 
на рад др жав не упра ве. Би ло је нео п ход но ви ше од 150 го ди на да 
се при ме ни ова иде ја и ин сти ту ци ја у дру гим де ло ви ма све та. Је-
дан од кри тич них мо ме на та пред ста вља ло је уво ђе ње ом буд сма-
на у Ве ли кој Бри та ни ји. На кон ви ше го ди шњих по ле ми ка, упр кос 
ста но ви шти ма да се ти ме за ди ре у на че ло ми ни стар ске од го вор но-
сти, до нет је За кон о Пар ла мен тар ном по ве ре ни ку 1967. го ди не. У 
овом за ко ну је по пр ви пут упо тре бљен из раз „ma lad mi ni stra tion“.  
У за ко ну ни је де фи ни сан овај по јам, већ је оста вље но да прак са 
пре по зна и од ре ди са др жи ну „ло ше упра ве“. Ка сни је, овај из раз је 
по стао оп ште при хва ћен у све ту. 
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По јам ло ше упра ва се од ре ђу је ме то дом так са тив ног на бра ја-
ња ка рак те ри стич них по ја ва, оп штом де фи ни ци јом или ком би на-
ци јом оба при сту па. Нај ве ћи ути цај на фор му ли са ње овог пој ма 
има ли су бри тан ски ом буд сма ни и Европ ски ом буд сман. У сво јим 
из ве шта ји ма ука за ли су на слу ча је ве ка да упра ва ло ше по сту па. 
Пре ма Европ ском ом буд сма ну, „ло ша упра ва“ по сто ји ако „ор ган 
упра ве де лу је су прот но на че лу ко је га оба ве зу је“. Прак са је не пре-
су шан из вор но вих са зна ња, па и на ци о нал ни ом буд сма ни при ли-
ком сво јих ак тив но сти не пре ста но от кри ва ју но ве при ме ре „ло ше 
упра ве“. При ме ћу је мо да по ли тич ки и кул тур ни кон текст у др жа-
ва ма ути че на фор ми ра ње  раз ли чи тих ста но ви шта о еле мен ти ма 
и са др жи ни „ло ше упра ве“. Та ко за кљу чу је мо да је „ло ша упра ва“ 
сло жен и ди на ми чан по јам. 

„До бра упра ва“ (good ad mi ni stra tion) је од го вор на струк тур-
не ин су фи ци јен ци је ње го вог ан то ни ма. Опреч на ту ма че ња су у 
мно го ма њој ме ри при сут на ка да рас пра вља мо о стан дар ди ма „до-
бре упра ве“. У Европ ској уни ји је пре по знат зна чај кон стру и са ња 
смер ни ца за рад др жав не упра ве, па је „до бра упра ва“ од ре ђе на 
као основ но пра во ње них гра ђа на у По ве љи о основ ним пра ви-
ма. На че ла до бре упра ве упи са на су у Ко декс до брог управ ног по-
сту па ња. На том пла ну, пред ви ђен је на ста вак ак тив но сти ка ко би 
јед но „ме ко пра во“ до би ло ка рак тер кла сич ног пра ва за шти ће ног 
прав ним санк ци ја ма.    

Ом буд сман у Ср би ји, као ин сти ту ци ја хи брид ног ка рак те ра, 
има две уло ге – кон тро ла др жав не ад ми ни стра ци је и дру гих ор га на 
и ор га ни за ци ја и за шти та људ ских пра ва. Ин стру мен тал но по сма-
тра но, раз би стра ва ње пој ма „ло ше упра ве“ по ма же пре по зна ва њу 
гра ни ца ње го вих над ле жно сти. За штит ник гра ђа на у су зби ја њу 
„ло ше упра ве“ мо же ко ри сти ти две стра те ги је – пр ва под ра зу ме ва 
да срп ски ом буд сман по ве ћа ад ми ни стра тив не ка па ци те те у бор би 
про тив ло ше упра ве. Дру ги на чин је ре фор ма јав не упра ве, фор-
му ли са на у зах те ву за до бру др жав ну упра ву. За штит ник гра ђа на 
је, по ред ини ци ја ти ве да се ово пра во на до бру упра ву усво ји као 
основ но, устав но пра во и раз ра ди у ни зу дру гих прав них ака та, 
пред ло жио и усва ја ње На цр та ко дек са до бре упра ве.

Овом при ли ком ис ти че мо и не раз ја шње на пи та ња у ве зи са 
им пле мен та ци јом или уста но вља ва њем ин сти ту ци је ом буд сма на у 
ло кал ним сре ди на ма, али има мо у ви ду и исто ри ју раз во ја ом буд-
сма на у Ср би ји. То је вр ста лак мус па пи ра и те ста де мо кра ти за ци-
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је. Мре жа ло кал них за штит ни ка гра ђа на је и да ље не раз ви је на и за 
то по сто је објек тив ни и су бјек тив ни раз ло зи. Без об зи ра на фи нан-
сиј ске и ка дров ске про бле ме, чи ње ни ца је да се кључ на пре пре ка 
на пла ну ши ре ња не са мо ин сти ту ци је ло кал них за штит ни ка гра ђа-
на, већ и дру гих те ла за за шти ту пра ва, скри ва на те ре ну по ли ти ке. 
По ли тич ка власт, без об зи ра на раз ли чи те стра нач ке дре со ве, по 
пра ви лу пру жа сна жан от пор де лат но сти ом буд сма на на ло кал ном 
ни воу у Ср би ји.50)

Mi o drag Ra do je vić
OM BUD SMAN AND “MA LAD MI NI STRA TION”

Summary
Authorexplainsconnectionbetweeninstitutionofombud
smanandanexpressionpooradministration(“maladmi
nistration”).Inthelasttwocenturies,ombudsmanevolved
fromclassicalsupervisoroverstateadministrationtothe
modelofinstitutionwhichtakesgreaterresponsibilityfor
protectionofhumanrights.Bytheexpression“maladmi
nistration”intheoryandnormativepracticearedetermi
nated,ingeneralanddescriptiveway,allcasesofvacil
lation of human rights and boundaries of ombudsman’s
actions.Asanantonymof“maladministration”isdefini
teterm“goodadministration”,orasetofstandardshow
shouldstateadministrationact.Inthispaperisindicated
toactivitiesofombudsman,beforeallinGreatBritainand
EuropeanUnion,towardconstructionofmentionedterms.
InEuropeanUnion,“goodadministration”isbasicright
ofitscitizens.
InRepublicofSerbia,improvingthequalityofpublicad
ministration and protection of human rights has an im
portantsignificanceinprocessofEuropeanintegrations.
AnalysingactivitiesofSerbianombudsman,authordeter
mineshiscontributioninthisprocess.Protectorofcitizens
determinedsymptomsof“maladministration”,itscauses
andrecommendedmeasuresforareformofpublicgovern
ment.

50) Са ша Јан ко вић, ре пу блич ки за штит ник гра ђа на, у свом аутор ском тек сту о ло кал ним 
ом буд сма ни ма го во ри о то ме на сле де ћи на чин: „Да је те усло ве ла ко за до во љи ти, не 
би се де си ло да јед ном ло кал ном ом буд сма ну не за до вољ ни гра до на чел ник об у ста ви 
ис пла ту за ра де, да дру гог сме не за то што је слу жбе но зах те вао пра вил ник о си сте ма-
ти за ци ји ло кал не ад ми ни стра ци је, да пр ве ме се це ман да та не ки ом буд сма ни про во де 
без кан це ла ри је и основ них сред ста ва ра да, а да дру ги ’ус пут‛ ра де и ад ми ни стра тив не 
по сло ве за оп штин ску упра ву. Због та квих бол них ис ку ста ва, не са ве ту је се осни ва ње 
ло кал них ом буд сма на у сре ди на ма ко је по ли тич ки, фи нан сиј ски и на све дру ге на чи не 
ни су спрем не за та кву вр сте не за ви сне кон тро ле вла сти.“ С. Јан ко вић, нав. де ло, стр. 
11.
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public government, protector of citizens, administrative
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Re su me

In the last two centuries, from classical model of insti
tution incharged tocontrolactivityof the stateadmini
strationombudsmanhasevolvedinthedirectionoftaking
moreresponsibility forprotectionofhumanrights.Term
“maladministration”enablesus,inasimpleandafforda
bleway,tounderstandnatureandfunctionofombudsman.
Term“pooradministration”(“maladministration”)isfor
afirsttimeusedinGreatBritain,inthelawunderwhich
the ombudsman is established. From British soil, term
“maladministration” is transferred to AngloSaxon le
galsystems,andlatertoEuropeancontinent.Thatisnot
only theconsequenceof languagewhichwasmostcom
monlyused in international communication,asmuchas
itwasduetosuitabilityofaonetermwhentherewasa
needtodescribeoneofthebasicactivitiesofombudsman
andcategorywhichinanegativewaydenotesstandards
ofactionsofthestateadministration.Intheoryandprac
tice of European ombudsmen termmaladministration is
determined bymethod of listing all the typical cases or
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bygeneraldefinition.Oneofthemostwellknowndefiniti
onsisaworkofEuropeanombudsmanaccordingtowhich
maladministrationexistswhen“administrativebodyacts
contrarytoitsbindingprinciple.”
Accordingtoconceptof“hybridombudsman”,Protector
ofthecitizensinRepublicofSerbiaisinchargedtoprotect
citizenrightsandcontrolsworkofadministrativebodies,
bodiesinchargedtoprotectpropertyrightsandinterests
of Republic, other bodies and organizations, companies
andinstitutionsentrustedwithpublicauthority.
Protectorofcitizensinrelationswithadministrationdidn’t
determineonlysymptomsof“maladministration”,butits
causesandwaysof treatment.Namely,Protectorofciti
zensconsidersthatthemainreasonfordissatisfactionof
citizensisunreformedpublicadministration.Inhisview,
public administration must be reformed in accordance
withtherequirementsofdepoliticization,rationalization,
professionalization andmodernization. Key reform con
sists of departization of administration. Ombudsman is,
thereby,formulatedalistofrecommendationsforimpro
vementofpositionofcitizensinrelationtoadministrative
authorities,ofwhichthemostdistinctivepartofinitiatives
fortheadoptionofcodesofgoodgovernance.

 Овај рад је примљен 23. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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ШТРАЈКОВИКАОПОСРЕДНИПОКАЗАТЕЉ
ЕКОНОМСКОГДЕЛОВАЊАДРЖАВЕУ
ПРОЦЕСУИНТЕГРАЦИЈЕСРБИЈЕ

УЕВРОПСКУУНИЈУ**

Сажетак
У чланку се доказује теза да је држава најодговор
нијифакторзарезултатеприватизацијеуСрбији,и
за стање привреде у процесу придруживања Европ
скојУнији.УказујеседајевећЗаконоприватизацији
(2001) садржао једну неусклађеност: социјални про
грам за бивше раднике друштвеног предузећа спро
води нови власник предузећа, а не држава. Тиме је
суштинскиизиграна социјална улога државе, јер со
цијалнаполитиканијеизмештенаизпредузећаупо
ступку приватизације, већ је остала у предузећу. У
даљојфазиприватизацијенијеостваренаконтролна
функцијадржаве,умерикојабиобезбедилатранспа
рентнуприватизацијупредузећа.Нисупредвиђенене
кефункцијеАгенцијизаприватизацијуВладеРепубли
кеСрбије.Правнадржавапостојитекузачетку,па
сусенезаконитостиумножавале.Крајњиисходпока
зујесекрознезадовољствоонихкојиплаћајунајвећу
ценутранзиције,атосуиндустријскирадници.Зато
су њихови штрајкови обележили претходни период
транзицијеутрајањуоддесетгодинаШтрајковису
двострукидоказ:немоћирадникаисиндикатаинедо
вољанкапацитетинституцијадржавеупроцесупри
премазапријемучланствоЕвропскеУније.

* Виши научни сарадник Ин сти тута за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Кључне речи: држава,Стратегија за индустријали
зацијуСрбије,штрајкови,светрада,Европскаунија,
политичкеелите,незапосленост

Pри хва та ње и им пле мен та ци ја основ них до ку ме на та Европ ске 
Уни је, ње них ор га на и ор га ни за ци ја је сло жен про цес, ко ји се 

у Ср би ји од ви ја на не ко ли ко ни воа: 1) исто вре ме но ускла ђи ва ње/
хар мо ни за ци ја до ма ћег за ко но дав ства и при ва ти за ци ја до ма ћих 
пред у зе ћа; 2) при ме на прав них (за кон ских и под за кон ских) ака та 
у оте жа ним усло ви ма не до вр ше не др жа ве и не ус кла ђе ног функ ци-
о ни са ња др жав них ин сти ту ци ја; 3) ускла ђи ва ње де ло ва ња др жав-
них ин сти ту ци ја са дру гим под си сте ми ма, при вред ним су бјек ти ма, 
асо ци ја ци ја ма (ко мо ре по сло да ва ца, син ди ка ти). По ли тич ка ели та 
по ка зу је свест о ну жно сти ускла ђи ва ња за ко но дав ства, по слов них 
и рад них нор ми по на ша ња са европ ским за ко но дав ством и прак-
сом, но овај про цес успо ра ва ју раз ли чи ти фак то ри, укљу чу ју ћи 
и де ло ва ње ин те ре сних ло би ја ко ји оте жа ва ју кон тро лу и над зор 
про це са хар мо ни за ци је, ка ко би ин те гра ци ја срп ске при вре де би ла 
бр жа, ефи ка сни ја и одр жи ва, у скла ду са при вред ним и при род ним 
ре сур си ма при вре де и дру штва.

О про бле ми ма при ва ти за ци је и мо гу ћем ње ном ло шем ис хо ду 
пи са ли су број ни еко но ми сти у књи га ма, члан ци ма, го во ри ли на 
на уч ним ску по ви ма. Не дав но су у ли сту „Да нас“ у до дат ку, Пла ве 
стра не, сво је ста во ве о уло зи др жа ве у про це су при пре ма за при-
јем у Европ ску Уни ју из не ли проф. Ми лој ко Ар сић, члан Са ве та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, кон сул тант за стра не ин ве сти ци је Мла ђен 
Ко ва че вић, проф. Љу бо мир Ма џар, ди рек тор Ин сти ту та за стра-
те шке сту ди је. О со ци јал ним, прав ним, по ли тич ким по сле ди ца ма 
про це са при ва ти за ци је пи са ли су струч ња ци из раз ли чи тих обла-
сти. У јав ном дис кур су уоча ва се про блем не по сто ја ња ко му ни ка-
ци је из ме ђу струч но-на уч не јав но сти, са јед не стра не, и по ли тич ке 
ели те, са дру ге стра не. По ли тич ка ели та је ин до лент на пре ма оним 
струч ним ми шље њи ма и упо зо ре њи ма ко ја су кри тич ки усме ре на 
пре ма њи хо вом по ли тич ком про гра му и сва ко днев ним праг ма тич-
ким по ступ ци ма, без об зи ра на ва лид ност, ар гу мен та ци ју и до бру 
на ме ру кри ти ча ра, ко ји же ле да се оства ри же ње ни раст и раз вој 
при вре де и дру штва, и упо зо ра ва ју на мно ге гре шке вла да ју ћих 
ели та. У прак си, до га ђа се да уме сто ака дем ских ар гу ме на та, на-
сту па ју ар гу мен ти ули це.
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У овом тек сту при ка за ће мо ста во ве оних еко но ми ста ко ји су 
од го вор но, кри тич ки и са нео п ход ним струч ним и на уч ним кре ди-
би ли те том, у то ку про те кле де це ни је ис ка зи ва ли струч не кри тич ке 
ста во ве пре ма гре шка ма др жав них ор га на у про це су при ва ти за ци-
је. Њи хо ве кри ти ке ни су на ста ле post fe stum, ови на уч ни ци већ ду-
го упо зо ра ва ју да при ва ти за ци ја мо же да има лош ис ход ако бу де 
ло ше во ђе на, не тран спа рент на. Уко ли ко се во ди ло ша стра те ги ја 
тран зи ци је др жав них ин сти ту ци ја у еко ном ској сфе ри.

КРИТИКАЕКОНОМИСТА

Уло га др жа ве у про це су ин те гра ци ја Ср би је у Европ ску Уни ју 
лак ше се мо же про це ни ти на за вр шет ку ду гог про це са при ва ти-
за ци је, ко ји зва нич но тра је јед ну де це ни ју, а су штин ски је по чео 
сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990.  го ди не. Са да се 
по ка зу је да су не са мо гра ђа ни, већ и струч ња ци има ли не ре ал на 
оче ки ва ња од про це са тран зи ци је, од но сно да ће то би ти про цес 
тран сфор ма ци је у де мо крат ско дру штво и ја ку, ста бил ну тр жи-
шну при вре ду. Ова ква оче ки ва ња у Ср би ји су би ла за сно ва на на 
ре зул та ти ма не ких од нај у спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји. прак са 
је по ка за ла да Ср би ја не ма ка па ци тет при вре де ко ји би обез бе дио 
бр зу тран сфор ма ци ју, а убр за ва ње про це са при ва ти за ци је ука за ло 
је на нео п ход ност ре ин ду стри ја ли за ци је, као услов ства ра ња здра-
ве и ја ке при вре де, спо соб не да се укљу чи у кон ку рент ске од но се 
у Европ ској Уни ји. Ја ча ње пре го ва рач ког сек то ра и гра ђе ви нар ства 
са мо у огра ни че ној ме ри до при но си ра сту БДП и пу ње њу бу џе та 
др жа ве. Без ја ке ин ду стри је и агра ра, мо не тар не и фи скал не ме ре 
др жа ве има ју са мо огра ни чен до мет, те при вре да оста је си ро ма-
шна и не до вољ но раз ви је на, а стра ни ин ве сти то ри из бе га ва ју да 
ин ве сти ра ју у при вре ду ко ја не обе ћа ва ду го роч ну ста бил ност и 
пред ви ди вост. На по ри цен трал не вла сти да по јед но ста ве и скра-
те про це ду ре осни ва ња пред у зе ћа су ви дљи ви, али ни су до вољ но 
кон ку рент ни у по ре ђе њу са дру гим зе мља ма ре ги о на – бо ље уре-
ђе но за ко но дав ство има ју не са мо бив ше ре пу бли ке СФРЈ, већ и 
Бу гар ска и Ру му ни ја.

По ли ти ко лог Дар ко Ма рин ко вић при знао је сво је за блу де и 
пре ве ли ка оче ки ва ња од по ли тич ких про ме на 2000. го ди не у члан-
ку не дав но об ја вље ном у ча со пи су Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
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По ли тич ка ре ви ја1). Ма рин ко вић твр ди да су се та оче ки ва ња по-
ка за ла као дво стру ко не ре ал на: као пр во, не до вр ше не ин сти ту ци је 
др жа ве ни су мо гле да из не су те рет тран зи ци је, па је по моћ у об ли-
ку над зо ра ор га на Европ ске Уни је по ста ла нео п ход на. Дру го, сам 
про цес тран зи ци је до нео је та кве про бле ме и не га тив не тен ден ци је 
у свим сек то ри ма, што је зах те ва ло при ла го ђа ва ње и стал но пре и-
спи ти ва ње ме ре де ло ва ња тр жи шта и др жа ве. Ова два дру штве на 
ен ти те та су че сто су прот ста вље на, али су и по ве за на ме ђу за ви сно-
шћу, та ко да и те о ри ја и прак са стал но мо ра ју да пре и спи ту ју ме ха-
ни зме њи хо вог оп ти мал ног де ло ва ња, а у скла ду са ка па ци те ти ма 
кон крет не при вре де и дру штва. Тај над зор је је дан део це не на ших 
илу зи ја, сма тра Ма рин ко вић.

Из угла по сма тра ња еко ном ске на у ке, од са мог по чет ка тран-
зи ци је био је спо ран њен мо дел, од но сно за ко ном кон сти ту и са ни 
мо де ли при ва ти за ци је. Та ко ђе је отво ре но пи та ње по ступ ка при-
ва ти за ци је у ужем сми слу, а у ши рем сми слу до во де се у пи та ње 
ин стру мен ти ко је је др жа ва при ме њи ва ла у по ступ ку при пре ма ња 
при вре де за ин те гра ци ју у Европ ску Уни ју. Оце на еко но ми ста ко ји 
кри тич ки оце њу ју при ва ти за ци ју је да је у са да шњој фа зи при вре-
да сла ба, са ви со ким сте пе ном ко руп ци је ко ја од би ја стра не ин ве-
сти то ре. У та квом ста њу, Ср би ја те шко мо же да ис пу ни при ступ не 
усло ве зе ма ља-кан ди да та за члан ство у Уни ји, ко ји су чвр сто де фи-
ни са ни у усло ви ма из Ко пен ха ге на. Јед на од за блу да ко ју је има ла 
не са мо нај ши ра јав ност, већ и мно ги струч ња ци, би ло је уве ре ње 
о ста бил ним и ре ла тив но не про мен љи вим усло ви ма ко је Уни ја по-
ста вља зе мља ма-кан ди да ти ма за члан ство. То уве ре ње на ста ло је 
у вре ме еко ном ских санк ци ја де ве де се тих го ди на, ка да је Ср би ја 
би ла и у ин фор ма тив ној бло ка ди. По сле 2000. го ди не, уко ли ко је 
отво рен про цес за кон ских и ин сти ту ци о нал них про ме на и хар мо-
ни за ци је са пра вом Европ ске Уни је, по ка за ло се да Уни ја за о штра-
ва кри те ри ју ме и зах те ве пре ма но вим чла ни ца ма. Уто ли ко су нео-
п ход ни мно ги по ступ ци и ме ре у до град њи ин сти ту ци ја, ка ко би 
се ускла ди ли са прак сом и стан дар ди ма ЕУ, што по себ но оба ве зу је 
на кон ра ти фи ка ци је кључ них до ку ме на та, као што је ССП.

До ма ћа еко ном ска ми сао је јед ним де лом ве о ма кри тич ки 
усме ре на у оце ни при вред ног ка па ци те та Ср би је у про це су ин те-

1) Упореди: Дарко Маринковић, „Октобар 2000 – свет рада пред изазовима једне 
недовршене револуције“, Политичкаревија, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, 
Београд, стр. 109-124.
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гра ци је у Европ ску Уни ју. Пи та ње члан ства Ср би је у Европ ској 
Уни ји се не отва ра, већ еко ном ске, др жав не, по ли тич ке и нај ши ре 
дру штве не прет по став ке ка па ци те та др жа ве да за тра жи члан ство 
у Уни ји. Еко но ми сти ко ји су на пред на ве де ни, сма тра ју да у са да-
шњој фа зи свог раз во ја, за Ср би ју ни је мо гу ће утвр ди ти рок при-
сту па ња Европ ској Уни ји јер ни је ис пу ни ла ми ни мал ни услов, а то 
је кон ку рент на при вре да. Еко но ми ста Да ни ло Шу ко вић ис ти че:2) 
„Ис пи ти ва ће се ста ње у на шем ре ал ном сек то ру, ни во ко руп ци је, 
обим ула га ња и да ли стра ни ин ве сти то ри до ла зе и за др жа ва ју се у 
зе мљи. Не ће нам гле да ти кроз пр сте, јер не же ле да по но ве гре шку 
ко ју су на пра ви ли са Бу гар ском и Ру му ни јом“.3)

На про бле ме ко је ства ра ју сла бе др жав не ин сти ту ци је ука зи-
ва ли су мно ги прав ни ци, а Да ни ло Шу ко вић ука зу је на про бле ме 
ко је иза зи ва не до вр ше ност др жав них ин сти ту ци ја у њи хо вој еко-
ном ској над ле жно сти. на и ме, сла ба др жа ва је ге не ра тор сла бље ња 
при вре де и оси ро ма ше ња ста нов ни штва, ко је та ква др жа ва не мо-
же да шти ти: „Ре ал ни сек тор при вре де та ко је пот пу но уни штен, 
што је ге не ра тор си ро ма штва, не ста би лан је и курс до ма ће ва лу те, 
ко ју до дат но угро жа ва ви со ка за ду же ност. То ме би тре ба ло до да ти 
сла бе ин сти ту ци је ко је по го ду ју раз во ју ко руп ци је, а она их, по том 
до дат но сла би па се ства ра 'вр зи но ко ло' из спле та ин те ре са вла сти, 
пра во су ђа и тај ку на. У по след ње три го ди не, наш ин декс ко руп ци-
је је кон стант но на ни воу 3,5 а све што је ис под че ти ри, сма тра се 
ен дем ском ко руп ци јом ко ја је за шла у све по ре дру штва“.4) Ко руп-
ци ју као про блем на во ди и про фе сор Еко ном ског фа кул те та Ми-
лој ко Ар сић, као и ње гов ко ле га Ми ла дин Ко ва че вић. Узрок ко руп-
ци је у срп ској при вре ди је ви ше струк: сло жен по сту пак осни ва ња 
пред у зе ћа и спор рад над ле жних ор га на упра ве и су до ва, а по се бан 
про блем су број ни про пи си ко ји од би ја ју стра не ин ве сти то ре и ге-
не ри шу фи нан сиј ску не ди сци пли ну. Ми лој ко Ар сић ис ти че да „у 
Ср би ји по сто ји ве ли ки број не сол вент них пред у зе ћа ко ја оп ста ју 
на тр жи шту го ди на ма и де це ни ја ма“, а за тим под се ћа „не ма уре ђе-
не тр жи шне при вре де уко ли ко се уго вор не по шту је стрикт но као 
за кон“. 5)

2) Упореди чланак  “Корупција и разорена привреда главне препреке на путу ка ЕУ“, 
Данас, 18-19.06.2011, Плаве стране, стр. Х-ХI

3) Исто
4) Op. cit., стр.  X
5) Op. cit., стр.  X
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Еко ном ски не е фи ка сна др жа ва у прак си се по ја вљу је као до-
но си лац но вих за ко на успо ре но, а њи хо ва при ме на је спо ра и не е-
фи ка сна. Ар сић ис ти че да у све ту по сто је број не тр жи шне при ре де 
на при мер у Ла тин ској Аме ри ци, ко је се раз ви ја ју већ 100 или 200 
го ди на али због мо но по ли стич ког по ло жа ја ма лог бро ја ком па ни ја 
не на пре ду ју и не мо гу да до стиг ну ста тус раз ви је них тр жи шних 
при вре да. по сле дич но, то до во ди и до не е фи ка сног ко ри шће ња фи-
нан сиј ских сред ста ва. 

Про фе сор Љу бо мир Ма џар ис ти че да је ви со ка по тро шња др-
жа ве и ста нов ни штва би ла мо гу ћа у го ди на ма про да је пред у зе ћа, а 
да је са да нео п ход на ко ре ни та про ме на си сте ма по тро шње – јав не 
и при ват не, од но сно од стра не гра ђа на, у си стем ра да и про из вод-
ње. Ма џар је кри тич ки на гла сио да је штед ња у Ср би ји из у зет но 
ни ска, озна ча ва ју ћи је као нул ту штед њу срп ске при вре де.

Све на ве де не при мед бе су осно ва не, али оне се из но се већ го-
ди на ма и не ма ју не ки ве ћи ути цај на срп ску по ли тич ку ели ту, ко ја 
до но си кључ не др жав не од лу ке, а та ко ђе не ути че на еко ном ску 
ели ту ко ја је кон цен три са ла ин ду стриј ски, бан кар ски и зе мљи шни 
ка пи тал у свом вла сни штву. Не ке не зва нич не про це не го во ре да је 
са мо је дан про мил (1/ооо) срп ског ста нов ни штва вла сник нај ве-
ћег де ла бо гат ста ва у нај зна чај ни јим при вред ним гра на ма. При ва-
ти за ци ја је до ве ла до про це са де ин ду стри ја ли за ци је. Об на вља ње 
при вре де мо гу ће је са мо ја ча њем и ожи вља ва њем ин ду стри је. У 
та квом ам би јен ту ја ча ња ин ду стри је и ма сов ни јег за по шља ва ња, 
мо же се раз ми шља ти о ме ра ма штед ње ста нов ни штва и при вре де. 
Са да шња ви со ка не за по сле ност и си ро ма штво ре ал но не до зво ља-
ва ју да гра ђа ни ма сов но ште де но вац. На про тив, до шло је не са мо 
до де ин ду стри ја ли за ци је, већ и де по пу ла ци је чи та вих на се ља и оп-
шти на, по себ но у Ис точ ној и Ју жној Ср би ји. Ста нов ни штво ових 
обла сти, уко ли ко је рад но спо соб но, ми гри ра ка ве ћим гра до ви ма, 
у крај њој ли ни ји ка Бе о гра ду и но вом Са ду.

Уко ли ко се вра ти мо ви ше од јед не де це ни је уна зад, и се ти мо се 
ар гу ме на та прав ни ка и еко но ми ста ко је су та да из но си ли у ме ди ји-
ма, мо же се уочи ти да су за сту па ли те зу о раз во ју и то ујед на че ном 
раз во ју. При ва ти за ци ја је тре ба ло да до ве де до раз ви је ног ка пи та-
ли зма, ко ји би при бли жио Ср би ју зе мља ма-осни ва чи ма Европ ске 
Уни је: зе мљу са раз ви је ном ин ду стри јом и не ким ви со ким тех но-
ло ги ја ма, раз ви је ним агра ром, за кљу чи ва њем ко лек тив них уго во-
ра из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка са мим тим и со ци јал ним ми ром, 
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по сте пе ним сма њи ва њем не за по сле но сти и си ро ма штва. У прак-
си, Ср би ја је бли жа ла ти но а ме рич кој прак си, ка ко је по ме нуо про-
фе сор Ар сић. Ме ђу тим, еко ном ске санк ци је, бом бар до ва ње СРЈ и 
тран зи ци ја ни су са мо по је ди нач ни спољ ни фак то ри си ро ма штва и 
не же ље ног скре та ња у прав цу су прот ном од оче ки ва ног. Сва ка ко 
да по сто је си стем ски узроч ни ци на ко је се ипак мо же ути ца ти, ка-
ко про ме ном про пи са, та ко и про ме ном по на ша ња кон крет них су-
бје ка та, а по себ но нај од го вор ни јих, скуп шти не и вла де. У да љем 
тек сту пред мет ана ли зе је За кон о при ва ти за ци ји, као си стем ски 
за кон ко ји је уре дио це ло куп ну област тран сфор ма ци је имо ви не 
пред у зе ћа у Ср би ји, и био је ако не основ ни узрок, бар по вод за низ 
со ци јал них су ко ба, не за до вољ ста ва, па и штрај ко ва оних дру штве-
них гру па ци ја ко је су ње го вом при ме ном пре тр пе ле ште ту.

За кон о при ва ти за ци ји је кључ ни прав ни, али и еко ном ско-
со ци јал ни ин стру мент це ло куп ног про це са тран зи ци је у Ср би ји. 
Ње го ва ре ше ња опре де ли ла су ток раз во ја при вре де и ста тус ви-
ше ми ли о на гра ђа на у Ср би ји. Ин тен ци ја овог за ко на, по себ но чл. 
26. и 34. (мо де ли про да је ка пи та ла пред у зе ћа пу тем тен де ра и пу-
тем аук ци је) би ла је да аук ци ја по ста не пре те жни мо дел ку по ви не 
пред у зе ћа од стра не до ма ћих прав них и фи зич ких ли ца, до ма ћим 
ка пи та лом. Иде ја о пре те жно до ма ћој при ва ти за ци ји по сто ја ла је 
још у пр вом за ко ну ко ји ре гу ли ше про ме ну вла сни штва над дру-
штве ним ка пи та лом пред у зе ћа, а то је За кон о тран сфор ма ци ји 
имо ви не пред у зе ћа СФРЈ ко ји је усво јен де цем бра 1989. го ди не, и 
као са ве зни за кон сту пио је на сна гу у вре ме ман да та по след њег ју-
го сло вен ског пре ми је ра Ан те Мар ко ви ћа. У прак си је та еко ном ска 
ло ги ка пот пу но из ме ње на, па је пр ља ви но вац ушао у при вре ду.

Да би се ду бље раз у мео про цес при ва ти за ци је 2001-2011. го ди-
не, по треб но је узе ти у об зир де ло ва ње ни за фак то ра, ка ко уну тар-
дру штве них та ко и ме ђу на род них. при ва ти за ци ја је на ста вље на у 
пе ри о ду еко ном ских санк ци ја то ком де ве де се тих го ди на, без кон-
трол них ор га на, тран спа рент но сти и ну жног уви да јав но сти у сам 
по сту пак. Ин сти ту ци је и ре ал ни сек тор су уру ша ва ни, већ и због 
еко ном ских санк ци ја ко је су оне мо гу ћи ле ре дов но при вре ђи ва ње и 
ле гал не то ко ве нов ца. Исто вре ме но, у су сед ним др жа ва ма до га ђа-
ли су се ва ни про це си: у овим др жа ва ма за вр ше ни су про це си сво-
јин ске тран сфор ма ци је и оне су се при ла го ди ле тр жи шној при вре-
ди. Ср би ја се са нео п ход но шћу при ва ти за ци је и тран зи ци је це ло-
куп ног дру штва су о чи ла тек 2001. го ди не, ка да је део дру штве ног 
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ка пи та ла при ва ти зо ван као ак циј ски ка пи тал, док је де лом по стао 
при ват ни. Про бле ми ко ји су та да би ли еви дент ни би ли су ви шак 
за по сле них, за ста ре ла тех но ло ги ја, ви сок про це нат рад не сна ге са 
ни ским ква ли фи ка ци ја ма, еми гра ци ја струч ња ка и ин те лек ту а ла-
ца. Сви ти фак то ри мо ра ју се узе ти у об зир при ли ком оце њи ва ња 
ре зул та та при ва ти за ци је у про те клој де це ни ји, ма да се мо ра при-
хва ти ти тврд ња свих оних ауто ра ко ји твр де да при ва ти за ци ја у 
Ср би ји пре ду го тра је. 

За кон о при ва ти за ци ји (Сл. гла сник, 38/2001, 25.06.2001) по-
зна је да мо де ла про да је ка пи та ла пред у зе ћа – пу тем тен де ра и 
пу тем аук циј ске про да је, као и мо дел бес плат ног пре но са ак ци ја 
пред у зе ћа гра ђа ни ма без на кна де. У прак си се до го ди ло да су и 
успе шна пред у зе ћа ко ја су по ста ла вла сни штво ма лих ак ци о на ра 
– за по сле них по осно ву за ко на о при ва ти за ци ји из де ве де се тих го-
ди на, на кра ју на шла стра те шког парт не ра – вла сни ка. 

Зло у по тре бе у про це су при ва ти за ци је су број не, али ни су на-
ста ле про из вољ но, ни ти де ло ва њем јед ног фак то ра – са мог куп ца 
пред у зе ћа, већ су ге не ри са не си стем ским не до ста ци ма, прав ним 
пра зни на ма у уред ба ма ко ји ма тре ба да се пре ци зи ра при ме на за-
ко на, а по себ но не до ста ци ма у си сте му над зо ра при ва ти за ци је и 
пост при ва ти за ци о ног по ступ ка. У ин сти ту ци о нал ном сми слу, бу-
ду ћи да се ов де ра ди о пра ће њу и ана ли зи ра да ин сти ту ци ја, по се-
бан не до ста так је ис по љен у ра ду Аген ци је за при ва ти за ци ју, ко ја 
ни је си стем ски има ла оба ве зу кон тро ле спро во ђе ња ку по про дај-
ног уго во ра, по себ но спро во ђе ња со ци јал ног про гра ма. Зна чај на 
од го вор ност за мно ге ло ше спро ве де не при ва ти за ци о не по ступ ке 
па да на Ми ни стар ство еко но ми је, Ми ни стар ство фи нан си ја, али у 
це ли ни и на све вла де од 2001. до 2011. го ди не. Оне су од го вор не 
пред гра ђа ни ма за укуп но ни ску це ну по ко јој су про да та до ма ћа 
пред у зе ћа.

Про цес при ва ти за ци је до по чет ка 2011. го ди не об у хва тио је 
2.300 пред у зе ћа, и у то ку про те клих де сет го ди на по ка за ле су се 
не ке пра вил но сти: на и ме, за ко ни та (ле гал на) при ва ти за ци ја пред у-
зе ћа и ка пи та ла под ра зу ме ва оства ре ње не ко ли ко пре зумп ци ја:

– да пред у зе ће ку пи пра ви вла сник, пред у зет ник ко ји ће да ље 
да уна пре ди про из вод њу; 

–`приватизација мо ра да бу де тран спа рент на;
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– у прак си би мо ра ла да се из вр ши из ме на у де лу по ступ ка 
ко ји се од но си на ин ве сти ци о ни про грам – на и ме, не мо же 
др жа ва да усло вља ва пред у зет ни ка у би знис пла ну и про јек-
ци ји да љег во ђе ња пред у зе ћа ко је је по ста ло ње го во вла сни-
штво;

– по гре шно је де фи ни сан со ци јал ни про грам као оба ве за 
пред у зет ни ка – куп ца пред у зе ћа. Упра во обр ну то, ов де би 
мо ра ла да се утвр ди над ле жност и овла шће ње со ци јал не др-
жа ве, ко ја би збри ња ва ла ви шак за по сле них, од но сно тех но-
ло шке ви шко ве из при ва ти зо ва ног пред у зе ћа, чи ме би се со-
ци јал на по ли ти ка из у зе ла из пред у зе ћа. Ни та оба ве за ни је 
рав но прав но пред ви ђе на за све куп це, већ у сми слу од ред бе 
чл. 34. и 61. За ко на о при ва ти за ци ји пред ви ђе на је за куп це 
пред у зе ћа ко ја се про да ју пу тем тен де ра. У прак си су бо ља 
и бо га ти ја пред у зе ћа про да ва на овим пу тем, док за по сле ни 
из пред у зе ћа ко ја су про да та на аук ци ји ни су има ли ни ка кву 
прав ну си гур ност;

– у ве зи са прет ход но на ве де ним, осно ва на је при мед ба да 
за кон о при ва ти за ци ји ни је пред ви део со ци јал ни фонд, од-
но сно јед ну су му ко јом би се обез бе ди ли они ко ји у при ва-
ти за ци ји оста ну без по сла. То би оја ча ло прав ну си гур ност 
гра ђа на и по ве ре ње да се ства ра прав на др жа ва;

– ако се раз мо тре ста во ви чла на 60. За ко на о при ва ти за ци ји из 
2001. го ди не уоча ва се да је ку пац ду жан да 10% ку по про-
дај не це не пред у зе ћа упла ти Фон ду пен зиј ског оси гу ра ња 
Ре пу бли ке Ср би је. У прак си је та од ред ба из бе га ва на на раз-
ли чи те на чи не, што је зна ча јан фак тор оси ро ма ше ња Фон да 
у про те клој де це ни ји; 

– при го во ри ко ји се од но се на не за по сле не и ПИО фонд мо гу 
се упу ти ти и син ди ка ти ма. Пре ви ше па сив но су при хва ти ли 
За кон о при ва ти за ци ји, иако је ње го ва при ме на зна чи ла њи-
хо во уру ша ва ње, гу би так члан ства и ма те ри јал них сред ста-
ва за рад.

По себ но је пи та ње бо ни те та ку па ца, па се у прак си до га ђа ло 
да је пред у зе ће ку пио онај по ну ђач ко ји је нај ви ше обе ћа вао др-
жав ним ин сти ту ци ја ма и ло кал ној вла сти, а та обе ћа ња вр ло че сто 
ни су би ла ис пу ње на. Про блем су и мо ти ви ку по ви не пред у зе ћа – 
да ли су си му ло ва ни ку по про дај ни уго во ри да би би ла ку пље на 
згра да пред у зе ћа, или атрак тив но зе мљи ште на ко ме се на ла зи а 
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ко је би на кнад но мо гло би ти пре на ме ње но у гра ђе вин ско зе мљи-
ште. Низ ова квих пи та ња отва ра ли су ме ди ји и нај ши ра јав ност у 
Ср би ји, јер је про то ком про це са при ва ти за ци је по ста ла по зна та, 
ако не и са свим тран спа рент на, ин те ре сна спре га из ме ђу по ли тич-
ких пар ти ја, моћ них пред у зет ни ка – тај ку на и пра во су ђа. Та спре-
га мо же се про ве ри ти у не ко ли ко слу ча је ва ја сног по вла шћи ва ња 
до ма ћих ку па ца, на ште ту стра них ком па ни ја. Ка рак те ри сти чан је 
слу чај ком па ни је „Да но не“ као по ну ђа ча са зна чај ним ка пи та лом, 
ме ђу на род ним угле дом и ва лид ном до ку мен та ци јом, ко ја је ис ти-
сну та са срп ског тр жи шта у по ку ша ју да ку пи ком па ни ју за про из-
вод њу ми не рал не во де „Књаз Ми лош“.  Због овог слу ча ја до шло је 
до ди пло мат ског ин ци ден та, ка да је пред став ник фран цу ске вла де 
про те ство вао код ди пло мат ског пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је у 
Па ри зу. 

Ре зул та ти при ва ти за ци је де сет го ди на по до но ше њу За ко на су 
сле де ћи: при ва ти зо ва но је 2.300 пред у зе ћа, од то га 60% је успе шно 
при ва ти зо ва но, до је 30% при ва ти за ци о них уго во ра рас ки ну то.

Це ло куп на при ва ти за ци ја по ка зу је од су ство кон трол не функ-
ци је од стра не др жа ве, ка ко пре ма ка пи та лу, та ко и пре ма људ ским 
ре сур си ма. Др жа ва је мо ра ла да из гра ди ме ха ни зме кон тро ле ин ве-
сти ци ја, то ко ва нов ца и спро во ђе ња со ци јал ног про гра ма. У прак-
си је нај ви ше про бле ма би ло у аук циј ским про да ја ма, у ко ји ма су 
рад ни ци оста ли без по сла, мо гућ но сти да им се по ве же рад ни стаж 
и упла ти здрав стве но оси гу ра ње, те да се пен зи о ни шу и осло бо де 
рад на ме ста за мла ђе љу де.

Про бле ми ве за ни за не за по сле ност по сто је у ре ал ном сек то ру, 
али њи хо во ини ци ра ње у си стем ском сми слу под ста кла је др жа-
ва, по ста вља ју ћи прет по став ку о бр зом раз во ју ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, ства ра њу јед ног ја ког при ват ног сек то ра ко ји ће ап сор-
бо ва ти ви шак за по сле них из бив ших дру штве них пред у зе ћа. То су 
би ла и из бор на обе ћа ња удру же не опо зи ци је 2000. го ди не, али и 
про це не струч ња ка ко ји су на чел но би ли по ли тич ки не у трал ни. 
По што се та про јек ци ја ни је оства ри ла, јаз из ме ђу за по сле них и 
бро ја не за по сле них је свр стао Ср би ју у сам врх европ ских др жа ва 
са нај ви шом сто пом не за по сле но сти: на 1,7 ми ли о на за по сле них 
до ла зи 1 ми ли он не за по сле них рад но спо соб них ли ца, а ов де не 
ра чу нам пен зи о не ре и из др жа ва на ли ца. Основ на при мед ба ко ја се 
упу ћу је др жа ви је да су не ак тив не, бло ки ра не, не а жур не, или ко-
рум пи ра не ње не ин сти ту ци је кон тро ле – ин спек ци је, ту жи ла штва, 
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су до ви. Кон тро ла по сту па ка при ва ти за ци је сма њи ла би укуп ну це-
ну при ва ти за ци је, ко ју пла ћа ју гра ђа ни Ср би је кроз по рез, ни зак 
стан дард, за о ста лост ин сти ту ци ја, не фор ми ра ност ва жних сек то ра 
и ин сти ту ци ја, За ко но дав ство, укљу чу ју ћи ве ли ку гра ђан ску ко ди-
фи ка ци ју је по нај бо љи део тран зи ци је, али ин сти ту ци о нал не ре-
фор ме да ле ко за о ста ју за њим, а то се по ка зу је у при ва ти за ци ји. 

По сто је при ме ри успе шних при ва ти за ци ја, као што су це мен-
та ре, ко је су пр ве при ва ти зо ва не, по ди гле су це ну це мен та на до-
ма ћем тр жи шту, обез бе ди ле су ви со ке за ра де и стан дард рад ни ка и 
сво јим по ре зи ма до при но се ло кал ним са мо у пра ва ма.

Пра ти лац при ва ти за ци је је ко руп ци ја, ко ја је из раз пар ти ку-
лар них ин те ре са. Др жа ву и гра ђа не су ко шта ле ло ше при ва ти за-
ци је, њи хо ва це на је ни зак стан дард, не за по сле ност, де ин ду стри-
ја ли за ци ју, еко ном ско умрт вља ва ње чи та вих гра до ва. не ка успе-
шна пред у зе ћа у про це су при ва ти за ци је пре тво ре на су у гу би та ше. 
Ка рак те ри сти чан је при мер успе шне фа бри ке ле ко ва зре ња нин ске 
„Ју го ре ме ди је“, ко ја је по сле при ва ти за ци је опљач ка на и до ве де-
на до пре сте чај ног по ступ ка, а рад ни ци су на кнад но уло жи ли 14 
ми ли о на евра да би ову ком па ни ју вра ти ли у ста ње успе шног тр-
жи шног су бјек та. при мер „Ју го ре ме ди је“ је би тан до каз да је нео п-
ход на стал на кон тро ла од стра не др жа ве.

Ако се упо ре ди број за по сле них у Ср би ји у ба зич ној 1989. 
го ди ни, тај број у про те клих два де сет го ди на опао је за 40-50%.6)  
Еко но ми ста Да ни ло Шу ко вић из ри чи то твр ди да је ви со ка не за по-
сле ност у Ср би ји ди рект на по сле ди ца ло ше при ва ти за ци је. Он ис-
ти че да су ин сти ту ци је др жа ве сла бе, на њих вр ше при ти сак моћ-
ни пред у зет ни ци, за то је ну жно да ту жи ла штво про ве ра ва сва ку 
при ва ти за ци ју по је ди нач но. Ва жан ор ган у бор би за ле га ли тет и 
прав ну др жа ву је Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, ко ји го ди шње 
при ма 400-500 при го во ра на при ва ти за ци ју.7) По се бан про блем чи-
ни пи та ње не е ду ко ва но сти гра ђа на за при ва ти за ци ју, а у прак си су 
че сти они по сло дав ци ко ји за бра њу ју рад син ди ка та у пред у зе ћу, 
чи ме за по сле ни оста ју без ми ни мал них ин фор ма ци ја о ра ду ком па-
ни је, а по го то во о ма кро е ко ном ском окру же њу.

Сход но на пред на ве де ној хи по те зи о уло зи др жа ве у тр жи шној 
при вре ди, она тре ба да бу де урав но те же на, са ја ком кон трол ном 

6) Званични податак Министарства за економију и регионални развој. Први програм 
Радио Београда, емисија „У средишту пажње“, 23.06.2011. године

7) Изјава Д. Шуковића у истој емисији Радио Београда.
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функ ци јом над спро во ђе њем пра ва за по сле них и при ме не про пи са 
из обла сти рад ног за ко но дав ства, а исто вре ме но да ства ра ам би-
јент по ли тич ког и со ци јал ног кон сен зу са, у ко ме ће пред у зет ни ци 
ства ра ти ка пи тал и оста ја ти на тр жи шту, уме сто да из но се ка пи-
тал у тре ће зе мље. Са мо ове на ве де не функ ци је по ка зу ју ко ли ко је 
уло га др жа ве од го вор на, сло же на и про ти ву реч на, што је до дат но 
оте жа но де ло ва њем свет ске еко ном ске кри зе. Да би оја ча ла до ма ће 
тр жи ште, по ве ћа ла за по сле ност и сма њи ла учи нак свет ске кри зе, 
др жа ва је омо гу ћи ла суб вен ци је ин ве сти то ри ма ко је за по шља ва ју 
од ре ђе не ка те го ри је не за по сле них ко ји се не сма тра ју ра њи вим, уз 
по вла сти цу да др жа ва упла ћу је пен зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње 
за ове но во за по сле не рад ни ке. Суб вен ци ја за сва ко нов рад но ме-
сто је 10.000 евра. Ова ме ра мо же да до при не се бр жем за по шља-
ва њу јед ног бро ја не за по сле них ли ца. Али она не ће бит но по бољ-
ша ти ста тус до ма ћих ма лих и сред њих пред у зет ни ка. Пи та ње је да 
ли ће ову суб вен ци ју ко ри сти ти стра ни ин ве сти то ри, ко ји узи ма ју 
део тр жи шта до ма ћим пред у зет ни ци ма. Суб вен ци ја мо же има ти и 
дру ги ефе кат: по сло дав ци ма ће се ви ше ис пла ти ти а за по сле но ву 
рад ну сна гу на ко ју не пла ћа ју до при но се, док ће је дан број стра-
них рад ни ка от пу сти ли.

Пи та ња ко ја су ов де отво ре на по ка зу ју да су про це си не до вр-
ше не при ва ти за ци је и тран зи ци је ин сти ту ци ја учи ни ли де ло ва ње 
др жа ве из у зет но те шким, а пред у зи ма ње ме ра у еко ном ској сфе ри, 
са ха о тич ним тр жи штем и ви со ком не за по сле но шћу, че сто са ма-
лим ефек том., ула жу се ве ли ки на по ри ре сор них ми ни стар ста ва, 
по себ но ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку, као и Ми ни-
стар ства за еко но ми ју, али те шко ће ко је су се го ми ла ле де це ни ја ма 
до но се про ти ву реч не и не до вољ не ре зул та те. Из ве сно је да се ви-
со ка не за по сле ност не мо же ре ша ва ти пар ци јал ним ме ра ма, а она 
је упра во узрок нај ве ћег не за до вољ ства оних рад ни ка ко ји су њо ме 
не по сред но по го ђе ни, као и оста лих гра ђа на.

ШТРАЈКОВИКАОПОСРЕДНИДОКАЗУЛОГЕДРЖАВЕ
УНЕУСПЕШНОЈПРИВАТИЗАЦИЈИ

За по сле ни и бив ши за по сле ни ко ји су про гла ше ни за тех но-
ло шке ви шко ве би ли су по себ но по го ђе ни и ис ка зи ва ли су сво је 
не за до вољ ство јав ним про те сти ма у про те клих де сет го ди на. Та-
кве ма сов не дру штве не по ја ве отва ра ју пи та ње по ли тич кој ели ти, 
ис тра жи ва чи ма дру штва и по себ но за ко но дав цу, да ли је њи хо во 
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не за до вољ ство ре зул тат по је ди нач но ло ше во ђе них при ва ти за ци-
ја, или се ра ди о прав ним пра зни на ма ко је су омо гу ћи ле си стем-
ско на но ше ње ште те за по сле ни ма.  При то ме, због тран сфор ма ци је 
дру штве не сво ји не у при ват ни ка пи тал, тре ба има ти у ви ду да се 
за по сле ни по ја вљу ју у ви ше свој ста ва: као за по сле ни, као ак ци о на-
ри-су вла сни ци де ла ка пи та ла, као по ве ри о ци пред у зе ћа у слу ча ју 
сте ча ја (ЗОР, 2005). Уло га др жа ве у то ку при ва ти за ци је, на по сре-
дан на чин се мо же до ка зи ва ти и пра ће њем штрај ко ва за по сле них и 
бив ших рад ни ка. Пи та њем штрај ко ва по сле 2000. го ди не у Ср би ји 
ба ви ла се со ци о лог мр На да Но ва ко вић у док тор ској ди сер та ци ји.8)

Но во ис тра жи ва ње је зна чај но и са ста но ви шта не до вр ше но-
сти др жав них ин сти ту ци ја, ко је би сво јим ефи ка сним де ло ва њем 
мо гле да спе че или бар убла же по сле ди це не за ко ни тих при ва ти-
за ци ја, а ти ме и пре вен тив но де лу ју на не за до вољ ство рад ни ка. 
Штрај ко ви на јав ним ме сти ма – са о бра ћај ни ца ма, пред згра да ма 
Скуп шти не и Вла де – уче ста ли су са убр за ва њем при ва ти за ци је 
и све те жим по сле ди ца ма ко је је она иза зва ла, пре све га ви со ком 
и трај ном не за по сле но шћу. Аутор ка ис ти че да су ре ак ци је над ле-
жних би ле раз ли чи те, у за ви сно сти ко, где и ка ко је штрај ко вао, па 
су по др шка или осу да штрај ка ча, њи хо во по на ша ње и од нос по сле 
за вр шет ка штрај ка би ли ин те ре сно усло вље ни.9)

Штрајк је мо гла да ис ко ри сти ло кал на ели те у ма ни пу ла тив не 
свр хе, да би се оце ни ли цен три мо ћи – скуп шти на, Вла да, цен тра ле 
по ли тич ких стра на ка у Бе о гра ду. Ми ни стар по ли ци је је упо зо рио 
јав ност да про те сти у цен тру Бе о гра да до во де у пи та ње др жав не 
аран жма не са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма као што је ММФ, 
Свет ска бан ка и дру ге. У та квим слу ча је ви ма по ли ци ја је при ме-
ни ла и гру бу фи зич ку си лу, као у слу ча ју рад ни ца бив ших роб них 
ку ћа „Бе о град“, ко је су фи зич ки укло ње не са трам вај ских ши на ис-
пред згра де Вла де Ср би је. Зна чај на је уло га ме ди ја у свим овим 
слу ча је ви ма: у по зи тив ном сми слу, ка да су ис црп но оба ве шта ва ли 
о узро ку штрај ка, а у не га тив ном сми слу као у ве ћи ни слу ча је ва, 
са мо оскуд но и не пот пу но је из ве шта ва на јав ност о ствар ним узро-
ци ма штрај ка рад ни ка. У сред стви ма јав ног ин фор ми са ња не пи ше 
се о ствар ним, ре ал ним те шко ћа ма са ко ји ма се су о ча ва ју стра ни 
ин ве сти то ри, ме ђу ко ји ма је спо рост ре пу блич ке упра ве и ло кал не 

8) Радничка класа и штрајкови у Србији после 2000. године, Београд, Филозофски 
факултет, 2011.

9) Нав. рад,, Београд, 2011.
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са мо у пра ве у по ступ ку из да ва ња до зво ла за ин ве сти ра ње и оста ле 
до ку мен та ци је. 

Ме ди ји по пра ви лу ис ти чу при ме ре до брог по сло ва ња стра-
них ин ве сти то ра. Тре ба ис та ћи да су стра ни ин ве сти то ри, по шту-
ју ћи европ ске стан дар де по сло ва ња и за кљу чи ва ња ко лек тив ног 
уго во ра из ме ђу по сло дав ца и син ди ка та у ком па ни ји (по је ди нач ни 
ко лек тив ни уго вор), оства ри ва ли са рад њу са син ди ка том у пред у-
зе ћу, за кљу чи ва ли по је ди нач ни ко лек тив ни уго вор о ра ду и до но-
си ли Пра вил ник о ра ду, уме сто су ко ба са син ди кал ним пред став-
ни ци ма и мо бин га. До бар при мер је ком па ни ја „Ju Es Stil“, у ко јој 
је у то ку шест ме се ци 2009. го ди не по сло вод ство, за јед но са син-
ди ка том при пре ма ло текст ко лек тив ног уго во ра, са кла у зу ла ма за 
слу чај про ду же ног де ло ва ња свет ске еко ном ске кри зе. По пра ви лу, 
стра ни по сло дав ци чи ја су се ди шта у Евро пи, ускла ђу ју ста тус за-
по сле них са прав ним ак ти ма ко ји су на сна зи у њи хо вој цен тра ли.

До ма ћи по сло дав ци као вла сни ци пред у зе ћа че шће пре про да ју 
пред у зе ћа, што је са ста но ви шта син ди ка та озби љан про блем: по 
За ко ну о ра ду, син ди кат у пред у зе ћу је ду жан да до ка зу је сво ју ре-
пре зен та тив ност (15% за по сле них у пред у зе ћу) у ро ку од три го ди-
не. У зе мља ма ЕУ про да ја ком па ни је у окви ру тог ро ка не до во ди 
у пи та ње ре пре зен та тив ност син ди ка та, док се у Ср би ји то пи та ње 
по но во отва ра. 

***

Аутор је по ка зао да је др жа ва у по ступ ку при ва ти за ци је ису-
ви ше че сто би ла па сив на, а да су ње не ин сти ту ци је не до вр ше не 
или бло ки ра не у свом ра ду. Та ко ђе, над ле жна ми ни стар ства ни су 
по сту па ла у скла ду са ин те ре си ма рад ни ка и гра ђа на, а у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма. 

Штрај ко ви у пе ри о ду по сле из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 
2008. го ди не има ју по себ ну те жи ну, јер по ка зу ју да је при ва ти за-
ци ја би ла об лик пре ла ска огром ног на ци о нал ног бо гат ства у ру ке 
ма ле гру пе гра ђа на Ср би је. по ве за ни су ин те ре си др жав них ор га-
на, ру ко вод ста ва стра на ка и нај ве ћих пред у зет ни ка, док је те рет 
тран зи ци је нај ве ћим де лом под не ла ин ду стриј ска рад нич ка кла са. 
Ре зул тат свих тих про це са у при вре ди и др жа ви је ауто ри тар ни об-
лик вла сти и ка пи та ли зма пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла. Ре ал-
на не моћ рад ни ка да за шти те сво ја пра ва мо же се до ка зи ва ти не 



стр:223239.

- 237 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

са мо штрај ко ви ма, већ и по на ша њем над ле жних др жав них ор га на: 
по ве зи ва ње рад ног ста жа, ове ру здрав стве них књи жи ца, нов ча ну 
по моћ при ка за ли су као акт до бре во ље и пра вич но по сту па ње др-
жа ве пре ма људ ским пра ви ма штрај ка ча, а не из вр ша ва ње оба ве зе 
из рад ног од но са, ко ју др жа ва на ми ру је уме сто нео д го вор них вла-
сни ка пред у зе ћа.

Рав но те жа из ме ђу тр жи шне при вре де и де ло ва ња прав них др-
жа ва је да ле ки циљ, ко ји ће се те шко и спо ро оства ри ва ти у Ср би ји. 
Нор ма ти ви Европ ске Уни је на ста ја ли су де це ни ја ма, кроз за ко но-
дав ство и суд ску прак су. 

DubravkaStajic
STRIKESASINDIRECTPROVEOFTHEECONOMICROLE
OFSTATEINTHEPROCESSOFINTEGRATIONOFSERBIA

TOEUROPEANCOMMUNITY
Summary

Inthispaperitisproventhatthestateisthemostresponsi
blefactorfortheresultsofprivatizationinSerbia,aswell
asforthestateoftheeconomyintheprocessofassocia
tiontoEuropeanUnion.ItisunderlinedthattheLawon
privatization(2001)hadoneincoherence:thesocialpro
gramfortheformeremployeesinthepublicenterprisesis
conductedbynewowner,andnotbythestate.Inthisway
thesocialroleofthestateisessentiallygotaround,beca
useofthefactthatthesocialpolicywasnotmovedfrom
theenterpriseintheprivatizationprocess,butremainedin
it.Inthenextphaseoftheprivatizationthecontrolstate
functionisnotrealizedinthewaythatthetransparentpri
vatizationisensured.SomefunctionsoftheAgencyforthe
privatizationarenotprovidedbylaw.Stateoflawisstillin
itsgerm,thereforetheunlawfulactsweremultiplied.The
finaloutcomeisshownthroughthediscontentoftheindu
stryworkers,whopaythebiggestpriceof theprivatiza
tion.Thatisthereasonwhytheirstrikeshavemarkedthe
precedentperiodofprivatizationthatlastedfor10years.
Thestrikesprovetwothings:impotenceoftheemployees
andlaborunions,aswellas  theinsufficientcapacityof
thestateinstitutionsintheprocessofEUaccession.
Keywords:state,StrategyforindustrializationofSerbia,
strikes,worldof labor,EuropeanUnion,political elites,
unemployment
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Resume

ThelastpartofprivatizationinSerbiaprocesstheresults
of previous investigations (lookMarinković 2003, 2005,
StojiljkovićMihailović2006,etc).Citizensandworkers
arenot satisfied, because theyaremoreandmorepoor,
thenumberofunemployedpeopleisgrowingconstantly,
andthetradeunionsdemonstrateweaknessandlackness
ofvisionfortheworldoflabor.However,thepronouced
“StrategyforindustrializationofSerbia”intheyear2011
showsstrongpopulism,it’sauthorsarethesamepolitical
elites who caused deindustrialization of Serbia through
theprocessofprivatization.Thepoliticaleliteshowslac
knessofrealinterestforstreghtenningthestate,economy
andwealthofcitizens.
Inthetextauthordefinedthestateofaffairsinsocietyand
economyofSerbiaattheendoftransitionalperiod,inpar
ticularanincompletenessoftheinstitutions.Oneofresults
oftheincompletetransitionisinefficiencyofthestateinsti
tutionswhichhasbeencausingdissatisfactionofworkers
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andcitizens.Expressionofthisdissatisfactionhavebeen
thestrikeswhosedirectmotiveshavebeenannulledpri
vatizationsofsomeconcretecompanies,aswellassome
muchdeeperandgeneralcausesofdissatisfactionsuchas
massiveunemployment,workers’fearoflosingtheirjobs
andthespreadofpoverty.Inthepapertheauthorpresen
tedthefollowingfacts:
1)That inflation in Serbia has been the highest one in
Europe,notonlyduring2011,butalsoduringa long
timeperiod;

2)Thatthenumberofunemployedpeoplehasgrowninde
pendentlyofglobaleconomiccrisis;

3)Foreigndebtofthestatehasincreased;
4)There are no domestic banks, although the banks for
developmentarenecessaryneeded;

5)Political elite has contributed to deindustrialization
throughtheprocessofprivatizationandnowitsuggest
industrialization;

6)Regionalinequalitieshaveremained;
7)Intheperiod2009firsthalfof2011400.000people
losttheirjobsinSerbia;

8)Variousrepublicandlocaltaxeshaveruinedsmalland
mediumsized enterprises and so they cannot provide
jobstotheunemployedworkingforce;

9)Greatestnumberofemployedpeoplehavebeenearning
thesalarybetweenaminimumandstatisticallyaverage
amountofthesalary

Thefallinlifestandardofwholepopulationhasbeenevi
dentsincetheperiodJanuary2010–June2011.

 Овај рад је примљен 7. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.





УДК: 
316.422:338.24.021.8(497.11)

Прегледни
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=29
Бр. 3 / 2011.
стр. 241-258.

- 241 -

  

- 241 -

ВишњаСтанчић*

Институтзаполитичкестудије,Београд


ЗоранГрубишић
Београдскабанкарскаакадемија

-Факултетзабанкарство,осигурањеифинансије

ПОВЕЗАНОСТПОЛИТИЧКИХ
ИЕКОНОМСКИХРЕФОРМИУПРОЦЕСУ

ТРАНЗИЦИЈЕ
-ИСКУСТВОТРАНЗИЦИОНИХЗЕМАЉА,
САПОСЕБНИМОСВРТОМНАСРБИЈУ-**

Сажетак
Уовомрадуауторисенајпребавеанализомфеноме-
натранзицијесапосебнимосвртомнатранзициони
процесуСрбијиодоктобарскихпромена2000.годи-
недоданас.Транзиција,којаозначаватемељнедру-
штвено-политичкепромене,представљаважанпојам
политичкетеоријеипраксе,азбогсвојеактуелности
и данас се налази ужижиинтересовања стручне и
ширејавности,непрестајућидаизазивабројнеполе-
мике.Затимсе,наосновутеоријскихразматрањаи
мноштваекономскихпоказатеља,каоиискуствазе-
маљакојесупрошлекрозтранзицију,дајенегативна
оценадосадашњегтокатранзицијеунашојземљи.У
другомделу рада аутори се детаљније баве економ-
скимреформама,каоианализомискуставаразличи-
тихтранзиционихпривреда.Наосновуовихтеориј-
скихиемпиријскиханализа,долазиседозакључкада
суполитичкаиекономскатрансформацијамеђусобно

* Истраживач приправник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 242 -

ПОВЕЗАНОСТПОЛИТИЧКИХИ...ВишњаСтанчић,ЗоранГрубишић

условљене.Методекоришћенеуовомрадујесуанали-
тичка, епистемолошко-сазнајна и компаративнаме-
тода,каоиметодеекономскихисоциолошкихнаука,
штојеомогућиломултидисциплинарниприступ.
Кључнеречи:транзиција,владавинаправа,политичке
институције, демократија, социјалне неједнакости,
приватизација,економскалиберализација,структур-
нереформе,буџетскидефицит.

Kао стра те шки циљ Ср би ја је од ре ди ла (или се бар та ко чи ни) 
при кљу чи ва ње Европ ској Уни ји. Пр ви ко рак на том пу ту тре-

ба ло би да бу де тран зи ци ја, од но сно тран сфор ма ци ја, ко ја пред ста-
вља ком плек сни и ни ма ло лак про цес пре ла ска из со ци ја ли стич ког 
у ка пи та ли стич ки си стем. Сход но то ме,  глав ни про кла мо ва ни циљ 
Ср би је (као дру штва у тран зи ци ји) у про це су ме ђу на род них ин-
те гра ци ја пред ста вља ус по ста вља ње де мо кра ти је и тр жи шне при-
вре де. Ово под ра зу ме ва са о бра жа ва ње ин сти ту ци ја по ли тич ког и 
еко ном ског си сте ма на ше зе мље ин сти ту ци ја ма раз ви је них де мо-
крат ских др жа ва.

По ред ин сти ту ци о нал ног ни воа ова ква тран сфор ма ци ја под-
ра зу ме ва и усва ја ње ли бе рал но-де мо крат ског си сте ма вред но сти, 
ко ји пред ста вља сво је вр сни оквир ори јен та ци је, као и не го ва ње 
од ре ђе не по ли тич ке кул ту ре. Сход но то ме, од кључ не је ва жно сти 
од ре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та и де фи ци та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја Ср би је, а за тим и ука зи ва ње на њи хов да љи про цес раз-
во ја. 

ТРАНЗИЦИЈАУСРБИЈИ

Чи ни се да је ис прав но ре ћи да у овом тре нут ку по ли тич ке 
ин сти ту ци је Ср би је не за до во ља ва ју ни во раз во ја кон со ли до ва них 
де мо кра ти ја, као и да ни су из вр ше не по треб не еко ном ске ре фор ме. 
Сто га је ну жно ука за ти на то ко ји су да љи прав ци раз во ја, од но сно 
ко је су то прет по став ке ли бе рал но-де мо крат ског дру штве но-по ли-
тич ког уре ђе ња.

Ис так ну ти со ци о лог Зо ран Ви до је вић ова ко ка рак те ри ше ста-
ње у Ср би ји:  ,,Ре жим ко ји је на стао на кон ок то бра 2000. го ди не, 
у су шти ни је вла да ви на ви ше пар тиј ске оли гар хи је, по ме ша не са 
не ста бил ном про це ду рал ном де мо кра ти јом, рас про стра ње ном ко-
руп ци јом и рас по де лом вла сти, при ва ти зо ва не уну тар по ли тич ко-
еко ном ске ели те, на не ко ли ко цен та ра. Ску па с при ва ти за ци јом у 
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ко рист но мен кла тур не бур жо а зи је и на зат ком ве ћи не обла сти дру-
штве ног жи во та, тај ре жим је у осно ви си сте ма при ми тив ног ка пи-
та ли зма, ко ји ни је у ста њу да зе мљу из ву че из све ду бље, све о бу-
хват не кри зе.”1)

За и ста, мно ги ауто ри се сла жу у по гле ду не га тив не оце не про-
це са тран зи ци је од пе то ок то бар ских про ме на 2000. го ди не до да-
нас, ука зу ју ћи на ста ње успо ре них, од но сно не до вр ше них ре фор-
ми. На кон по чет них успе шних ко ра ка, за у ста вље на је да ља тран-
сфор ма ци ја зе мље, а та кво ста ње да нас нај ви ше од го ва ра по чет ним 
тран зи ци о ним до бит ни ци ма, од ре ђе ним гру па ма, као и по је дин ци-
ма на вла сти. Ова кво по ра зно ста ње је, да кле, омо гу ће но по сто ја-
њем спре ге из ме ђу по ли тич ке и еко ном ске ели те. Ја сно је да је за 
би ло ка кав да љи на ста вак ре фор ми нај пре нео п ход но рас ки ну ти 
ову сим би о зу из ме ђу по ли ти ке и еко но ми је.2) Да би се овај про блем 
ре шио од кључ не ва жно сти је из град ња ста бил них де мо крат ских 
ин сти ту ци ја, од но сно ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. Је ди но на 
тај на чин спре чио би се по губ ни ути цај еко но ми је на по ли ти ку.

Мно ги ауто ри се сла жу око ефе ка та тран зи ци је у Ср би ји, ка-
рак те ри шу ћи је као ре тро град ну, од но сно као ону ко ја ни је до при-
не ла на прет ку  зе мље. При ва ти за ци ја, од но сно ње на по чет на фа за, 
из вр ше на је на су прот ин те ре си ма и во љи ве ли ке ве ћи не ста нов-
ни штва, про из вев ши та ко огром ну не за по сле ност, си ро ма штво и 
со ци јал ну бе ду. На во ди мо за кљу чак  ис так ну те аутор ке Ду брав ке 
Ста јић у ко ме она ко мен та ри ше  про цес тран зи ци је у на шој зе мљи: 
,,Про цес при ва ти за ци је у Ср би ји, ње гов ток и по сле ди це у пе ри о ду 
2002-2008. го ди не мо же се оце ни ти као кон тро вер зан, про тив ре-
чан, у мно го че му спо ран... Ток при ва ти за ци је, но вац ко јим рас-
по ла же Аген ци ја за при ва ти за ци ју и стра те шке од лу ке  оста ју у 
за тво ре ним кру го ви ма кроз спре гу круп ног ка пи та ла и по ли тич ког 
еста бли шмен та.”3)

1) Зо ран Ви до је вић, Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010, стр. 186.

2) Ви ди: Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, ,,Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју-
му”, Политичкаревија, бр. 02/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
235.

3) Ду брав ка Ста јић, Заблудеосоцијалнојдржави, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2010.
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ЕКОНОМСКЕРЕФОРМЕ
УТРАНЗИЦИОНИМПРИВРЕДАМА

За спро во ђе ње еко ном ских ре фор ми као део тран зи ци о ног 
про це са пре суд на је по ли тич ка во ља вла да ју ће гар ни ту ре. Из угла 
во ђе ња це ло куп не еко ном ске по ли ти ке вр ло бит но је обез бе ди ти 
да се ре фор ме спро во де у ам би јен ту ма кро е ко ном ске ста бил но сти 
што је ди но мо же да до ве де до ду го роч но одр жи вог при вред ног 
ра ста. Ве ро ват но нај бит ни ји за да так је ре ши ти струк тур не не ус-
кла ђе но сти у при вре ди ко је су на ста ле као по сле ди ца пре гло ма-
зног др жав ног сек то ра, пре ја ке уло ге др жа ве у ре гу ла ци ји (ефе-
кат ста кле ног зво на на ко ји су на вик ну ти еко ном ски су бјек ти) и 
као по сле ди цу то га сла бо деј ство тр жи шних сиг на ла у при вре ди. 
Ду го го ди шњи си стем кон тро ле це на, де ви зна и спољ но тр го вин ска 
огра ни че ња, сла бо функ ци о ни са ње тр жи шта ра да, не по сто ја ње 
фи нан сиј ског тр жи шта су учи ни ли сво је и у ве ли кој ме ри осла би-
ли ефе кат тр жи шног при ла го ђа ва ња. Струк тур не ре фор ме су ши-
рок по јам ко ји у се би укљу чу је све по ли ти ке ко је има ју за циљ 
уна пре ђе ње тр жи шног функ ци о ни са ња. Мо же се сло бод но ре ћи 
да кључ за ма кро е ко ном ску ста бил ност и одр жив при вред ни раст 
пред ста вља фи скал но при ла го ђа ва ње. При то ме, ви дљи во је да да-
ља одр жи вост фи скал ног при ла го ђа ва ња у нај ве ћој ме ри за ви си од 
на став ка про це са струк тур них ре фор ми. По ка за ло се да ста би ли за-
ци о на по ли ти ка не ће би ти ефек тив на и/или ефи ка сна (це на ње ног 
спро во ђе ња ће би ти ви со ка – у ви ду из гу бље ног ра ста и по ве ћа ња 
не за по сле но сти) у зе мља ма у ко ји ма су струк тур не не ус кла ђе но-
сти основ за ве ли ке ри гид но сти на тр жи шту ра да, а ту су ти пи-
чан при мер тран зи ци о не зе мље. Ар гу мен ти су вр ло ра зло жни: без 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, тр жи шни сиг на ли ни су ви ше та ко 
ја сни и ре струк ту ри ра ње је оте жа но због не из ве сно сти; исто та ко, 
не до ста так струк тур них ре фор ми под ри ва те ме ље ста би ли за ци о не 
по ли ти ке. 

Оно што је сва ка ко бол на тач ка у спро во ђе њу ре фор ми у тран-
зи ци о ним при вре да ма је про блем на ла же ња на чи на да су ком пен-
зу ју гу бит ни ци у тран ци о ном про це су, што се сво ди на ак тив ну 
со ци јал ну по ли ти ку у ви ду пре ра спо де ле на ци о нал ног до хот ка.  
»У де мо крат ском дру штву, ре фор ме зах те ва ју про цес пра вље ња 
кон сен зу са – то зах те ва при хва та ње чи ње ни це да про ме не ства ра ју 
до бит ни ке и гу бит ни ке и, са мим тим, по ја ча ва ју под сти ца је за ино-
ва ци јом и ефи ка сно шћу. У де мо крат ским по ли тич ким си сте ми ма, 
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по сто ји та ко ђе по тре ба да се од го во ри на бри гу за јед на ко шћу пу-
тем раз вој них ме ха ни за ма ка ко би се ком пен зо ва ли гу бит ни ци и 
про на шли на чи ни да им се ди стри бу и ра ју ко ри сти од про ме на. Ови 
про бле ми се та ко ђе по ја вљу ју у ме ђу на род ном кон тек сту, где је 
нео п ход на ко ор ди на ци ја ка ко би се до шло до спо ра зу ма ко ји олак-
ша ва ју ин те гра ци ју при вре да ко је се убр за но раз ви ја ју у гло бал но 
тр жи ште на кон ку рен тан и обо стра но ко ри стан на чин«4).

Од ли чан при мер за успе хе у струк тур ним ре фор ма ма су пру-
жи ле зе мље Ла тин ске Аме ри ке и Ази је ко је су спро ве ле ста би ли за-
ци ју и про гра ме струк тур ног при ла го ђа ва ња. Кључ ових успе шних 
ре фор ми су би ли сна жни на по ри да се пре се че фи скал ни де фи цит 
и кон тро ли ше ин фла ци ја. Пу тем сма њи ва ња не ста бил но сти и не-
из ве сно сти, као и це нов ном ли бе ра ли за ци јом, ове зе мље не са мо 
да су охра бри ле ин ве сти ци је, ино ва ци је и при ме ну мо дер них тех-
но ло ги ја, већ су омо гу ћи ле да при ват ни сек тор тач но од го ва ра на 
тр жи шне сиг на ле. Мно ге од зе ма ља у раз во ју су спро ве ле сма ње ње 
суб вен ци ја и при ва ти зо ва ле др жав на пред у зе ћа, што све иде у ко-
рист фи скал ној кон со ли да ци ји. 

Порескареформаидржавнибуџет

Нај ди рект ни је оруж је над ко јим вла да има кон тро лу је бу џет, 
па су са мим тим бу џет ске и по ре ске ре фор ме нај ва жни ја област 
струк тур них ре фор ми. Са дру ге стра не, упра во је по ли ти ка др жав-
ног бу џе та пр ви и основ ни тест за сва ку вла ду и њен оп ста нак на 
по ли тич кој сце ни. Основ не бу џет ске ре фор ме на по тро шној стра ни 
укљу чу ју: сма ње ње суб вен ци ја, кре та ње ка кре и ра њу це нов ног си-
сте ма ко ји тре ба да про мо ви ше ефи ка сност, ком пен за ци је за не за-
по сле не, пен зи о не ше ме, ре ви та ли за ци ју др жав не ад ми ни стра ци је 
(ко ја че сто па ти од ви шка за по сле них, при че му јој не до ста ју љу ди 
об у че ни да обез бе де вр сту услу ге ко ју јав ност тра жи и оче ку је). 

У при вре да ма у тран зи ци ји др жав на пред у зе ћа има ју мно ге 
од го вор но сти ко је ина че при па да ју вла да ма у дру гим еко но ми ја ма. 
На при мер, др жав не фир ме не са мо да за по шља ва ју рад ни ке, већ 
су »пре за по сле не« за др жа ва ју ћи љу де ко ји би при ма ли ко ри сти за 
не за по сле не од јав ног сек то ра. Мно ге ана ли зе су на гла си ле по тре-
бу чвр сте и исто вре ме но ак тив не фи скал не по ли ти ке ка ко би се 
по др жа ла ста би ли за ци ја и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа. При то ме 

4) Or tiz, G. “La tin Ame ri ca and the Was hing ton Con sen sus – Over co ming Re form Fa ti gue”, 
Finance&Development. IMF, Vol. 40, No 3, 2003, str. 16.
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је по себ но под ву че на ва жност бр зог ре фор ми са ња по ре ског си сте-
ма5). У исто вре ме се, оче ки ва но, фи скал ни де фи цит по ве ћао. Тран-
зи ци о на ре це си ја и вре мен ска ка шње ња ко ја пра те раз вој но вог по-
ре ског си сте ма се оче ки ва ло да ће до ве сти до крат ко роч ног па да у 
по ре ским при хо ди ма. Као до да так то ме, со ци јал ни тро шко ви су се 
оче ки ва но по ве ћа ли јер су тран сфе ри са ни са пред у зе ћа ка бу џе ту. 
Не ки по сма тра чи су чак твр ди ли да по сто ји »фи скал но огра ни че-
ње« ко је је смет ња бр зи ни ре форм ског про це са. То се за сни ва ло на 
ста но ви шту да се фи скал ни тро шко ви, ко ји су по сле ди ца за тва ра-
ња или ре струк ту ри ра ња др жав них пред у зе ћа, мо ра ју на док на ди ти 
при хо ди ма ко ји би се ге не ри са ли од стра не но вог при ват ног би зни-
са. При то ме би по ре ске сто пе на при ват ни сек тор мо ра ле да бу ду 
ни ске ка ко се не би обес хра брио раст. Не ки за кључ ци су чак ишли 
до тле да су су ге ри са ли да ци ља ни бу џет ски де фи цит зах те ва ме ре 
ко је би одр жа ле др жав на пред у зе ћа у жи во ту, као тра ди ци о нал ну 
по ре ску осно ви цу.

Јавноиприватновласништво

Иза др жав ног бу џе та на зи ре се јав ни сек тор уоп ште и, по себ-
но, јав на пред у зе ћа. То је у про це су струк тур них ре фор ми мо жда 
област у ко јој нај ви ше до ла зи до из ра жа ја до след ност у спро во ђе-
њу ре фор ми. Ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра ко је у осно ви под ра-
зу ме ва сма ње ње др жав не ад ми ни стра ци је и за по сле них у јав ним 
пред у зе ћи ма пред ста вља вр ло не по пу ла ран по тез из по ли тич ког 
угла. То је упра во раз лог за што ве ћи на вла да у тран зи ци о ним при-
вре да ма то ста вља као је дан од при о ри те та на по чет ку ман да та, а 
тај про блем упор но оп ста је и те шко се ре ша ва. На том по љу се за то 
че сто и огле да сна га по ли тич ких ин сти ту ци ја.

Тренд је да се по но во раз мо три обим јав них пред у зе ћа. Ако 
се и оста ве по стра ни при вре де у тран зи ци ји, где су се спро во ди-
ле ма сив не при ва ти за ци је, раз ви је не тр жи шне при вре де су сма њи-
ле ве ли чи ну јав ног сек то ра. Пред у зе ћа ко ја су се јед ном сма тра ла 
кан ди да ти ма за јав ни сек тор се у ве ли кој ме ри при ва ти зу ју, укљу-
чу ју ћи те ле ко му ни ка ци о ни си стем, же ле зни це и, чак, по штан ске 
услу ге. »Ве ћи на зе ма ља је до шла до за кључ ка да се при род ним мо-
но по ли ма (као што су во да, гас и ди стри бу ци ја и елек трич не енер-

5) Vi še o to me vi di kod Tan zi, V. “The Bud get De fi cit in Tran si tion: A Ca u ti o nary No te”, IMF
StaffPapers,.Vol. 40, No. 3, 1993
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ги је) бо ље упра вља и да они ефи ка сни је функ ци о ни шу у при ват ној 
сво ји ни са од го ва ра ју ћом ре гу ла тор ном мре жом«6). 

Про блем упра вља ња јав ним пред у зе ћи ма ни је екс клу зи ван за 
при вре де у тран зи ци ји. Мно ге зе мље су се су о чи ле са те шко ћа ма 
да за др же ме на џе ре јав них пред у зе ћа мо ти ви са ним за на чин ко ри-
шће ња сред ста ва ко ја су им по ве ре на. Про блем упра вља ња јав ним 
пред у зе ћи ма се мо же до дат но по гор ша ти ка да вла да по ку ша ва да 
ко ри сти пред у зе ћа да оства ри дру ге по ли тич ке ци ље ве, као што су 
обез бе ђе ње јеф ти не ро бе и услу га. Ис ку ство је по ка за ло да ова кав 
на чин по сти за ња со ци јал них ци ље ва не са мо да ни је ефи ка сан, већ 
мо же да про у зро ку је пра вље ње ве ли ког де фи ци та од стра не јав них 
пред у зе ћа ко је мо же би ти из у зет но ску по ка ко за бу џет, та ко и за 
ма кро е ко ном ску рав но те жу.

ЕКОНОМСКАЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
ИПОЛИТИЧКЕСЛОБОДЕ

Ка мен те ме љац сва ке ре фор ме пред ста вља еко ном ска ли бе ра-
ли за ци ја и раз вој по ли тич ких сло бо да, што је ме ђу соб но по ве за-
но. При то ме је вр ло би тан и њи хов ути цај на основ не по ка за те ље 
успе шно сти сва ке еко ном ске по ли ти ке: ин фла ци ју, не за по сле ност 
и при вред ни раст. У зе мља ма у тран зи ци ји су утвр ђе на два па ра-
док са:

1) По ку ша ји да се очу ва за по сле ност и про из вод ња пу тем фи-
скал них и ква зи фи скал них тран сфе ра ка пред у зе ћи ма (тзв. 
по ли ти ка ме ког бу џет ског огра ни че ња) ре зул ти ра у ве ћем 
па ду про из вод ње не го у слу ча ју во ђе ња по ли ти ке чвр стог 
бу џет ског огра ни че ња ко је би се уве ло уз еко ном ску ли бе-
ра ли за ци ју.

2) Ли бе ра ли за ци ја це на ре зул ти ра са ни жом ин фла ци јом не го 
што би био слу чај са про ду же њем це нов них кон тро ла.

На осно ву ку му ла тив ног ин дек са ли бе ра ли за ци је (ЦЛИ7)) зе-
мље у тран зи ци ји мо же мо по де ли ти у че ти ри гру пе: 

6) Allen, M. »The Link Between Structural Reform and Stabilization Policies: An Overview«, 
CoordinatingStabilizationandStructuralReform, Proceedings of the seminar (june 17-26), 
IMF Institute, Washington, D.C, 1993, str, 14.

7) CLI – cu mu la ti ve li be ra li za tion in dex (De Mel lo, M., De ni zer, C., Gelb, A. 1997). De fi ni san 
je da pred sta vlja tra ja nje, kao i in ten zi tet, re for mi, od nji ho vog po čet ka. In deks li be ra li za ci-
je (LI) se ra ču na za sva ku ze mlju za jed nu go di nu kao pon de ri sa ni pro sek (pon de ri su 0.3, 
0.3 i 0.4) u ra spo nu od 0 do 1 u li be ra li za ci ji u tri obla sti: I - in ter na tr ži šta (li be ra li za ci ja 
do ma ćih ce na i ukla nja nje dr žav nih mo no po la), E - eks ter na tr ži šta (kon ver ti bil nost va lu te i 
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1) на пред не ре форм ске при вре де (ЦЛИ>3); 
2)  (ви со ке) сред ње ре форм ске при вре де (2<ЦЛИ<3); 
3)  (ни ске) сред ње ре форм ске при вре де (1.3<ЦЛИ<2); 
4) спо ре ре форм ске при вре де (ЦЛИ<1.3).
Спро ве де но ис тра жи ва ње8) је по ка за ло не ко ли ко ин те ре сант-

них ре зул та та. Нај пре је утвр ђе но да је пре ко по ла ва ри ја ци ја ре-
ал ног ра ста по ве за но са еко ном ском ли бе ра ли за ци јом, при че му се 
раст пре о кре нуо у по зи тив не ци фре тек ка да је ЦЛИ до сти гао 3 и 
ве ћи из нос. По ка за ло се да ку му ла тив на ли бе ра ли за ци ја има по зи-
тив ну ко ре ла ци ју са про ме на ма у про из вод њи, у окви ру кон тек ста 
»тран зи ци о не ре це си је«. 

Ре зул та ти су по ка за ли да су на пред не ре форм ске при вре де би-
ле ре ла тив но успе шни је у кон тро ли са њу ин фла ци је ко ја је усле-
ди ла на кон це нов не ли бе ра ли за ци је, док су се сред ње ре форм ске 
при вре де су о чи ле са оштрим ин фла ци о ним при ти сци ма. Про ду жа-
ва ње ви со ког ни воа ин фла ци је уну тар гру пе спо рих ре форм ских 
при вре да упу ћу је на за кљу чак да су оне ви ше ка сни ле, не го што су 
из бе га ва ле при ла го ђа ва ње.  

Вре мен ски пут спро во ђе ња струк тур них ре фор ми је по ка зао 
да су на пред не ре форм ске зе мље ис ку си ле оштар пад при вред не 
ак тив но сти у пр вој го ди ни спро во ђе ња ре фор ми, али су по че ле да 
се опо ра вља ју че ти ри го ди не по сле. На су прот то ме, зе мље ко је су 
спо ри је спро во ди ле струк тур не ре фор ме су се су о чи ле са че тво ро-
го ди шњим трен дом па да у сто па ма ра ста. 

По сто је не ко ли ко об ја шње ња због че га је до шло до ра ста по-
сле пе ри о да ли бе ра ли за ци је и ста би ли за ци је:

1) По ве ћан при лив у екс тер ним фи нан си ја ма – иако по сто је 
ми шље ња да пре ве ли ка фи нан сиј ска по моћ мо же да осла би 
при ти сак за ре фор ма ма, са дру ге стра не, екс тер не фи нан си-
је мо гу охра бри ти при ла го ђа ва ње обез бе ђе њем ин ве сти ци-

li be ra li za ci ja spolj no tr go vin skog re ži ma, uklju ču ju ći eli mi na ci ju iz vo znih kon tro la i po re za, 
kao i sub sti tu ci ju uvo znih ca ri na) i P - ula zak pri vat nog sek to ra (pri va ti za ci ju ma lih i ve li kih 
pred u ze ća i ban kar sku re for mu).

8) Pre ma De Mel lo, M., De ni zer, C., Gelb, A. “From Plan to Mar ket: Pat terns of Tran si tion”, 
MacroeconomicStabilizationinTransitionEconomies, Cam brid ge Uni ver sity Press, Uni ted 
King dom, 1997.
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о них из во ра и не ин фла тор ним фи нан си ра њем при вре ме ног 
бу џет ског де фи ци та9).

2) По ве ћа ње за по шља ва ња -  по зи тив на ве за из ме ђу ре ги стро-
ва не не за по сле но сти и ра ста чи ни ма ло ве ро ват ним да ве ли-
ко по ве ћа ње за по шља ва ња пред ста вља осно ву за опо ра вак 
про из вод ње. На и ме, по зна то је да је ви со ка не за по сле ност 
у тр жи шним еко но ми ја ма ти пич но пра ће на са ма њим уче-
шћем рад не сна ге због ефек та »обес хра бре них рад ни ка«.

3) Убр за ни про цес еко ном ског ре струк ту ри ра ња – дра ма тич не 
про ме не у сек тор ској струк ту ри БДП-а пред ста вља ју осно ву 
опо рав ка ре ал них сто па ра ста.

Ако се у ана ли зи ис пи та хи по те за по ве за но сти еко ном ске ли-
бе ра ли за ци је и по ли тич ких про ме на10) до ла зи се до за кључ ка да је 
еко ном ска ли бе ра ли за ци ја по ве за на са слич ним сте пе ном по ли тич-
ких про ме на. Јед но об ја шње ње за ова ко ви со ку ко ре ла ци ју из ме ђу 
по ли тич ких сло бо да и ли бе ра ли за ци је мо же би ти да су обе ва ри ја-
бле у ја кој ве зи са не и ден ти фи ко ва ном скри ве ном ва ри ја блом, као 
што је ни во раз во ја. Иако је при лич но ло ги чан ефе кат по ли тич ких 
сло бо да на еко ном ске ре фор ме, мо же се утвр ди ти и да је ова узроч-
ност дво смер на. Еко ном ска ли бе ра ли за ци ја има ја ке по ли тич ке 
им пли ка ци је, то је нео п хо дан ко рак у раз би ја њу мо ћи струк ту ра 
на вла сти. То се ис по ста ви ло да је исти на чак и кад ли бе ра ли за-
ци ја ни је во ди ла до за ме не по ли тич ке и ме на џер ске ели те. На и ме, 
са из у зет ком Ис точ не Не мач ке (где је спро ве ден тест ло јал но сти 
и ком пе тент но сти) и Че хо сло вач ке (где је при ме њен ме тод це ре-
мо ни јал ног чи шће ња), во де ћи ко му ни сти и ме на џе ри су углав ном 
би ли у мо гућ но сти да има ју ко ри сти од по ли тич ких ве за и тех нич-
ке екс пер ти зе ка ко би ре де фи ни са ли сво ју уло гу пре ма упра вља њу 
тр го ви ном и би зни сом. 

Два за кључ ка се мо гу из ву ћи. Пр во, бли ска ве за из ме ђу еко-
ном ске ли бе ра ли за ци је и по ли тич ких сло бо да упу ћу је на за кљу чак 
да мо же би ти не ре ал но оче ки ва ње да од ре ђе ни по ли тич ки ре жим 
има ши ро ку ле пе зу оп ци ја. Дру го, вре мен ски про фил ко ји је ана-
ли зи ран упу ћу је на за кљу чак да се, уко ли ко ре жим уоп ште има ове 

9) Sasch, J. Thye Woo, W. “Struc tu ral Fac tors in the Eco no mic Re forms of Chi na, Eastern Eru-
ro pe and the For mer So vi et Union”, EconomicPolicy, No. 18, 1994.

10) De Mel lo, M, De ni zer, C., Gelb, A., Te nev, S. “Ex pla i ning Tran si tion: The Ro le of Ini tial 
Con di ti ons in Re for ming So ci a list Co un tri es”. Po licy Re se arch De part ment. World Bank. 
Was hing ton, DC, 1995.
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оп ци је, бр зе ре фор ме из ра зи то пре фе ри ра ју у од но су на спо ри је 
ре фор ме. Гу би ци у ви ду ин фла ци је и про из вод ње у зе мља ма ко је 
су ус пе ле да од ло же при ла го ђа ва ње су да ле ко ве ћи не го у слу ча ју 
на пред них ре форм ских зе ма ља. 

У че ти ри ис точ но е вроп ске при вре де (Пољ ска, Ма ђар ска, Че-
шка и Сло вач ка)  про из вод ња је нај ма ње опа ла, јер су ту пред у сло-
ви за тран зи ци ју би ли нај на пред ни ји. Оне су се и по ка за ле пре ма 
ана ли зи као на пред не ре форм ске зе мље. У осно ви њи хо вог успе ха 
је бр за ре ак ци ја на стра ни по ну де као од го вор на при ме ну струк-
тур них ре фор ми. Ве ћи на по ме ну тих зе ма ља се у про це су при ва ти-
за ци је зна чај но осла ња ла на стра не ди рект не ин ве сти ци је. Ин те-
ре сан тан и вр ло по у чан је при мер Сло ве ни је ко ја се сва ка ко мо ра 
ока рак те ри са ти као на пред на ре форм ска при вре да ко ја се у знат но 
ма њој ме ри осла ња ла на при лив стра ног ка пи та ла, а при то ме је 
оства ри ла ду го роч но из ван ред не ре зул та те на по љу при вред ног 
ра ста.

Без об зи ра на кон трак ци ју еко ном ске ак тив но сти, не ће би ти у 
ин те ре су ни јед не зе мље да окре не смер ка заљ ке на са ту на о пач ке 
и по ни шти ин сти ту ци о нал ни про грес ко ји је већ по стиг нут. 

»Уко ли ко по ли тич ка ре ал ност омо гу ћи да се кон тро ли ше тај-
минг (тре ну так убр за не при ме не тран зи ци о ног про це са, прим. 
ауто ра), зе мље тре ба убр за но да се кре ћу ка ства ра њу пред у сло ва 
за енер ги чан од го вор на стра ни по ну де док за тва ра ју и/или при-
ва ти зу ју пред у зе ћа у др жав ној сво ји ни ко ја пра ве гу би так тем пом 
ко ји је кон зи стен тан са екс пан зи јом при ват ног сек то ра«11).

Из овог угла, мо же се оце ни ти да је Ср би ја у ве ли кој ме ри за-
ста ла у спро во ђе њу струк тур них ре фор ми и да се као по сле ди ца 
то га стал но су о ча ва са по ли ти ком »ста ни – кре ни«. Ср би ја је ли дер 
по уче шћу пла та ад ми ни стра тив ног осо бља у бру то до ма ћем про-
из во ду. Исто та ко, јав ни сек тор је још увек пре гло ма зан и на тај 
на чин гу ши кон ку рент ност при ват ног сек то ра. По себ на при ча је 
пи та ње кон ку рент но сти на шег из во зног сек то ра при че му би на-
ша стра те ги ја при вред ног раз во ја мо ра ла да се за сни ва на из во зно 
ори јен ти са ној при вре ди.

11) Mundell, R.A. “The Great Contractions in Transition Economies”, MacroeconomicStabili-
zationinTransitionEconomies, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997, str, 99.
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Улогаинституционалногокружењауспровођењуреформи

Ин сти ту ци о нал не ре фор ме ко је по ди жу ква ли тет упра вља-
ња су кри тич не у по сти за њу одр жи вог ра ста. Ис ку ство пр ве рун-
де ре форм ских зе ма ља је по мо гло да се ство ри рас ту ћи кон сен зус 
о по тре би ре де фи ни са ња при о ри те та у ре форм ском про це су. Док 
је ини ци јал ни на пор био ско ро екс клу зив но усме рен на сма ње ње 
др жав не уло ге и про ши ре ње уло ге тр жи шта, да нас је на гла сак на 
по зи тив ним аспек ти ма др жав не ин тер вен ци је – тј. ак ци ја ма ко је су 
од фун да мен тал не ва жно сти за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег функ ци-
о ни са ња тр жи шта. Ту се у пр вом ре ду ми сли на про цес из град ње 
ин сти ту ци ја. 

Би тан за кљу чак би мо гао би ти да су струк тур не ре фор ме нео-
п ход не у кре и ра њу усло ва ма кро е ко ном ске кон тро ле. Не ке ма кро-
е ко ном ске по ли ти ке не би би ле чак ни одр жи ве без струк тур них 
ре фор ми. Ре ци мо, чвр сту мо не тар ну по ли ти ку је не мо гу ће одр жа-
ти ако по сто ји ква зи-фи скал ни де фи цит ко ји пра ве пред у зе ћа ко ја 
има ју ме ко бу џет ско огра ни че ње. Ту је при мет на уло га ко ју има ју 
ја ке по ли тич ке ин сти ту ци је ко је су у ста њу да обез бе де не за ви-
сност ре гу ла тор ног те ла као што је цен трал на бан ка јед не зе мље 
у во ђе њу да нас то ли ко по пу лар не мо не тар не по ли ти ке ци ља не ин-
фла ци је. Сви на по ри цен трал не бан ке мо гу па сти у во ду уко ли-
ко вла да до зво ли по ли ти ку ме ког бу џет ског огра ни че ња кроз кон-
стант но суб вен ци о ни са ње гу би та ка у јав ном сек то ру. Дру га област 
где се по ка зу је ја чи на по ли тич ких ин сти ту ци ја и, са мим тим, кре-
ди би ли тет вла де, пред ста вља ре гу ла ци ја мо но по ла. У том сми слу, 
по треб но је обез бе ди ти не за ви сност ко ми си ји за за шти ту кон ку-
рент но сти да санк ци о ни ше сва ко мо но пол ско по на ша ње ко је као 
ре зул тат има по ве ћа ну сто пу ин фла ци је.    

На по слет ку, не мо гу се иг но ри са ти оне ре фор ме ко је су има ле 
не га тив не ефек те. Оне че сто от кри ва ју пу ко ти не у про це су пра-
вље ња при о ри те та по ли ти ка, али, из над све га, оне ука зу ју на не а-
де кват ност пред у зе тих на по ра да се оја ча ин сти ту ци о нал ни оквир 
ко ји тре ба да по др жи по ли ти ку ли бе ра ли за ци је. Де ба та о дру гој 
ге не ра ци ји ре форм ских зе ма ља је ста ви ла на гла сак на по тре бу по-
др шке ре фор ма ма са еле мен ти ма ко ји ни су прет ход но пре до че ни. 
Са да по сто је де таљ ни ја и спе ци фич ни ја зна ња о ин сти ту ци о нал-
ном окви ру и нео п ход ним пред у сло ви ма ка ко би се спре чи ле гру бе 
гре шке у при ва ти за ци ји и сма њио ри зик но вих кри за у кон тек сту 
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по ве ћа не ка пи тал не мо бил но сти и ли бе ра ли за ци је фи нан сиј ских 
тр жи шта. 

»За го вор ни ци дру ге ге не ра ци је ре фор ми ука зу ју на нео п ход-
ност из град ње ин сти ту ци ја ка ко би се про ду жи ле ко ри сти од ра ни-
је спро ве де них ре фор ми. На гла сак је ста вљен на про цес пра вље-
ња бу џе та пре не го на ис пу ње ње спе ци фич них тар ге та фи скал не 
рав но те же и на ја ча ње ауто ном них цен трал них ба на ка пре не го на 
убр за но сма њи ва ње ин фла ци је«12). На гла сак на из град њу ин сти ту-
ци ја пре не го на при ме ну »ис прав них« по ли ти ка ука зу је на спо соб-
ност да се узму у об зир ло кал ни усло ви у фор му ли са њу по ли ти ке 
као кључ за оства ре ње успе ха. У овом сми слу, мо же се ре ћи да се 
су шти на успе ха на ла зи у де та љи ма. Из тог угла, у кон тек сту свет-
ске еко ном ске кри зе, ви ди се да Ср би ја при лич но ка сни јер је тек 
не дав но осно ван фи скал ни са вет као те ло ко је тре ба да кон тро ли-
ше јав не рас хо де у кон тек сту упра вља ња јав ним ду гом зе мље.

Ме ђу на род не аген ци је и вла де се јед на ко су о ча ва ју са но вим 
иза зо ви ма у про гра му ра да ве за но за из град њу ин сти ту ци ја. Оно 
што је ука зао На им13) је да је дру га гру па ре фор ми ста ство ри ла 
иза зо ве ко ји су раз ли чи ти од пр ве ге не ра ци је ре фор ми ста. За и ста, 
при ме на нај ве ћег де ла пр ве ге не ра ци је ре фор ми је зах те ва ла са-
мо во љу вла сти, од лу ку до вољ ну да се раз мон ти ра ју ме ре де ви зне 
кон тро ле, ка ко би кон тро ла де фи ци та за ви си ла од ди сци пли не у 
јав ној по тро шњи. Шта ви ше, ве ћи на вла да се су о ча ва ла са по ли-
тич ким окру же њем ко је им је омо гу ћи ва ло да бр зо уве ду про ме не 
чи ји је удар на еко ном ски си стем био да ле ко се жан. Ме ре ко је су 
се зах те ва ле од дру ге ге не ра ци је ре фор ми ста су би ле мно го сло-
же ни је. Тре ба да про ђу го ди не да би се по ста вио на но ге си стем 
ефек тив не опре зне су пер ви зи је, при че му ја ча ње вла ди них аген-
ци ја зах те ва раз вој ка ри је ре за по сле них у гра ђан ским слу жба ма и 
мно штво дру гих ак ци ја. На ад ми ни стра тив ном ни воу, дру га ге не-
ра ци ја ре фор ми се по ка за ла мно го те жа за упра вља ње за то што 
зах те ва укљу чи ва ње број них су бје ка та, при че му сва ки од мно штва 
за да та ка има раз ли чи те зах те ве.

Као до да так то ме, по ли тич ко окру же ње је та кво да се вла де 
су о ча ва ју са мно го те шко ћа у уво ђе њу но вих ме ра, док ко ри шће-

12) Ortiz, G. “Latin America and the Washington Consensus – Overcoming Reform Fatigue”. 
Finance&Development. IMF. Vol. 40, No 3, 2003, str. 16.

13) Na im, M. “IMF: Fads and Fas hion in Eco no mic Re forms: Was hing ton Con sen sus or Was-
hing ton Con fu sion?”, text pre pa red for the IMF Con fe ren ce on Se cond Ge ne ra tion Re forms, 
Was hing ton, D.C., 1999.
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ње усло вља ва ња ка ко би се про ду жи ло са ре фор ма ма не пред ста-
вља ви ше оп ци ју. Из град ња ин сти ту ци ја, по де фи ни ци ји, до ла зи 
као ре зул тат на по ра са ме зе мље у тра же њу од го во ра за ре ше ња у 
прак си, та ко да се мо гу по сти ћи спо ра зу ми и спро ве сти утвр ђе на 
пра ви ла ка ко би се олак ша ла ин тер ак ци ја.

Раз вој ин сти ту ци ја ди зај ни ра них да се за до во ље по тре бе сва ке 
зе мље зах те ва знат не на по ре. Успех за ви си од ства ра ња ши ро ког 
кон сен зу са по пи та њу пу та ко јим тре ба ићи. 

Струк тур не ре фор ме мо гу по мо ћи да се кре и ра еко ном ски си-
стем са ма лим уче шћем ко руп ци је ко ја је зна чај на пре пре ка ка ко 
за до би ја ње по ли тич ке по др шке, та ко и за ефи ка сан раз вој тр жи-
шта. Оно што је од из у зет не ва жно сти је да раз у ме ва ње ве зе из-
ме ђу струк тур не ре фор ме и ма кро е ко ном ске ста би ли за ци је мо же 
спре чи ти по ли ти ку »ста ни-кре ни« у спро во ђе њу ре фор ми. Без тог 
раз у ме ва ња, струк тур не ре фор ме мо гу да се од ло же или чак пре-
о кре не њи хов пра вац у слу ча ју по ја вљи ва ња ма кро е ко ном ске не-
рав но те же. Ти пич ни при ме ри су по ја вљи ва ње ин фла ци је ко ја мо же 
на те ра ти вла сти да по но во уве де це нов не кон тро ле или по гор ша ње 
у плат ном би лан су ко је мо же про у зро ко ва ти да се вла да вра ти на 
по ли ти ку де ви зних и тр го вин ских кон тро ла.

МЕЂУСОБНАУСЛОВЉЕНОСТПОЛИТИЧКЕ
ИЕКОНОМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Кључ но пи та ње ко је нај пре тре ба по ста ви ти гла си: ка кав је од-
нос из ме ђу де мо кра ти је и еко но ми је, од но сно из ме ђу по ли тич ког 
и еко ном ског си сте ма јед не зе мље? Да ли  по ли тич ке ре фор ме тре-
ба да пра те и од ре ђе не еко ном ске ре фор ме, и обр ну то? Од го вор је 
јед но зна чан: по ли тич ка и еко ном ска тран сфор ма ци ја су ме ђу соб но 
усло вље не.

Ско ро да ви ше не ма ди ле ме око то га да ли де мо кра ти ја оп ста је 
у си ро ма шним дру штви ма. Увре жен је став у те о ри ји де мо кра ти је 
да ус по ста вља ње и трај ност де мо кра ти је у ве ли кој ме ри за ви се од 
ни воа еко ном ског раз во ја. Пре ма од ре ђе ним ис тра жи ва њи ма , тек 
у зе мља ма са 6000 до ла ра, или ви ше, го ди шњег при хо да per ca pi ta, 
де мо кра ти ја ће ус пе ти да се одр жи.14) Да кле, да би си стем оп стао 
као де мо крат ски по тре бан је од ре ђе ни ни во еко ном ског раз во ја. 

14) Ви ди: Зо ран Ви до је вић, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 1997, стр. 205.
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Ме ђу тим, ни је увек ла ко по сти ћи да ова два про це са те ку па-
ра лел но. Про блем на ста је уко ли ко еко ном ски раст не пра ти де мо-
крат ски раз вој. У пост-ре ал-со ци ја ли стич ким дру штви ма, ко ја не-
ма ју де мо крат ску тра ди ци ју и ста бил не де мо крат ске ин сти ту ци је, 
ве ли ке со ци јал не не јед на ко сти не пред ста вља ју нај бо љу под ло гу 
за де мо кра ти ју. Ис так ну ти те о ре ти чар де мо кра ти је Ро берт Дал 
(Ro bert Dahl) је, ана ли зи ра ју ћи 13 де мо крат ских др жа ва ко је су се 
из ро ди ле у ауто кра ти је, по ка зао да су у свим тим зе мља ма вла да ле 
ве ли ке со ци јал не не јед на ко сти , и да су упра во оне пред ста вља ле 
је дан од бит них фак то ра пре ла ска у ауто ри тар ни по ре дак.15)

Да ра ди кал не еко ном ске не јед на ко сти оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив но спро во ђе ње де мо кра ти је по твр ђу је и сле де ћи став: ,,Де мо-
кра ти ја не за ви си са мо од по сто ја ња по ли тич ке сло бо де не го и од 
не по сто ја ња огром них, ду бо ко не ху ма них и раз вој но-бло ки ра ју-
ћих не јед на ко сти у усло ви ма жи во та ме ђу љу ди ма. Са ме ве ли ке 
со ци јал не не јед на ко сти у ма те ри јал ном по ло жа ју љу ди не во де не-
по сред но не ком об ли ку по ли тич ке дик та ту ре. Али за то мо гу во ди-
ти бит ном огра ни че њу, чак и оне мо гу ћа ва њу ствар не де мо крат ске 
прак се.”16)

На осно ву прет ход но из не тих ста во ва по ка за но је да по сто-
ји ути цај ни воа  еко ном ског раз во ја на очу ва ње де мо крат ских ин-
сти ту ци ја. Са дру ге стра не, од ре ђе не еко ном ске ре фор ме зах те ва ју 
по сто ја ње из гра ђе них и ста бил них по ли тич ких ин сти ту ци ја. ,,Уво-
ђе ње ин сти ту ци ја сло бод ног тр жи шта не ти че се ис кљу чи во еко-
ном ске сфе ре жи во та, већ под ра зу ме ва чи тав низ си стем ских при-
ла го ђа ва ња, под јед на ко вред но сних и ин сти ту ци о нал них, ко је за 
по сле ди цу има ју ком плет ну дру штве ну тран сфор ма ци ју.”17) 

Ка да ука зу је мо на ве зу из ме ђу по ли тич ких сло бо да и еко ном-
ске ли бе ра ли за ци је, не сме мо смет ну ти с ума да сло бод но тр жи ште 
(од но сно од су ство ко манд не еко но ми је) пред ста вља је дан од ну-
жних усло ва за раз вој де мо кра ти је, али не и до во љан. Де мо кра ти ја 
не про из ла зи ди рект но из при ват не сво ји не и тр жи шта. Пот пу но 
не ре гу ли са но тр жи ште ства ра огром не со ци јал не не јед на ко сти, 
од но сно бит но раз ли чи те усло ве ег зи стен ци је, а то све пред ста вља 
пре пре ку раз во ју де мо кра ти је. 

15) Ви ди: Ро берт Дал, Увод у економску демократију, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1993, стр. 28-33.

16) Зо ран Ви до је вић, Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, op. cit., стр. 210.
17) Ви ди: Алек сан дар Но ва ко вић, Ми ле на Пе шић, ,,Ср би ја у тран зи ци о ном екви ли бри ју-

му”, op. cit., стр. 245.
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Све ово ука зу је на то да је нео п ход но ре гу ли са ти тзв. тр жи шне 
им пер фект но сти, ка ко би се, из ме ђу оста лог, из бе гао мо но пол и 
на док на ди ли тран зи ци о ни гу би ци пу тем ме ха ни за ма ком пен за ци-
је. Опо ми њу ћа и про во ка тив на из ја ва  Шел до на Во ли на (Shel don 
Wo lin) упра во илу стру је ову на пе тост:

,,На по чет ку но вог ми ле ни ју ма, на и ла зи мо на вр ло јак кон-
траст из ме ђу по ли ти ке кор по ра тив не др жа ве и ци ље ва де мо крат-
ске по ли ти ке, а ипак из гле да да не по сто ји ра ши ре на свест о кри-
зи.”18) Си ту а ци ја је то ли ко алар мант на да ни је пре те ра но ре ћи да, 
у са да шњим усло ви ма, де мо кра ти ја мо же да оп ста не са мо уко ли ко 
слу жи ин те ре си ма ка пи та ла.

Пи та ње ко јем сва ка ко тре ба по све ти ти па жњу је сте: ка ко из-
вр ши ти тран зи ци ју, ко ји мо дел тран зи ци је иза бра ти? Ка да је 1989. 
сру шен Бер лин ски зид, а си стем ре ал со ци ја ли зма до жи вео свој 
сим бо лич ки крах, ис так ну ти иде о лог нео ли бе ра ли зма Мил тон 
Фрид ман (Mil ton Fri ed man) по ру чи вао је: ,,При ва ти зуј те, при ва ти-
зуј те, при ва ти зуј те!”. На кон не га тив них ис ку ста ва мно гих зе ма ља 
у ко ји ма еко ном ске ре фор ме ни су би ле пра ће не и од ре ђе ним по ли-
тич ким ре фор ма ма, Фрид ман је при знао да је по гре шио, из ја вив-
ши да је вла да ви на пра ва ве ро ват но ва жни ја од при ва ти за ци је.19) 

Све ово ука зу је на нео п ход ност из град ње ста бил них де мо крат-
ских ин сти ту ци ја, ка ко при ва ти за ци ја не би би ла из вр ше на та ко 
што би др жав ни мо но пол био за ме њен при ват ним мо но по лом, и 
ка ко би се по сти гао мо дел тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но-
шћу.20) По сто ја ње ста бил них по ли тич ких ин сти ту ци ја омо гу ћа-
ва да се из бег не при ва ти за ци ја ко ја би би ла дик ти ра на од стра не 
пред став ни ка круп ног ка пи та ла, ко ја би са мим тим би ла усме ре на 
у ци љу ис пу ње ња њи хо вих пар ти ку лар них ин те ре са.

Тач но је да су ,,по ли тич ки раз вој и еко ном ске ре фор ме  бли-
ско по ве за ни. По ли тич ки си сте ми под сти чу по ли ти ча ре да до но се 
од ре ђе не од лу ке еко ном ске по ли ти ке, док са дру ге стра не из бор 
ре фор ми об ли ку је кон фи гу ра ци ју дру штве них гру па и рас по де лу 
мо ћи, што  ути че на струк ту ру и функ ци о ни са ње по ли тич ког си-

18) Шел дон Во лин, Политикаивизија, Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 751.

19) Ви ди: Френ сис Фу ку ја ма,Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 30.
20) Ви де ти оп шир ни је о ово ме у: Љу би ша Ми тро вић, ,,Со ци јал де мо крат ска ал тер на ти ва 

раз во ја-стра те ги ја из ла ска из кри зе и мо дел тран зи ци је са со ци јал ном од го вор но шћу”, 
Српскаполитичкамисао, бр. 4/2009, Бе о град, стр. 295.
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сте ма.”21) Али не сме се до зво ли ти да по ли ти ка бу де под ре ђе на еко-
но ми ји, пу тем ути ца ја по је ди на ца на кре а то ре еко ном ске по ли ти ке.

VisnjaStancic,ZoranGrubisic
RELATIONSHIPBETWEENPOLITICAL

ANDECONOMICREFORMS
INTRANSITIONALPROCESS

-EXPERIENCESOFTRANSITIONALECONOMIES
INCLUDINGTRANSITIONINSERBIA-

Summary
In thispaper theauthorsfirstlyanalyzed transitionphe-
nomenon,especiallyregardingSerbiantransitionprocess
afterpoliticalchangesinOctober2000,uptothepresent
days.Transition,asasumofprofoundsocio-politicalre-
forms, presents relevant notion in political theory and
practice.Duetoitsrelevance,itisthesubjectofthegreat
publicinterest,aswellasthetopicbeingdiscussedamong
experts.Therefore,itrousesmanydebates.Afterthis,on
thebasisoftheoreticalresearchandmanyeconomicindi-
cators,aswellasonthebasisoftransitionaleconomies`
experiences,thecourseanddynamicsoftransitioninSer-
biaisevaluatednegatively.Inthesecondpart,theauthors
dealwitheconomicreformsandexperiencesofdifferent
transitionaleconomies.Onthebasisofthetheoreticaland
empiricalinvestigation,itisconcludedthatpoliticaland
economictransformationaremutuallyconditioned.Met-
hods used in this paper are: analytical, epistemological
andcomparative,aswellassomeothermethodsusedin
economicsandsociology,whichenabledmultidisciplinary
approach.
Keywords: transition, rule of law, political institutions,
democracy,socialinequality,privatization,economiclibe-
ralization,structuralreforms,budgetdeficit.
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Resume
Inthispapertheauthorswantedtounderlinerelationship
between political and economic transformation. On the
basisoftheresearch,itisconcludedthatpoliticalreforms
influenceeconomicreforms,aswellaseconomicreforms
influencethepoliticalones.Stablepoliticalinstitutionsare
necessary as a prerequisite for the adequate realization
oftheeconomicreforms.Ontheotherhand,sustainable
longtermeconomicgrowthisoneofthemostimportant
factorsforthemaintainabilityofdemocracy.Concerning
transition process in Serbia there are several important
remarks:privatizationisnotcompletedyetandthereare
toomanyemployees inpublic sector.Also, it isofgreat
importancetoestablishtheinstitutionoftheruleoflaw.
ConsideringcaseinSerbia,itmaybeconcludedthatitis
neededtomakefurtherprogressintheimplementationof
structuralreformsandreductionofbudgetdeficitinorder
to achievemacroeconomic stabilization and sustainable
longtermgrowth.
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августа 2011. године.



УДК: 
352:316.422

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIII) X, vol=29
Бр. 3 / 2011.

стр. 259-276.

- 259 -

  

- 259 -

ПетарМатић*

Институтзаполитичкестудије,Београд


АлександраМировић**
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАУ
КОНТЕКСТУМОДЕРНИЗАЦИЈЕ***

Сажетак
Овај рад у основи разматра питањамодернизације,
локалне самоуправеидецентрализације уактуелним
теоријамаполитике.Основнициљаутораједаукажу
нанекетеоријскепоставкебазираненааргументима
дајереформалокалнесамоуправеједнаодкритичних
тачки како друштвеног,тако и политичког развоја.
КључнистандардиуовојобластисурегулативеЕУ,
али и конвенције регионалних организација. Помену
тистандардиипроцеси унификацијеширомЕвропе
значајносупроменилитериторијалнуорганизацијуи
локалнусамоуправуусвимтранзиционимсистемима.
Модернизација локалне самоуправе , укључујући ло
калну демократију, грађанску партиципацију и нове
формеуправљања,ускладусапоменутимевропским
стандардимаидаљеостајуједаноднајважнијихци
љевауинтеграцијама.
Кључнеречи:модернизација,локалнасамоуправа,ло
кална демократија, локално управљање, партиципа
ција, европски стандарди, институције, политички
систем.

* Истраживач, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Истраживач, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
*** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 260 -

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАУ...ПетарМатић,АлександраМировић

Oд сре ди не XX ве ка, све до де ве де се тих го ди на у по ли тич ким 
на у ка ма и срод ним ди сци пли на ма, пи та ња де цен тра ли за ци-

је и ор га ни за ци је ефи ка сне и мо дер не  ло кал не са мо у пра ве, би ла 
су по ти ски ва на у дру ги план. Са ши ре њем ме ђу за ви сно сти и гло-
ба ли за ци јом у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, до ла зи до сла-
бље ња др жав них и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та у су о ча ва њу са 
уве ћа ним дру штве ним ин тер ак ци ја ма. Ти ме се отва ра ши ро ко по-
ље ана ли зе де ло ва ња ин сти ту ци ја уну тар раз ли чи тих по ли тич ких 
си сте ма и њи хо вог ускла ђи ва ња са са вре ме ним трен до ви ма и уве-
ћа ним по тре ба ма гра ђа на. Са по врат ком ин сти ту ци ја у сре ди ште 
по ли ти ко ло ги је, ло кал на са мо у пра ва, део оп штег ин сти ту ци о нал-
ног окви ра и нај ни жа ин стан ца у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла-
сти из но ва по ста је пред мет ин те ре со ва ња ве ћег бро ја ис тра жи ва ча 
у обла сти по ли тич ког си сте ма.1) Уво де се но ви мо де ли про у ча ва-
ња ин сти ту ци ја, кроз по сма тра ње по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног и 
нор ма тив ног окви ра, а по ја ча ни зах те ви за де цен тра ли за ци јом и 
очу ва њем ло кал них иден ти те та отва ра ју про стор за мо дер ни за ци ју 
и ефи ка сни је де ло ва ње ло кал не са мо у пра ве.

МЕТОДЕИЦИЉЕВИ

Осно ву пред ме та ово га ра да чи ни ло кал на са мо у пра ва, мо гућ-
но сти ње не мо дер ни за ци је и ускла ђи ва ња са по сто је ћим окви ром 
пру же ним у кључ ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма и кон вен ци ја ма, 
ко му ни тар ном пра ву,  ка ко би се пру жио ја сни ји увид у нај оп шти је 
мо де ле и стра те ги је ње ног раз во ја. Ге не рал на хи по те за у овом ра ду 
је да мо дер ни за ци ја ло кал не са мо у пра ве пред ста вља зна ча јан део 
оп штих, дру штве них и ин сти ту ци о нал них про ме на. Овај рад је те-
о риј ског ка рак те ра те ће се у ње му об ра ђи ва ти раз ли чи те те о риј ске 
по став ке и са вре ме ни при сту пи у про у ча ва њу мо дер ни за циј ских 
про це са и пој мо ва ло кал не са мо у пра ве, ло кал не де мо кра ти је, де-
цен тра ли за ци је, вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти и европ ских стан-
дар да у на ве де ним обла сти ма. 

1) Sto ker, Ga rry, „Com pa ra ti ve Lo cal Go ver nan ce“ у Rho des, R. A. W, Bin der, Sa rah, A, Roc-
kman, Bert, A, The Oxford Handbook of Political Institutions, Ox ford Uni ver sity Press, 
2006, стр. 495-513.
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ТЕОРИЈЕИОБЛИЦИМОДЕРНИЗАЦИЈЕ

У нај ши рем, дру штве ном кон тек сту, мо дер ни за ци ја пред ста-
вља про цес, пу тем ко јег се по сто је ће вред но сти за ме њу ју уво ђе-
њем но вих. У том сми слу, мо дер ни за ци ја је по ли ва лен тан и ви-
ше слој ни про цес ко ји об у хва та ди на ми ку струк тур них и си стем-
ских про ме на, од еко ном ских, тех но ло шких, по ли тич ких, до де мо-
граф ских, обра зов них, кул тур них и вред но сних ори јен та ци ја, па 
све до сва ко днев ног на чи на жи во та. Сам тер мин мо дер ни за ци ја 
са др жи мно штво раз ли чи тих по ја ва и, за хва та ју ћи сло же на пи та-
ња ди фе рен ци ја ци је, ин ди ви ду а ли за ци је и ра ци о на ли за ци је.2) За 
раз ли ку од гло ба ли за ци је и пра те ћих про це са, де гло ба ли за ци је и 
ло ка ли за ци је3) ко ји у ве ли кој ме ри те ку спон та но и са не из ве сним 
по сле ди ца ма, мо дер ни за ци ја се од ви ја под ути ца јем су бјек тив них 
чи ни ла ца и све сних, ор га ни зо ва них по ду хва та мо дер ни за циј ских 
ак те ра.4) Из тог раз ло га, на гла ше ну уло гу у мо дер ни за ци ји има ју 
вред но сне ори јен та ци је, мо дер ни за циј ски ка па ци те ти по кре та ча и 
про јек та на та про ме на, на ро чи то ели та. Кул тур но-обра зов ни ни во и 
де мо крат ска со ци ја ли за ци ја по ме ну тих ак те ра, умно го ме од лу чу ју 
о мо дер ни за циј ским то ко ви ма, ис хо ди ма и ре зул та ти ма. 

Идеј на ис хо ди шта мо дер ни за ци је мо гу се про на ћи у епо хи 
про све ти тељ ства, под сти ца њем про гре са и фи ло зо фи јом ра ци о-
на ли зма, афир ма ци јом при ват ног вла сни штва и „при род ног пра-
ва“, по ли тич ке и дру штве не еман ци па ци је лич но сти, де мо крат ске 
отво ре но сти и над ме та ња у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри. На 
тим иде ја ма уте ме љу је се ви ше ве ков ни раз вој за пад ног гра ђан ског 
дру штва (епо ха мо дер не), ко ји про ти че у зна ку се ку ла ри за ци је 
(осло ба ђа ње од ре ли гиј ских и тра ди циј ских дог ми), ра ци о на ли-

2) Blo kland, Hans, Modernization and its Political Consequences: Weber, Manheim and
Schumpeter, Yale Uni ver sity Press, 2006, стр. 2. 

3) По је ди ни ауто ри ука зу ју на ме ђу за ви сност гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је, а Ро берт сон 
(Ro bert son, Ro land) сми шља ко ва ни цу гло ка ли за ци ја (glo ca li za tion), ка ко би обра зло-
жио про цес пу тем ко га ло кал ни до га ђа ји об ли ку ју де ша ва ња у дру гим кра је ви ма све та. 
Ори ги нал но, тер мин по ти че из ја пан ске прак се (doc ha ku ka) и од но си се на при ме ну 
и при ла го ђа ва ње стра них ре ше ња по тре ба ма ло кал них сре ди на, a у дру гој по ло ви ни 
XX–ог ве ка по ста је ма три ца у уну тра шњој ор га ни за ци ји ја пан ских кор по ра ци ја, што 
мно ги стру ња ци са За па да обе ле жа ва ју као сво је вр сни об лик еко ном ске шпи ју на же. 
Oва па ра диг ма се про мо ви ше и у мно гим За пад ним др жа ва ма, пу тем фра зе „ми сли гло-
бал но, де луј ло кал но“, ко ју је из вор но упо тре био шкот ски ак ти ви ста и град ски пла нер 
Па трик Ге дес у књи зи Ged des, Pa trick, CitiesinEvolution,  Wil li ams, 1915.

4) По је ди ни ауто ри по пут Ги ден са мо дер ни за ци ју ви де као ши ри про цес, док се гло ба-
ли за ци ја тре ти ра са мо као њен део, Ги денс, Ен то ни, Последицемодерности, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2000.   
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за ци је (афир ма ци је ра зу ма) и свих ви до ва ефи ка сно сти, од но сно 
стал ног уве ћа ња људ ске мо ћи над при ро дом и дру штве ним про-
це си ма (ино ва ци је, на уч на, тех нич ка и тех но ло шка ра ци о нал ност, 
ор га ни за ци ја про из вод ње и упра вља ње ра дом итд.).

У XX-ом ве ку, фе но мен мо дер ни за ци је по ста је до ми нант на па-
ра диг ма, по себ но у ан гло-сак сон ској стру ји дру штве них на у ка.5) У 
жи жи ис тра жи ва ња на ла зи се сплет фак то ра ко ји во де пре ла зу од 
тра ди ци о нал них и ста тич ких, ка мо дер ним дру штви ма, од ауто ри-
тар них и ауто крат ских, ка де мо крат ским по ли тич ким по ре ци ма. 
Од ба цу ју се и ра ни ја со ци о ло шка гле ди шта о ин сти ту ци о нал ним 
ре фор ма ма, као ис кљу чи вим и до вољ ним за спро во ђе ње мо дер ни-
за ци је и тран зи ци је у пред мо дер ним дру штви ма, јер су еко ном ске, 
струк тур не, ин фор ма циј ске, кул тур не и по ли тич ке про ме не пред у-
слов уво ђе ња но вих и ре фор ми са них ин сти ту ци ја, од но сно не мо-
гу се од њих одва ја ти. У том сми слу, по тре ба за мо дер ни за ци јом 
ин сти ту ци ја нај че шће се ја вља ка да од ре ђе не ин сти ту ци је не мо гу 
ефи ка сно да од го во ре на зах те ве гра ђа на.

O зна ча ју  гра ђан ских ста во ва и вред но сти за уте ме ље ње од-
ре ђе них ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му још је у вре ме Ан ти ке 
го во рио Ари сто тел. У осам на е стом ве ку то је учи нио Мон те скје, 
утвр ђу ју ћи да си стем вла да ви не и ин сти ту ци је на нај бо љи на чин 
ре флек ту ју сли ку јед ног дру штва.6) Та ко се и де фи ни шу и раз ли-
чи те ти по ло ги је по ли тич ке мо дер ни за ци је и тран зи ци је и њи хо вих 
по сле ди ца по ме ри ли ма успе шно сти и/или не у спе шно сти. 

По сме ру, са др жа ју и но си о ци ма, мо дер ни за ци ја мо же би ти  
ауто ном на (сво је бит на) или хе те ро ном на (за ви сна), при че му се 
пр ва углав ном ре а ли зу је соп стве ном стра те ги јом и ре сур си ма, ма-
те ри јал ним и људ ским, а дру га пре те жно ту ђим по тен ци ја ли ма, с 
тен ден ци јом под ре ђи ва ња дру гим. По слич ним ме ри ли ма, мо дер-
ни за ци ја мо же би ти де мо крат ска, или пак, ауто крат ска и ди ри го-
ва на. По ши ри ни об у хва та и са др жа ју, мо дер ни за ци ја се де ли на 
це ло ви ту (све о бу хват на) и пар ци јал ну (де ли мич на), док по ду би-
ни по сто ји ра ди кал на и кре а тив на, од но сно фа сад на и ими та тив на 
мо дер ни за ци ја. Не ки ис тра жи ва чи раз ли ку ју аутен тич не од де фор-
ми са них или чак ре тро град них об ли ка мо дер ни за ци је, на ро чи то у 

5) Ви де ти ре ци мо ра до ве Тал ко та Пар сон са, Освал да Шпен гле ра, Бер та Хо се ли ца, Да ни-
је ла Лер не ра и  Фре да Во ре на Риг са. 

6) Цит. пре ма, In gle hart, Ro nald, Wel zel, Chri stian, Modernization,CulturalChangeandDe
mocracy:TheHumanDevelopmentSequence,Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, стр. 245.     
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слу ча је ви ма ве ли ког от по ра про ме на ма и ре тра ди ци о на ли за ци ји.7) 
До де фор ма ци ја у мо дер ни за ци ји мо же до ћи и због јед но стра но сти 
и асин хро ни ја у ње ном оства ри ва њу, ако се на при мер, дру штве не 
и по ли тич ке про ме не спро во де, а дру штво стаг ни ра или на за ду је 
на еко ном ском, кул тур ном, обра зов ном или ин фор ма тив ном пра ву.

Из у зет но по зи тив но ви ђе ње мо дер ни за ци је у кон тек сту гло-
бал них про ме на пру жа Ај зен штат, ука зу ју ћи на адап ти бил ност си-
сте ма из ме ње ним окол но сти ма у ши рем окру же њу8). Он ко ри сти 
те зу чу ве ног ли бе рал ног фи ло зо фа Кар ла По пе ра9), ве ру ју ћи да су 
мо гућ но сти тран сфор ма ци је и при ла го ђа ва ња да ле ко ве ће у мо дер-
ни зо ва ним си сте ми ма, док су за тво ре на дру штва ма ње от пор на на 
про ме не и спо ља шње иза зо ве. 

Мо дер ни за ци ја је у осно ви по зи тив на и нео п ход на па ра диг ма, 
по себ но код зе ма ља у раз во ју. Успе шност мо дер ни за ци је, а у ужем 
сми слу и тран зи ци је, мо же би ти по сма тра на ни зом по ка за те љи ма, 
као што су: еко ном ски раз вој, кул тур ни на пре дак, све сно упра вља-
ње про це си ма, ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, де зи де о ло ги за-
ци ја и се ку ла ри за ци ја, ин сти ту ци о нал на ста бил ност и ефи ка сност, 
тех но ло шке ино ва ци је и ин фор ма ти за ци ја, ак ти ви ра ње соп стве них 
раз вој них ре сур са, су зби ја ње дру штве них кон фли ка та и па то ло ги је 
и убла жа ва ње екс трем них не јед на ко сти со ци јал ним ме ра ма др жа-
ве. 

По ли тич ка мо дер ни за ци ја је зна ча јан део оп штих, дру штве-
них про ме на, по себ но у слу ча ју тран зи ци о них др жа ва и од но си се 
на  уво ђе ње ино ва ци ја у по ли тич ки си стем. Као спе ци фи чан об лик 
де мо кра ти за ци је у ак ту ел ном пе ри о ду, она се од но си на про ме не 
ве за не за при мат по ли ти ке над еко но ми јом, ства ра ње окви ра за 
вла да ви ну пра ва и пре ва зи ла же ње бло ка де иза зва не по ли тич ким и 
иде о ло шким тр за ви ца ма.  Та ко се о са вре ме ним фор ма ма по ли тич-
ке мо дер ни за ци је го во ри као о тран сфор ма ци ји ко ја во ди од ауто-
крат ских ка де мо крат ским об ли ци ма вла да ви не. У слу ча је ви ма за-
ви сне или ими та тив не мо дер ни за ци је че сто се ја вља тен ден ци ја да 

7) Од стра них ауто ра ко ји го во ре о ре тра ди ци о на ли за ци ји  нео п ход но је ис та ћи Зиг мун да 
Ба у ма на и Ул ри ха Бе ка и њи хо ве ра до ве у збор ни ку He e las, Paul, Lash, Scott, Mor ris, 
Paul, eds, Detraditionalization, Blac kwell Pu blis hers Ltd, 1996, а од до ма ћих ре ци мо Зо-
ра на Ви до је ви ћа, Ви до је вић, Зо ран, Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, 
ИДН, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1997; „Нео п ход ност и гра ни це 
мо дер ни за ци је“, Токови,  Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, 1993, стр. 43-53.   

8) Eisen stadt, S. N, Tradition,ModernityandChange, John Wil ley & Sons, 1973, стр. 27.
9) По пер, Карл, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, БИГЗ, Бе о град, 1993.
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пре ваг ну јед но стра ни и не кри тич ки при сту пи, без озбиљ ни јих ре-
форм ских за хва та. Фа сад на мо дер ни за ци ја, не ја вља се ис кљу чи во 
услед по ја ча них  спољ них при ти са ка, већ и уну тра шњих рас ко ла, 
не ком пе тент не и ко рум пи ра не по ли тич ке ели те, што сма њу је мо-
гућ но сти за ја сни је де фи ни са ну ре фор му. 

Аутен тич на, де мо крат ска мо дер ни за ци ја по се ду је два ли ка: 
пр ви се од но си на мо дер ни за ци ју по ли тич ког си сте ма, док је дру го 
ли це дру штве но, оно ко је би тре ба ло да од ре ди пра вац и циљ ре-
фор ми. Мно го број ни при ме ри и ис ку ства мо дер ни за ци је, по ка зу ју 
да су кроз тран сфор ма ци ју нај у спе шни је про шле др жа ве ко је су 
у си стем уне ле ино ва ци је ко је од го ва ра ју мен та ли те ту, по ли тич-
ком обра сцу и кул тур ним ка рак те ри сти ка ма гра ђа на. Мо жда је у 
овом слу ча ју нај у пут ни је ис ко ри сти ти при мер Ја па на, где је, у ре-
ла тив но крат ком пе ри о ду, тра ди ци о нал на, ауто ри тар на дру штве на 
ма три ца, за ме ње на но вом, ли бе рал ном.  Илу стра ци ја овог, мо же 
се по тра жи ти и у ре чи ма Мек Ни ла да „Ја пан у сво јој тран сфор ма-
ци ји ду гу је по не што тра ди ци ји од го то во две хи ља де го ди на, али 
и спрем но сти Ја па на ца да при хва те ту ђе оби ча је тек на кон што их 
при ла го де сво ји ма“.10) Цар ски Са вет из Ме и џи пе ри о да у том je 
кон тек сту за кљу чио да би  зна ње тре ба ло тра жи ти ши ром све та. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА,ВЕРТИКАЛНАОРГАНИЗАЦИЈА
ВЛАСТИИЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

За рад успе шне ре фор ме јед ног сег мен та по ли тич ког си сте ма, 
у овом слу ча ју ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју се узе ти у об зир ка ко 
спољ ни зах те ви и стан дар ди у ци љу уса гла ша ва ња са ме ђу на род-
ним кри те ри ју ми ма у про це су ин те гра ци ја, та ко и дру штве но-по-
ли тич ке и кул тур не ка рак те ри сти ке, ка ко би се ре форм ски и мо-
дер ни за циј ски про це си оства ри ли на успе шан и аде ква тан на чин. 

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја за хва та пи та ње ло кал не са мо у-
пра ве, по сто је мно го број на од ре ђе ња, ти по ло ги је  и  де фи ни ци је. 
По ме ну те раз ли ке ја вља ју се и услед по сто ја ња ди фе рент них мо-
де ла и об ли ка де цен тра ли за ци је. Нај че шће, ре фор ме у обла сти ма 
ло кал не са мо у пра ве и ши ре, де цен тра ли за ци је се спро во де да би 
се оства ри ли од ре ђе ни ци ље ви, у не ким слу ча је ви ма по ли тич ки, 
не где еко ном ски, док се у са вре ме ним дру штви ма те жи ја ча њу де-

10) McNe ill, Wil li am, TheRiseoftheWest:AHistoryoftheHumanCommunity, Uni ver sity of 
Chi ca go Press, 1992, стр. 791. 



стр:259276.

- 265 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

мо кра ти је и по ве ћа ва њу пар ти ци па тив не уло ге гра ђа на у ло кал ним 
по сло ви ма. Из угла де ли бе ра тив них и ко ми ни та ри стич ких те о ри ја, 
уло га ло кал не са мо у пра ве је да кроз еду ка ци ју и фор ме не по сред не 
и по лу не по сред не де мо кра ти је укљу чи гра ђа не у про цес по ли тич-
ког од лу чи ва ња. С дру ге стра не, функ ци о на ли стич ки и струк ту ра-
ли стич ки при сту пи ло кал ну са мо у пра ву тре ти ра ју као скуп ин сти-
ту ци ја ко је су сер вис гра ђа на, а чи ји је при мар ни циљ ефи ка сност 
у пру жа њу услу га.11) Сход но овим ту ма че њи ма и у нај оп шти јој 
фор ми, ло кал на са мо у пра ва се мо же де фи ни са ти као об лик пре-
но са над ле жно сти и по сло ва, од цен трал них ка ло кал ним ни во и ма 
вла сти, с ци љем при бли жа ва ња про це са до но ше ња од лу ка гра ђа-
ни ма. Ло кал ни ор га ни, с јед не стра не олак ша ва ју при ступ  гра ђа на 
ин сти ту ци ја ма, док с дру ге стра не цен трал на власт функ ци о ни ше 
бо ље уко ли ко по сто ји де во лу ци ја, од ре ђе ни пре нос над ле жно сти 
на ло кал не ин стан це. 

Услед бли ско сти и не по сред не ве зе са гра ђа ни ма, ло кал на са-
мо у пра ву са чи ња ва мно штво ком по нен ти, а уче ста ле ин тер ак ци је 
вла сти и ста нов ни ка чи не по јам со ци о ло шким и про стор ним, а тек 
на кон то га прав ним и по ли ти ко ло шким.12) По је ди ни ауто ри ука зу ју 
да је не мо гу ће ство ри ти не ку оп шту те о ри ју ло кал не са мо у пра ве 
јер је сам по јам ису ви ше ком плек сан и за хва та ши рок спек тар пи-
та ња.13) Фран че ско Кјел берг, из тог раз ло га, по ку ша ва да огра ни чи 
по ље про у ча ва ња ло кал не са мо у пра ве на три обла сти по мо ћу ко јих 
је мо гу ће утвр ди ти сте пен ње не раз ви је но сти у по ли тич ком си сте-
му, а то су: сло бо да или сте пен ауто но ми је, де мо кра тич ност или 
отво ре ност пре ма гра ђа ни ма, од но сно мо гућ ност њи хо ве ди рект-
не и не по сред не пар ти ци па ци је и ефи ка сност као спо соб ност да 
се од го во ри на зах те ве ко ри сни ка ло кал них сер ви са.14) На гла сак на 
по ли тич ку пар ти ци па ци ју и де мо кра тич ност ло кал не са мо у пра ве 
ста вља ју и мно ги до ма ћи ауто ри, па та ко и по ли ти ко лог Сне жа на 
Ђор ђе вић ис ти че по себ но ме сто гра ђа на у до но ше њу ло кал них од-

11) Vet ter, An ge li ka, Ker sting, Nor bert, „De moc racy ver sus Ef fi ency? Com pa ring Lo cal Go-
vern ment Re forms Ac ross Euro pe“, Vet ter, An ge li ka, Ker sting, Nor bert, eds, Reforming
LocalGovernmentinEurope:ClosingtheGapbetweenDemocracyandEfficiency, Ur ban 
Re se arch In ter na ti o nal  4,  Le ske +Bu drich, 2003, стр. 11.

12) Ђор ђе вић, Сне жа на, Ренесансалокалневласти–упореднимодели, Чи го ја штам па, Бе-
о град, 2002, стр. 30.  

13) Kjel berg, Fran ce sco, „The Chan ging Va lu es of  Lo cal Go vern ment“, AnnalsofAmerican
AcademyofPoliticalandSocialSciences; LocalGovernanceAroundTheWorld, July/1995, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, 1995, стр. 42.

14) Kjel berg, Fran ce sco, исто, стр. 
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лу ка, а ло кал на са мо у пра ва пред ста вља оли че ње њи хо вих сло бо да, 
по ли тич ке и дру штве не еман ци па ци је.15)  

Лу и ђи Бо био је мо де ле вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти, раз-
де лио на че ти ри ти па: зависнe се па ра тив не, ко о пе ра тив не и ком пе-
ти тив не.16) У окви ру за ви сног мо де ла, ло кал не ин стан це функ ци-
о ни шу као аген ти ви ших ни воа вла сти и у пот пу но сти су за ви сне 
и под ре ђе не њи хо вим од лу ка ма. То се од но си и на фи скал ну за-
ви сност, по што у цен тра ли зо ва ним по ли тич ким си сте ми ма рас по-
де ла сред ста ва у пот пу но сти те че од о зго, та ко да  ло кал на са мо у-
пра ва, од но сно ње не је ди ни це не ма ју мо гућ ност оства ри ва ња соп-
стве них при хо да, а у си ту а ци ја ма ка да та ква мо гућ ност по сто ји, 
он да су они ми ни мал ни. Мо дел се па ра ци је те жи ште ста вља на што 
ја сни ју рас по де лу над ле жно сти раз ли чи тих ни воа вла сти. Иде ал-
но тип ски мо дел се па ра ци је вла сти под ра зу ме вао би чи сто устав но, 
за кон ско и ин сти ту ци о нал но пре ци зи ра ње над ле жно сти, ко је се не 
пре пли ћу и оства ру ју уну тар ви ше ин стан ци. Ова ко са вр ше на рас-
по де ла над ле жно сти у прак си још ни је оства ре на, али мно го број ни 
ем пи риј ски по ка за те љи иду у при лог те зи да у си сте ми ма са ви ше 
раз дво је ним над ле жно сти ма и где је њи хо во пре пли та ње све де но 
на нај ма њу мо гу ћу ме ру, по сто ји да ле ко ве ћа ефи ка сност ра да по-
ли тич ких ин сти ту ци ја и ор га на упра ве. Ко о пе ра тив ни мо дел се од-
но си на по ве ћа ва ње флек си бил но сти, ка ко би се лак ше од го ва ра ло 
на про бле ме у  си сте му. За раз ли ку од мо де ла се па ра ци је, упо тре ба 
мо де ла ко о пе ра ци је омо гу ћа ва да се пи та ња код ко јих по сто ји за-
ин те ре со ва ност ви ше ни воа од лу чи ва ња ре ша ва ју до го во ром или  
са рад њом. Са мим тим, гра ни ца ко ја у мо де лу се па ра ци је по сто-
ји из ме ђу ло кал них и цен трал них ин сти ту ци ја, код ко о пе ра тив ног 
мо де ла је да ле ко та ња. По след њи, ком пе тив ни мо дел ја вља се у 
си ту а ци ја ма не са гла сно сти раз ли чи тих ни воа у вер ти кал ној ор га-
ни за ци ји вла сти, ко ји се из ме ђу се бе бо ре за при мат и при ме ну 
ре ше ња ко ја иду у њи хо ву ко рист.  

15) „Ло кал на са мо у пра ва је си стем ор га ни за ци је ло кал не вла сти ( у чи јем из бо ру гра ђа ни 
не по сред но уче ству ју) и пу тем ко га од лу чу ју о оп штим и нај ва жни јим по ли тич ким 
пи та њи ма те за јед ни це. Ло кал на са мо у пра ва је ема на ци ја сло бо де гра ђа на и ре а ли-
за ци ја је уз бу дљи вог чи на пре но ше ња су ве ре ни те та вла сти, ко ји нео ту ђи во при па да 
са мо гра ђа ни ма, на њи хо ве пред став ни ке ко ји од лу чу ју и пру жа ју гра ђа ни ма услу ге“ 
Ђор ђе вић, Сне жа на, „Си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“,у Да мја но вић, Ми јат, ур, 
Упореднаискуствалокалнихсамоуправа, Пал го цен тар, Маг на аген да, Бе о град, 2002, 
стр. 241.   

16) Bob bio, Lu i gi, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Edi to ri La ter za, 
2002.  
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Ка да је реч о де цен тра ли за ци ји, ко ја се не мо ра ис кљу чи во од-
но си ти на ло кал ну са мо у пра ву, већ је она ши ра (за хва та и пи та ња 
фе де ра ли зма, ре ги о на ли зма и те ри то ри јал не ауто но ми је) и ту по-
сто је раз ли чи ти об ли ци,  ти по ви и мо де ли. Пре ма нај оп шти јој по-
де ли мо же мо раз ли ко ва ти ад ми ни стра тив ну, по ли тич ку,  фи скал ну 
и те ри то ри јал ну де цен тра ли за ци ју. Ад ми ни стра тив на де цен тра ли-
за ци ја је об лик где не цен трал ни ор га ни де лу ју као аген ти ви ших 
ни воа од лу чи ва ња. Уко ли ко у си сте му по сто ји ви ше тих  ни воа, 
струк ту ра тих од но са је пре ци зно и хи је рар хиј ски  уте ме ље на и 
сва ки ви ши ни во оба вља по сло ве кон тро ле и над зо ра ни жег. На су-
прот ад ми ни стра тив не, по ли тич ка де цен тра ли за ци ја озна ча ва мо-
гућ ност да не цен трал ни ор га ни вр ше не ке над ле жно сти са мо стал-
но и без упли ва цен трал них ор га на. Ово се од но си и на са мо стал но 
до но ше ње од ре ђе них по ли тич ких од лу ка. Освр ћу ћи се на пи та ње 
фе де ра ли зма, Ри кер фе де рал но др жав но уре ђе ње де фи ни ше као  
си стем ко ји мо ра има ти нај ма ње два ни воа од лу чи ва ња и где сва ки 
од њих мо ра по се до ва ти ба рем јед ну ауто ном ну над ле жност, ко-
ја мо ра би ти устав но, од но сно прав но и по ли тич ки га ран то ва на.17) 
Слич но је и са ло кал ном са мо у пра вом, јер ако она не по се ду је од-
ре ђе не из вор не над ле жно сти и по сло ве ко је са мо стал но оба вља, 
по ста вља се пи та ње да је уоп ште мо гу ће го во ри ти о са мо у пра ви?

И код по ли тич ке де цен тра ли за ци је по сто је раз ли чи те ти по ло-
ги је. Та ко, Да ни јел Трајс ман у об ли ке по ли тич ке де цен тра ли за ци-
је свр ста ва кон сти ту тив ну, де цен тра ли за ци ју у до но ше њу од лу ка 
и пред став нич ки тип. Кон сти ту тив на де цен тра ли за ци ја се од но-
си на фор мал но-прав не га ран ци је да ло кал на са мо у пра ва и дру ге 
нeцентралне ин стан це мо гу оба вља ти од ре ђе ни де ло круг по сло-
ва са мо стал но. Де цен тра ли за ци ја у од лу чи ва њу зна чи да се по ли-
тич ке од лу ке не до но се уну тар јед ног цен тра, већ да у том про-
це су па ра лел но уче ству је ви ше ин стан ци, док пред став нич ки тип 
омо гу ћа ва би ра чи ма да сво је пред став ни ке се лек ту ју и на ни жем, 
не цен трал ном ни воу.18) Фи скал на де цен тра ли за ци ја исто вре ме но 
озна ча ва мо гућ ност се по ре зи и так се при ку пља ју у окви ру ви ше 
ин стан ци, али и да се ре ди стри бу ци ја бу џет ских сред ста ва од ви ја 
пре ма свим ин стан ца ма.  

17) Ri ker, Wil li am, H, Federalism:Origin,Operation,Significance, Lit tle Brown Pu blis hing, 
1964.  

18) Tre i sman, Da niel, „Ar chi tec tu re of Go vern ment: Ret hin king Po li ti cal De cen tra li za tion“, 
CambridgeSeriesinComparativePolitics,Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, стр. 25. 
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По ред ове по де ле вред на је по ме на  и  ти по ло ги ја че тво ри це  
ауто ра, јер они по ред де ле га ци је и де во лу ци је у об лик де цен тра ли-
за ци је убра ја ју и де кон цен тра ци ју, као об лик ад ми ни стра тив не де-
цен тра ли за ци је.19) Ова по де ла је ати пич на, јер ве ћи на ис тра жи ва ча 
пра ви ја сно раз ли ку је де цен тра ли за ци ју и де кон цен тра ци ју.  

ЛОКАЛНОУПРАВЉАЊЕИЛОКАЛНАДЕМОКРАТИЈА

Са вре ме ни при сту пи у ис тра жи ва њу ло кал не са мо у пра ве, раз-
ма тра ју и знат но ши ри кон цепт ло кал ног упра вља ња, ко ји се не 
од но си ис кљу чи во на про цес од лу чи ва ња, већ и на фор му ли са ње 
јав них ци ље ва и ко лек тив них ак ци ја на ло кал ном ни воу.20) Ло кал но 
упра вља ње је мо дел пу тем ко јег се те жи ја ча њу де мо кра ти је и чи ји 
се са вре ме ни об ли ци ин тер пре ти ра ју као об лик дис пер зи је по ли-
тич ког ути ца ја од пред став нич ких по ли тич ких ин сти ту ци ја ка гра-
ђа ни ма. У том сми слу по јам ло кал ног упра вља ња об у хва та не са-
мо област пру жа ња услу га гра ђа ни ма, већ и ства ра ње пред у сло ва 
за ква ли те тан жи вот у ло кал ним за јед ни ца ма: отва ра ње про сто ра 
за то ле ран ци ју, ди ја лог, кре и ра ње гра ђан ских асо ци ја ци ја и мре-
жа, као и ис ти ца ње де мо крат ских и пар ти ци па тив них стра те ги ја. 
Сход но том схва та њу, ло кал не за јед ни це пред ста вља ју ба зич но тле 
де мо крат ске со ци ја ли за ци је,  или ка ко га је Де То квил у свом кла-
сич ном де лу „Де мо кра ти ја у Аме ри ци“ на звао  „плод ним по љем за 
из град њу де мо крат ских ста во ва и по ли тич ке кул ту ре.“21) Слич но 
ње му и Ро берт Дал ука зу је да „ши ре ње ска ле у  про це су од лу чи ва-
ња, не мо ра не из бе жно во ди ти гу бит ку по ли тич ке мо ћи, али мо же 
пру жи ти гра ђа ни ма зна чај ни ју кон тро лу тих про це са у пи та њи ма 
ко ја су бит на за њи хов сва ко днев ни жи вот.“22) И код кла си ка  по ли-
тич ке ми сли ис ти че се зна чај по ли тич ке пар ти ци па ци је. Код Ру соа 
и Ми ла, по ли тич ка пар ти ци па ци ја се не од ре ђу је ис кљу чи во као 
мо гућ ност да гра ђа ни бу ду ре пре зен то ва ни пре ко би ра них пред-

19) Rho des, R, A, W, Car mic hael, P, McMil lan, J, Mas sey, A, DecentralisingtheCivilService:
Fromunitarystate todifferentiatedpolity in theUnitedKingdom, Open Uni ver sity Press, 
Phi la del fia, 2003, стр. 15.   

20) McCarthy, Nancy, “Col lec ti ve Ac tion and Pro perty Rights for Su sta i na ble De ve lop ment: Lo-
cal-Le vel Pu blic Go ods and Col lec ti ve Ac tion”, 2020 Vi sion, for Food, Agri cul tu re and the 
En vi ron ment, http://www.ifpri.org/si tes/de fa ult/fi les/pubs/2020/fo cus/fo cus11/fo cus11_04.
pdf.   

21) De Toc qu e vil le, Ale xis, DemocracyinAmerica,Sig net Clas sics, 2001. 
22) Dahl, Ro bert, „ A De moc ra tic Di lem ma: System Ef fec ti ve ness Ver sus Ci ti zen Par ti ci pa-

tion”, PoliticalScienceQuarterly, vol. 109, no. 1, The Aca demy of Po li ti cal Sci en ces, 1994, 
стр. 23-34.
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став ни ка. Она би тре ба ло да по сто ји на свим дру штве ним ни во-
и ма, где спа да и ло кал ни, а њен основ ни циљ је укљу чи ва ње што 
ве ћег бро ја гра ђа на у јав не по сло ве и до но ше ње од лу ка.23)

Из угла те о ри је упра вља ња, де цен тра ли за ци ја се не ви ди са-
мо као де во лу ци ја и пре нос од ре ђе них над ле жно сти, већ ту по сто-
ји ја сно де фи ни са на и пре ци зна рас по де ла функ ци ја и овла шће ња 
цен трал них и ло кал них ин стан ци.24) Услед ши ри не про це са ко је за-
хва та, стра те ги ја упра вља ња под ра зу ме ва упо тре бу мно го број них 
ме ха ни за ма и зах те ва укљу чи ва ње што ве ћег бро ја ак те ра у про цес 
до но ше ња од лу ка.25) Ме ђу тим, кључ ни про блем упра вља ња је што 
не ки од тих ме ха ни за ма, као што су не фор мал но ин сти ту ци о на ли-
зо ва ни аран жма ни (по пут мре жа и асо ци ја ци ја) до во де у пи та ње 
фор мал но утвр ђе не (устав не, за кон ске нор ме и сл. ак ти), ко је су 
та ко ђе ви тал ни за де мо кра ти ју и ле ги ти ми тет по ли тич ких про це са. 

Из исто риј ске пер спек ти ве по сто је мно го број на ис ку ства у раз-
во ју ло кал не де мо кра ти је, где се пр ви об ли ци са мо у пра ве ја вља ју 
већ у нај ра ни јим фа за ма дру штве ног раз во ја. Гра ђан ске скуп шти не 
као сво је вр стан об лик не по сред не де мо кра ти је, на ста ју још у вре-
ме пр вих ци ли ви за ци ја, Ме со по та ми је и Аси ри је, да би до пу ног 
из ра жа ја и сја ја до шле у polis-има ан тич ке Грч ке.26) У на ве де ним 
слу ча је ви ма раз вој са мо у пра ве је те као од о здо, од са мих гра ђа на 
и имао је ево лу тив ни ка рак тер. Ме ђу тим, при ме ри де во лу ци је и 
пре но са над ле жно сти са нај ви ших ни воа вла сти ка ло кал ним за-
јед ни ца ма за че ти су у Ри му, где је за рад одр жа ва ња  јав ног по рет ка 
Це зар фор ми рао кохорте, вој не је ди ни це са за дат ком да се ста ра ју 
о без бед но сти у гра до ви ма Цар ства.

До пу не афир ма ци је про це са де цен тра ли за ци је и ства ра ња мо-
дер них об ли ка ло кал не са мо у пра ве до ла зи у сред ње ве ков ној Бри-

23) Blo kland, Hans, „Are The re De moc ra tic Al ter na ti ves to Par li a men tary De moc racy” у Mo
dernisationanditsPoliticalConsequences, op. cit. стр. 201.

24) Che e ma, G. Shab bir, Ron di nel li, De nis, eds, Decentralising Governance: Concepts and
Practices, Bro o kings In sti tu tion Press, 2007.  

25) Pe ters, Guy, Pi er re, John, „Go ver nan ce Wit ho ut Go vern ment: Ret hin king Pu blic Ad mi ni-
stra tion“, JournalofPublicAdministrationandTheory, Ј-PART, vol. 8, no. 2/1998,  Ox ford 
Uni ver sity Press, 1998, стр. 224.   

26) Ви де ти, ре ци мо интересантнe студијe Џо на Ки на, Ke a ne, John LifeandDeathofDe
mocracy, Si mon & Schu ster, 2009.  и Џо на Да на, Dunn, John, SettingthePeopleFree:The
StoryofDemocracy, Atlan tic Bo oks, 2006, као и  рас пра ву ко ја је усле ди ла, а  у ко јој Кин 
го во ри о пр вим об ли ци ма ло кал не де мо кра ти је ко ји су се ја ви ли још у  нај ста ри јим 
ци ви ли за ци ја ма, Ме со по та ми ји и Аси ри ји, да би их ка сни је Фе ни ча ни пре не ли на под-
руч је ан тич ке Грч ке, Ke a ne, John, „Let ters to the Edi tor“,  NationalInterest,no. 107, May/
Ju ne 2010.
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та ни ји, кроз на род ни от пор кру ни и бор би за пу но оства ре ње на-
че ла су ве ре но сти на ро да. У ка сни јим пе ри о ди ма, овај при мер је 
по слу жио и дру гим европ ским на ро ди ма да кре ну слич ним пу тем, 
па су се та ко раз ви ја ли ди фе рент ни об ли ци ло кал не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је ши ром кон ти нен та што је до пу ног из ра жа ја до-
шло са раз во јем тр го ви не у ка сном фе у да ли зму.27) 
Ов де је очи глед но да из град ња ло кал не са мо у пра ве пред ста-
вља дво сме ран про цес, ко ји не ма ли не ар ну и уна пред од ре-
ђе ну пу та њу, и с јед не стра не усме рен је пре ма по тре ба ма 
ло кал ног ста нов ни штва, док се исто вре ме но обез бе ђу је јед-
но став ни ји рад цен трал них ор га на. Мно го број ни ауто ри ко-
ји се ба ве пи та њем де цен тра ли за ци је на осно ву ком па ра тив-
них ис ку ста ва раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма кроз ме ре ње 
де ло ва ња ин сти ти ту ци ја, ука зу ју да др жа ве са из ра же ни јом 
де цен тра ли за ци јом и ве ћом ауто но ми јом ло кал них за јед ни ца 
по сти жу да ле ко бо ље ре зул та те. По ку ша ва ју ћи да раз ви је мо-
дел за из лаз  из те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју мо дер на дру-
штва и мно го број ни по ли тич ки си сте ми, Шарф је као кри-
тич ну тач ку од ре дио упра во ко ор ди на ци ју ра да цен трал них и 
ауто ном них  ло кал них ор га на.28)    

ЕВРОПСКИСТАНДАРДИ
УОБЛАСТИЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Eвропски стан дар ди под ра зу ме ва ју од ре ђе ну вр сту кри те ри-
ју ма ко је Европ ска Уни ја и кон ти нен тал не ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, по пут Са ве та Евро пе, ОЕБС-а итд. ус по ста вља ју у ци љу 
де мо кра ти за ци је и хар мо ни за ци је на ци о нал них прав них и по ли-
тич ких си сте ма ши ром Евро пе. Ме ђу на род не, одн. ре ги о нал не ор-
га ни за ци је уво де нај оп шти је стан дар де, кроз по ве ље, кон вен ци је 
и сл, док су стан дар ди Европ ске Уни је дру га чи ји, јер кроз про цес 
при дру жи ва ња др жа ве пре у зи ма ју оба ве зу да усво је ве ли ки број 
прав них про пи са и ре гу ла ти ва. При ме на по ме ну тих стан дар да у 

27) Мно го број ни стра ни и до ма ћи ауто ри по ен ти ра ју по зни фе у да ли зам као пе ри од у ко ме 
је до шло до на глог раз во ја гра до ва, што је ка сни је умно го ме од ре ди ло да љи раз вој ло-
кал не са мо у пра ве. Од ино стра них ис тра жи ва ча то чи не, ре ци мо Ро удс, Сто у кер итд, а 
од до ма ћих Ду шан Па вло вић. 

28) Scharp, Fritz W, CommunityandAutonomy:Institutions,PoliciesandLegitimacyinMul
tilevelEurope,  Pu bli ca tion Se ri es of the Max Planck In sti tu te for the Study of So ci e ti es, 
Frank furt, 2010. 
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слу ча ју  тран зи ци о них си сте ма, до при не ла је де цен тра ли за ци ји и 
де мо кра ти за ци ји ло кал не по ли ти ке и бо љем раз у ме ва њу по тре ба 
ло кал них за јед ни ца.  

Ме ђу тим, ако пи та ње ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног раз во ја 
у ЕУ по ме ри мо од тран зи ци о них ка раз ви је ним по ли тич ким си-
сте ми ма, мо же мо уочи ти да ту по сто је опреч ни ста во ви и ди ле ме. 
С јед не стра не, оп ти ми сти су уве ре ни да ће про цес европ ских ин-
те гра ци ја не из бе жно во ди ти фраг мен та ци ји и ди фу зи ји по ли тич-
ке мо ћи, са на гла ше ни јом уло гом ре ги о нал ног и ло кал ног ни воа.29) 
Пе си ми сти и кри тич ки на стро је ни те о ре ти ча ри не ги ра ју ово гле-
ди ште, хи по те зом да ће европ ске ин те гра ци је до при не ти цен тра-
ли за ци ји др жа ва чла ни ца. Узрок се тра жи у пре но су др жав ног су-
ве ре ни те та на ко му ни тар ни ни во, те ће др жа ве те жи ти да тај гу би-
так по ли тич ке мо ћи на до ме сте пре у зи ма њем од ре ђе них функ ци ја 
од ре ги о нал них и ло кал них струк ту ра.30)   

Ка да је реч о ло кал ним ин сти ту ци ја ма и ло кал ној са мо у пра ви 
у ЕУ, мо дел  упра вља ња на ви ше ни воа те о риј ски је раз ра дио Ге ри 
Маркс да би обра зло жио струк ту рал не и си стем ске про ме не у ЕЗ, 
одн. ЕУ од 1988. го ди не.31) До та да шње те о ри је европ ских ин те гра-
ци ја су у пот пу но сти би ле за сно ва не на те о ри ја ма ме ђу на род них 
од но са, а зна чај на но вост Марк со ве те о ри је је  ком би но ва ње мо де-
ла уну тра шње и спољ не по ли ти ке. Маркс је мо дел упра вља ња на 
ви ше ни воа де фи ни сао као  „си стем стал ног пре го ва ра ња из ме ђу 
ви ше ни воа вла сти у окви ру раз ли чи тих те ри то ри јал них ју рис дик-
ци ја.“32) Ту је ви дљи во да овај кон цепт по се ду је и хо ри зон тал ну и 
вер ти кал ну ди мен зи ју, јер са јед не стра не об у хва та на ра ста ју ћу ме-
ђу за ви сност ин сти ту ци ја на раз ли чи тим те ри то ри јал ним ни во и ма, 
док с дру ге стра не ис ти че ме ђу за ви сност по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и ва нин сти ту ци о нал них  ак те ра.  Не што ка сни је, Џејмс Ро се нау је 
по ку шао да  утвр ди да ли се Марк сов мо дел упра вља ња мо же ис ко-
ри сти ти  као ме ха ни зам за пре ва зи ла же ње при ти вреч но сти „фраг-

29) Ви де ти ре ци мо, Bog da nor, Ver non, TheBlackwellEncyclopediaofPoliticalScience, Blac-
kwell Pu blis hing, 1991. 

30) Ви де ти у Pe ter, John, LocalGovernanceinWesternEurope, Sa ge Pu bi ca ti ons, 2002, стр. 
65. 

31) Marks. Gary, Ho og he, Li es bet, MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegration, Row man 
& Lit tle fi eld, 2001.  

32) Marks, Gary, Fran co is, Ni el sen, Ray, Le o nard, Salk, Ja ne, „Com pe ten ci es, Cracks and Con-
flicts: Re gi o nal Mo bi li za tion in the Euro pean Union“  у Marks, Gary, Scharpf, W, Fritz, 
Schmit ter, C, Phi lip pe, Streck, Wol fgang, eds, Governance in theEuropeanUnion, Sa ge 
Pu bli ca ti ons, 1996, стр. 40-63.   
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ме гра ци је“33)  У том сми слу, Ро се нау ука зу је да се си стем са сто ји од 
раз ли чи тих „сфе ра ауто ри те та“, ко је су утвр ђе не би ло фор мал ним 
или не фор мал ним нор ма ма. Ње го ва кри ти ка те о ри је ви ше ди мен зи-
о нал ног упра вља ња  усме ре на је  на  оне ста во ве, по ко ји ма по сто ји 
ја сно хи је рар хиј ски уста но вље на струк ту ра од но са у вер ти кал ној 
ор га ни за ци ји вла сти. По ње го вим ре чи ма мо дел ви ше дим зи о нал-
ног упра вља ња по се ду је мно ге  вред но сти, али не мо же се у пот пу-
но сти при ме ни ти на чи тав низ но вих од но са у гло бал ном по рет ку, 
те „упра вља ње зах те ва знат но ви ше од формалнo утвр ђе не хи је ра-
хи је пред ло же не мо де лом ви ше дим зи о нал ног упра вља ња, док си-
стем сфе ра ауто ри те та пру жа ве ће мо гућ но сти јер у не ким слу ча је-
ви ма за о би ла зи фор мал ну хи је рар хи ју. Не ки од об ли ка упра вља ња 
зах те ва ју ве ћу ауто но ми ју за по је ди не ни вое, па је сто га нео п ход но 
од сту пи ти од пре ци зне и хи је рар хиј ске по де ле над ле жно сти.“34)  

Уко ли ко по сма тра мо ево лу ци ју по ли тич ког си сте ма ЕУ, мо же-
мо уочи ти да су се исто вре ме но раз ви ја ли и за др жа ли ка ко фор-
мал ни, та ко и не фор мал ни об ли ци удру жи ва ња и са рад ње на свим 
ни во и ма. Ни ло кал на са мо у пра ва се не мо же из дво ји ти из  те оп-
ште сли ке. Пр ви об ли ци удру жи ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве за рад про мо ци је за јед нич ких ин те ре са и ци ље ва на про сто ри-
ма Евро пе, ја ви ли су се на кон XX свет ског ра та и прет хо ди ли су 
ин те гра ци ја ма. Мо тив за фор ми ра ње  Са ве та европ ских оп шти на 
(Co un cil of Euro pean Mu ni ci pa li ti es, CEM, 1951.), би ла је по сле рат-
на об но ва ра том ра зо ре не Евро пе и ак тив но укљу чи ва ње ло кал них 
ли де ра у тај про цес. По што је про цес ре ги о на ли за ци је у За пад ној 
Евро пи већ узи мао за мах, те жи ло се и укљу чи ва њу ре ги о нал них 
струк ту ра у ор га ни за ци ју, што се и до го ди ло 1981. го ди не, па је 
на зив про ме њен у Са вет европ ских оп шти на и ре ги о на  (Co un cil 
of Euro pean Mu ni ci pa li ti es and Re gi ons, CE MR). Не што ка сни је, као  
кон ку рент ске ор га ни за ци је, ја ви ле су се Стал на кон фе рен ци ја ло-
кал них и ре ги о нал них вла сти Евро пе (Stan ding Con fe ren ce of Lo cal 
and Re gi o nal Aut ho ri ti es of Euro pe) и  Ме ђу на род на уни ја ло кал них 
вла сти (In ter na ti o nal Union of Lo cal Aut ho ri ti es).

33) Фраг ме гра ци ја је тер мин ко ји Ро се нау упо тре бља ва да би ука зао на су прот са тва ље не 
и кон тра дик тор не си ле ко је с јед не стра не пра те гло ба ли за ци ју, цен тра ли за ци ју и ин-
те гра ци ју и са дру ге стра не ло ка ли за ци ју, де цен тра ли за ци ју и фраг мен та ци ју, Ro se nau, 
Ja mes N, DistantProximities:DynamicsBeyondGlobalization, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
2003. 

34) Ro se nau, Ja mes, N, „Go ver ning the Un go ver na ble: The Chal len ge of Glo bal Di sag gre ga tion 
of Aut ho rity“, Re se arch Fo rum Re gu la tion and Go ver nan ce  Pa per,  стр. 88-97, 2007.
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Пи та њи ма раз во ја и хар мо ни за ци је ло кал не са мо у пра ве на ро-
чи то се ба ви Са вет Евро пе, ко ји је 1985. го ди не усво јио Европ-
ску По ве љу о ло кал ној са мо у пра ви, кон вен ци ју ко јим се утвр ђу-
ју нај оп шти ја на че ла и смер ни це за ње ну да љу мо дер ни за ци ју у 
европ ским др жа ва ма. На кон то га, усле дио је низ до ку ме на та ко ји 
на по дроб ни ји на чин и у од ре ђе ним обла сти ма утвр ђу ју стан дар де 
у ци љу де мо крат ских ре фор ми и ак тив не гра ђан ске пар ти ци па ци је 
у ло кал ним за јед ни ца ма.35)

По ред по ме ну тих ор га ни за ци ја, по сто ји и чи тав низ те ла и 
про гра ма ЕУ ко ји  за хва та ју под руч је ло кал не са мо у пра ве. Ре ле-
ван тан при мер је про грам по др шке ја ча ња упра вљач ких ка па ци те-
та у зе мља ма у раз во ју (Sup port for Im pro ve ment in Go ver nan ce and 
Ma na ge ment, SIG MA). Фонд је фор ми ран с ци љем уна пре ђи ва ња 
ме ха ни за ма кон тро ле ло кал них ин сти ту ци ја, пр вен стве но фи нан-
си ја. 

Нео п ход но је ис та ћи и зна чај ло кал не са мо у пра ве за ко ри шће-
ње пред при ступ них фон до ва ЕУ. До бар ег зем плар је Инструмент
запредприступнупомоћ (IPA), ко ји је оформ љен 2007. го ди не, као 
фи нан сиј ска по др шка ре фор ма ма. У окви ру про гра ма, пре ко ко јег 
се фи нан си ра ју раз ли чи ти раз вој ни про јек ти, јед на од кључ них та-
ча ка је мо дер ни за ци ја јав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве и њи хо во 
ускла ђи ва ње са ко му ни тар ним пра вом (ac qu is com mu ni ta i re)36)  

PetarMatic,AleksandraMirovic
LOCALGOVERNMENTINMODERNIZATIONCONTEXT

Summary
Thisarticlebasicallydealswithissuesofmodernization,
localgovernmentanddecentralization in contemporary
political science theories.The primary objective of aut
horsistoprovidesometheoreticalunderpiningsonthese
questions, regardingarguments thatnowadays localgo
vernmentreformisoneofcriticalelementsinbothsocial
andpoliticaldevelopment.Thekeystandardsinfieldare

35) На кон фе рен ци ји одр жа ној 1991. го ди не, ми ни стри из 23 др жа ве за ду же ни за ре сор 
ло кал не са мо у пра ве усво ји ли су ре зо лу ци ју о „де мо крат ској пар ти ци па ци ји и кон-
тро ли“, ко ја се од но си на уче шће гра ђа на у ло кал ним по сло ви ма  и њи хо во пра во да 
бу ду кон сул то ва ни око пи та ња  ко ја има ју ути цај на њи хов сва ко днев ни жи вот. Из-
вор: https://wcd.coe.int/wcd/Vi ew Doc.jsp?Ref=CDLR/Loc Reg&Lan gu a ge=la nEn glish&Si-
te=COE&Bac kCo lo rIn ter net=DBDCF2&Bac kCo lo rIn tra net=FDC864&Bac kCo lor Log-
ged=FDC864

36) Бу ди мир, Бран ко, „Фи нан сиј ска по моћ Европ ске Уни је и уло га ло кал не са мо у пра ве“,
Агенда–часописзајавнууправуилокалнусамоуправу,  2/2010,  Пал го цен тар, 2010, 
стр. 8. 
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giveninEUregulationsaswellasinregionalorganizati
onsconventions.Thesestandardsandunificatitionproces
sesallacrossEuropehavesignificantllychanged terito
rialorganizationandlocalgovernmentinalltransitional
countries.Modernizationof localgovernment, including
localdemocracy,citizensparticipationandnewformsof
governanceaccording tomentionedEuropeanstandards
stillremainasoneofkeyobjectivesinintegrationprocess.
Keywords:Modernization,LocalGovernment,LocalDe
mocracy,Decentralization,LocalGovernance,Participa
tion,EuropeanStandards,Integrations,Institutions,Poli
ticalSystem.
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Resume
This article deals with local govenment in contemprary
modernizationandtransitionprocesses.Theauthorsare
focusedon theoreticalexpalanationof localgovernment
modernization in wider integration processes. In  first
part,authorsmainhypothesisisthatsucessfullmoderni
zation has to be build bothly on pozitive experiences of
developedsystemsandsomeelementsofhitory,tradition
andheritage.Thishypothesiscanbeprovedbyrelevant
examplesinhistoricalperspective.Secondpartmainlydi
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scussabouttheoreticalexplanationsoflocalgovernment,
decentralizationandverticalorganizationofpower.Gene
rallyspeaking,allthesephenomenasarecomplexandal
mostimpossibletocomprehendintosingletheory,soaut
horsprovidesomeofmostrecognizeddefinitionsinfields.
Presently,localgovernanceandlocaldemocracyareseen
aspredominantfeaturesprovidedbyauthorsdealingwith
localdevelopment.Strenghteningofcitizensparticipation
onlocallevelisoneamongcriticalstakeholodersbothin
developedanddevelopingpoliticalsystems.Thirdpartis
aboutthesetrends.Finally,inlastpartoftext,disscusion
isonEuropeanstandards in scopeof localgovernment, 
organizationofpowerandmultilevelgovernance.Aurhors
conclude,thatincasesoftransitionalsystems,implemen
tationofEUstandardshasledtowardsbetterunderstan
dingoflocalgovernmentimportanceanditsdevelopment.

 Овај рад је примљен 18. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
ИСВЕТСКАЕКОНОМСКАКРИЗА

Сажетак
Студију“Глобализацијаи светскаекономскакриза”
чининеколикоцелина,одчегасеиздвајајудвеглавне.
У првој, назначене су карактеристике и савремене
дефиниције глобализације као парадигмалног проце
сасветскепривреде.Другидео,дајеприказузрокаи
генезесветскефинансијскекризеистимувези,ела
борираодносизмеђудијагнозеуфазамаразвојагра
ђанскогдруштваизначајаизградњесопственестра
тегије,наосновамакарактеристикаглобализацијеи
новогекономскогпореткаусвету.Закључакфокусира
значајизградњевластитестратегијеразвојапрема
последичноузрочнимаспектимаглобализације иин
тегрисанесветскепривреде
Кључнеречи:глобализација,светскафинансијскакри
за,дијалектикаграђанскогдруштва,сопственастра
тегија

Gло ба ли за ци ја у нај оп шти јем сми слу пред ста вља про цес ујед на-
ча ва ња и уни вер за ли за ци је  раз вој них про це са, ши ре ња и ја ча-

ња са рад ње на свет ском ни воу. Као уни вер за лан и ре а лан про цес, 
пре ра стао је у па ра диг му са вре ме них ме ђу на род них еко ном ских 
од но са, ко ји је за хва тио све сег мен те људ ског жи во та и де ло ва ња. 
Гло ба ли за ци ја је ве о ма сло жен про цес ви ше ди мен зи нал ног ка рак-
те ра. Она се мо же по сма тра ти са: еко ном ског, по ли тич ког, де мо-
граф ског, тех но ло шког, ин фор ма тич ког, кул ту ро ло шког и дру гих 
аспе ка та. У осно ви до во ди до “са жи ма ња про сто ра и ком пре си је 
вре ме на”, но ве ме ђу на род не по де ле ра да и ин тер на ци о на ли за ци је 
про из вод ње (под ву као аутор). 
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По је ди ни ауто ри сма тра ју глав ном ка рак те ри сти ком са вре ме-
не свет ске при вре де тренд ка ре ги о нал ној ин те гра ци ји. У су шти ни 
ра ди се о ду а ли стич ки - исто вре ме но ком пле мен тар ним, али и ан-
та го ни стич ким про це си ма. Пре ма ми шље њу Р. Про ди ја, еx-пред-
сед ни ка Европ ске ко ми си је и ита ли јан ске Вла де, тр го вин ски бло-
ко ви ће пре гра ди ти бло ко ве (»bu il ding blocks«) не го ка ме ње спо-
ти ца ња (»stum bling blocks«) на пу ту ка сло бод ној тр го ви ни у све ту. 
»Не ка да се ве ћи на европ ских ком па ни ја упо ре ђи ва ла са кон ку рен-
ти ма из дру гих европ ских зе ма ља, а да нас су су о че не са сна жном 
кон ку рен ци јом на ро чи то из Аме ри ке и Ја па на, тј на мно го ве ћој 
сце ни где кон ку рен ци ја по при ма ствар но гло бал на обе леж ја«.1)

Но ви ја ин те гра ци о на кре та ња у азиј ско-аме рич кој зо ни по ка-
зу ју да су тр го ви на и ин ве сти ци је глав ни по кре та чи ин те гра ци је. 
Да нас се 2/3 свет ске тр го ви не од ви ја уну тар два де се так ве ћих или 
ма њих еко ном ских ин те гра ци ја, при че му Европ ска Уни ја ап сор-
бу је ½ тог уде ла.

Гло ба ли за ци ја има свој “цен тар и пе ри фе ри ју”, раз ви је ни “се-
вер” и не раз ви је ни “југ”. По ред три зо не про спе ри те та (аме рич ка 
FТАА – сло бод но тр жи ште две Аме ри ке, азиј ско-па ци фич ка еко-
ном ска са рад ња - АPEC и ЕU) на ко ји ма је за сно ван про цес ре ги о-
нал них ин те гра ци ја у све ту, као ем бри о на гло ба ли за ци је, про фи ли-
са не су и зо не ин те ре са. Пре ма  те ри то ри јал ном пре се ку, у окви ру 
раз ви је ног “се ве ра” те гру па ци је чи не:

– САД и зе мље ко је јој ин кли ни ра ју и ужи ва ју њи хо ву по др-
шку, гло ба ли зо ва не при вре де: Мек си ка (NAF TA), Ар ген ти-
не и Бра зи ла (»тр жи ште ју га« - МЕRCOSUR);

– Ве ли ка Бри та ни ја и зе мље тзв. »за јед нич ког до бра« (Com-
mon we alth) и 

– Фран цу ска и ње на за јед ни ца на ро да (Фран ко фо ни ја).
Осим на ве де них ла ти но а ме рич ких зе ма ља (ЛАЗ), у гру пи зе-

ма ља у раз во ју  »не раз ви је ног ју га« из дво ји ле су се на пред не еко-
но ми је: но во ин ду стри ја ли зо ва них зе ма ља Ази је (азиј ске »NIC-s 
тзв. ма ли азиј ски ти гро ви«) и зе мље тра ди ци о нал не из во зни це 
наф те (ОPEC). Оне на пу шта ју тра ди ци о нал но рад но-екс тен зив не 
ин ду стри је и пу тем стра них ди рект них ин ве сти ци ја (СДИ) се све 
ви ше пре о ри јен ти шу на про пул зив не гра не ин ду стри је: ауто мо-

1) Де таљ ни је о Евро пи, гло ба ли за ци ји и ме ђу на род ној кон ку рен ци ји – Про ди Ро ма но  
МојаЕвропа, Бе о град, БМГ, 2002, стр. 116-117;
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бил ску, елек трон ску, хе миј ску и пе тро хе миј ску ин ду стри ју, тј. на 
суп сти ту тив не ин ду стри је и/или услу ге, као за ме ну за из воз наф те 
и га са, као је ди ног из во ра при хо да.

Основ ни чи ни о ци гло ба ли за ци је су: на уч но-тех нич ки про грес, 
тен ден ци је ши ре ња ка пи та ла и пре ва зи ла же ње уских на ци о нал-
них гра ни ца. Раз вој тран спорт них си сте ма, ин фор ма ти ке и те ле-
ко му ни ка ци ја, ли бе ра ли за ци ја ме ђу на род них еко ном ских од но са, 
ши ре ње де ло ва ња мул ти на ци о нал них ком па ни ја и ба на ка, ин тер-
на ци о на ли за ци ја фи нан сиј ских тр жи шта, до при не ли су ства ра њу 
гло бал не свет ске при вре де и тр жи шта. У те ри то ри јал ном сми слу 
она је би ла за сно ва на на три на ве де на ме га по ла раз во ја. Ин сти ту-
ци о нал но се од ви ја пре ко ме ха ни за ма гло бал них еко ном ских ин-
сти ту ци ја (ММФ, СБ и СТО) и ин стру ме на та ме ђу на род них спо-
ра зу ма од ко јих су нај ва жни ји: би ла те рал ни спо ра зу ми о за шти ти 
ин ве сти ци ја од не ко мер ци јал них ри зи ка, ОЕЦД-ов мул ти ла те рал-
ни спо ра зум о СДИ и пра ви ла у окви ру СТО.

Са ак це ле ра ци јом гло ба ли за ци је 80-тих го ди на, она по ста је је-
дан од нај ци ти ра ни јих пој мо ва у “So cial Sci en ce Ci ta tion In dex”-у, 
тј. ин дек су ци та та у дру штве ним на у ка ма. На во де се са мо се лек то-
ва не де фи ни ци је гло ба ли за ци је, ко је од го ва ра ју при ро ди ра да: 

– Гло ба ли за ци ја у еко ном ском сми слу је про цес, ко јим се сма-
њу ју или пот пу но уки да ју пре пре ке у ме ђу на род ној тр го ви-
ни и по ве ћа ва еко ном ска ин те гра ци ја ме ђу зе мља ма;

– Гло ба ли за ци ја је про цес по ве зи ва ња ин ду стриј ских и фи-
нан сиј ских ак тив но сти на свет ском тр жи шту на осно ва ма 
на уч но-тех нич ке и ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о не ре во лу-
ци је. Гло бал на еко но ми ја је осно ва, а гло ба ли за ци ја је над-
град ња јер је ши ра од еко ном ских од но са; 2)

– Гло ба ли за ци ја је ме ђу на род ни еко ном ски по ре дак (но ви 
свет ски по ре дак) за сно ван на гло ба ли за ци ји про из вод ње, 
тр го ви не и фи нан си ја;

– Дру ги је де фи ни шу као про цес ства ра ња све ве ћег БДП у 
све ту на те ме љи ма убр за не ме ђу на род не раз ме не и про из-

2) Be nja min B., Jihadvs.McWorld, NY, Bal lan ti ne Bo oks, 1996; Hof fi nann R., RisksandOp
portunitiesorLaborPolicyinEurope, Bru xel les, ETUI, 1997,  пре у зе то из Пет ко вић Т., 
“Гло ба ли за ци ја и еко но ми ја за јед ни штва”, Наукаибизнис, бр. 3-4, ВПШ, Ча чак, 2007, 
стр. 86.
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вод ње под окри љем тран сна ци о нал них ком па ни ја (ТНК) и 
из у зет ног убр за ња ме ђу на род них то ко ва нов ца и ка пи та ла.3)

Оно што им је за јед нич ко је сте то да, та кав еко ном ски по ре дак 
ни је свет ски,  јер не из ра жа ва во љу ве ћи не, већ тран сна ци о нал ни. 
Гло ба ли за ци ја су жа ва мо гућ но сти др жа ва да фор му ли шу и спро во-
де на ци о нал не стра те ги је и по ли ти ке раз во ја и не ре ша ва про бле ме 
не јед на ко сти у ме ђу на род ним окви ри ма (под ву као аутор).

Јед на од из ве де них те о ри ја гло ба ли за ци је, “мо дел гло бал не 
фраг мен та ци је” по ла зи од то га да, у гло бал ној кон ку рен ци ји не 
уче ству ју др жа ве, већ по је ди не зо не или ре ги је. Свет ска при вре да 
има “гра до цен трич ни мо дел” у ко ме цен трал ну уло гу има ју до ми-
ни ра ју ћи гло бал ни гра до ви (Ac ting Glo bal Ci ti es)4) где се на ла зе:

– ма ти це ТНК и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја,
– цен три ино ва ци ја (“high-tech pro iz vod nje”) и ис тра жи вач ких 

ла бо ра то ри ја,
– по је ди нач не фор ди стич ке ин ду стриј ска зо не за нај ква ли тет-

ни је ро бе.
Та “дво ри шта ме тро по ла и ре ги ја” рас по ла жу: “high-tech” 

услу га ма (на ба зи на у ке и про из вод ње, оф шор бан кар ства, по ре ски 
ра је ви), ин ду стри јом за ма сов ну по тро шњу у сло бод ним зо на ма, 
на ба зи јеф ти ног ра да, обез бе ђе ном си ро вин ском ба зом и про це-
сном про из вод њом пре храм бе них ар ти ка ла, као и раз ви је ним услу-
жним де лат но сти ма (сло бод но вре ме) и ту ри змом.

До бар при мер кон тра ста цен тра и пе ри фе ри је је Ин ди ја. У зе-
мљи где 1/3 ста нов ни штва жи ви у си ро ма штву, са ДП/пер ка пи та од 
460 УСД (2001), 30% не пи сме них му шка ра ца, на ба зи СДИ (out so-
ur cing), раз ви је на је сна жна ин фор ма тич ка ин ду стри ја и из воз од 
10 ми ли јар ди до ла ра.  

По ред ме ђу на род не тр го ви не и СДИ из ве де них из аку му ла ци-
је и кон цен тра ци је ка пи та ла, стра те гиј ске али јан се (СА) су је дан 
од по кре та ча про це са гло ба ли за ци је. Основ ни раз ло зи за ства ра ње 
стра те гиј ских али јан си су:

– сма њи ва ње тро шко ва раз во ја но вих про из во да,
– раз вој и при ба вља ње но вих тех но ло ги ја,

3) Илић Б., Јо ва но вић Га ври ло вић П., Гра ча нац, А., Међународнаекономијаифинансије, 
Ча чак, ВПШ, 2006,  стр. 103.

4) Sas sen, Sa skia, TheGlobalCity:NewYork, London, Tokyo,  Prin ce ton Uni ver sity Press, 
1991;  Shep pard E. & Bar nes J.T., ACompaniontoEconomicGeography, 2000; Mar tin Ron, 
InstitucionalApproachesinEconomicGeography, chap ter 6, Blac kwell Com pa ni ons to Ge-
o graphy, Ox ford и дру ги: http://ci te se er.ist.psu.edu/;
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– при ба вља ње мар ке тин га и/или ме наџ мен та тзв. “know-
how”,

– да се лак ше уђе на не ко на ци о нал но или ре ги о нал но тр жи-
ште и 

– да се при ба ви нео п хо дан ка пи тал за од ре ђе на ин ве сти ци о на 
ула га ња.

Основ не еко ном ске по сле ди це про це са гло ба ли за ци је (не ки 
фак то ри су узроч но-по сле дич ни) су: 

– ве ћа сто па ра ста ме ђу на род не тр го ви не у од но су на сто пу 
ра ста свет ске про из вод ње (гра фи кон 1);

Гра фи кон 1.  Обим свет ске тр го ви не и про из вод ње у ери ре ги о на-
ли за ци је и гло ба ли за ци је свет ске при вре де

 - тр го ви на                 - про из вод ња
Из вор: WTO (2006) Sta ti stics – Over vi ew 2005

– по раст ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла и СДИ,
– ерозија националних суверенитета и граница, иза зва на 

као по сле ди ца број них ме ђу на род них уго во ра (основ ни на-
ве де ни),

– развојглобалнихфинансијскихсистема,
– раст уче шћа МНК у свет ској при вре ди и на свет ском тр жи-

шту,
– по ве ћа на уло га ме ђу на род них фи нан сиј ских и тр го вин ских 

ин сти ту ци ја: ММФ, СБ, СТО, WIPО (свет ска ор га ни за ци ја 
за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не).5)

Осно ве са вре ме ног свет ског тр жи шта чи ни про цес гло ба ли за-
ци је. Ви со ки тех но ло шки раз вој за по сле ди цу има огра ни чен еко-
ном ски су ве ре ни тет. На ово ука зу је и хар вард ски про фе сор Рајх6), 
ко ји ка же да је су ве ре ни тет др жа ва под уда ром МНК услед про до-
ра ви со ких тех но ло ги ја ко је бри шу гра ни це на ци о нал них при вре-

5) Ин тер нет: Гло ба ли за ци ја, web si te wi ki pe dia.org;
6) Re ich R.,TheWorkofNationsPreparingOurselvesfor21stCenturyCapitalism, Har ward, 

1991
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да. По ње му, свет ска при вре да је гло бал на еко ном ска мре жа ко ја 
по ста је основ ме ђу на род ног еко ном ског по рет ка. Пре ко по ло ви не 
спољ но тр го вин ских то ко ва да нас се од ви ја пу тем раз ме не цен тра-
ла МНК са сво јим фи ли ја ла ма у ино стран ству. Је дан од основ них 
про бле ма чи ни ево лу ци ја на ци о нал них еко но ми ја у је дин ствен ме-
ђу на род ни си стем (под ву као аутор). При то ме, су шти ну функ ци о-
ни са ња са вре ме не свет ске при вре де чи ни:

1. хо ри зон тал ни тип гло ба ли за ци је и
2. функ ци о нал ни тип гло ба ли за ци је.
Код хо ри зон тал ног ти па, свет ска при вре да ин те гри ше се при-

бли жа ва њем, укла ња њем ин сти ту ци о нал них пре пре ка по те ри то-
ри јал ном пре се ку. Ка рак те ри ше је све ве ћа ме ђу за ви сност на ци о-
нал них еко но ми ја са свет ском при вре дом. Код функ ци о нал ног ти-
па, ТНК те же за до ми на ци јом и пот чи ње но сти оста лих на свет ском 
тр жи шту.

У са вре ме ној еко но ми ји без гра ни ца функ ци о ни са ње “не ви-
дљи ве ру ке тр жи шта” Ада ма Сми та до сти гло је сна гу о ка квој он 
ни је ни раз ми шљао.7) По ра стом пер ка пи та до хот ка у број ним зе-
мља ма, по ве ћа ло се уче шће по тро ша ча са дис кре ци о ним до хот ком 
ко ји су но си о ци тра жње. Си сте мом угле да ња до ла зи до уни фи-
ка ци је по тре ба и уку са по тро ша ча. Ту ри зам и пу то ва ња, си сте ми 
ин фор ми са ња и ко му ни ци ра ња до при но се ства ра њу гло бал ног по-
тро ша ча, од но сно ујед на ча ва ња уку са и зах те ва.

Глобализацијаобухвата ши рок ра спон ма те ри јал них и не ма-
те ри јал них аспе ка та про из вод ње, ди стри бу ци је, ме наџ мен та, фи-
нан си ја, де ви зних и роб них тр жи шта, ин фор ма ци о них и ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја и пре све га: концентрацију и акумулацију
капитала. Еко но ми ја, као кр во ток све та, во ди све гу шћој мре жи 
по ве за но сти. Ко му ни ка циј ска ре во лу ци ја (са те ли ти, ми кро чи по-
ви, оп тич ка влак на, ин тер нет) за по че та 60-тих го ди на, дра стич но 
је уве ћа ла про ток ин фор ма ци ја, уз сма ње ње те ле ко му ни ка циј ских 
тро шко ва и тран сфе ра на фи нан сиј ским тр жи шти ма. Дру гу ва жну 
про ме ну чи ни де ре гу ла ци ја на ци о нал них тр жи шта ка пи та ла и сма-
ње ње ца рин ских сто па, што је отво ри ло на ци о нал на тр жи шта за 
стра ни ка пи тал и омо гу ћи ло екс пан зи ју ме ђу на род не тр го ви не.

7) Oh mae, K (1995), “Put ting Glo bal lo gic First”, Lon don, Har vard Bu si ness Re vi ew Ja nu ary-
Fe bru ary, p.119
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Иде о ло шке осно ве чи не јој вред но сти ли бе рал но-ка пи та ли-
стич ког си сте ма. При ват но вла сни штво, ин ди ви ду ал не сло бо де и 
де мо кра ти ја су јој ли це, еко ном ска ефи ка сност и кон ку рен ци ја по-
кре тач ка сна га, а про фит и уве ћа ње ка пи та ла основ ни циљ. Рас по-
де ла бо гат ства, со ци јал на сфе ра, очу ва ње при ро де, ра за ра ње дру-
штве них струк ту ра и по ни шта ва ње су ве ре ни те та зе ма ља и мно ге 
па то ло шке дру штве не по ја ве, ње но су на лич је.8) Тех но ло ги ја, фи-
нан си је и вој на моћ су сна жан осло нац ње ног ши ре ња и ја ча ња. 

Гра фи кон 2. при ка зу је по раст ја за на ре ла ци ји Се вер – Југ, као 
на лич ја гло ба ли за ци је. САД су у 2001. г. има ле не то увоз ка пи та ла 
ве ћи од 420 млрд. дол. У истом пе ри о ду све ЗУР и ЗУТ има ле су 
не то увоз при ват ног ка пи та ла од све га 31,3 млрд. дол. и не то увоз 
јав ног ка пи та ла од 37,2 млрд. дол.9) Суб вен ци је и дру ге ин тер вен-
ци је у по љо при вре ди у ви со ко ра зви је ним зе мља ма до сти гле су ни-
во од 1 млрд. до ла ра днев но или шест пу та ви ше од свих по мо ћи 
ЗУР у све ту.10)

Гра фи кон 2. Нај бо га ти ји и нај си ро ма шни ји у све ту 2004. го ди не
  (ГДП пре ма ку пов ној мо ћи пер ка пи та/УСД)

Из вор: The World Bank 2006, http://uca tlas.ucsc.edu/gdp_new/GDP2004

8) Мак си мо вић С., збор ник Глобализацијаитранзиција, Бе о град, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, 2001, стр. 32.

9) “World Eco no mic Outlo ok”, 4/2002;
10) World Bank 2002, “Me e ting the Po verty Chal len ge: The World Bank’s Go als and Stra te gi-

es”, Was hing ton D.C, An nual Re port;
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Да би се до кра ја ра све тли ли од но си из ме ђу бо га тих и си ро-
ма шних, ни је до во љан по да так о пер ка пи та до хот ку, већ ка ко се 
ге не ри са ни при ход ди стри бу и ра кроз по пу ла ци ју. То се ме ри тзв. 
“Gi ni in dex”-ом, по чев од 0 ко ја од ра жа ва ап со лут ну јед на кост, док 
мак си мал ни из нос 100, озна ча ва ап со лут ну не јед на кост (та бе ла 1).

Да би јед на зе мља по ста ла део гло бал ног тр жи шта и укло пи-
ла се у све тлу стра ну гло ба ли за ци је, мо ра да ис по шту је од ре ђе на 
уни форм на пра ви ла: при ват ни сек тор тре ба да је глав ни по кре тач 
еко ном ског ра ста, ни ску сто пу ин фла ци је и ста бил не це не. При 
нај ма њој сум њи у не по вољ на еко ном ска кре та ња у од ре ђе ној зе-
мљи, ка пи тал се ма сов но по вла чи. Екла тант ни при ме ри су азиј ска 
фи нан сиј ска кри за (1997. г. на кон на глог па да тај ланд ске ва лу те) и 
до ми но ефе кат кри за у ЛАЗ (Бра зил и Ар ген ти на).

Та бе ла 1. Ги ни ин декс ди стри бу ци је ДП/ по пу ла ци ју,  
пре ма зе мља ма

Земљесанајвећом
неједнакости

Земљесанајвећом
једнакости

1. 
2. 
3. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
20. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.

На ми биа
Ле со то                                                 
Си е ра Ле о не 
Бра зил  
Па на ма
Гва те ма ла
Ћи ле  
Хон ду рас
Еква дор       
Ел Сал ва дор   
Ар ген ти на  
Зам биа
Ни гер   
Сва зи ленд  
Гам би ја
Зим баб ве
Ко ста Ри ка
Ма ле зи ја
Ве не цу е ла
Мадагаскар

74.3 
63.2 
62.9 
57.0 
56.1 
55.1 
54.9 
53.8 
53.6 
52.4 
51.3 
50.8 
50.5 
50.4 
50.2 
50.1 
49.8 
49.2 
48.2 

47.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
7. 
8. 
 

10. 
11. 
12. 
13. 
15. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
29.

Дан ска  
Ја пан  
Швед ска   
Че шка Ре пу бли ка  
Нор ве шка  
Сло вач ка
Бо сна и Хер це го ви на   
Фин ска  
Ма ђар ска  
Укра и на  
Не мач ка  
Сло ве ни ја
Хр ват ска  
Бу гар ска  
Хо лан ди ја  
Ру му ни ја   
Ал ба ни ја    
Ј. Ко реа,   
Ка на да     
Фран цу ска   
Молдавија    

24.7 
24.9 
25.0 
25.4 
25.8 
25.8 
26.2
26.9 
26.9 
28.1 
28.3 
28.4 
29.0 
29.2 
30.9 
31.0 
31.1 
31.6 
32.6 
32.7 
33.2

Из вор: World De ve lop ment In dex 2007, The World Bank

До ско ра шње про це се гло ба ли за ци је ка рак те ри сао је тренд ре-
ги о нал ног укруп ња ва ња.  Та ко нпр. ита ли јан ска бан ка »Уни кре ди-
то« ку пи ла је аустриј ско-не мач ку »ХВБ гру пу« и ти ме фор ми ра ла 
нај ве ћу бан кар ску гру па ци ју у Евро пи. Европ ски ги гант »Ади дас« 
ку пио је ни шта ма ње по зна ти »Ри бок«, ка ко би па ри рао на свет-
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ском тр жи шту »аме рич ком »Ни ке«-у, или не мач ки про из во ђач 
ауто мо би ла »BMW« је ку пио чу ве ни бри тан ски »Ро верс«, ка ко би 
осво јио ен гле ско тр жи ште и сте као ли дер ску по зи ци ју у сег мен ту 
ли му зи на на европ ском тр жи шту.  Гло ба ли за ци ја је до ве ла и до 
СА из ме ђу МНК из раз ли чи тих тр го вин ских бло ко ва, све у ци љу 
па ри ра ња кон ку рен ци ји на ре ги о нал ном или гло бал ном ни воу, тј. 
ра ди по ве ћа ња тр жи шног уче шћа („Да и млер-Бенз/Крај слер“ са да 
у СА са итал. „ФИ АТ“-ом vs. „То јо та“, „Форд“ и „ГМ“, или „Ре но/
Ни сан“ као ди рек тан од го вор на европ ску стра те гиј ску али јан су 
ПСА  „Пе жо Си тро ен“, „Со ни-Ерик сон“ вс. „Но киа“, итд.). Али ко 
је мо гао да оче ку је да ће ки не ски „Ле но во“ ку пи ти „IBM“-pc dept., 
тј. да ће ано ним ни ки не ски „Ги ли“ ку пи ти од „Форд Мо торс ко.“, 
европ ског го ро ста са „Вол во“.11)

КРУЖЕЊЕДИЈАЛЕКТИКЕИСТОРИЈЕ
ИСВЕТСКАЕКОНОМСКАКРИЗА(ДЕБАТА)

По ле ми шу ћи са од ре ђе ним за кључ ци ма у сту ди ји Н. Цве ти ћа-
ни на »Гло бал на еко ном ска кри за, кру же ње ди ја лек ти ке исто ри је и 
ра ђа ње но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ме у XXI ве ку12), аутор 
из во ди за кључ ке да се »гра ђан ско дру штво од кон сти ту и са ња у 
15. ве ку кре та ло у фа за ма: на прет ка, де ка ден ци је и кри зе, ста би-
ли за ци је и опет но вог на прет ка«, те по на вља њем истих фа за, све 
до да на шњих да на. Ела бо ри ра ју ћи раз ли чи та раз до бља ли бе рал не 
ци ви ли за ци је, аутор опе ри шу ћи са мо са од ре ђе ним ва ри ја бла ма, 
из во ди тач не за кључ ке о фа зном раз во ју гра ђан ског дру штва. Са-
да шње гра ђан ско дру штво, по Цве ти ћа ни ну, на ла зи се у фа зи кри-
зе, те да сле ди фа за ста би ли за ци је на ба зи син те зе ли бе рал них и 
ан ти ли бе рал них еле ме на та. Аутор на во ди и са вет ни ка пред сед ни-
ка Оба ме, еко но ми сту Ну ри је ла Ру би ни ја, ко ји се за ла же за на ци о-
на ли за ци ју аме рич ких ба на ка!

Два бит на еле мен та ко ја ни су или су са мо по вр шно до дир ну та 
у овој ана ли зи су:

– чи ње ни ца да се гра ђан ско дру штво учвр сти ло фран цу ском 
бур жо а ском ре во лу ци јом, а да је по том углав ном би ло вла-

11) AFP/The Lo cal (news@the lo cal.se)
12) Ви де ти: Цве ти ћа нин Н., »Гло бал на еко ном ска кри за, кру же ње ди ја лек ти ке исто ри је и 

ра ђа ње но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ме у XXI ве ку«, збор ник Кризаиглобализа
циј, Бе о град, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2009.
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да ју ћа фор ма на осно ва ма »pax bri ta ni ca« у 19. и »pax ame ri-
ca na« у 20. ве ку, тј. ан гло-сак сон ском мо де лу;

– дру го, да су со ци ја ли зам и др жав ни ин тер вен ци о ни-
зам у ка пи та ли зму до ве ли до нај ве ћих тех нич ких до-
стиг ну ћа (ко смо на у ти ка, ин тер нет, ма со ван тран спорт, 
итд.).

Свр ха уно ше ња но вих па ра ме та ра ни је усме ре на на ме ре ње 
до стиг ну ћа и ма на у раз во ју ли бе рал не ци ви ли за ци је, ко је на во ди 
и аутор Цве ти ћа нин: од свет ских ра то ва, до сло бод не пред у зет нич-
ке ини ци ја ти ве, ко ја је раз ви ла ка пи та ли стич ка дру штва на за па ду 
до не слу ће них раз ме ра.  Па жња се фо ку си ра пре све га на од ре ђе ње 
но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ма у XXI ве ку. То је и ра зу мљи-
во, јер у за ви сно сти од то га тре ба гра ди ти и соп стве ну стра те ги ју.

Мул ти на ци о нал ни ка пи тал из ба цио је сво ју де ви зу: “капитал
немаотаџбине”, па ра фра зи ра ју ћи сло ган ра ног ко му ни стич ког по-
кре та “про ле те ри јат не ма отаџ би не”. Пре би се мо гло ре ћи “да је 
дух иза шао из бо це”. Због то га и фран цу ски пред сед ник Сар ко зи 
кри ти ку је ли бе рал ни ка пи та ли зам (гло ба ли за ци ју) и по ред Ру си је 
и Ки не тра жи но ву свет ску ва лу ту, уме сто до ла ра. Све објек тив не 
ана ли зе го во ре да ће  већ у пр вој по ло ви ни овог ве ка до ћи до про-
ме не зе ма ља ли де ра. У пр вом пла ну су зе мље тзв. БРИК-бло ка: 
Ки на, Ру си ја, Ин ди ја и Бра зил.

Цен трал не бан ке свих зе ма ља у све ту др же ви ше до ла ра и до-
лар ских об ве зни ца, не го би ло ко је дру ге имо ви не де но ми но ва не у 
дру гим зна чај ни јим кон вер ти бил ним ва лу та ма, што илу стру је гра-
фи кон 3. (2,536 три ли о на дол. је у фун та ма, је ни ма и не што ма ње у 
дру гим зна чај ни јим кон вер ти бил ним ва лу та ма). 

Из гра фи ко на 4. ви ди се да ЗУР у ства ри има ју ве ће де ви зне 
ре зер ве, пр вен стве но у до ла ри ма, од ин ду стриј ски раз ви је них зе-
ма ља! За хва љу ју ћи до ла ру као свет ском нов цу и до са да шњој ре-
зер вној свет ској ва лу ти и ин тер вен ци о ни зму, САД већ по о дав но 
глав ни ну бу џет ског (уку пан дуг пре шао је фан та стич них 14 трил. 
дол., уз днев ни раст од 3,83 млрд. дол., што је до ве ло до озбиљ них 
раз ми мо и ла же ња из ме ђу Пред сед ни ка и Кон гре са САД) и спољ-
но тр го вин ског де фи ци та фи нан си ра ју до лар ским по тра жи ва њи ма 
стра на ца. Ра ди се и о  не сум њи вој до би ти од се њо ра же. 
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Гра фи кон 3. До ми на ци ја до ла ра у од но су на дру ге ва лу те у мо не-
тар ним ре зер ва ма цен трал них ба на ка у све ту

Гра фи кон  4. Де ви зне ре зер ве РЗ и ЗУР у све ту (у трил.до ла ра, 
квар тал ни по да ци)

У тр го ви ни са све том, САД бе ле же го ди шњи дéфи цит од 700 
млрд. до ла ра. Де фи цит се углав ном фи нан си ра из стра них порт фо-
лио ин ве сти ци ја у об ве зни це “Тре жу ри”-а, ко је су до сти гле из нос 
од 3 три ли о на до ла ра.13). Бу џет ски де фи цит САД за 2011. г. из но-
си ће 1,3 три ли о на до ла ра!14) Фи нан сиј ска ињек ци ја Ад ми ни стра-
ци је од 85 млрд. дол. 2008. г., бан кар ско-оси гу ра ва ју ћој ком па ни ји 
«Ame ri can In ter na ti o nal Gro up Inc.», спре чи ла је пре ма про це на ма 

13) Mo ney Mor ning, Bal ti mo re
14) Mo ney Mor ning: “Oba ma De fi cit Brings Us Clo ser to the Brink of Na ti o nal Ban kruptcy”, 

Bal ti mo re, Feb.3rd 2010.
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нај ве ћу не за по сле ност од 25% (тре нут на сто па не за по сле но сти је 
9,7%),  на кон ве ли ке де пре си је.15) Ве ли ки број ба на ка има кон та-
ми ни ра не ак ти ве. Уоста лом то је био и оки дач фи нан сиј ске кри зе. 

 Кри за от по че та сеп тем бра 2008. г. до ве ла је не ко ли ко во-
де ћих ин ве сти ци о них ба на ка, као што су “Leh man Brot hers” (бан-
кро ти ра ла), “Gold man Sachs i Mer rill Lynch” (пре у зе та од “Bank 
of Ame ri ca” за 50 млрд. до ла ра) у го то во без из ла зан по ло жај, због 
углав ном пре на ду ва ног ба ло на на тр жи шту не крет ни на.16) Основ-
на два ге не ра то ра тра жње у ци вил ном ре ал ном сек то ру аме рич ке 
при вре де су гра ђе ви нар ство и ауто мо бил ска ин ду стри ја, ко ји су 
у нај ве ћој кри зи на кон ве ли ке еко ном ске кри зе. Цен трал на бан ка 
САД (ФЕД) по пр ви пут је ре а го ва ла на тр жи шту ко мер ци јал них  
хар ти ја од вред но сти  од ве ли ке де пре си је.

Нај ве ћу бри тан ску фи нан сиј ску ин сти ту ци ју на тр жи шту не-
крет ни на (mort ga ge len der) „ХБОС“, спа сао је ку по ви ном још ве ћи 
„Лојдс“. Тре жу ри САД је до нео про грам о от ку пу 700 млрд. дол.  
кон та ми ни ра них оси гу ра ња кре ди та из да тих по осно ву ула га ња у 
не крет ни не. Бан ка „Was hing ton Mu tual“ са ак ти вом од 328 млрд. 
дол. про па да (нај ве ћа бан ка у исто ри ји САД ко ја бан кро ти ра ла). 
Тог „цр ног сеп тем бра“, хо ланд ска, лук сем бур шка и бел гиј ска вла-
да от ку пљу ју 49,9% имо ви не ба на ка и оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја. 
Не мач ка вла да обез бе ђу је „Hi po Real Esta te“ 50 млрд. дол. кре дит-
них га ран ци ја ка ко би је спа си ла од про па сти. Исланд узи ма за јам 
од Ру си је од 5,5 млрд. дол. ка ко би спа сао од бан кро та две нај ве ће 
бан ке, док Шпа ни ја осни ва хи тан фонд од 40-68 млрд. дол. ка ко би 
ку пи ла имо ви ну шпан ских ба на ка. Ок то бра 2008. европ ске вла де 
об ја вљу ју до но ше ње па ке та фи нан сиј ске по мо ћи у из но су од 2,5 
три ли о на дол. у ци љу ре ка пи та ли за ци је фи нан сиј ског сек то ра.17) 
Ме ђу на род не ин сти ту ци је (ММФ, СБ и ЕУ) одо бра ва ју зај мо ве 
Ма ђар ској од 25 млрд. дол, ка ко би је спа си ли од бан кро та, док је 
ЕУ одо бри ла кре ди те Грч кој ра ди по кри ва ња огром ног бу џет ског 
де фи ци та и спре ча ва ња бан кро та зе мље чла ни це зо не евра, што је 
иза зва ло флук ту а ци ју евра пре ма во де ћим свет ским ва лу та ма.

На дру гој стра ни, Ки на је уче тво ро стру чи ла БДП у по след ње 
две де ка де XX ве ка, а циљ је да се ДП из 2000. г. уче тво ро стру чи 

15) Ибид, 
16) The World BankGlobalEconomicProspectsCommoditiesatthecrossroads, Was hing ton 

DC, IBRD, 2009, p.20-21;
17) Ибид. 
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до 2020. го ди не (са 1,08 на 4,32 три ли о на УСД)!18) Ки не ске де ви зне 
ре зер ве до сти гле су два три ли о на до ла ра! Ки на је зва нич но тре ћа, 
а сход но БДП пре ма ку пов ној мо ћи (per pur cha sing po wer), дру га 
ин ду стриј ска си ла све та и на кра ју про шле го ди не из би ла је на пр-
во ме сто у свет ском из во зу. Пре те кла је САД по оби му ку по ви не 
наф те од Са у ди Ара би је, нај ве ћег свет ског из во зни ка. На про шлом 
са ми ту 20-то ри це за јед но са Ру си јом ста ви ла је на сто зах тев за 
мо дер ни за ци јом за ста ре лог свет ског еко ном ског по рет ка, тра же ћи 
од ММФ да еми ту је соп стве ни ефек тив ни но вац, тј. но ву свет ску 
ре зер вну ва лу ту и свет ски но вац ко ја би за ме ни ла до лар. Ту иде ју 
са да по др жа ва и Фран цу ска.

Чи та ва ана ли за свет ске фи нан сиј ске кри зе у функ ци ји је од ре-
ђе ња но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ма у XXI ве ку. Цве ти ћа нин 
у на ве де ном члан ку сма тра да ће »по зно гра ђан ско дру штво пре-
бро ди ти кри зу на те ме љи ма ли бе рал них и ан ти ли бе рал них еле ме-
на та«. Фак тич ки са истим игра чи ма на свет ској сце ни. Ме ђу тим, 
јед на од ка рак те ри сти ка но вог свет ског по рет ка је сте да се ме ња ју 
зе мље ли де ри. Сва ка струк тур на про ме на за сно ва на је на од но су 
сна га мо ћи.

Не тре ба за бо ра ви ти да је Ки на до XV ве ка би ла су ве ре ни го-
спо дар ме ђу на род не тр го ви не. Ње на тр го вач ка мор на ри ца (tre a su re 
fle et) под ко ман дом ад ми ра ла Женг Хе, по кон цен тра ци ји бро до-
вља и мер кан тил ној но си во сти, до да нас је не пре ва зи ђе на. Да нас, 
не ко ли ко ки не ских ба на ка се увр сти ло ме ђу во де ћим у све ту: In du-
strial & Com mer cial Bank of Chi na Li mi ted, Chi na Con struc tion Bank 
Cor po ra tion, Agri cul tu ral Bank of Chi na Li mi ted, Bank of Chi na Li mi-
ted19). Клат но се са мо вра ти ло на зад!

Пер фор ман се јед не на ци о нал не при вре де у за ви сно сти су од 
ње них ве за са дру гим зе мља ма, док на ми кро ни воу, ин те гра ци о не 
ве зе омо гу ћа ва ју пред у зе ћу фраг мен ти са ње про из во да или по сло-
ва ња. У са вре ме ним ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма ма ле и 
сред ње зе мље те шко да мо гу по је ди нач но да шти те сво је ин те ре се. 
То је  је дан од глав них мо ти ва за укљу чи ва ње зе мље у ин те гра ци о-
не про це се. Гло ба ли за ци ја по слов них ак тив но сти у ци љу на сту па 
на свет ском тр жи шту мо же се са гле да ти са аспек та глобализације
производње и глобализацијетржишта.Да кле, ни је то ли ко бит но 

18) ИзвештајсаXVIконгресаКПКине, Xinhua News Agency 09. 11.2002;
19) Bankers Almanac, The intelligent source, http://www.bankersalmanac.com/addcon/info-

bank/bank-rankings.aspx
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у ко јој ће се фа зи на ла зи ти ли бе рал на ци ви ли за ци ја, већ ка ко се 
по ста ви ти и струк ту и ра ти на ци о нал ну еко но ми ју у да тим па ра диг-
мал ним то ко ви ма. 

Пр ви аспект, гло ба ли за ци је про из вод ње упу ћу је на ве ћу са рад-
њу са ки не ским фир ма ма у раз ли чи тим ор ган ским фор ма ма, тј. са 
ру ским у сфе ри енер ге ти ке и ис тра жи вач ких про це са. Са дру гог 
аспек та, ја сна је ори јен та ци ја ка тр жи шту 27-ори це, од но сно при-
пад но сти Евро пи, та мо где се Ср би ја у свом пу ном ка па ци те ту од-
у век и на ла зи ла. 

ZeljkoV.Dragojevic,
GLOBALIZATIONANDGLOBALECONOMICCRISIS

Summary
Authors’studyGlobalizationandGlobalEconomicCrisis
consistsofseveralchapterswithtwoofthembeingmain
ones. Infirst chapter therearepresentedcharacteristics
andmoderndefinitionsofglobalizationasaparadigmatic
process of global economy. Second chapter presents the
causesandgenesisofglobalfinancialcrisisand,inregard
withthis,withinthechapterthereareelaboratedtherela
tionsbetweenthediagnosisandphasesofdevelopmentof
civilsocietyandsignificanceofbuildingone’sownstra
tegyon thebasis of characteristicsof globalizationand
neweconomicorderintheworld.Inconclusiontheauthor
madefocusonsignificanceofbuildingone’sownstrategy
of development in accordwith consequentialcasual as
pectsofglobalizationandintegratedworldeconomy.
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Resume

Globalisation is paradigmal process in the World eco
nomy, formof governanceof accumulatedfinancial and
manufacturing capital accrued in gigantic proportions.
Objectivesofintegrationsarecompatibletothatverypro
cess,andtheyare:ensuringofthemorefavorableconditi
onsforthecontinuedandacceleratedeconomicdevelop
ment in the industry, trade,energetics, telecommunicati
ons,transport,agriculture,monetaryandfinancialpolicy.
Dihotomyinmovementofcapitalreflectsitsambitionfor
extendingoutofandbeyondnationalbordersandregional
integrations,i.e,itsglobalcharacter.Itisoneoftherea
sonsforformationofstrategicalliancesattheplanetary
level.
SomeofthebasiccharacteristicsoftheNewWorldEco
nomicOrder are composed of: changing of leading co
untries in theWorld, partnership of national economies
(JointWenturesandinvestments,newtechnologies,cross
licensesandsimilar),productionmovestomoreinhabitat
areas,changingofownership,etc.
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MajorWorld economicfinancial crisis, after Great De
pressionduring30es of thepast century, seems that fi
nally,conceptionof the liberalcapitalism“ressurected”
on thewings of “Reganism”and„Thatcherism“, swept
inahistory.Intheeraofitsascend,itseemedthatalong
timeagorejectedJeanBaptisteSays„LawoftheMarket“
wasforgotten.Neitherconceptsof“thewelfarestate“we
renotabletoprovidelonglastingresultsintheoriginal
conception.Opinionoftheauthoristhateffortstogetout
ofthecrisis,shouldn’tbeguidedtowardphasesinwhich
„thelatecivilsociety”is.Ortoforecastwhenitwillbe
outofthecrisis,i.e,whenthecrisisends,butenergysho
uldbedirectedtobuildourownstrategyofdevelopment
accordingtoconsequentlycausedaspectsofglobalization
andintegratedWorldeconomy,asalreadydiscussedinthe
work.

 Овај рад је примљен 10. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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Pо ли тич ке пар ти је су је дан од нај ва жни јих еле ме на та са вре ме-
ног по ли тич ког жи во та и по ли тич ких си сте ма. Без уло ге по ли-

тич ких пар ти ја да нас ни је мо гу ће за ми сли ли по ли ти ку. Због то га 
се по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је у ве ли ком де лу сво је де лат но сти ба-
ви по ли тич ким пар ти ја ма ор га ни зо ва ним на вер ским осно ва ма1). 
У овом тек сту ће се го во ри ти о нај зна чај ни јој по ли тич кој пар ти ји 
у са вре ме ном Ја па ну ко ја се ба зи ра на ре ли гиј ским осно ва ма. Ја-
пан је пре Дру гог свет ског ра та био шин то и стич ка вер ска др жа ва2). 
Ка ко је шин то и зам пре ма свим по ка за те љи ма био основ на иде о ло-

* Овај текст пи сан је у окви ру про јек та 179008 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство просвете 
и на у ке Републике Ср би је

1) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије, бр.1/2007. 
год. 1.

2) Re i mon Bac hi ka, „A Lo ok at Re li gion in Ja pan“,Политикологијарелигије, бр.1/2010. год. 
4.
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шка осно ва ја пан ског ми ли та ри зма, екс пан зи о ни зма и иде о ло ги је 
слич не не мач ком на ци зму, по сле Дру гог свет ског ра та оку па тор ске 
аме рич ке сна ге су га огра ни чи ле. На про сто ре че но Ја пан је си лом 
при ли ка по стао се ку лар на др жа ва, про тив во ље ја пан ског на ро да. 
Уста вом ко ји је до нет 3 но вем бра 1946. у чла ну 20 је то де фи ни са-
но на сле де ћи на чин’’ Сло бо да ре ли ги је је га ран то ва на сви ма. Ни-
јед на ре ли гиј ска ор га ни за ци ја не ће би ти при ви ле го ва на од стра не 
др жа ве и не ће мо ћи да вр ши би ло ка кву по ли тич ку власт. 2) Ни ко 
не ће би ти при мо ра ван да уче ству је у би ло ко јој вер ској ак тив но-
сти, сла вљу, об ре ду или прак си. 3) Др жа ва и ње ни ор га ни ће се 
уз др жа ва ти од ор га ни зо ва ња вер ске на ста ве или би ло ка кве дру ге 
ре ли ги о зне ак тив но сти’’3)

То се по себ но ви ди из од ред би ко ји ма се де фи ни ше по ло жај 
и уло га ца ра. Цар ској лич но сти је устав по све тио свој пр ви део, 
да кле нај ва жни ји. Та мо је у чла ну 1 ре че но ‘’Цар ће би ти сим бол 
др жа ве и је дин ства на ро да, ње го ва функ ци ја је плод на род не во ље 
ко јој при па да пу ни су ве ре ни тет’’4)

Ко ли ко се то раз ли ку је од ра ни јег уста ва до не тог 1889. ви ди 
се из чла на 4 то га ста ро га уста ва: ‘’Цар је по гла вар др жа ве, ње му 
при па да су ве ре на власт ко ју он вр ши у скла ду са од ред ба ма овог 
уста ва’’5). Цар је исто вре ме но био и вр хов ни све ште ник шин то ре-
ли ги је6) .

Си ту а ци ја се по сле дру гог свет ског ра та пот пу но про ме ни ла. 
Оку па ци о не вла сти су про ме ни ле функ ци ју ца ра и се ку ла ри зо ва ли 
др жа ву. По ли тич ке пар ти је ко је су се фор ми ра ле би ле су фор мал но 
прав но при мо ра не да се др же се ку лар них нор ми и мо ра ле су да по-
шту ју члан 20 уста ва, ко ји је прак тич но за бра њи вао ме ша ње ве ре 
и по ли ти ке. Али све ово што је би ло де фи ни са но ра ни јим уста вом, 
уки ну тим по сле по ра за у Дру гом свет ском ра ту, ни је би ло ла ко 
из бри са ти из ду ше на ро да. За то што пред рат ни об лик по ли тич ке 
ор га ни за ци је ја пан ском на ро ду ни је био на мет нут, већ је био ње го-
ва во ља. На про тив на мет нут је био се ку лар ни по ре дак де фи ни сан 
по сле рат ним уста вом из 1946. го ди не. Али устав и по ли тич ке про-
ме не ни су мо гле та ко ла ко да по ти сну ко лек тив ну свест ја пан ског 

3) http://www.so lon.org/Con sti tu ti ons/Ja pan/En glish/en glish-Con sti tu tion.html (до ступ но 
12.3.2011) 

4) Исто
5) http://hi story.ha no ver.edu/texts/1889con.html (до ступ но 2.3.2011)
6) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Em pe ror_of_Ja pan (до ступ но 2.3.2011)
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на ро да у ко ме је ме сто шин то ре ли ги је игра ло ве ли ку уло гу. До ду-
ше сви они ко ји по зна ју Ја пан го во ре да је то на род са ве о ма син-
кре тич ким ре ли гиј ским ве ро ва њи ма. По зна ти ре ли ги о лог Мир ча 
Ели ја де о то ме ве ли ‘’..че сто се ка же да Ја пан ци жи ве као кон фу-
чи јан ци, да су у бра ку са шин то, а да уми ру као бу ди сти’’7). Шин то 
је ме ђу тим имао жиг не при хва тљи ве ре ли ги је, јер је оп ту жи ван за 
ја пан ски екс а пан зи о ни зам. За то Ја пан ци ни су мо гли да сво је ре-
ли гиј ске зах те ве у од но су на дру штве ни жи вот из ра зе пре ко ње га. 
Али ако су они син кре тич ки ре ли ги о зни, то им је ре спек то ва ње 
ова два дру га ре ли гиј ска ве ро ва ња омо гу ћи ло да сво је ре ли гиј ске 
зах те ве оства ре пре ко та два дру га уче ња и да про ба ју да по стиг ну 
исто оно што су ра ни је по сти за ли са шин том. У ко ри шће њу ова 
два вер ска уче ња су им по себ но по мо гле чи ње ни це да су и бу ди зам 
и кон фу чи ја ни зам би ли жр тве ја пан ског ми ли та ри зма. Глав не ме-
те ја пан ског екс пан зи о ни зма би ле су кон фу чи јан ска и бу ди стич ка, 
Ки на, Ко ре ја, Бур ма итд. Та ко да су ове две ре ли ги је мо гле да у 
ја пан ској си ту а ци ју игра ју, на из ве стан на чин, исту ону уло гу ко ју 
је у Не мач кој по сле дру гог свет ског ра та игра ла је вреј ска ре ли ги ја 
ко ја је би ла жр тва на ци стич ког по ли тич ког про јек та. Упра во због 
то га као ре зул тат по тре бе ве о ма по но сног ја пан ског на ро да да се 
пре вред ну је ја пан ска про шлост и по вра ти до сто јан ство по љу ља но 
због по ра за ис ко ри шће на је вр ло за ни мљи ва вер ска по ја ва ко ја се 
зо ве Со ко-Га каи8).

Со ко Га каи је по стао за ни мљив вр ло бр зо по сле кра ја Дру гог 
свет ског ра та . Али овај вер ски по крет је ство рен у шин то и стич-
ком Ја па ну у вре ме сна жног вој ног екс пан зи о ни зма зе мље из ла зе-
ћег сун ца. Со ко Га каи је бу ди стич ка ор га ни за ци ја ство ре на 1930. 
Њeн осни вач звао се Ма ки гу чи Тсу не са бу ро (Ma ki guc hi Tsu ne sa-
bu ro 1871-1944). По крет је по чео као обра зов ни. Ин спи ра ци ју за 
осни ва ње ор га ни за ци је Тсу не са бу ро је на шао у уче њу бу ди стич ког 
мо на ха Ни чи ре на из 13. ве ка. По ми шље њу Ми ћи ја ки Оку ја ме, ја-
пан ског по ли ти ко ло га ре ли ги је нич рен бу ди зам оства ру је ве ли ки 
ути цај у ра зним сло је ви ма ја пан ског дру штва, а у мо дер ном Ја па-
ну је по себ но по пу ла ран због на ци о на ли стич ких ко но та ци ја ко је 
је мо нах Ни чи рен не го вао и по пу ла ри зо вао кроз сво ју ин тер пре-

7) Мир ча Ели ја де, Водичкрозсветскерелигије, На род на књи га, Ал фа, Бе о град, 1996, стр. 
266.

8) Okuyama Mic hi a ki, „So ka Gak kai as a Chal len ge to Ja pa ne se So ci ety and Po li tics”, Поли-
тикологијарелигије бр.1/2010, год. 4.
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та ци ју бу ди зма9). Већ то да је до во љан од го вор за што је овај по-
крет, за чет 1930, та да био мно го ма ње ути ца јан не го да нас. Та да. 
се по зи ва ње на на ци о на ли зам ни је мо ра ло тра жи ти у бу ди зму, ка да 
је већ др жав ни шин то имао пре вас ход но ту уло гу да ши ри иде ју 
су пер и ор но сти ја пан ске на ци је и да про па ги ра на њој за сно ва ни 
на ци о на ли зам. Али си ту а ци ја је по сле дру гог свет ског ра та би ла 
са свим друк чи ја. Ја пан је био по ра жен. Жр тве огром не. Ско ро да 
ни је би ло по ро ди це без по ги ну лих. Са да су те жр тве мо ра ле да се 
још и оп ту жу ју да су уби це, кр во пи је, рат ни зло чин ци, на ци сти и 
да по ро ди це све то при хва те као ле ги тим но. И да ка ко су они то 
до жи вља ва ли пљу ју по сво јим соп стве ним си но ви ма, оче ви ма и 
де до ви ма ко ји су па ли за по ро ди це ко је их са да по за ко ну мо ра ју 
да бла те или у нај ма њу ру ку да се не бу не ако их не ко као зло тво ре 
бла ти.

У та квој си ту а ци ји10) ни је би ло те шко на ћи по др шку за би ло 
ка кву иде ју ко ја би у при хва тљи вој фор ми мо гла да из вр ши пре-
вред но ва ње до та да шње исто ри је Дру гог свет ског ра та. И ту се ро-
дио про стор за на пре до ва ње иде ја ко је је ши рио и за ко је се за ла гао 
Со ко Га каи. Иако је ње гов осни вач већ би мр тав след бе ни ци су 
сле де ћи ње гов при мер по ста ли ве о ма по пу лар ни у Ја па ну. Што је 
то та ко, ни нај ма ње ни је те шко об ја сни ти. Ја пан ски устав је др жа ву 
учи нио се ку лар ном, али је до зво лио сло бо ду ис по ља ва ња ре ли ги-
о зно сти. То је ка ко смо ре кли под ра зу ме ва ло и шин то. Али ако је 
шин то био сим бол на ци о на ли зма, екс пан зи о ни зма и све га ве за ног 
са тим, љу ди су из бе га ва ли да га отво ре но не гу ју. Та ко су сле де ћи 
пра во на сло бо ду ве ре би ра ли ону фор му ре ли ги је ко ја би би ла 
ле ги тим на а исто вре ме но и мо гу ћи пут ка пре вред но ва њу на ци о-
нал не исто ри је, на ро чи то ско ра шње. То би све тре ба ло да уми ри 
са ве сти по ро ди ца ко је су у ра ту из гу би ле сво је нај ми ли је, за ко је се 
са да твр ди да су ло ши мом ци чи ји при мер не тре ба сле ди ти.

Со ко Га каи се у том сми слу по ка зао као из ван ре дан пут ко-
јим се све то мо же по сти ћи. Са јед не стра не то је вер ско уче ње а 
ре ли ги ја је до зво ље на. Са дру ге то је бу ди зам, да кле ре ли ги ја ко ја 
је би ла жр тва и са ве зник Аме ри ка на ца у не ку ру ку, јер су се бу ди-
стич ке на ци је бо ри ле на стра ни са ве зни ка. До ду ше би ло је ту из у-

9)  Исто
10)  Fujimoto Ryuji, „Political Thought and Religion in Postwar Japan: Focusing on Changes in 

the Early 1970s”, Политикологијарелигије бр. 1/2010, год. 4.
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зе та ка ка кав је био Тај ланд ко ји је са ра ђи вао са Ја пан ци ма11). И на 
кра ју ве о ма ва жан раз лог, чи ње ни ца да је ни че рен бу ди зам на ко ји 
се Со ко Га каи по зи ва раз ви јао и не го вао иде ју ја пан ског на ци о на-
ли зма. По себ но је ва жно да Со ко Га каи ни је био је ди ни по ку шај да 
се на ђе ре ли ги о зна фор ма за из ра жа ва ње ја пан ског на ци о нал ног 
би ћа у усло ви ма се ку лар ног по ли тич ког по рет ка. Али је си гур но 
да се раз вио у ве о ма мо ћан и ути ца јан ре ли гиј ски ор га ни зам по сле 
Дру гог свет ског ра та. и мо же се ка ко по ме ну ти Ми ћи ја ки Оку ја ма 
ка же по сма тра ти као јед но од нај зна чај ни јих удру же ња ни че рен бу-
ди зма12).

У ре ли гиј ском сми слу Со ко Га каи је сво јим след бе ни ци ма обе-
ћа вао да ће по мо ћи оја ча ва њу њи хо вих соп стве них уну тра шњих 
сна га за ре ша ва ње сва ко днев них жи вот них про бле ма а на ко лек-
тив ном ни воу да ће до ве сти до ја ча ња чи та ве за јед ни це, ка ко за јед-
ни ца след бе ни ка уче ња, та ко чи та вог Ја па на. У по ли тич ком сми слу 
Со ко Га каи се по себ но ан га жо вао у ми ров ном по кре ту. Али је то 
ве о ма ди ску та бил но пи та ње са об зи ром да је од по чет ка ис по ља-
вао ве о ма агре си ван став пре ма при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја. Та 
агре сив ност је до ду ше вре ме ном спла сну ла13)

Со ко Га каи је за по че ла сво је ак тив но сти као део јед ног усме-
ре ња ни че рен бу ди зма ко ја се на зи ва Шо шу (shos hu). Ве о ма је ва-
жно да је Шо шу 1991. го ди не екс ко му ни ци ра ла Со ко Га каи под 
оп ту жбом да су скре ну ли са пра вог пу та и на пу сти ли ре ли гиј ску 
ор то док си ју на че рен бу ди зма.14). Ко ли ка је сна га Со ко Га ка иа ви ди 
се пре ма њи хо вим сопствeним по да ци ма. Број по ро ди ца ко је му 
при па да ју бро ји ви ше од 8 ми ли о на на ја пан ском ни воу. Удру же ње 
Со ко Га ки је ор га ни зо ва но и на ме ђу на род ном ни воу. У том сми слу 
број след бе ни ка у све ту пре ма њи ма бро ји око 12 ми ли о на чла но ва 
у пре ко 190 зе ма ља15).

Ве о ма бр зо је ова моћ на ре ли гиј ска ор га ни за ци ја по ка за ла да 
јој циљ ни је са мо ре ли ги о зна об но ва ја пан ског чо ве ка већ и вр-
ло кон крет на по ли тич ка де лат ност. У том сми слу, схва та ју ћи да се 
ре ли гиј ска за јед ни ца не мо же бо ри ти за по ли тич ке ци ље ве у јед-

11)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Hi story_of_Tha i land_%281932%E2%80%931973%29#Wor
ld_War_II (до ступ но 12.3.2011)

12)  Okuyama Mic hi a ki, исто
13)  Исто
14)  Исто
15)  Исто
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ном плу ра ли стич ком и се ку лар ном дру штву Си ко Га каи од лу чу је 
да ство ри сво ју по ли тич ку ор га ни за ци ју. И ти ме ја сно по ка же да су 
ње ни ци ље ви и бит но по ли тич ки а не са мо чи сто вер ски. Су о че на 
са си ту а ци јом у ко јој је вла да ју ћим за ко но дав ством би ло при лич но 
те шко фор ми ра ти вер ску пар ти ју, удру же ње је 1961. го ди не фор-
ми ра ло по ли тич ку гру пу под на зи вом Ко ме и то или Фе де ра ци ју за 
чи сту вла ду, ко ја је 1964. пре ра сла у по ли тич ку пар ти ју. Ко ме и то 
је 1962. по кре нуо пар тиј ски ор ган ''Ко меи Шим бун'' ко ји се штам-
па у 800.000 при ме ра ка16). Пар ти ја је за у зе ла по зи ци ју ко ја се на-
ла зи из ме ђу вла да ју ће Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је и оста лих 
опо зи ци о них пар ти ја ка ква је Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ја па на. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је са ма пар ти ја да је она са да бро ји око 
400.000 чла но ва, 190.000 му шка ра ца, 210.000 же на и 55.000 мла-
дих17). Ка ко ви ди мо пар ти ја има ви ше же на не го му шка ра ца у свом 
члан ству, што је ве о ма не у о би ча је на чи ње ни ца, ба рем за при ли ке 
ко је вла да ју у Ср би ји нпр. Исто та ко по да так да има 400.000 чла-
но ва а да свој пар тиј ски ор ган штам па у 800.000 при ме ра ка, ја сно 
по ка зу је да јој је ути цај да ле ко ве ћи не го што је члан ство. То су у 
ства ри сим па ти зе ри ко ји гла са ју за Ко ме и то.

Чи ње ни ца да је фор ми ра на по ли тич ка пар ти ја ко ја је отво ре но 
би ла про ду же на ру ка јед не вер ске за јед ни це по че ла је да иза зи ва 
кри ти ку ли бе рал но ори јен ти са них но ви на. Об ја вљи ва ни су број ни 
тек сто ви у ко ји ма је по ли ти ка Ко ме и то кри ти ко ва на као по ли ти ка 
ко ја ни је до зво ље на пре ма уста ву, ко ји ја сно за бра њу је ме ша ње ре-
ли ги је и по ли ти ке. То ни је мо гло да не иза зо ве па жњу јав но сти па 
је ја пан ски пар ла мент 70 тих го ди на отво рио рас пра ву о при ро ди 
ове по ли тич ке ор га ни за ци је. То је мо гао да бу де раз лог за за бра ну 
де ло ва ња. Због то га ру ко вод ство Ко ме и та фор мал но рас ки да ве зу 
са Со ко Га каи по кре том. Ру ко вод ство пар ти је је та да из ја ви ло да 
ће по што ва ти устав ну од ред бу о не ме ша њу ре ли ги је и по ли ти ке и 
сто га је про гла си ло сво је одва ја ње од Со ко Га ка иа.

Та чи ње ни ца ме ђу тим ни ко га ни је ствар но уве ри ла да су те 
ве зе пре ки ну те и Ко ме и то је не пре кид но на ме ти ли бе рал них но-
ви на ра, ко ји стал но под се ћа ју на ве зе ко ји пар ти ја има са Со ко-Га-
ка и ем. То ни ка ко ни је оме та ло раст по пу лар но сти ове по ли тич ке 
пар ти је што ја сно по ка зу је рас по ло же ње ве ли ког де ла ја пан ског 
дру штва и њи хов став пре ма се ку ла ри зму. Ко ме и то је по стао то-

16)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/ba sic.html (дoступно 2.3.2011)
17)  Исто
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ли ко зна ча јан да су ве ће пар ти је ко је су осва ја ле власт и до би ја ле 
ман дат да фор ми ра ју вла ду по че ле да по зи ва ју ову пар ти ју да са 
њи ма фор ми ра вла да ју ћу ко а ли ци ју. Ко а ли ци ја ко ја је фор ми ра ла 
вла ду 1993-1994. је у свом са ста ву има ла и Ко ме и то. Сна га Ко ме и-
та је ути ца ла да је ја че стран ке по зи ва ју у вла ду, али и да зах те ва ју 
од ње из ве сне из ме не у сми слу на гла ше ни јег от кло на од ре ли ги је 
да би та ко вла да има ла ле ги ти ми тет. Сто га је Ко ме и то из вр шио 
од ре ђе не из ме не и 1998. го ди не се тран сфор ми сао у пар ти ју ко ја 
се од та да зо ве ''Но ви Ко ме и то''. Све те про ме не су ути ца ле да та-
ко ре фор ми сан Но ви Ко ме и то бу де по зван у ко а ли ци о ну вла ду са 
Ли бе рал но-де мо крат ском пар ти јом и да са њом фор ми ра вла де у 
пе ри о ду ду гом де сет го ди на од 1999-2009.18).

То је ја сно по ка за ло да ре ли ги о зне пар ти је би ло у чи стом ви-
ду, би ло као пар ти је ко је се осла ња ју на од ре ђе не ре ли ги је ни су 
ни ка ква спе ци јал ност ислам ског све та или Евро пе, где по сто је де-
мо хри шћан ске пар ти је, већ да је то прак са свих ве ли ких свет ских 
ре ли ги ја19).

Ко ли ки је зна чај пар ти је на бо ље ће се ви де ти из по да та ка ко-
ли ко је она ме ста осва ја ла на ра зним ни во и ма вла сти. Пр ву ве ли-
ку по ли тич ку ак ци ју је пар ти ја по кре ну ла кри ти ком о ко руп ци ји 
у град ској скуп шти ни То ки ја. Као ре зул тат то га ова је скуп шти на 
рас пу ште на 14. ју на 1965. го ди не. Ка да се не по сред но по сле то га 
Ко ме и то по ја вио на из бо ри ма за гор њи дом пар ла мен та осво јио је 
11 ме ста. Не по сред но по сле то га 24 ју ла 1965 свих 23 кан ди да та 
Ко ме и то су ушли у град ску скуп шти ну То ки ја. Од та да па на да ље 
пар ти ја је кре ну ла ве ли ким ко ра ци ма у ја пан ски по ли тич ки жи вот. 
На из бо ри ма за Пред став нич ки дом ја ну а ра 1967. осво ји ли су 25 
ме ста. Већ де цем бра 1969. по ста ли су тре ћа пар ти ја по ве ли чи ни 
у Ја па ну. Та да су осво ји ли 47 ме ста у Пред став нич ком до му пар-
ла ме на та. По себ но је ва жно да је Комeието од по че та ка сво је ак-
тив но сти пре у зи ма ла и зна чај не спољ но по ли тич ке ко ра ке. Та ко је 
де ле га ци ја Ко ме и то са Ки ном из да ла за јед нич ко са оп ште ње о при-
ја тељ ству са Ки ном. Пар ти ја је на ста ви ла да осва ја зна ча јан број 
ме ста. Ју на 2000. го ди не осво ји ли су по про пор ци о нал ном из бор-
ном си сте му 7,76 ми ли о на гла со ва. То их је уве ло и у вла ду. Вла да 
ко ју је фор ми рао Мо ри хи ро Хо со ка ва 1993. има ла је че ти ри ми-

18) Исто
19) Ми ро љуб Јев тић, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги у је и вер ску 

то ле ран ци ју, Бе о град, 2009.
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ни стра чла но ва Но ве Ко ме и то пар ти је. Са мо го ди ну да на ка сни је 
шест чла но ва Но ве Ко ме и то пар ти је су по ста ли чла но ви ка би не та.
Ка ко ви ди мо ова је пар ти ја би ла је дан од осло на ца вла сти у 
ду гом ни зу го ди на. Све до 2009. ка да је ко ла ци ја из гу би ла 
из бо ре Но ви Ко ме и то је био члан вла де20).

Оно што је за нас нај ва жни је као по ли ти ко ло ге, а по себ но као 
по ли ти ко ло ге ре ли ги је је сте да по ка же мо ка ко је ова пар ти ја ти пи-
чан при мер по ли тич ког ор га ни зо ва ња са ци љем оства ри ва ња ре-
ли гиј ских ци ље ва. При то ме је ве о ма ва жно да је то оства ри ва ње 
вер ских ци ље ва у усло ви ма јед ног се ку лар ног си сте ма ко ји зах те ва 
фор мал но одва ја ње вер ских за јед ни ца од по ли тич ке вла сти.

Има ју ћи све то у ви ду ва ља под се ти ти на го ре из не те чи ње-
ни це да је ову пар ти ју фор ми ра ла вер ска за јед ни ца Со ко Га каи, 
са ци љем оства ри ва ња иде а ла ко је ова фор ма бу ди зма не гу је као 
ве ру сво јих чла но ва. Упра во је због то га пар ти ја ду го би ла а и са да 
је на ме ти ли бе рал но ори јен ти са них но ви на ра и по ли ти ча ра ко ји 
ин си сти ра ју на стро гом одва ја њу ве ре и по ли ти ке од но сно ве ре и 
вер ских за јед ни ца од прав но-по ли тич ког устрој ства зе мље.

Због све га то га ва жно је ви де ти ка ко Но ва Ко ме и то пар ти ја об-
ја шња ва свој од нос пре ма ре ли ги ји. Па све то ва ља упо ре ди ти са 
стaвовима ли бе рал них по ли ти ча ра и но ви на ра ко ји је на па да ју да 
је ње на иде о ло ги ја не спо ји ва са се ку лар ним по ли тич ким по рет ком. 
Го во ре ћи о ве зи пар ти је и Со ко Га ка иа, пар ти ја ка же: ''Со ко Га каи 
је нај ве ћа из бор на ба за ко ја на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу по-
др жа ва Но ви Ко ме и то и ње не по ли тич ке прин ци пе и по ли тич ку 
објек тив ност. Та по др шка се ни ма ло не раз ли ку је од по др шке ко је 
не кој по ли тич кој пар ти ји да ју син ди ка ти или удру же ња ''21). Да кле, 
Пар ти ја по ку ша ва да се оправ да због оп ту жби да је у ства ри про ду-
же на ру ка јед не вер ске за јед ни це, што је уста вом за бра ње но. При 
то ме нор мал но од би ја да ка же да за то има осно ва. јер ју је та вер-
ска за јед ни ца осно ва ла. А чи ње ни ца да су се ове две ор га ни за ци је, 
Со ка Га каи и Ко ме то одво ји ли, не мо ра ни шта да зна чи. Све то из 
јед но став ног раз ло га да при пад ни ци Со ка Га ка иа гла са ју за њих. 
И си гур но не би гла са ли за Ко ме и то да она не спро во ди по ли ти-
ку ко ја Со ка Га ка и ју и да ље од го ва ра. При то ме мо ра се при зна ти 
да ло ги ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња ко је је Евро па на мет ну ла, та-

20) http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/ba sic.html (дoступно 2.3.2011)
21)  Исто
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кве од но се сма тра са свим ле ги тим ним и да је са те тач ке гле ди шта 
до во ди ти за кон ску оправ да ност по сто ја ња Ко ме и то пар ти је не ко-
рект но. Не ко рект но јер су иден тич но ство ре не и де мо хри шћан ске 
и на род не пар ти је у Евро пи. Те пар ти је су ство ре не он да ка да је па-
па Лав XI II дао сво ју ен ци кли ку Re rum No va rum ко јом је охра брио 
ри мо ка то ли ке да се по ли тич ки ор га ни зу ју, јер је то био је ди ни на-
чин да се одр жи ути цај ри мо ка то лич ке цр кве на др жав ном ни воу.22)

Пре ма то ме ако је ја пан ски се ку ла ри зам на мет нут пре ма европ-
ском мо де лу а је сте он да Ко ме и то пар ти ја ни је ни шта дру го не го 
оно што су де мо хри шћан ске пар ти је у Евро пи.Го во ре ћи о чла ну 20 
ко јим се га ран ту је се ку ла ри зам Пар ти ја го во ри да је он на мет нут 
Ја па ну по сле Дру гог свет ског ра та на осно ву европ ског ис ку ства 
ко је је са свим друк чи је не го у Евро пи и да је на мет нут у на ди да 
се ни ка да ви ше из Ја па на не ће по кре ну ти рат. Са мим тим се ин ди-
рект но до ка зу је да је се ку ла ри зам Ја па ну на мет нут са мо због то га. 
По сле дич но то ме, по ру ка је да се ку ла ри зам ни - ка да не би ни био 
на мет нут Ја па ну, да ни је би ло ра та. Са мим да је ве за из ме ђу ре ли-
ги је и по ли ти ке а са мим тим и ве за из ме ђу Со ка Га ка иа и Ко ме и та 
не што са свим при род но. Као до каз за што је ре ли ги ја учи ње на при-
ват ном ства ри Пар ти ја на во ди став из јед ног ме мо ран ду ма ко ји су 
до не ле са ве знич ке оку па ци о не сна ге по сле Дру гог свет ског ра та 
и ко ји је прет хо дио уста ву а са мим тим и се ку ла ри зму. Тај ме мо-
ран дум ка же'' Др жав ни шин то и зам је ко ри шћен од стра не ми ли-
та ри ста и ул тра-на ци о на ли ста у Ја па ну ка ко би се ство рио и не го-
вао вој ни дух ме ђу љу ди ма и да би се оправ дао осва јач ки рат''23) . 
Пре ма то ме Пар ти ја ка же да се ни ка да и не би по ста вља ло пи та ње 
од но са ре ли ги је и по ли ти ке у Ја па ну да ни је би ло ра та. Јер је Ја пан 
др жа ва у ко јој се увек др жа ва ко ри сти ла ре ли ги јом.

По себ но је ва жно да се Пар ти ја об ја шња ва ју ћи сво је пра во да 
де лу је ка ко де лу је и да има би рач ку ба зу ка кву има са свим ис прав-
но ис ко ри сти ла и ар гу мен те ко је јој да ју са ме оку па ци о не сна ге 
ко је су и на мет ну ле по сто је ћи устав. 

Го во ре ћи о ди ску си ја ма по во дом уста ва, Пар ти ја ка же да се 
без об зи ра на чи ње ни цу да се ре ли ги ја од но сно шин то оп ту жу је за 
рат ипак од у ста ло од пред ло же не ме ре да се ди рект но за бра ни уче-
шће ре ли ги о зних за јед ни ца у по ли ти ци на осно ву ста ва ли бе рал не 
по ли тич ке те о ри је ко ја под ра зу ме ва да се др жа ва не сме ме ша ти 

22) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Chri stian_De moc racy (до ступ но 1.3.2011)
23)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html’ (до ступ но 2.3.2011)
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у ре ли ги о зна пи та ња. След стве но то ме Пар ти ја сма тра да је устав 
из ри чи то из бе гао да за бра ни ре ли ги о зним ор га ни за ци ја ма да уче-
ству ју у по ли тич ком про це су24). Са мим тим Пар ти ја по ру чу је да је 
ње но опре де ље ње ле ги тим но и да би рач ка ба за има са свим ле ги-
тим но по ли тич ко пра во да се за ла же и за иде а ле ко ји су ком па ти-
бил ни са по је ди ним вер ским уче њи ма.

Из из ло же ног се са свим ја сно ви ди да Ко ме и то пар ти ја у ства-
ри не не ги ра сво је ве зе са Со ко Га ка и јем, до ду ше не фор мал не, већ 
да до ка зу је да је ње но по на ша ње у скла ду са уста вом. Као по себ но 
ва жан до каз Пар ти ја на во ди став ми ни стра То ку џи ро Ка на мо ри ја. 
Он је ско ро 20 го ди на пре фор ми ра ња пар ти је Ко ме и то ка зао да 
''кла у зу ла о за бра ни вер ским за јед ни ца ма да вр ше по ли тич ку власт 
не мо же да се ту ма чи као ди рект на за бра на по ли тич ких ак тив но-
сти''25).

Из све га што се до са да ре кло и што ће мо да ље ре ћи ви ди се 
да Ко ме и то пар ти ја прак тич но отво ре но бра ни сво ју по зи ци ју ко ја 
се бит но осла ња на при пад ни ке Со ко Га каи. У том сми слу Пар ти ја 
на во ди и ре чи ди рек то ра За ко но дав ног би роа вла де Та као Ох деа 
ко ји ка же ''Чак и ако по ли тич ка пар ти ја ко ју по др жа ва ре ли ги о зна 
ор га ни за ци ја по ста не вла да ју ћа пар ти ја... та си ту а ци ја ни је су прот-
на прин ци пу одво је но сти др жа ве и цр кве ко ју пред ви ђа устав ''.26) 

Због то га нам се чи ни вр ло ка рак те ри стич ним за кљу чак ко ји 
Пар ти ја да је на кра ју сво га пред ста вља ња од но са ре ли ги је и по-
ли ти ке на свом слу жбе ном веб сај ту. Та мо сто ји ''Пи та ње по де ле 
из ме ђу цр кве и др жа ве при вла чи ин те рес са мо ка да кон ку рент ске 
пар ти је или они ко ји су пре ма на ма кри тич ки рас по ло же ни то мо гу 
да ис ко ри сте као по ли тич ки ка пи тал, у из бор ној го ди ни та да они 
ис ти чу да је од нос Но ве Ко ме то пар ти је и Со ко Га ка и ја не у ста ван, 
а за то од ре ђе ни ме ди ји на ла зе ве ли ки про стор. Али оста је чи ње-
ни ца да је др жав но ту ма че ње чла на 20 би ло кон зи стент но ско ро 
по ла ве ка, и две де це ни је пре не го што је Ко ме и то пар ти ја би ла 
ство ре на. Што је још ва жни је ја пан ски су до ви укљу чу ју ћи Вр хов-
ни суд, ко ји је ко нач ни ар би тар о при хва тљи во сти не че га у де мо-
кра ти ји ни ка да ни је до вео у пи та ње или про ме нио то ту ма че ње''27)

24)  Исто
25)  Исто
26)  Исто
27)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html’ (до ступ но 2.3.2011)
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На осно ву све га ре че ног ни је чу дан успех пар ти је Ко ме и то у 
по ли тич ком жи во ту Ја па на. Да то ни је ши ро ко ра ши ре но ми шље-
ње Ко ме и то не би имао та кву по др шку и не би то ли ко ду го био на 
вла сти. Уоп ште су шти на од го во ра на пи та ње да ли је Но ви Ко ме и то 
ре ли гиј ска по ли тич ка пар ти ја и дру го да ли је ње но по сто ја ње ан-
ти у став но, је у ства ри са др жа но у ста ву ко ји смо ра ни је ци ти ра ли 
где се ка же да је при ча о се ку ла ри зму у Ја пан пре не та ме ха нич ки 
из Евро пе и да не од го ва ра при ро ди ја пан ског дру штва. Уоста лом 
за то је и цар пре жи вео устав не ре фор ме. До ду ше са бит но, про ме-
ње ним овла шће њи ма али је ипак пре жи вео. За то што је функ ци ја 
ца ра ко ји је свој ле ги ти ми тет цр пео из ве ро ва ња да је по то мак бо-
ги ње Ама те ра су за др жа на јер ја пан ски на род ду бо ко ве ру је да је то 
та ко и да бу дућ ност Ја па на за ви си од бож је по др шке а она не мо же 
по сто ја ти ако на род не по шту је ње го вог по том ка - ца ра.

Но ви Ко ме и то пар ти ја не би мо гла да функ ци о ни ше да у ши-
ро ким сло је ви ма ја пан ског дру штва ни је ра ши рен ду бок ре спект за 
ја пан ску тра ди ци ју у ко јој је ег зи стен ци ја ја пан ске на ци је и др жа-
ве не мо гу ћа без бож је по др шке. Та ко је нпр. не ка да шњи пре ми јер 
Ја па на тј. шеф вла де Јо ши ро Мо ри 2000. го ди не ре као, обра ћа ју ћи 
се Удру же њу ду хов них ли де ра шин то и зма: ''Ја пан је зе мља бо го ва 
чи ју су шти ну пред ста вља ин сти ту ци ја ца ра''28). Већ то са свим ја сно 
го во ри ка кав је став ве ли ког бро ја Ја па на ца пре ма ре ли ги ји и ца ру 
као по том ку бо го ва. 

Не за бо ра ви мо ра ди се о пре ми је ру, да кле по ли ти ча ру ко ји је 
на ту функ ци ју иза бран во љом би рач ке ве ћи не. Ако се под се ти мо 
да је то вре ме ка да је Но ви Ко ме и то део вла да ју ће ко а ли ци је он да 
је ја сно да су кроз ре чи пре ми је ра би ли из не ти и ста во ви ко а ли ци-
о ног парт не ра. Али са ма чи ње ни ца да је пред сед ник вла де као ја чи 
парт нер то из ја вио по ка зу је да је то би ло ве ћин ско рас по ло же ње. 
Са мим тим пи та ње се ку ла ри зма је ре ла ти ви зо ва но, исто као и од-
нос др жа ве пре ма вер ским за јед ни ца ма.

Ко ли ки је ути цај Ко ме и то пар ти је, Со ка Га ка и ја и оста лих 
ре ли ги о зних ор га ни за ци ја ви ди се у по ли ти ци пре ма вер ским за-
јед ни ца ма ко је је чи ни ла ја пан ска власт на свим ни во и ма. То се 
по себ но ви де ло на при ме ру тре ти ра ња зах те ва вер ских за јед ни ца 
пре ма др жа ви. Пре ма по ме ну том чла ну уста ва ви дљи во је да др-
жа ва тре ба да бу де не у трал на пре ма вер ским за јед ни ца ма и да не 

28) John Breen:, Con ven ti o nal Wis dom and the Po li tics of Shin to in Post war Ja pan,Политико-
логијарелигије бр.1/2010, год. 4.
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да је сред ства из сво јих фон до ва за њи хо во одр жа ва ње. Али рас-
по ло же ње на ро да и по ли ти ка пар ти је ка ква је Ко ме и то ства ра ју 
ипак друк чи ју кли му. У гра ду Су на га ва на остр ву Хо ка и до град ске 
вла сти су до зво ли ле да два шин то хра ма ко ри сте град ско зе мљи-
ште без фи нан сиј ске на док на де. То је иза зва ло про тест хри шћан-
ске за јед ни це, ко ја је сма тра ла да је та ко пре кр ше на устав на нор ма 
о рав но прав но сти ре ли ги ја. Као ре зул тат то га Вр хов ни суд је на 
осно ву жал бе хри шћа на за кљу чио да су град ске вла сти Су на га ве 
пре кр ши ле чла но ве 20 и 89 уста ва та квим ак ти ма. Град Су на га ва 
је пот пу но, бе зна ча јан и ка ко ка же бри тан ски ис тра жи вач Ја па на 
Џон Брин те шко да је ико из ван тих гра до ва, ка ко он ве ли, чуо за 
ове хра мо ве. Али је вест о од лу ци Вр хов ног су да би ла глав на вест у 
свим ја пан ским но ви на ма на на слов ним стра на ма 10. ја ну а ра 2010. 
То се ни ка да не би де си ло да то ни је био ва жан пре се дан ко ји је 
ука зи вао ку да би Ја пан мо гао да оде.29). Од но сно ку да би не ке сна ге 
мо гле да про ба ју да од ве ду ову сна жну зе мљу. А све то не би мо гло 
да не ма озбиљ не по сле ди це по чи тав свет. Тре ба са мо под се ти ти 
да се то де си ло 2010. да кле не по сред но по што је са вла сти оти шла 
ко а ли ци ја у ко јој је би ла и Но ви Ко ме и то пар ти ја. Та да су се окол-
но сти про ме ни ле.

Ак тив но сти ко је Но ви Ко ме и то спро во ди у по ли ти ци Ја па на 
и ме ђу на род ним од но си ма ја сно по ка зу ју да се он за ла же за та кав 
си стем од но са у ко ме ће се бу ди стич ке вред но сти не го ва ти и раз-
ви ја ти и бо ри се да што ви ше љу ди при хва ти те вред но сти. У исто 
вре ме кроз сво ју ак тив ност ко ја се ти че сва ко днев них про бле ма 
љу ди, Но ва Ко ме и тио пар ти ја ве што про ту ра на ци о нал не ци ље ве 
Ја па на, што је са свим у скла ду са на чи рен бу ди стич ком на ци о нал-
ном ори јен та ци јом. То се по себ но ви ди по пи та њу од но са пре ма 
при су ству аме рич ке вој ске на ја пан ском тлу. Ја сно је да су за све 
Ја пан це аме рич ки вој ни ци до каз да је њи хо ва зе мља по ра же на у 
Дру гом свет ском ра ту и да про се чан Ја па нац ни је сре ћан, због при-
су ства Аме ри ка на ца у уни фор ми и под оруж јем. Сто га ни је не ја сно 
ни ти не ле ги тим но што Ја пан ци же ле да та кве аме рич ке сна ге оду 
из њи хо ве отаџ би не . Али то ни је по ли ти ка ко ја се мо же јав но са-
оп шти ти. За то се та кве ак ци је ко је има ју за циљ ли ми ти ра ње при-
су ства стра них тру па при кри ва ју не ким дру гим об ја шње њи ма, и 
не ко ри сте отво ре ну на ци о нал ну ре то ри ку, ко ја по зи ва на пра во 
да се бу де са свим не за ви стан. Ка ко се то оства ру је ви ди се из по-

29)  Исто
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ли тич ког ма ни фе ста Пар ти је до не тог 2010. го ди не. У по ли тич ким 
пи та њи ма то га ма ни фе ста се ве што го во ри о по тре би сма њи ва ња 
аме рич ког вој ног при су ства у Ја па ну, али се све то за ви ја у фор му 
ко ја ујед но мо же да бу де при хва тљи ва. Ка ко се ра ди о под руч ју на 
Оки на ви и дру гим ме сти ма ко ја су по зна та као ме ста ве ли ких жр-
та ва у Дру гом свет ском ра ту, где ло кал но ста нов ни штво пам ти не-
да ће ко је је због бор би са Аме ри кан ци ма под не ло, ја сно је ко ли ко 
се ова кве ак ци је од стра не то га ста нов ни штва по др жа ва ју. У де лу 
Ма ни фе ста ко ји се то га ти че се ука зу је да аме рич ка ба за у Фу тен-
ми пред ста вља од ре ђе ну опа сност за ста нов ни штво и да би због 
то га тре ба ло да бу де скло ње на из гра да Фу тен ма исто као и да се 
раз мо три сма ње ње аме рич ког вој ног при су ства на чи та вој Оки на-
ви. По себ но је ва жно да се то ра ди у фор ми ко ја је при хва тљи ва и 
за Аме ри кан це и за ме ђу на род ну за јед ни цу. За то се го во ри о бор би 
за мир . У одељ ку ко ји је по све ћен то ме се ка же да би тре ба ло да 
се још ви ше раз ви је и пре ци зи ра аме рич ко-ја пан ски од брам бе ни 
уго вор и да тре ба раз ви ти би ла те рал не ве зе да би се та ко обез бе-
ди ла си гур ност Ја па на. Али да би упр кос тим по тре ба ма тре ба ло 
сма њи ти при су ство аме рич ке вој ске на ја пан ској те ри то ри ји. Па 
се пред ла же да се то чи ни по сте пе но, а све са ци љем да се сма ње 
оп те ре ће ња ко ји ма је због аме рич ког вој ног при су ства при ти сну то 
ло кал но ста нов ни штво. Исто вре ме но се на је ди ни мо гућ и од све-
та при хва тљив на чин по ку ша ва оја ча ти вој на сна га Ја па на. У то ме 
сми слу се пред ла же да се по ја ча ја пан ско при су ство у ме ђу на род-
ним ми ров ним опе ра ци ја ма30). То је, ка ко ви ди мо, је ди ни мо гу ћи 
на чин да се до зво ли по сте пе но ја пан ско на о ру жа ва ње. Јер ни је мо-
гу ће оче ки ва ти да Ја пан бу де спо со бан за ми ров не опе ра ци је ако 
не ма опре мље ну, об у че ну и до вољ ну ар ми ју. Све су то очи глед ни 
по ку ша ји об но ве и ја ча ња на ци о нал не сна ге. А то у усло ви ма ка да 
се Ја пан још увек, ба рем ин ди рект но, тре ти ра као по ра же на зе мља 
из Дру гог свет ског ра та, ни је мо гу ће.

Због то га Со ка Га каи да је по др шку овој пар ти ји ко ју је и осно-
вао, али је под при ти ском јав но сти од ње мо рао да се прав но одво-
ји.

За сам крај тек ста мо же мо за кљу чи ти да је Но ви Ко ме и то при-
мер по ли тич ке пар ти је ко ју је осно ва ла вер ска за јед ни ца. Она је 
ство ре на у усло ви ма на мет ну тог се ку ла ри зма, ко ји је био по сле ди-
ца вој ног по ра за Ја па на и вој не оку па ци је. Ја пан ски на род је на род 

30)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html' (до ступ но 2.3.2011)
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за ко га је ег зи стен ци ја др жа ве нео дво ји ва од бо го ва, за то је мо нар-
хи ја бо жан ског по ре кла нео п хо дан еле ме нат др жав не ор га ни за ци-
је. Има ју ћи у ви ду ту чи ње ни цу аме рич ки оку па то ри су мо ра ли да 
за др же ин сти ту ци ју ца ра, јер им је би ло ја сно да по ли тич ки мир у 
Ја па ну, и са Ја пан ци ма, без ца ра не би био мо гућ. Али је та чи ње-
ни ца убла же на се ку ла ри зом. Ко ли ко је он ствар но ус пео да овла да 
ду ша ма Ја па на ца нај бо ље од сли ка ва из ја ва пре ми је ра Мо ри ја. Све 
то по ка зу је ко ли ко је при мер ова кве ре ли ги о зне пар ти је би тан за 
по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је. Кроз при ме ре ка кав је Но ви Ко ме и то по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је нај бо ље до ка зу је да је без ње них ана ли за 
не мо гу ће раз у ме ти по ли тич ки жи вот ни у јед ном де лу на ше пла-
не те.

MiroljubJevtic
NEWKOMEITOEXAMPLEOFRELIGIOUS-POLITICAL

PARTIES
Summary

Politоlogyofreligionisthesciencethatputsspecialemp-
hasis on religious political parties.NewKomeitoParty,
oneofthemostinfluentialpoliticalpartiesinJapanisa
typicalexampleof religiouspoliticalparties. Itwas for-
medbytheBuddhistreligiouscommunitySoka-Gakai in
ordertoachieveitsidealsinJapanesepolitics.Underpu-
blicpressurebecauseofthesecularcharacterofthesoci-
etyNewKomeitoformallyrenouncedtieswiththereligi-
ouscommunity.But,essentially,partiescontinuedtofight
fortheidealsofreligiouscommunity.
Keywords:NewKomeito,Soka-Gakkai,ReligiousParti-
es,Secularism,Religion,Politologyofreligion
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Resume

PolitologyofReligionasoneoftheimportantsubjectsof
theirstudytakesapoliticalpartyformedonreligiousba-
se.Inthissense,allreligionsareimportant.Hereweana-
lyzetheroleofpoliticalpartyNewKomeito,whichisone
ofthemajorpartiesinthepoliticallifeofJapan.Formed
by theBuddhist religiouscommunitySokaGakkai.Soka
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GakkaiistheBuddhistcommunitythatnurtureslearning
ofNichirenBuddhism,.ANichirenBuddhism,amongot-
herthingsrelatedtonationaltraditionsandfosteringna-
tionalvalues.HavinginmindthatJapanwasdefeatedin
WorldWar II,ShintoState religionwas restricted inhis
activitiesbecauseofhisnationalism.Japanesepeopleare
veryproudandthatdefeatcouldnotbeeasilyrationalize
andblamewasnotacceptedeasily.Soheneededaway
out.Soka-Gakkaiprovedtobeacommunitythatcanin
somesensetotaketheneedforthemanifestationofnatio-
nalfeelingthathecouldnotShinto.Itturnedoutveryqu-
icklythatforareligiouscommunitycanbedifficulttopur-
suegoalsthatarepolitical.Becauseeverynationalstory
ispolitical.Therefore,theSokaGakkaidecidedtoforma
politicalparty.ThisishowtheKomeitoPartyasanexten-
dedarmofSoka-Gakkaiwascreated.Visibleconnections
amongreligiouscommunitiesandpoliticalpartiesbegan
toprovokeliberalcircles.Thiswasfollowedbyattackson
theconstitutionalmeritsoftheexistenceofsuchpolitical
party.Toavoidchargesofabuseofreligionforpolitical
purposes the direction of the party decides to terminate
a formal relationship with SokaGakkai. Thus, the New
Komeitopartywasformed.NewKomeitopartyhassince
been presented as an autonomous political entity. Their
relationshipwithSokaGakkaiexplainedinthesameway
asapoliticalpartyexplainsthesupporttheyhavefromthe
unionorsomesocialorganization.

 Овај рад је примљен 17. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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вомуспостављању,каоинаважносткојуонаданас
имазафункционисањеиодржавањеовихпоредака.У
финалномделубићеизложенупореднипресекнајбит
нијих карактеристика оба система, са циљем да се
штоексплицитнијенагласеуправоонеразликеудр
жавномуређењукојесурезултатразликаутумачењу
ипрактиковањуислама.
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Vер ске по де ле пред ста вља ју зна чај но исто риј ско на сле ђе ислам-
ског све та, ко је и да нас, у ве ли кој ме ри, „оп те ре ћу је“ ме ђу соб-

не од но се зе ма ља ве ро ве сни ка Му ха ме да и де тер ми ни ше њи хо ва 
уну тра шња по ли тич ка пре ви ра ња. Зна чај и ду би на ових по де ла, 
пре све га оне пр ве, на су ни те и ши и те, да нас се нај бо ље огле да на 
при ме ру Са у диј ске Ара би је и Ира на. Сво јим по ли тич ким уре ђе-
њем и је дин стве ним ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма, али и ме ђу соб-
ним ри ва ли те том и су прот ста вље ним ин те ре си ма, ове две др жа ве 
пред ста вља ју нај у пе ча тљи ви је при ме ре по ли тич ке ша ре но ли ко сти 
са вре ме ног исла ма. Сто га је јед на ова ква упо ред на ана ли за ви ше 
не го ко ри сна за бо ље раз у ме ва ње по ли тич ког и вер ског иден ти те та 
по ме ну тих др жа ва, али и ви тал ног зна ча ја ко ји њи хо ва по ли тич ка, 
еко ном ска и вој на моћ, у кон тек сту ме ђу соб ног ри ва ли те та и ани-
мо зи те та има по бу дућ ност чи та вог ислам ског све та.1) 

На са мом по чет ку ва жно је ис та ћи да су на фор ми ра ње по ли-
тич ких си сте ма ових др жа ва, по ред вер ског, бит но ути ца ли и дру-
ги фак то ри, пре све га ге о граф ски, ет нич ки и де мо граф ски. Ва жно 
је на гла си ти и уло гу ко ју су у про це су кон сти ту и са ња од и гра ли 
по ли тич ки, а на ро чи то еко ном ски ин те ре си ве ли ких си ла.2) Ипак, 

1) У при лог овој те зи го во ри и све уче ста ли ја јав на за бри ну тост Са у диј ске Ара би је због 
ја ча ња иран ског ути ца ја на Бли ском ис то ку. Та ко је на до на тор ској кон фе рен ци ји за 
об но ву Га зе, одр жа ној по чет ком мар та 2009, у Шарм ел Ше и ку, са у диј ски ми ни стар 
спољ них по сло ва принц Са уд ал’Фа и сал по зи вао на је дин ство Ара па у су зби ја њу ра-
сту ћег иран ског ути ца ја у ре ги о ну. Са у диј ски по зи ви на ан ти-иран ску мо би ли за ци ју 
на ро чи то су до би ли на сна зи то ком ак ту ел ног “Арап ског про ле ћа” ко је и да ље по тре са 
му сли ман ске др жа ве од се ве ра Афри ке до оба ле Пер сиј ског за ли ва, и ис про во ци ра ни 
су пре све га не ста бил но сти ма у Ба хре и ну и Је ме ну, али и си ту а ци јом у Си ри ји, Ли ба ну, 
Ира ку...  

2) Кра ље ви на Са у диј ска Ара би ја про гла ше на је 1932. го ди не уз све срд ну по др шку Ве ли ке 
Бри та ни је, у то вре ме во де ће европ ске си ле на под руч ју Бли ског ис то ка. С дру ге стра-
не, Ислам ска Ре пу бли ка Иран  је „ис ко ва на” у ог њу  ислам ске ре во лу ци је 1979,  ко ја је 
по мно го че му би ла ди рект на по сле ди ца др жав ног уда ра у Ира ну  1953. го ди не тј. пу ча 
ко јим је са вла сти сврг нут де мо крат ски иза бра ни пре ми јер Му ха мед Мо са дег, а ко ји је 
из ве ден у ре жи ји аме рич ке ЦИА, уз по др шку Ве ли ке Бри та ни је. 
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узев ши у об зир чи ње ни цу да зна чај ко ји је ислам (тј. ње го ве ин-
тер пре та ци је) имао у фор ми ра њу њи хо вог укуп ног др жав ног, на-
ци о нал ног и по ли тич ког иден ти те та да ле ко пре ва зи ла зи све дру ге 
ути ца је, ауто ри ра да се не ће упу шта ти у де таљ ни ју ана ли зу ових 
„се кун дар них“ фак то ра, већ ће исти би ти раз ма тра ни са мо у оној 
ме ри у ко јој то пот по ма же бо ље раз у ме ва ње цен трал не те ме. 

Та ко ђе, пред мет ра да на ме ће по тре бу за што пре ци зни јим де-
фи ни са њем кон тек ста у ко ме ће тер мин „ислам ска ши зма“ би ти ко-
ри шћен. Овај по јам, ко ји се у сво ме ужем зна че њу од но си на пр ву 
и нај ве ћу по де лу ме ђу му сли ма ни ма (на су ни те, ши и те и ха ри џи-
те) би ће ко ри шћен у сво ме нај ши рем зна че њу, као по јам под ко ји 
се под во ди чи та ва ле пе за мно го број них пра ва ца, шко ла и огра на ка 
исла ма. На тај на чин би ће пре ва зи ђе но пи та ње оправ да но сти до-
во ђе ња у исту ана ли тич ку ра ван ве ха биј ске и ши ит ске ин тер пре-
та ци је исла ма, уме сто нај че шће ко ри шће не ана ли тич ке па ра ле ле 
су ни зам - ши и зам. Ауто ри ра да сма тра ју да се ве ха би зам, без об-
зи ра на то што се у ли те ра ту ри нај че шће де фи ни ше тек као је дан 
од мно го број них по кре та у окви ру су нит ског исла ма, оправ да но 
мо же по сма тра ти кроз ви зу ру ду бљих по де ла ко је су, по пи та њи ма 
ту ма че ња и прак ти ко ва ња ве ре, по тре сле Уму тј. ислам ску за јед ни-
цу. Ар гу мент за то ауто ри ра да на ла зи у број ним кри ти ка ма, кон-
тра вер за ма и су ко би ма ко је овај вер ски по крет пра те (пре све га у 
ислам ском све ту) још од ње го вог осни ва ња.3)

1.БИТНЕПРЕТПОСТАВКЕКОНСТИТУИСАЊА
ПОЛИТИЧКИХСИСТЕМАУИСЛАМУ

1.1.Концептсувереностиуисламу

Схва та ње су ве ре ни те та у исла му се зна чај но раз ли ку је од оног 
по и ма ња ко је до ми ни ра европ ском, од но сно за пад ном по ли тич ком 
тра ди ци јом. Су ве ре ност, као свој ство ко је озна ча ва вр хов ну власт, 
у исла му при па да ис кљу чи во Бо гу. Ово свој ство му сли ман ски ми-
сли о ци озна ча ва ју пој мом алхукумија, ко ја во ди по ре кло од арап-

3) Оли вер По те жи ца у сво јој сту ди ји о ве ха би зму при ме ћу је сле де ће: „Као што и са ми ва-
ха би ти жу стро и бес ком про ми сно осу ђу ју дру ге му сли ма не и од ба цу ју њи хо ва уче ња, 
та ко су и ва ха бит ске иде је из ло же не же сто ким кри ти ка ма у ислам ском све ту, ка ко од 
стра не ши и та и су фи ја, та ко и од стра не број них су ни та.“ Ци ти ра но пре ма: Оли вер По-
те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2007, стр. 
60.
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ске ре чи хукум ко ја у пре во ду зна чи „вла да ти“ или „упра вља ти“ (у 
са гла сно сти са Кур’аном и Су ном). „У му сли ман ској све тој књи зи 
Кур’ану, Бог се екс пли цит но опи су је као АлМалик, у зна че њу „вла-
дар“ (су ве рен), од но сно као АлМалик алМулк, у сми слу ‘но си-
лац веч не вла сти’ (су ве ре ни те та).“4) Ана лог но то ме, ислам ска по-
ли тич ка и прав на те о ри ја сма тра Бо га но си о цем нај ви ше вла сти, 
вр хов ним и је ди ним за ко но дав цем. Ова кво по и ма ње Бо га је оп ште 
при хва ће но у це ло куп ној ислам ској по ли тич кој те о ри ји и оно пре-
ва зи ла зи све по де ле у му сли ман ској за јед ни ци. Тај кон сен зус је на 
сна зи у чи та вом ислам ском све ту, без об зи ра да ли је реч о су ни ти-
ма, ши и ти ма или не ком дру гом ислам ском прав цу. По ислам ском 
уче њу, Алах сво ју ап со лут ну су ве ре ност ис ка зу је пре ко Бо жи јег 
за ко на са др жа ног у Кур’ану и Су ни ве ро ве сни ка Му ха ме да. За то 
ислам ска др жа ва мо ра би ти за сно ва на на Бо жи јем за ко ну тј. шари
ји (ше ри ја ту), и Бо жи ји „пред став ни ци“ на зе мљи мо гу упра вља ти 
му сли ман ском др жа вом са мо на осно ву ово га за ко на. У том сми-
слу „...ислам ска др жа ва је вр ста на ме сни штва, об лик де ле ги ра ног 
пред ста вља ња Ала ха као су ве ре на, јер је на ње го ве ‘пред став ни ке’ 
на зе мљи, од но сно вла да ре, пре нет део Бож је вла сти (су ве ре но-
сти). Али чак и у овом ви ду за сту па ња (ре гент ства), су ве ре ност 
при па да ис кљу чи во и са мо Бо гу“,5) те се та кав вид на ме сни штва 
мо же сма тра ти мар ги нал ном ауто но ми јом у спро во ђе њу Бо жи-
је вла сти. По ме ну ти део Бо жи је су ве ре но сти пр ви је, Кур’ан ским 
бла го сло вом, ужи вао по сла ник Му ха мед, да би на кон ње го ве смр-
ти функ ци ја на ме сни ка би ла ре гу ли са на ин сти ту ци јом ха ли фа та.6) 
С об зи ром да је Му ха мед  исто вре ме но био вер ски по гла вар, шеф 
др жа ве и вр хов ни вој ни за по вед ник, ње го ви на след ни ци, ха ли фи, 
та ко ђе су, као пред став ни ци Ала хаи чу ва ри ње го вог за ко на на зе-
мљи, за др жа ли све ове функ ци је. 

Иако је ислам ски кон цепт су ве ре но сти, у сво јој осно ви, до да-
на шњег да на остао до сле дан са др жа ју Кур’ан ске об ја ве, то ипак 
не зна чи да се он у пот пу но сти за др жао на по ла зним те о риј ским 
по зи ци ја ма. На и ме, те жња да се ком пле тан жи вот вер ни ка ре гу ли-
ше Кур’аном и Су ном по ка за ла је вре ме ном све сла бо сти ова квог, 

4) Оли вер По те жи ца, ИсламскарепубликаИмамаХомеинија:Појамсувереностиудели
маИмамаХомеинија, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град,  2006, стр. 20.

5) Исто, стр. 21.
6) Об лик вла да ви не у ко ме је вла дар (ха лиф) Му ха ме дов за ко ни ти на след ник, ко ји се би ра 

ме ђу нај по бо жни јим и нај и стак ну ти јим чла но ви ма му сли ман ске за јед ни це. Ти ту ла ха-
ли фа ни је на след на већ из бор на, и по то ме се раз ли ку је од ши ит ског кон цеп та има ма та.
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по сво јој су шти ни, те о ло шког и трен сце дент ног по и ма ња су ве ре-
ни те та. Са ши ре њем ислам ске др жа ве, до шло је и до усло жа ва ња 
дру штве них од но са и уско ро Кур’ан и Су на ни су би ли до вољ на 
ре гу ла ти ва. Но ви дру штве ни од но си не пре кид но су „про из во ди ли“ 
но ве си ту а ци је ко је Кур’аном и Су ном ни су би ле „об ра ђе не“. Ови 
иза зо ви до ве ли су до до но ше ња но вих нор ми, али су оне ин тер пре-
ти ра не као при ме на тј. при ла го ђа ва ње већ по сто је ћих ре гу ла ти ва 
на но во на ста ле од но се. Дру гим ре чи ма, ве о ма се во ди ло ра чу на да 
уче ње о Бо гу као је ди ном за ко но дав цу не бу де на ру ше но, што ће до 
да на шњих да на оста ти јед на од глав них ка рак те ри сти ка ислам ске 
ју ри спру ден ци је. У да љем раз во ју исла ма ха ли фе ће, као вр хов ни 
ту ма чи шарије, пра во ту ма че ња и при ме не ислам ских за ко на пре-
не ти на сво је пред став ни ке,  што ће до ве сти до на стан ка прак се
муџтехида(вер ско-прав них ауто ри те та) и мезхеба (вер ско-прав них 
шко ла), и фор ми ра ња кон цеп та иџтихада.7) На тај на чин Бо жи ји 
су ве ре ни тет је, ма кар у те о ри ји, остао при вид но нео кр њен. Ипак, 
у прак си, он се defacto оси пао и пре ла зио у ру ке ње го вих ово зе-
маљ ских пред став ни ка. Но ви ја исто ри ја је та ко ђе по ста ви ла сво је 
иза зо ве ислам ском кон цеп ту су ве ре ни те та. На кон осло бо ђе ња од 
ко ло ни јал не вла сти у ислам ски свет су про др ле за пад не мо дер ни-
стич ке иде је. То је за по сле ди цу има ло при хва та ње европ ских по-
ли тич ко-прав них мо де ла од стра не све ве ћег бро ја ислам ских др-
жа ва. Ове др жа ве на пу шта ју тра ди ци о нал ну фор му за ко но дав ства, 
уте ме ље ну на вер ским ауто ри те ти ма, и усва ја ју Устав као нај ви ши 
прав но-по ли тич ки акт, а са њи ме и ин сти ту ци је вла сти за сно ва-
не на европ ском по ли тич ком мо де лу. Усва ја њем Уста ва отво рен је 
про стор за тран сфер су ве ре ни те та, и мно ге ислам ске др жа ве про-
гла си ле су на род за но си о ца су ве ре не вла сти. Ме ђу тим, то и да ље 
ни је зна чи ло пот пу но при хва та ње европ ског кон цеп та су ве ре но-
сти. Ислам ска устав на прак са и кон цепт на род ног су ве ре ни те та се, 
у ве ћи ни слу ча је ва, бит но раз ли ку је од европ ског схва та ња по ме-
ну тих прин ци па. Осно ва тих раз ли ка је сте увек при сут но при зна-
ва ње су пре ма ти је исла ма, ма кар „са мо“ као др жав не ве ре, што за 
со бом им пли цит но по вла чи зах тев за по што ва њем Кур’ан ских нор-
ми, чи ме се за пра во ства ра јед но „вр зи но ко ло“. Тај за ча ра ни круг 
мо жда нај бо ље осли ка ва Хо ме и ни је ва те за о ислам ској др жа ви као 
по ли тич ком пред став ни штву, ство ре ном на осно ву на род не во ље, 

7) Ра ди се о ве о ма сло же ној ди сци пли ни ислам ске прав не на у ке (Фикх), и пред ста вља 
про цес у ко ме ислам ски струч ња ци на сто је да на кон крет на пи та ња при ме не Бо жи је 
пра во. 
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ра ди спро во ђе ња Бо жи јих за ко на.8) Њо ме се круг за тва ра упра во 
та мо где је и по чео.

Исламскашизмабитнекарактеристике

По де ле у му сли ман ској за јед ни ци по че ле су убр зо на кон Му-
ха ме до ве смр ти, да кле већ у пе ри о ду ра ног ха ли фа та. Му ха мед за 
жи во та ни је од ре дио сво га на след ни ка, те су на кон ње го ве смр ти  
му сли ма ни би ли при ну ђе ни да ме ђу со бом са ми иза бе ру но вог во-
ђу. Оп ште при хва ће ним ста вом да Му ха мед не мо же би ти на сле ђен 
у свој ству Бо жи јег по сла ни ка, пи та ње на сле ђа све ло се на пи та ње 
да љег упра вља ња му сли ман ском за јед ни цом.9) Пр ва дво ји ца ха ли-
фа, Абу Бе кр и Омар, ужи ва ли су ве ћин ску по др шку ме ђу вер ни ци-
ма, али се из бор Осма на ибн Афа на на по ло жај тре ћег ха ли фе по-
ка зао као спо ран.10) Окре нув ши до бар део му сли ма на про тив се бе, 
Осман је скон чао као жр тва за ве ре, што је пред ста вља ло увер ти ру 
у кр ва ви гра ђан ски рат ко јим ће би ти по се ја но се ме раз до ра ко је ће 
трај но по де ли ти ислам ску за јед ни цу на три ве ли ка вер ска огра на-
ка - су ни те, ши и те и ха ри џи те.11) 

Још за вре ме из бо ра Абу Ба кра на ме сто ха ли фа, по сто ја ла је 
стру ја вер ни ка ко ја је сма тра ла да ти ту ла на след ни ка мо ра оста ти у 
окви ру Му ха ме до ве по ро ди це. Ка ко Му ха мед ни је оста вио му шке 
по том ке, ова стру ја, оку пље на око Му ха ме до вог не ћа ка и зе та Али-
ја ибн Аби Та ли ба, сма тра ла је да ње му при па да пра во ду хов ног и 
све тов ног на сле ђа. Ипак, Али је био при ну ђен да при хва ти из бор 
пр ве дво ји це ха ли фа, али ка да га је из бор за о би шао по тре ћи пут, 
ње го ва стран ка ши’атАли по че ла је да се све отво ре ни је су прот-
ста вља но во и за бра ном ха ли фи. Осма но ва вла да ви на до ве ла је до 

8)  Ова те за чи ни су шти ну Хо ме и ни је вог  кон цеп та на род ног су ве ре ни те та.
9)  Му сли ма ни ве ру ју да је Му ха мед  по след њи у ни зу про ро ка и сто га је об ја ва ко ју је он 

до нео (Кур’ан) та ко ђе по след ња Бо жи ја об ја ва.
10) Ре ак ци ју је нај ве ро ват ни је иза зва ла чи ње ни ца Осман при па дао по ро ди ци Ума ја да, 

по ро ди ци чи ји су се чла но ви у по чет ку су прот ста ви ли Му ха ме до вом про по ве да њу 
Ала хо ве исти не. Ме ђу тим, по сто је и дру га чи ја ми шље ња ко ја за го ва ра ју те зу да су 
не за до вољ сто ис про во ци ра ли знат но прак тич ни ји раз ло зи, пре све га ко рум пи ра ност, 
не по ти зам и ко ри сто љу бље тре ћег ха ли фа. За ви ше ви де ти текст Фре да М. До не ра 
“Му ха мед и Ха ли фат”, у:ОксфордскаисторијаИслама (при ре дио Џон Л. Еспо зи то), 
Kлио, Бе о град,  2002.

11) Ауто ри ра да ко ри сте тер мин „огра нак“ за три по ме ну те гру па ци је ко је су нај за сту пље-
ни је у Исла му, из бе га ва ју ћи тер мин „сек та“ због не га тив ног при зву ка ко ји он са со бом 
но си у за пад ном све ту. Ме ђу тим, најaдекватнији тер мин за озна ча ва ње ових гру па (ба-
рем у пе ри о ду њи хо вог на стан ка) би био „стран ка“. Тер мин “ши и зам” во ди по ре кло од 
иза ра за ши’атАли, што у до слов ном пре во ду са арап ског зна чи „Али је ва стран ка“. 
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оп штег не за до вољ ства ко је је кул ми ни ра ло отво ре ном по бу ном у 
Ме ди ни 656. го ди не, ка да је у оп штем ме те жу ха ли фа уби јен. На-
кон ње го ве смр ти му сли ман ску за јед ни цу за хва ти ла по мет ња и она 
је ла га но кли зи ла у анар хи ју. Као два нај ја ча пре тен ден та за ти-
ту лу но вог ха ли фе ис ту пи ли су Али, ко га су ње го ве при ста ли це у 
Ме ди ни, од мах по уби ству Осма на, про гла си ле за но вог ха ли фа, и 
Осма нов ро ђак Му а ви ја, ина че упра ви тељ Да ма ска. Из овог су ко-
ба, Али је иза шао као при вид ни по бед ник и по стао че твр ти ха лиф. 
Ме ђу тим, шан су да у пот пу но сти по ра зи свог глав ног су пар ни ка, 
Али је про коц као 657. го ди не, у би ци код Си фи на, ка да је при хва-
тио Му а ви ји ну по ну ду да, ка ко би се спре чи ло бра то у би лач ко кр во-
про ли ће, су коб усту пи ме сто пре го во ри ма. Ова од лу ка се по Али ја 
по ка за ла као ви ше стру ко по губ на. Као пр во, због ње је из гу био 
део сво јих след бе ни ка, ко ји ће фор ми ра ти за себ ну стран ку, на да-
ље у Исла му по зна ту као ха ри џи ти. Дру го, Му а ви ја се по ка зао као 
знат но ве шти ји по ли ти чар од Али ја. Вешт у мал вер за ци ја ма и ин-
три га ма, он ће убр зо знат но осла би ти Али јев по ли тич ки ути цај, 
а за тим ће га и вој но угро зи ти. Ипак, Али ће оста ти „пра во вер ни 
ха лиф“ до кра ја свог жи во та. Ко нач ни уда рац не ће му за да ти ње гов 
огор че ни про тив ник већ не ка да шње при ста ли це - па шће као жр тва 
ха ри џит ске осве те. На кон ње го ве смр ти Му а ви ја ће пру зе ти власт 
и ус по ста ви ти Ума јад ски (Ома јад ски) ха ли фат у Да ма ску.

Та ко је до шло до пр ве и нај зна чај ни је по де ле у исто ри ји исла-
ма. Му а ви ји ни след бе ни ци пред ста вља ће ну кле ус ве ћин ског су-
нит ског исла ма. Њи хо во уче ње о ха ли фа ту Дар ко Та на ско вић опи-
су је на сле де ћи на чин: “Пре ма пр во бит ном су нит ском ста ву, ха ли-
фа мо же би ти име но ван или иза бран, по ре клом оба ве зно из пле-
ме на Ку рејш,12) а по да ни ци му ду гу ју без у слов ну по кор ност чак и 
ка да гре ши“.13) Али је ви след бе ни ци фор ми ра ће дру ги бит ни огра-
нак исла ма- ши и зам, оста ју ћи до след ни сво ме уве ре њу да ве на ма 
ду хов них и све тов них во ђа му сли ма на мо ра те ћи Му ха ме до ва крв. 
Они су за сво је по гла ва ре тј. има ме би ра ли ис кљу чи во Му ха ме до ве 
ди рект не по том ке. Су коб ши и та и су ни та, су коб ко ји је за по чео у 
„ра ном де тињ ству“ ове ве ли ке ве ре, оста ће до да на шњих да на је-
дан од глав них из во ра не ста бил но сти у исла му. 

12) На зив Му ха ме до вог пле ме на.
13) Дар ко Та на ско вић, Исламдогмаиживот, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град,  2008, 

стр. 162.
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Уко ли ко ана ли зи ра мо глав не ка рак те ри сти ке ове ши зме, при-
ме ти ће мо да је она по сво ме ка рак те ру би ла пре све га по ли тич ке 
при ро де, јер се ра ди ло о бор би за Му ха ме до во на сле ђи ва ње, што се 
не дво сми сле но мо же ока рак те ри са ти као бор ба за власт. Ме ђу тим, 
при мет на је још јед на бит на ди мен зи ја ово га рас ко ла. То је ге не-
а о ло шка ди мен зи ја. Му сли ман ске гла ве ши не су увек на сто ја ле да 
сво је по ре кло ге не а о ло шки до ве ду у ве зу са ку реј шит ском ло зом 
(су ни ти), од но сно са Му ха ме до вом нај у жом по ро ди цом (ши и ти). 
Те о ло шки кон текст овај рас кол до би ће не што ка сни је, јер ка ко смо 
већ по ме ну ли, по сто ја ло је оп ште са гла сје да Бо жи јих по сла ни ка 
по сле Му ха ме да на зе мљи не мо же и не ће би ти. Тек да љим раз во-
јем ши и зма, по де ла ће би ти про ду бље на и зна чај ним те о ло шким 
раз ли ка ма, пре све га уче њем о ми стич ном зна че њу Кур’ана ко ме 
је Му ха мед под у чио Али ја, и ве ро ва њем у Бо жан ску про ми сао ко ја 
сто ји иза ре чи и по сту па ка по то њих има ма,14) и ко ја се као свој ство 
пре но си пу тем крв не ло зе, те и по и сто ве ћи ва њем по след њег, два-
на е стог има ма Мах ди ја са ме си јом чи ји ће по вра так озна чи ти крај 
вре ме на.15) 

На кон пр ве ши зме, ислам ска за јед ни ца на ста ви ла је да се де ли 
на мно штво пра ва ца, шко ла и по кре та, чи ме се, ка ко то при ме ћу је 
Дар ко Та на ско вић, „...је дин стве но ста бло ве ре раз гра на ло у пра ву 
кро шњу“.16) Ана ли зи ра ју ћи узро ке, по во де и мо ти ве да љих по де ла 
у исла му Оли вер По те жи ца из во ди за кљу чак да су ти рас ко ли би ли 
узро ко ва ни пре све га: те о ло шким не сла га њи ма, раз ли ка ма у вер-
ско-прав ним уче њи ма, од но сом пре ма ми сти ци зму у исла му, за го-
ва ра њем по врат ка осно ва ма исла ма и об на вља њу из вор них ислам-
ских уче ња.17) За нас су бит не две ли ни је ових по то њих рас ко ла: 
те о ло шка и она ре форм ско-фун да мен та ли стич ка.18) Ве ха би зам, 
зва нич на вер зи ја исла ма у Са у диј ској Ара би ји, вер ски је по крет 
из ни као упра во на овим ли ни ја ма по де ле. 

14) Ово уче ње је код ши и та по зна то као ма’сум, и под њом се озна ча ва не по гре ши вост 
има ма, ко ја про из и ла зи из њи хо ве на дах ну то сти Ала хом.

15) Ова ве ро ва ња ка рак те ри стич на су за иран ске ши и те, по зна те још и као „Два не сто и мам-
ски ши и ти“ или „Џа фа ри ти“ 

16) Дар ко Та на ско вић, Исламдогмаиживот, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град,  2008. 
стр. 160.

17) Оли вер По те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2007. 

18) По треб но је ис та ћи да су ова два прав ца по де ле ме ђу соб но ду бо ко ис пре пли та на, и да 
се из ме ђу њих, су штин ски гле да но, не мо же по ву ћи стро га дин стинк ци ја.
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Ве ха би зам се че сто де фи ни ше као ра ди кал но фун да мен та ли-
стич ки, тра ди ци о на ли стич ки ре форм ски по крет у окви ру су нит-
ског исла ма.19) Ње га је у 18. ве ку уте ме љио ше ик Му ха мед ибн Абд 
ал Ва хаб, о чи јем уче њу ће мо де таљ ни је го во ри ти ка сни је у ра ду. 
Ва жно је ис та ћи да се ра ди о јед ном од пр вих ре форм ских по кре та 
у ислам ском све ту, ко ји је као свој циљ по ста вио по вра так исла ма 
на пут СалафасСалиха тј. по бо жних пре да ка из пр ве три ге не-
ра ци је му сли ма на. Иако је на стан ку овог по кре та „ку мо ва ло“ пре 
све га не за до вољ ство те о ло шким ино ва ци ја ма, де ви ја ци ја ма и ре-
ви зи јом ве ре, ре фор ма ко ју је овај по крет спро вео та ко ђе је има ла и 
сво ју по ли тич ку ди мен зи ју чи је ће да ле ко се жне по сле ди це од и гра-
ти пре суд ну уло гу у ства ра њу са у диј ске др жа ве. Рас по де ла вла сти 
из ме ђу два цен тра мо ћи, по ли тич ког и вер ског, ко ја је већ у ра ној 
фа зи обе ле жи ла овај вер ски по крет, на сна зи је и да ље, и пред-
ста вља ка мен те ме љац др жав ног устрој ства Кра ље ви не Са у диј ске 
Ара би је. 

2.КРАЉЕВИНАСАУДИЈСКААРАБИЈАВЕХАБИЗАМКАО
ОСЛОНАЦТРАДИЦИОНАЛНЕАУТОКРАТИЈЕ

2.1.Структураполитичкевласти

Са вре ме ни по ли тич ки си стем Са у диј ске Ара би је мо же се ока-
рак те ри са ти као тра ди ци о нал на ап со лут на мо нар хи ја уте ме ље на 
на фун да мен та ли стич кој ин тер пре та ци ји ислам ског пра ва. Реч је 
о кла сич ном при ме ру ауто крат ског об ли ка вла да ви не у ко ме не ма 
из бор ног за ко но дав ног те ла ни ти пи са ног Уста ва.20) Исти на, по сто-
ји Основ ни за кон ко ји вр ши уло гу нај ви шег прав ног ак та, али је 
он про кла мо ван у ви ду кра љев ског де кре та, ис кљу чи во са ци љем 
ко ди фи ко ва ња би ро крат ских про це ду ра и ја ча ња цен трал не вла сти 

19) Ме ђу тим, по сто је и дру га ми шље ња ко ја ве ха би зам свр ста ва ју ван окви ра су нит ског 
исла ма. Та кав став по др жа ва чи ње ни ца да ва ха би ти не при зна ју бес по го вор ни ауто ри-
тет ни јед ном од че ти ри су нит ска мезхеба (вер ско-прав на шко ла), и да за бра њу ју мно ге 
вер ске оби ча је ко ји се прак ти ку ју ши ром ислам ског све та. Ауто ри овог ра да за сту па ју 
став да упра во ова из ра зи то критчка на стро је ност ва ха би зма пре ма дру га чи јим ин тер-
пре та ци ја ма исла ма, укљу чу ју ћи ту и су нит ску, оне мо гу ћу је пот пу но под во ђе ње овог 
по кре та под ве ћин ски огра нак исла ма. 

20) Гра ђа ни Са у диј ске Ара би је сма тра ју Кур’ан сво јим Уста вом. Основ ним за ко ном из 
1992. го ди не зва нич но је по твр ђен устав ни ка рак тер ово га све тог спи са. У чла ну 1. ово-
га до ку мен та на ве де но је: „Кра ље ви на Са у диј ска Ара би ја је су ве ре на ислам ска др жа ва 
са бо жи јом књи гом и про ро ко вом су ном као Уста вом...“, /24/ 6/2011/, http://sa u dinf.com/
main/c541.htm
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кра ља.21) Иако су Основ ним за ко ном но ми нал но ува же на основ на 
гра ђан ска пра ва, овај до ку мент не са др жи ни јед ну екс пли цит ну 
кла у зу лу ко ја би по да ни ци ма са у диј ског кра ља га ран то ва ла пра во 
на сло бо ду ве ре, сло бо ду го во ра, скуп шти ну и по ли тич ку пар ти-
ци па ци ју. С дру ге стра не, у ње му не по сто је ни од ред бе ко је у би-
ло ком сми слу огра ни ча ва ју кра љев ску власт, чи ме је ап со лу ти зам 
као прин цип вла да ња defacto ле га ли зо ван. Тра ја њу и ста бил но сти 
ова квог устрој ства вла сти пре суд но до при но си од су ство из бор не 
по ли тич ке прак се и не по сто ја ње На род не скуп шти не.22) По ли тич ке 
пар ти је, рад нич ки син ди ка ти и про фе си о на ла на удру же ња су за-
бра ње ни.

Др жав но уре ђе ње Са у диј ске Ара би је од ли ку је ве о ма јед но-
став на и мо ни стич ка струк ту ра вла сти. Са у диј ски мо нарх у сво јим 
ру ка ма кон цен три ше вр хов ну све тов ну (др жав ну), ду хов ну и  три-
бал ну власт. У уло зи нај ви ше све тов не вла сти краљ исто вре ме но 
вр ши функ ци ју по гла ва ра др жа ве, пред сед ни ка вла де и вр хов ног 
вој ног ко ман дан та. Као по гла вар за јед ни це му сли ма на, он пред ста-
вља вр хов ни вер ски ауто ри тет и но си лац је ти ту ле „Чу вар две све те 
џа ми је“. У свој ству ше и ка он је и вр хов ни пле мен ски ста ре ши на. 

Као је дан од по след њих свет ских ап со лут них мо нар ха са у диј-
ски краљ „ужи ва“ ве о ма ве ли ку по ли тич ку моћ. Је ди но огра ни че ње 
кра љев ске вла сти чи не оп ште нор ме исла ма, про пи са не Кур’аном 
и Су ном, од но сно шаријом ко ја из њих про из ла зи. Ко ри сте ћи се 
пре ро га ти ви ма кра љев ске вла сти, са у диј ски мо нарх про гла ша ва 
сво га на след ни ка,23) за ко га је у др жав ном апа ра ту ауто мат ски ре-
зер ви са на функ ци ја за ме ни ка пре ми је ра. Као пре ми јер краљ по-
ста вља све ми ни стре, вла ди не зва нич ни ке ви шег ран га, гу вер не ре 
про вин ци ја, ам ба са до ре и дру ге иза сла ни ке.24) У уло зи вр хов ног 

21) С об зи ром да Кур’аном  и Су ном, као при мар ним из во ром ша ри је, ни су об у хва ће на 
мно га ва жна др жав нич ка пи та ња, о че му је већ би ло ре чи у ра ду, са у диј ски вла да ри су 
функ ци о ни са ње вла де ре гу ли са ли број ним за ко ни ма про кла мо ва ним у ви ду де кре та. 
Краљ Фахд је 1992. го ди не об је ди нио ове за ко не у је дан је дин стве ни до ку мент под на-
зи вом „Глав ни ко декс“ или „Основ ни за кон о вла сти“.

22) Из у зе так су из бо ри ко ји су на ло кал ном ни воу одр жа ни 2005. го ди не, ка да су гра ђа ни 
са ми би ра ли по ло ви ну чла но ва оп штин ских ве ћа. Дру гу по ло ви ну са зи ва ових ве ћа 
од ре дио је краљ.

23) Ка ко прин цип сук це си је ни је од ре ђен нор ма ма исла ма, кра ље ва во ља и оби чај но пра во 
игра ју кључ ну уло гу про це су из бо ра пре сто ло на след ни ка. У на ме ри да про цес на сле-
ђи ва ња про це ду рал но учвр сти, ак ту ел ни са у диј ски мо нарх, краљ Аб ду лах, уста но вио 
је 2006. го ди не Ко ми тет са у диј ских прин че ва, ко ме је на ме нио зна чај ну уло гу у из бо ру 
бу ду ћих са у диј ских вла да ра. 

24) Глав не по зи ци је у вла ди и оста ла ви ша на ме ште ња у др жав ном апа ра ту су по пра ви лу 
ре зер ви са на за чла но ве кра љев ске по ро ди це. Иако је у вре ме  вла да ви не кра ља Фах да 
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вој ног ко ман дан та са у диј ски вла дар вр ши име но ва ње свих ви ших 
офи ци ра. Ка ко не по сто ји из бор но за ко но дав но те ло, ком плет на 
ле ги сла тив на де лат ност ре а ли зу је се у ви ду кра љев ских де кре та, 
или у фор ми ми ни стар ских де кре та, ко је та ко ђе одо бра ва лич но 
краљ. Глав ну из вр шну власт вр ши Ве ће ми ни ста ра25) ко је пред ста-
вља сре ди шњи круг вла де. Ка ко је функ ци ја пре ми је ра зва нич но 
укло ње на из др жав ног уре ђе ња,26) краљ у свој ству пред сед ни ка Ве-
ћа ми ни ста ра defactoоба вља пре ми јер ску функ ци ју. По ло жај ње-
го вог за ме ни ка при па да прин цу пре сто ло на след ни ку, док сле де ћи 
принц у ре ду сук це си је игра уло гу дру гог за ме ни ка. По ред кра ља 
и прин ца пре сто ло на след ни ка, Ве ће ми ни стра чи не три кра љев ска 
са вет ни ка ко ји зва нич но вр ше функ ци је др жав них ми ни ста ра без 
порт фе ља, за тим пет др жав них ми ни ста ра и ше фо ви два де сет ми-
ни стар ста ва (ре сор ни ми ни стри). Све чла но ве ово га ве ћа по ста вља 
ди рект но краљ, и они су од го вор ни са мо ње му. Ман дат чла но ва 
из но си че ти ри го ди не.

Ве ће ми ни ста ра по се ду је ве о ма ши ро ка овла шће ња, и ње го ва 
моћ про из ла зи ди рект но од кра ља. Ово ве ће, ко је у се би об је ди њу је 
пре ро га ти ве за ко но дав не и из вр шне вла сти, са ста је се је дан пут не-
дељ но ка ко би ру ко во ди ло нај ва жни јим др жав ним пи та њи ма. Ве ће 
пла ни ра уну тра шњу, спољ ну, фи нан сиј ску, еко ном ску, обра зов ну 
и од брам бе ну по ли ти ку зе мље. Оно пла ни ра и све јав не по сло ве 
др жа ве и над гле да њи хо ву ре а ли за ци ју. Та ко ђе, оно пре и спи ту је 
од лу ке са ве то дав ног ве ћа (Меџлис алШура). Од лу ке овог Ве ћа 
има ју пре по ру чу ју ћи ка рак тер, и њи хо ва пу но ва жност усло вље на 
ве ри фи ка ци јом од стра не са у диј ског кра ља. Ве ће је овла шће но да 
из да је ми ни стар ске де кре те, при че му је кра ље ва са гла сност та ко ђе 
нео п ход на. 

Сле де ће ва жно др жав но те ло је сте МеџлисалШура, ко је игра 
уло гу са ве то дав ног ве ћа. Ово ве ће је ис пр ва осно ва краљ Абд ал 
Азиз 1927. го ди не,  и та да је оно, са са мо осам чла но ва, пред ста-
вља ло цен трал но је згро вла де. Вре ме ном се број чла но ва ово га те-
ла уве ћа вао, али је оно уки ну то 1957. го ди не ка да су ње го ве над ле-

знат но уве ћа на при сут ност ни жих ста ле жа у вла да ју ћим те ли ма (про це њу је се да је 
1992. го ди не 75% чла но ва вла де би ло је из ре до ва гра ђан ства), на че лу кључ них ми ни-
стар ства (Ми ни стар ства од бра не, Ми сни стар ства уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, и Ми ни стар ства за јав не по сло ве) и да ље се на ла зе са у диј ски прин-
че ви.

25)  Ве ће ми ни ста ра је осно ва но је кра љев ским де кре том из 1953. го ди не, за вре ме вла да-
ви не кра ља Абд ал Ази за. 

26) Пре ми јер ско ме сто је уки ну то кра љев ским де кре том из 1964. го ди не.
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жно сти пре не те на Ве ће ми ни ста ра.27) МеџлисалШура је по но во 
ус по ста вљен 1993. го ди не, ка да му је краљ Фахд на ме нио функ-
ци ју кон сул та тив ног са ве та. Ње го ва уло га је да са ве ту је кра ља и 
Ве ће ми ни ста ра, на ро чи то у обла сти еко но ми је и дру штве ног раз-
во ја. У ње гов де ло круг та ко ђе спа да и област ме ђу на род ног пра ва 
(ме ђу на род ни за ко ни, по ве ље, уго во ри, спо ра зу ми и до зво ле). При 
овом ве ћу осно ва но је и осам ко ми те та ко ји се ба ве: ислам ским 
пи та њи ма, фи нан сиј ским и еко ном ским пи та њи ма, без бе до но сним 
и обра зов ним пи та њи ма, услу га ма и по год но сти ма, од ред ба ма и 
ад ми ни стра тив ним по сло ви ма, кул тур ним и ин фор ма ци о ним про-
бле ми ма. Ак ту ел ни са зив Меџлиса са сто ји се од пред се да ва ју ћег и 
150 чла но ва. Њих име ну је краљ на пе ри од од че ти ри го ди не. По ис-
те ку овог ман да та фор ми ра се но ви Меџлис, у ко ме но во и ме но ва ни 
чла но ви мо ра ју чи ни ти нај ма ње по ло ви ну са зи ва.  

Ре ги о нал на упра ва је цен тра ли зо ва на и за сни ва се на по де ли 
кра ље ви не на 13 ад ми ни стра тив них ре ги ја (еми ра та). На че лу сва-
ке ре ги је на ла зи се емир тј. гу вер нер ко ји пред се да ва ре ги о нал ним 
ве ћем. Еми ре по ста вља краљ и они су, иако фор мал но под ре ђе-
ни ми ни стру уну тра шњих по сло ва, у прак си од го вор ни ди рект но 
ње му. С об зи ром на ва жност овог на ме ште ња, оно је ре зер ви са но 
ис кљу чи во за чла но ве кра љев ске по ро ди це. Упра ва над ва жни јим 
про вин ци ја ма до де љу је се кра ље вој ужој по ро ди ци (бра ћи и си-
но ви ма), док се ма ње зна чај ни еми ра ти до де љу ју чла но ви ма ши ре 
по ро ди це. Глав на ду жност гу вер не ра је сте да над гле да рад пред-
став ни ка цен трал них и оп штин ских вла сти у сво јој ре ги ји. Он је и 
ко ман дир ло кал не ми ли ци је и за по вед ник јед ни ни ца На ци о нал не 
гар де ста ци о ни ра них на те ри то ри ји под ње го вом упра вом. 

Ре ги о нал ним ве ћи ма је, на ни воу про вин ци ја, на ме ње на са ве-
то дав на уло га слич на оној ко ју, на ни воу кра ље ви не, имаМеџлис. 
Њих чи не ше фо ви вла ди них ор га на да те про вин ци је, а у њи хов 
са став мо ра би ти укљу че но и нај ма ње де сет струч ња ка из ре до ва 
обич ног гра ђан ства. Ва жно је ис та ћи да је и у овом слу ча ју краљ, 
а не емир, тај ко ји име ну је чла но ве ве ћа. Те о риј ски гле да но, пред-
ви ђе но је да ре ги о нал на власт функ ци о ни ше на сле де ћи на чин: ре-
ги о нал на ве ћа, у пи та њи ма ло кал не по ли ти ке, са ве ту ју еми ра, ко ји 
по том о овим пред ло зи ма оба ве шта ва ми ни стра уну тра шњих по-

27) Уки да њеМеџлиса и пре но ше ње ње го вих овла шће ња на Ве ће ми ни стра има ло је за циљ 
ус по ста вља ње мо дер ни јег си сте ма др жав не упра ве, ко ји би се успе шни је но сио са по-
сле ди ца ма „нафт ног бу ма“ ко ји је по ло ви ном два де се тог ве ка дра стич но уве ћао еко-
ном ску моћ Са у диј ске Ара би је и тран сфор ми сао је у во де ћу свет ску нафт ну си лу.
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сло ва, ко ји пред ло ге да ље про сле ђу је Ве ћу ми ни ста ра. У прак си је, 
ме ђу тим, овај ла нац над ле жно сти мно го јед но став ни ји и сво ди се 
на ди рект ну ко му ни ка ци ју из ме ђу кра ља и про вин циј ских еми ра.  

(Са у диј ска пи ра ми да мо ћи) 
Пра во суд ни си стем Кра ље ви не за сно ван је на ха ни ба лит ској 

ин тер пре та ци ји ша ри је,28) и функ ци о ни ше као про ду же так кра ље-
вог ауто ри те та. Кич му пра во су ђа чи ни ми ни стар ство прав де ко-
је ко ор ди ни ра рад ви ше од 300 ша риј ских су до ва. Краљ по ста вља 
ми ни стра прав де из ре до ва ста ри јег све штен ства (уле ме). У сво ме 
ра ду ми ни стар прав де се осла ња на Вр хов ни прав ни са вет, те ло 
ко је чи ни 11 ис так ну тих пред став ни ка уле ме. Овај са вет над гле да 
рад су до ва, да је прав на ми шље ња и одо бра ва ка зне на смрт, ам пу-
та ци ју и ка ме но ва ње. Од 1983. го ди не уве де на је прак са по ко јој, 
као пред у слов бу ду ћег ми ни стар ског на ме ште ња, ми ни стар прав де 
мо ра пр во вр ши ти ду жност ше фа Вр хов ног прав ног са ве та. Са у-
диј ски суд ски си стем је тро сте пен и са сто ји се од три вр сте су до ва. 
То су: 1.) Глав ни тј. екс пе ди тив ни су до ви, ко ји во де јед но став ни-
је кри вич не слу ча је ве; 2.) Ше ри јет ски тј. апе ла ци о ни су до ви, над-
ле жни за озбиљ ни је кри вич не пре кр ша је; 3.) Вр хов ни суд прав де, 
над ле жан за про ве ру нај о збиљ ни јих слу ча је ва и над гле да ње ра да 
ни жих су до ва. У слу ча ју озбиљ ни јих пре сту па за ко је је ша ри јом 
пред ви ђе на смрт на ка зна,29) оп ту же на стра на се са слу ша ва пред 
тро ји цом су ди ја ни жег су да. Пре су ду ни жег су да по том пре и спи ту-

28) Ин тер пре та ци ја ислам ског пра ва ка рак те ри стич на за ха ни ба лит скимезхеб ко ме при-
па да око 6% му сли ма на у све ту (пре те жно на Ара биј ском по лу о стр ву). Ха ни ба лит ска 
шко ла сма тра се нај кон зер ва тив ни јом прав ном шко лом су нит ског исла ма.

29) У нај те же зло чи не убра ја ју се уби ство са пред у ми шља јем, тр го ви на нар ко ти ци ма али и 
не до лич но сек су ал но по на ша ње (пре љу ба, про ми ску и тет ност, хо мо сек су ал ност и сл.).
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је пет су ди ја апе ла ци о ног су да, да би по том слу чај био про сле ђен 
Вр хов ном су ду прав де ра ди по твр де. За вр шну реч у про це су има 
краљ, ко ме се пре су да под но си на одо бре ње. Оп ту же ни има пра-
во жал бе, и том слу ча ју цео по сту пак се још је дан пут по на вља. С 
об зи ром да се краљ на ла зи на вр ху пра во суд ног си сте ма, он игра 
уло гу нај ви шег апе ла ци о ног су да и има пра во ве та на пре су де ко је 
из ри че Вр хов ни суд.

Из све га на ве де ног ја сно је да по ли тич ко уре ђе ње да на шње 
Са у диј ске Ара би је, и по ред ре фор ми у прав цу мо дер ни за ци је, и да-
ље ве о ма да ле ко од јед ног мо дер ног по ли тич ког си сте ма у ко ме би 
би ла за до во ље на и за шти ће на основ на по ли тич ка пра ва гра ђа на. 
Глав не пре пре ке озбиљ ни јим про ме на ма је су, пре све га, кра љев 
ап со лу ти зам, „по тем ки нов ски“ ин сти ту ци о на ли зам (ин сти ту ци је 
у пот пу но сти ли ше не сва ке мо гућ но сти ауто ном ног од лу чи ва ња) 
и не по ти зам као глав на де тер ми нан та по ли тич ких про це са. Ово 
по след ње пред ста вља на ро чи то ве ли ки про блем, јер краљ на ме-
ште њи ма и бе не фи ци ја ма „ку пу је“ по др шку оста лих чла но ва кра-
љев ске по ро ди це, чи ја број ност зна чај но су жа ва про стор за уче шће 
обич них гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. Ка ко су по ли тич ке пар ти је, 
син ди ка ти, из бо ри и дру ги об ли ци по ли тич ке пар ти ци па ци је гра-
ђа на ста вље ни из ван за ко на, мо гућ ност гра ђа на да са ми до при не су 
сла бље њу кра ље вог ап со лу ти зма све де на је ти ме на ми ни мум. По-
след њих не ко ли ко го ди на би ло је ин ди ци ја да се по ли тич ка кли ма 
по ла ко ме ња, и да је де ли мич на де мо кра ти за ци ја ипак мо гу ћа. Та ко 
је, на при мер, Ве ће ми ни ста ра 2003. го ди не упо зна ло јав ност са 
сво јом на ме ром да уве де из бо ре на ко ји ма би гра ђа ни са ми би ра ли 
јед ну тре ћи ну чла но ва МеџлисаалШуре. Ипак, до да на шњег да на 
та кви из бо ри ни су рас пи са ни. Очи глед но је да не по сто ји истин ска 
по ли тич ка во ља да се учи не зна чај ни ји ко ра ци у прав цу де мо кра-
ти за ци је си сте ма. Из бо ри одр жа ни 2005. го ди не, на ко ји ма су гра-
ђа ни би ра ли  по ло ви ну чла но ва оп штин ских ве ћа, од ма лог су зна-
ча ја (сра змер но зна ча ју ових ве ћа у др жав ном апа ра ту) за про цес 
де мо кра ти за ци је и ви ше су „шмин кер ског“ ка рак те ра. Као „шмин-
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ка“ мо же се ока рак те ри са ти и по ста вља ње Нур ал Фа јез на по ло жај 
за ме ни ка ми ни стра про све те, у фе бру а ру 2009, чи ме је Са у диј ска 
Ара би ја до би ла пр вог жен ског чла на вла де у сво јој исто ри ји.30) 

2.2.Улогавахабизмауконституисањуполитичкогпоретка

Из прет ход ног опи са по ли тич ког устрој ства Кра ље ви не Са-
у диј ске Ара би је, еви дент но је да ле ги ти ми тет кра љев ске вла сти 
по чи ва на два сту ба - ди на стич ком и ре ли гиј ском. У том сми слу 
ве о ма је ва жно ис та ћи зна чај ко ји је за фор ми ра ње са у диј ске мо-
нар хи је имао по ли тич ки и по ро дич ни са вез ус по ста вљен 1747. го-
ди не, из ме ђу Мо ха ме да ибн Са у да, осни ва ча вла да ју ће ди на сти је 
Ал Са уд, и пу ри тан ског све ште ни ка и ре фор ма то ра Му ха ме да ибн 
Абд ал Ва ха ба, твор ца ве ха биј ског исла ма.

У 18. ве ку ве ћи део Ара биј ског по лу о стр ва био је под Осман-
ском вла шћу. Ипак, тур ска власт је ви ше до ла зи ла до из ра жа ја на 
за па ду по лу о стр ва (где су ло ци ра ни све ти гра до ви Ме ка и Ме ди на) 
не го у пу стињ ским обла сти ма, у ко ји ма су  „сва ки гра дић и оаза 
има ли сво је вла да ре, а они су ства ра ли сво је ше и ка те и еми ра те.“31) 
У та квим окол но сти ма на стао је је дан од нај сна жни јих ре фор ма-
тор ских по кре та у исла му, чи ји је осни вач и ду хов ни во ђа био Му-
ха мед ибн Абд ал Ва хаб. Овај ве ли ки ислам ски ре фор ма тор, чи ја је 
ин тер пре та ци ја исла ма и да нас из вор број них кон тра вер зи, устао 
је про тив мар ги на ли за ци је и де гра да ци је ве ре ко ја је то ком 18. ве ка 
за хва ти ла му сли ман ски свет. Ва хаб је зах те вао по вра так му сли ма-
на на пут СалафасСалиха (по бо жних пре да ка), што је зна чи ло 
на пу шта ње мно гих вер ских оби ча ја ко ји су се вре ме ном уста ли ли 
ме ђу му сли ма ни ма. Ње го во уче ње га је вр ло бр зо до ве ло у кон-
фликт са ло кал ним вла сто држ ци ма,32) али му је та ко ђе обез бе ди ло 

30) Ова од лу ка се сма тра још јед ним про гре сив ним ре форм ским по ступ ком ак ту ел ног са-
у диј ског  кра ља Аб ду ла ха. Зва нич ни Ри јад по ста вља ње Нур ал Фа јез на по ло жај за ме-
ни ка ми ни стра обра зла же  ста вом да пи та ња жен ског обра зо ва ња (што је област у ко јој 
је Нур до би ла овла шће ња) лак ше и ефи ка сни је мо же ре ша ва ти же на. Ипак, те шко је 
за ми сли ти да ће у ско ри је вре ме не ка зна чај ни ја функ ци ја у вла ди или дру гим ор га ни ма 
др жав не упра ве би ти до де ље на жен ској осо би. На и ме, по ло жај же на у кон зер ва тив но 
са у диј ском дру штву ве о ма је лош (на сна зи је си стем му шког „ста ра тељ ства“ над же на-
ма, као и прин цип пол не се гре га ци је). Та ко ђе, удео же на у укуп ној рад ној сна зи ма њи 
је од 5%, што је нај ни жа сто па у све ту. 

31) Оли вер По те жи ца, Вехабијеизмеђуистинеипредрасуде, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
2007. стр. 71.

32) Због сво га уче ња Му ха мед ибн Абд ал Ва хаб је био при ну ђен да на пу сти род ни Неџд, 
и из бег не у гра дић Де ри ја, где му је би ло до пу ште но да сло бод но ши ри сво је вер ске 
иде је.
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и са ве зни штво ко је ће за у век про ме ни ти ли це Ара биј ског по лу о-
стр ва. На и ме, Ва ха ба и ње го ве след бе ни ке у за шти ту ће узе ти Му-
ха мед ибн Са уд, ло кал ни по гла вар ко ји је у ре ли гиј ској гро зни ци 
ве ха би зма пре по знао сна жну ко хе зив ну си лу ко јом би мо гао ује-
ди ни ти арап ска пле ме на у бор би про тив тур ске им пе ри је. Та ко је 
1747. го ди не ус по ста вље на вла да ју ћа ко а ли ци ја из ме ђу по ро ди це 
Ал Са уд и по ро ди це Ибн Абд ал Ва ха ба. Јед ни ма је при па ла по ли-
тич ка власт, док ће дру ги ужи ва ти ре ли ги о зни ауто ри тет. По што 
се број њи хо вих след бе ни ка уве ћао Му ха мед ибн Абд ал Ва хаб је 
се бе про гла сио за шеиха а Му ха ме да ибн Са у да за имама.33) Сво јим 
ва тре ним про по ве ди ма и по зи ви ма на џи хад Ва хаб је рас па љи вао 
ре ли гиј ски жар ује ди њу ју ћи арап ска пле ме на под Ал Са у до вим же-
злом. Бор ба за не за ви сност је тра ја ла, са про мен љи вом рат ном сре-
ћом, го то во два ве ка, да би 1925. го ди не све тим гра до ви ма Ме ком 
и Ме ди ном ко нач но за вла дао клан Ал Са уд. Го ди ну да на ка сни је 
ди рект ни по то мак Му ха ме да ибн Са у да, Аб дул Азиз ал Са уд про-
гла ша ва се кра љем осво је них те ри то ри ја., да би убр зо по том, 1932. 
го ди не, усле ди ло и про гла ше ње Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је.

Осни ва њем кра ље ви не ста ри са вез је до био но ви зна чај. Краљ 
Аб дул Азиз уви део је (баш као и ње гов пре дак) пре суд ни зна чај 
ве ха би зма по раз би ја ње бе ду ин ског пле мен ског уре ђе ња и пре-
ва зи ла же ње увек при сут них пле мен ских по де ла. Он је у ва ха би-
зму ви део де ло твор но ору ђе за ус по ста вља ње на ци о нал не др жа-
ве и ства ра ње на ци о нал ног иден ти те та. Али по врх све га, он је у 
ва ха би зму ви део и моћ но оруж је ко јим ће оја ча ти цен тра ли зам и 
оси гу ра ти сво ју ап со лут ну власт. Та ко је из сред ње ве ков не па ти не 
по но во на све тло да на из не та за бо ра вље на док три на о два ма ча, а 
са рад ња две вла сти, ду хов не и све тов не, по ста ће нај у пе ча тљи ви ја 
ка рак те ри сти ка да на шње Са у диј ске Ара би је. Ка ко је, то ком го то во 
два ве ка бор бе за ства ра ње са у диј ске др жа ве, са вез Ал Са у да и Ахл
алШеиха34) не пре ста но об на вљан и учвр шћи ван брач ним ве за ма,35) 

33) Ов де тре ба  под ву ћи раз ли ку су нит ски ог и ши ит ског кон цеп та имама. Код су ни та (и 
код ве ха би ја) овим се пој мом озна ча ва во ђа мо ли тве али и во ђа за јед ни це или гру пе.  
Ова ти ту ла та ко ђе мо же би ти и на зив  за те о крат ског вла да ра, што је зна че ње ко је по-
ме ну ти тер мин има ме ђу ши ит ма, са том раз ли ком што ши ит ски има мат прет по ста вља 
ис кљу чи во вла да ви ну Му ха ме до вог ди рект ног по том ка, што ни је слу чај у су нит ској 
тра ди ци ји. Вла да ри са у диј ске ди на сти је су ову ти ту лу но си ли све до 1926. го ди не, ка да 
Аб дул Азиз ал Са уд узи ма кра љев ску ти ту лу.

34) Шеиховнарод(арап. прим. прев), на зив за ди рект не по том ке Му ха ме да ибн Абд ал Ва-
ха ба.

35) Пр ви брак из ме ђу  две по ро ди це скло пљен је још у вре ме фор ми ра ња са ве за ка да је 
Му ха мед ибн Са уд оже нио Ва ха бо ву ћер ку. Ко ли ко је прак са род бин ског по ве зи ва ња 
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вла да ју ћу ели ту кра ље ви не Са у диј ске Ара би је и да ље чи не чла но-
ви ове две по ро ди це.

По том ци Му ха ме да ибн Абд ал Ва ха ба и да нас до ми ни ра ју са-
у диј ском уле мом.36) По ро ди ца АхлалШеих у сво јим ру ка ма др жи 
кон тро лу над нај ва жни јим кле ри кал ним те ли ма - Са ве том ста ри је 
уле ме и Ви шим са ве том ка ди ја. Та ко ђе, и по ло жај Ве ли ког муф ти је 
тј. Вр хов ног су ди је по тра ди ци ји при па да чла ну ове по ро ди це. Уз 
то, ду хов на власт ни је је ди на сфе ра у ко јој по ро ди ца АхлалШеих 
игра ва жну уло гу. Ње ни чла но ви за у зи ма ју ва жне по зи ци је у вла ди, 
вој сци, обра зо ва њу... 

У по ли тич ком жи во ту Са у диј ске Ара би је уле ма пред ста вља 
ве о ма ути ца јан фак тор. Ње на по ли тич ка моћ про из и ла зи из чи ње-
ни це да она обез бе ђу је ре ли гиј ски ле ги ти ми тет вла да ју ћој по ро-
ди ци. Са вет ста ри је уле ме пред ста вља нај зна чај ни је кле ри кал но 
те ло у др жа ви, и оно одр жа ва стал не кон сул та ци је са са у диј ским 
кра љем. Ње га чи ни нај и стак ну ти је све штен ство, ма хом из ре до ва 
АхлалШеих, ко је у сво јим ру ка ма кон цен три ше зна ча јан по ли тич-
ки ути цај. О не ма лом ути ца ју уле ме на др жав не по сло ве све до чи 
по да так да је 1964. го ди не, то ком кри зе вла сти, ко ја је кул ми ни ра ла 
по ро дич ним пу чем, кра љев ска по ро ди ца зах те ва ла по др шку уле ме 
у свр га ва њу кра ља Са у да и до во ђе њу ње го вог бра та Фа и са ла на 
трон. Та ко ђе, ка да је 1990. го ди не краљ Фахд до пу стио отва ра ње 
аме рич ких ба за на се ве ро и сто ку зе мље, отво ре ни ре волт мно гих 
му сли ма на (ко ји су сма тра ли бо го хул ним при су ство то ли ког бро ја 
не вер ни ка на све тој ислам ској те ри то ри ји) уми рен је од лу ком уле-
ме да по др жи аме рич ко вој но при су ство. 

3.ИРАНШИИТСКАРЕПУБЛИКА

3.1.Тритемељаполитичкевластишарија,
имаматипристанакнарода

По ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран чак и да нас, три-
де сет го ди на на кон ислам ске ре во лу ци је, сво јом ком плек сно шћу 

ове две по ро ди це при сут на и да нас го во ри при мер мај ке кра ља Фах да, ко ја је би ла ћер-
ка ка ди је из ре до ва АхлалШеиха.

36) То не зна чи да Ва ха бо ви по том ци чи не ком плет но са у диј ско све штен ство. Уле му чи не и 
при пад ни ци мно гих дру гих, ма ње ути цај них, по ро ди ца. Ови кле ри кал ни кру го ви че сти 
су из вор „ти хих” кри ти ка ста ри је уле ма и  АхлалШеихпо ро ди це. 
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збу њу је те о ре ти ча ре. Број ни су по ку ша ји да се овај по ре дак пре ци-
зно де фи ни ше. Зо ран Кр стић у свом ра ду по све ће ном са вре ме ним 
не де мо крат ским ре жи ми ма на бра ја не ке од ак ту ел них де фи ни ци ја 
нпр. „устав на те о кра ти ја“, „де мо крат ска те о кра ти ја“ или пак „ре-
ли гиј ска де мо кра ти ја”.37) Ове де фи ни ци је ја сно ука зу ју на чи ње-
ни цу да је упра во до ми нант ност ре ли гиј ских ин сти ту ци ја јед на од 
нај у пе ча тљи ви јих ка рак те ри сти ка иран ског по ли тич ког мо де ла. 
Баш као и у слу ча ју Са у диј ске Ара би је, и у Ира ну је те о крат ска 
ком по нен та вла сти глав на де тер ми нан та по ли тич ких про це са. Али 
за раз ли ку од са у диј ске мо нар хи је, у ко јој све тов ни вла дар (краљ) 
сво јом ти ту лом при сва ја и пре ро га тив нај ви шег вер ског ауто ри те-
та, иран ска „ислам ска ре пу бли ка“ укуп ну по ли тич ку моћ кон цен-
три ше на дру гој стра ни „клац ка ли це“ тј. у ру ка ма ши ит ског све-
штен ства. У том сми слу оправ да но је о да на шњем Ира ну го во ри ти 
као о те о кра ти ји. Ме ђу тим, та кву кла си фи ка ци ју оте жа ва чи ње ни-
ца да иран ско по ли тич ко уре ђе ње под ра зу ме ва и по ли тич ке ин сти-
ту ци је ка рак те ри стич не за де мо крат ска дру штва. Пар ла мен та ри-
зам и устав на тра ди ци ја (ко ја у Ира ну, го то во у кон ти ну и те ту, тра је 
чи тав је дан век) оне мо гу ћу ју ола ко под во ђе ње Ислам ске Ре пу бли-
ке Иран под по јам те о кра ти је. Ипак, с об зи ром да кон цепт де мо-
кра ти је у ислам ском по ли тич ком во ка бу ла ру има бит но раз ли чит 
кон текст од оног ко ји сре ће мо у за пад ним ли бе рал ним де мо кра-
ти ја ма, тре ба има ти на уму да су иран ске де мо крат ске ин сти ту ци-
је спе ци фич не по сво ме ка рак те ру. Већ је са мо ле ти ми чан по глед 
на пре ам бу лу иран ског уста ва до во љан да се уви ди ка ко је реч о 
јед ном пот пу но дру га чи јем схва та њу де мо кра ти је. На и ме, у устав-
ној пре ам бу ли, као узрок не у спе ха Кон сти ту ци о нал не ре во лу ци је 
(1906-1911),38) као и узрок кра ха Мо са де го ве Ли бе рал но-на ци о на-
ли стич ке ре во лу ци је (1952-1953),39) на ве ден је упра во не до ста так 

37) Зо ран Кр стић, Модерни недемократски режими насиља, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2008, стр.71.

38) Кон сти ту ци о нал на ре во лу ци ја из би ла је у Те хе ра ну 1906. го ди не, као ма снов ни по-
крет за ус по ста вља ње пар ла мен та. Под на род ним при ти ском та да шњи иран ски вла дар 
Му за фар-ал-Дин Шах Кјар до пу стио је фор ми ра ње пар ла мен та, ко ји је убр зо до нео и  
пр ви иран ски устав. Устав је на пи сан по узо ру на бел гиј ски (ко ји је у то вре ме сма тран 
нај на пред ни јим у Евро пи) и са др жао је од ред бу по ко јој је Шах, чи ја је кру на „уз ви ше-
ни дар“ да ри ван од стра не на ро да, ду жан да вла да у скла ду са за ко ном. 

39) Мо са де го ва Ли бе рал но-на ци о на ли стич ка ре во лу ци ја би ла је усме ре на ка де мо кра ти за-
ци ји Ира на и ја ча њу на род не вла сти. Ње на глав на ка рак те ри сти ка био је из ра зи ти ан ти-
им пе ри ја ли зам, ис по љен кроз по крет за на ци о на ли за ци ју иран ске нафт не ин ду стри је и 
по ти ски ва ње бри тан ске „Ан гло-иран ске ком па ни је“ из нафт них по сло ва Ира на. 
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вер ске ди мен зи је ових по кре та.40) На тај на чин им пли ци ра но је да 
се за пад ни ли бе рал ни мо дел по ка зао као не а де ква тан и не ком па ти-
би лан са по тре ба ма и на чи ном жи во та му сли ма на. Фун да мен тал ну 
раз ли чи тост ислам ског и за пад ног кон цеп та де мо кра ти је по твр ђу је 
и члан бр. 2. Уста ва, у ко ме пи ше: „Ислам ска ре пу бли ка је по ре дак 
ко ји се за сни ва на ве ро ва њу у је ди ног Бо га, ње гов ис кљу чи ви су ве-
ре ни тет и пра во да до но си за ко не, и нео п ход ност пот чи ња ва ња ње-
го вим за по ве сти ма...“.41) Сход но то ме, на др жав ној хи је рар хиј ској 
ле стви ци иран ске ислам ске ре пу бли ке, нај ви шу по ли тич ку власт 
ужи ва све штен ство. Пре ма уче њу аја то ла ха Ру хо ла ха Хо ме и ни ја, 
во ђе и глав ног иде о ло га Ислам ске ре во лу ци је, ислам ска ре пу бли ка 
мо же би ти оства ре на са мо као ВелајетеФагих тј. вла да ви на те-
о ло га. У јед ној та квој истин ској ислам ској др жа ви, вр хов ни во ђа 
Фагих (те о лог)42) оба вља ду жност нај ви шег др жав ног ауто ри те та, 
цр пе ћи свој ле ги ти ми тет, ди рект но из шарије, ши ит ске тра ди ци-
је има ма та и при стан ка на ро да. Ти ме до ла зи мо до са мог из во ра 
кон тра вер зи. На и ме, иако ислам ска др жа ва мо ра би ти за сно ва на 
на Бо жи јем за ко ну - шарији (чи ме се усло вља ва и об лик др жав-
ног уре ђе ња), Хо ме и ни учи да је она та ко ђе уте ме ља на и на во љи 
гра ђа на (на ро да) да Бо жи ји за кон бу де до след но спро ве ден. На тај 
на чин во ђа ислам ске ре во лу ци је пре ро га тив су ве ре не вла сти да је 
и Бо гу и на ро ду, успе ва ју ћи при том, ба рем те о риј ски, да из бег не 
кон тра дик тор ност ова квог ду а ли зма.

3.2.ВелајетеФагих

По ли тич ки си стем Ира на по чи ва на глав ној те ко ви ни “Ислам-
ске ре во лу ци је” - Уста ву из 1979. го ди не (до пу ње ном устав ним 
аманд ма ни ма 1989. го ди не). Овај си стем  је за сно ван на по ли тич-
кој и прав ној син те зи те о крат ских и де мо крат ских еле ме на та, и 
под ра зу ме ва за мр шен сплет ви ше вла да ју ћих те ла. Пре ма на че лу 
ВелајетеФагих, нај ви ша власт на ла зи се у ру ка ма  вр хов ног во ђе 

40) Пре ци зно сти ра ди, по треб но је на гла си ти да је Уста вом из 1906. го ди не (члан 1. и 2.) 
ислам про гла шен др жав ном ре ли ги јом, и да је њи ме пред ви ђе но да за ко не ко је до сне-
се пар ла мент  мо ра одо бри ти и по се бан ко ми тет ши ит ских све ште ни ка. Ме ђу тим, ове 
устав не од ред бе ни ка да ни су за жи ве ле у прак си, а на ро чи то су за по ста вља не за вре ме 
вла да ви не ди на сти је Па хла ви, што је до ве ло до све ве ћег не за до вољ ста ва све штен ства. 

41) TheConstitutionof theIslamicRepublicof Iran, /24/ 6/2011/,www.iran cham ber.com/go-
vern ment/laws/con sti tu tion.php

42) До слов ни пре вод ово га пој ма био би „струч њак за Фикх“ тј. „струч њак за ислам ско 
пра во“.
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тј. Фагиха ко ји има глав ну реч у пла ни ра њу и спро во ђе њу др жав-
не по ли ти ке. У овом си сте му по сто ји и пред став нич ка ди мен зи ја 
(с об зи ром да је на род но си лац су ве ре но сти), те се на из бо ри ма 
би ра ју пред сед ник ре пу бли ке, по сла ни ци Меџлиса и чла но ви Ве ћа 
екс пе ра та. Ипак, по треб но је ис та ћи да пра ви по ли тич ки плу ра ли-
зам не по сто ји, јер све стран ке при па да ју исла ми стич ком бло ку. 
При сут на је по де ла вла сти на из вр шну, за ко но дав ну и суд ску власт.

Вр хов ни во ђа (Фагих) име ну је ше фо ве пра во су ђа, ше фо ве на-
ци о нал них ра дио и те ле ви зиј ских мре жа, вој не и по ли циј ске за по-
вед ни ке, као и по ло ви ну чла но ва Ве ћа чу ва ра. Он има овла шће ње 
да сме ни пред сед ни ка ре пу бли ке, уко ли ко га вр хов ни суд про гла си 
кри вим за кр ше ње Уста ва, или уко ли ко му пар ла мент из гла са не-
по ве ре ње.43) Уз то, он је вр хов ни ко ман дант ору жа них сна га, на ла зи 
се на че лу оба ве штај них аген ци ја и дру гих без бед но сних струк ту-
ра. Вр хов ног во ђу би ра Ве ће екс пе ра та, и ње гов ман дат је нео д-
ре ђен (углав ном до жи во тан). Ово ве ће та ко ђе вр ши и над зор над 
ра дом Фагиха, и фор мал но је овла шће но да га сме ни уко ли ко сво је 
ду жно сти не вр ши у скла ду са од ред бе ма исла ма. Ипак, с об зи ром 
на фак тич ку моћ ко ју Фагих кон цен три ше у сво јим ру ка ма, мо гућ-
ност ње го ве сме не чи ни се при лич но не ре ал ном.

По сло ву Уста ва дру ги нај ви ши ауто ри тет у по ли тич кој хи је-
рар хи ји Ира на је пред сед ник. Он се би ра на оп штим из бо ри ма и 
ман дат му тра је че ти ри го ди не, са мо гућ но шћу ре и збо ра на још 
је дан ман дат. Све пред сед нич ке кан ди да ту ре пре гле да и одо бра ва 
Ве ће чу ва ра. Пред сед ник, ко ји ујед но оба вља и функ ци ју пре ми-
је ра, би ра и над гле да рад Ве ћа ми ни ста ра, кре и ра по ли ти ку вла де 
и кор ди ни ра њен рад. Пред сед ни ку у ра ду по ма же де сет пот пред-
сед ни ка, док вла дин ка би нет бро ји 22 ми ни стра, чи је име но ва ње 
одо бра ва Меџлис.

Меџлис, иран ски пар ла мент је јед но до ман и има 290 по сла ни-
ка,44) чи ји ман дат та ко ђе из но си че ти ри го ди не. Баш као и у слу ча ју 
из бо ра пред сед ни ка, Ве ће чу ва ра одо бра ва и сва ку кан ди да ту ру за 
по сла нич ки ман дат. Меџлис из гла са ва за ко не, ра ти фи ку је ме ђу на-
род не спо ра зу ме и ба ви се пи та њи ма др жав ног бу џе та. 

Ве ће чу ва ра са сто ји се од 12 те о ло га и прав ни ка, од ко јих пр ву 
ше сто ри цу име ну је Фагих, док дру гу ше сто ри цу пре по ру чу је шеф 

43) На основу члана 89. иранскога устава паралмент може сменити председника државе 
уколико сматра да он више није способан да обавља своју дужност.

44) Шест по сла нич ких ме ста ре зер ви са но је за при пад ни ке вер ских ма њи на. 



стр:311338.

- 331 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

пра во су ђа (ко га та ко ђе по ста вља Фагих), док њи хо во име но ва ње 
вр ши Меџлис. Ово ве ће је по зва но да ту ма чи Устав, и има пра во 
ве та на од лу ке пар ла мен та (уко ли ко утвр ди да су њи ма пре кр ше не 
од ред бе исла ма или Устав). Ка ко смо већ ре кли, ово ве ће по твр ђу-
је и кан ди да ту ре за из бор не функ ци је. Ман дат чла но ва ве ћа тра је 
шест го ди на.

Ка ко би се из бе гле тен зи је из ме ђу Меџлиса и Ве ћа чу ва ра, у 
ин сти ту ци о нал ни си стем ислам ске ре пу бли ке увр штен је и Са вет 
це лис ход но сти,45) ко ји игра уло гу ар би трар ног те ла чи ји је за да так 
да ре ша ва све на ста ле за кон ске ди ле ме. Са став ово га те ла чи ни 
шест те о ло га из ре до ва Ве ћа чу ва ра и се дам нај ви ших вла ди них 
зва нич ни ка.  

Ве ће екс пе ра та са сто ји се од 86 чла но ва из ре до ва нај у глед ни-
јег све штен ства, ко ји се би ра ју на оп штим из бо ри ма, на ман дат од 
осам го ди на. Ве ће чу ва ра ис пи ту је по доб ност сва ког по тен ци јал-
ног кан ди да та. Ве ће екс пе ра та вр ши из бор Фагиха и има устав но 
овла шће ње да сме ни вр хов ног во ђу уко ли ко пре кр ши устав или 
дог ме исла ма.    

Иран ско пра во су ђе за сно ва но је на шарији. Вр хов ни во ђа по-
ста вља ше фа пра во су ђа, ко ји име ну је чла но ве вр хов ног су да и 
глав ног ту жи о ца. Суд ски си стем се са сто ји од ви ше вр ста су до-
ва: 1.) Јав ни суд, над ле жан за гра ђан ске пар ни це и кри вич на де ла; 
2.) Ре во лу ци о нар ни суд, над ле жан за пре кр ша је у обла сти др жав-
не без бед но сти; 3.) Вер ски суд, над ле жан за све ште нич ке спо ро ве 
и пре кр ша је. Вр хов ни суд и че тво ро чла ни Вр хов ни прав ни са вет 
за јед но над гле да ју спро во ђе ње свих за ко на. Од лу ке ре во лу ци о нар-
них су до ва су ко нач не, без пра ва жал бе. Вер ски су до ви ни су укљу-
че ни у ре гу лар ни суд ски си стем, и за њих је, као и за ре во лу ци о-
нар не су до ве, над ле жан лич но Фагих.

По ли тич ки си стем Ира на по чи ва на јед ној вр сти се ми плу ра ли-
зма, од но сно при вид ног плу ра ли зма. У по ли тич ком жи во ту при сут-
не су број не по ли тич ке пар ти је, али све при па да ју исла ми стич ком 
бло ку.46) Реч је за пра во о раз ли чи тим исла ми стич ким фрак ци ја ма, 
ко је се мо гу свр ста ти у две кон ку рент ске стру је: кон зер ва тив це и 
ре фор ми сте. Кон зер ва тив ци чи не „твр ђу“ исла ми стич ку стру ју, не-
скло ну би ло ка квим ко рек ци ја ма ре во лу ци о нар них те ко ви на, док 

45) Овај са вет  је 1988. го ди не фор ми рао аја то лах Хо ме и ни, због све че шћих су ко ба из ме ђу 
Ве ћа чу ва ра и пар ла мен та.

46) Не и сла ми стич ке пар ти је су за бра ње не за ко ном. 
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ре фор ми сти те же де ли мич ној ли бе ра ли за ци ји по ли тич ког си сте ма. 
Ипак, пра ви плу ра ли зам не по сто ји јер ни ко не пре и спи ту је основ-
не вред но сти ре во лу ци је.   

На кра ју, као ва жну осо бе ност иран ског по ли тич ког си сте ма, 
тре ба ис та ћи и удво стру че ност струк ту ре др жав ног апа ра та. На и-
ме, по ред ре гу лар не др жав не струк ту ре при сут на су и ре во лу ци-
о нар на те ла ко ја чи не па ра лел ну др жав ну струк ту ру.47) Ре гу лар на 
струк ту ра утвр ђе на је Уста вом, док су ре во лу ци о нар на те ла сво ју 
ле ги тим ност сте кла ре во лу ци јом и њи хов по ло жај за ви си од Фаги
ха, ко ме су ди рект но од го вор на. 

ВелајетеФагих (ше мат ски при каз)

3.3.“Наиб-е-Имам”-проблем„заменика“имама

Да би се пра вил но раз у ме ло по ли тич ко устрој ство Ира на, нео-
п ход но је и да ти од го вор на сле де ће пи та ње: На ко јим осно ва ма је 
из вр ше на „фу зи ја“ те о крат ског и де мо крат ског си сте ма? Од но сно, 

47) Су до ви су удво стру че ни ре во лу ци о нар ним су до ви ма, док вој ска свог „пар ња ка“ има 
у Бра ни те љи ма ислам ске ре во лу ци је. Та ко ђе, Фагих има сво је лич не пред став ни ке у 
свим ми ни стар стви ма и ре ги о нал ним упра ва ма.
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ко ји су пред у сло ви омо гу ћи ли фор ми ра ње овог  је дин стве ног по-
ли тич ког по рет ка? 

Кључ за раз у ме ва ње мо дер ног Ира на кри је се у ши ит ској тра-
ди ци ји има ма та. Већ је би ло ре чи у то ме да је кон цепт вла сти код 
ши ит ских му сли ма на дру га чи ји од оно га ко ји је при су тан у ве ћин-
ском су нит ском огран ку исла ма. Су ни ти су, на кон Му ха ме до ве 
смр ти, вођ ство тј. власт над ислам ском за јед ни цом, по ве ри ли ха ли-
фи ко ји се би рао ме ђу ис так ну тим ли де ри ма Му ха ме до вог пле ме на 
Курејш. За раз ли ку од њих, ши и ти су сма тра ли да вођ ство мо ра 
оста ти у окви ру АхлалБејттј. по ро ди це ве ро ве сни ка Му ха ме да. 
Ши и ти за то не при зна ју пр ва три ха ли фа, сма тра ју ћи да је њи хо-
вим из бо ром пре кр ше на Му ха ме до ва во ља.48) За њих је има мат је-
ди ни ис прав ни об лик по ли тич ког уре ђе ња ислам ске за јед ни це. У 
та квом уре ђе њу вођ ство за јед ни це при па да има му, ди рект ном Му-
ха ме до вом по том ку,49) ко ји је на дах нут Ала хом и са мим тим не по-
гре шив (ма’сум). Бит но је ис та ћи ка ко су за ши и те има ми по пут 
бо жи јих по сла ни ка (РасулАлах) и као та кви пред ста вља ју са вр шен 
при мер за угле да ње у свим аспек ти ма жи во та. Њи хо ва де ла и уче-
ња мо ра ју се опо на ша ти и сле ди ти јер је њих од ре дио и по ста вио 
сам Алах. Ова кво схва та ње вођ ства би ло је од пре суд ног зна ча ја 
за на ста нак кон цеп та ВелајетеФагих. Ка ко иран ски ши и ти при-
па да ју „Џа фа ри ти ма“, од но сно „Два не сто и мам ским ши и ти ма“, за 
њих је ка рак те ри стич но ве ро ва ње да је по сле Ве ро ве сни ка Му ха-
ме да би ло укуп но два на ест има ма. По њи хо вом уче њу, по след њег 
има ма Алах је „са крио“ од љу ди, чи ме је у 9. ве ку вла да ви на ди-
рект них Му ха ме до вих по то ма ка пре ки ну та. Два не сти имам у џа-
фа рит ској тра ди ци ји игра уло гу ме си је, он је Махди(спа си тељ) чи-
ји ће по вра так озна чи ти по че так кијамета тј. суд њег да на. Ме ђу-
тим, ње гов ми стич ни не ста нак отво рио је је дан са свим прак ти чан 
про блем – пи та ње упра ве над ши и ти ма то ком пе ри о да Махдијеве
скри ве но сти. Овај про блем ре шио је са фа вид ски шах Исма ил, про-
гла сив ши ши и зам др жав ном ре ли ги јом, и на ме нив ши се би и сво-
јим на след ни ци ма ти ту лу НаибеИмам (за ме ник има ма). Иран ски 
ша хо ви оба вља ће ову све ту ду жност све до Ислам ске ре во лу ци је. 
Ипак, по ло ви ном 19. ве ка у ре до ви ма све штен ства ја вља ју се иде је 
по ко ји ма би Фагих (вер ски струч њак, струч њак за Фикх)тре ба-
ло да вр ши над зор над по ли тич ком вла шћу у вре ме скри ве но сти 

48) Ши и ти ве ру ју ка ко је сам Му ха мед од ре дио сво га зе та Али ја ибн Та ли ба за на след ни ка, 
те је за њих вла да ви на пр ве тро ји це ха ли фа би ла узр па ци ја вла сти.

49) Ти ту ла Имама пре но си се ис кљу чи во са оца на си на. Са мо је дру гог има ма Ха са на ибн 
Али ја на сле дио ње гов брат, чу ве ни ши ит ски „му че ник” Ху се ин ибн Али.
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има ма.50) На овим иде ја ма ће ка сни је аја то лах Хо ме и ни кон ци пи ра-
ти сво је уче ње ВелајетеФагих. По бе дом Ислам ске ре во лу ци је и 
усто ли че њем Фагиха као је ди ног „ком пе тент ног“ за ме ни ка скри-
ве ног има ма, ње го во уче ње би ће спро ве де но у де ло. 

Ши ит ско схва та ње има ма та ра све тља ва нам, да кле, ко ре не Фа
гиховогпо ли тич ког ауто ри те та. Ме ђу тим оно нам ма ло го во ри о 
по ре клу де мо крат ских еле мен та при сут них у иран ском по ли тич-
ком си сте му. За њи хо во раз у ме ва ње по треб но је има ти на уму да су 
пар ла мент и устав на тра ди ци ја (иако пред ста вља ју ре ла тив но млад 
фе но мен у иран ској по ли тич кој кул ту ри), кроз чи тав XX век би ли 
епи цен тар де ло ва ња ан ти им пе ри ја ли стич ког по кре та, оста вља ју ћи 
та ко не из бри си ви траг у по ли тич кој све сти иран ског на ро да. Све 
до ве ли ке Ислам ске ре во лу ци је, Иран ци ни су осим Меџлиса има ли 
дру ге ме ха ни зме бор бе про тив ша ха и ње го вих стра них са ве зни-
ка. Иако је ова бор ба во ђе на са про мен љи вим успе хом, и иако је 
Меџлис че сто био ин стру и ран и оп стру и ран,51) Иран ци ће у ње му 
и да ље ви де ти је ди ни пра ви глас на ро да. Ту чи ње ни цу Хо ме и ни 
ни ка ко ни је мо гао за не ма ри ти у свом уче њу. За пра во, за та квим 
пре не бе га ва њем ни је ни би ло по тре бе. И сам Кур’ан пру жао је до-
вољ но осно ва за при хва та ње пар ла мен тар не прак се. Вер ски ар гу-
мент „за“ про на ђен је у Кур’ан ској тра ди ци ји Шуре (са ве то ва ња): 
„У пи та њи ма за ко је ни је сти гла на ред ба од Ала ха са ве то вао се 
(Му ха мед) са ас ха би ма, це не ћи њи хо во ми шље ње, чи ме им је при-
да вао ва жност.“52) На тај на чин је па ра ла мент на шао сво је ме сто 
у но вој ислам ској др жа ви. Ипак, ње го ва за ко но дав на овла шће ња 
усло вље на су од ред ба ма исла ма, док је но вим по рет ком пред ви ђен 
и сло жен ис ти ту ци о нал ни ме ха ни зам чи ји је глав ни за да так био (и 
остао) да оси гу ра да спро во ђе ње на род не во ље увек бу де у скла ду 
са Бо жи јим за ко ном...  

***

Са свим је нео спор но да су раз ли чи те ва ри ја ци је исла ма од и-
гра ле кључ ну уло гу у фор ми ра њу по ли тич ких си сте ма ана ли зи ра-
них у ово ме ра ду. Прет ход на ана ли за по ка за ла je на ко ји на чин се 
тај ути цај ма ни фе сто вао, и у ко јим ин сти ту ци о нал ним еле мен ти ма 

50) За ви ше ин фор ма ци ја о овој те ми ви де ти: Оли вер По те жи ца, исто, стр. 54. 
51) На ро чи то за вре ме вла да ви не Ре зе Ка на Па хла ви ја ка да јеМеџлис био пот пу но мар ги-

на ли зо ван и све ден на бе зна чај ну уста но ву.
52) Мо та ха ри Мо тре за, Аја то лах Мо де ра си, Мухамед (с.а.в.с.)  узвишениморалБожјег

посланика:Изборизбиографије, Кул тур ни цен тар И. Р. Ира на у Бе о гра ду, 2006.
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по ли тич ког си сте ма је он да нас нај о чи глед ни ји. У слу ча ју Кра ље-
ви не Са у диј ске Ара би је пре суд ни ути цај је из вр шен усва ја њем ве-
ха би зма као иде о ло ги је кра љев ске по ро ди це Ал Са уд, чи ме је ап со-
лут ној мо нар хи ји дат вер ски ле ги ти ми тет. Ја чи на ко јом ве ха би зам 
и да нас де тер ми ни ше по ли тич ке про це се у са у диј ској мо нар хи ји 
нај у оч љи ви ја је кроз ин ге рен ци је ко је кле ри кал ни кру го ви има ју у 
ра зним обла сти ма дру штве ног жи во та. Ислам ска Ре пу бли ка Иран, 
са дру ге стра не, свој ак ту ел ни по ли тич ки по ре дак ду гу је ви ше ве-
ков ној ши ит ској тра ди ци ји има ма та, ко ја је, уз крат ку али си ло ви ту 
тра ди ци ју пар ла мен та ри зма, ство ри ла пред у слов за из град њу по-
ли тич ког си сте ма ка кав до та да ни је за бе ле жен у свет ској исто ри ји. 
Ин сти ту ци о нал ни по ре дак Ира на сво јом ком плек сно шћу нај бо ље 
по ка зу је ко јој ме ри је ши ит ска тра ди ци ја об ли ко ва ла Ислам ску 
ре пу бли ку. Та ком плек сност је ди рект на по сле ди ца не мо гућ но-
сти оства ре ња нај ви шег вер ског им пе ра ти ва, вла да ви не пра вед ног 
има ма (Махди), услед че га је кре и ра на „the next best thing“ ал тер-
на ти ва - ислам ска ре пу бли ка као ВелајетеФагих. 

Ипак, бит но је на зна чи ти да је на чин на ко ји је ислам ин кор-
по ри ран у по ли тич ке си сте ме ових др жа ва ква ли та тив но раз ли чит. 
Иако сло ви за фун да мен та ли стич ки ислам ски по ре дак, у ко ме се 
ша ри ја нај до след ни је по шту је и спро во ди, Са у диј ска Ара би ја је 
ипак мо нар хи ја у ко јој је ап со лут на власт у ру ка ма све тов ног вла-
да ра. Власт са у диј ског кра ља је све тов ног ка рак те ра (без об зи ра на 
ње го ву вер ску ти ту лу) што по твр ђу је ње го во пра во да до но си за-
кон ске ак те у ви ду кра љев ских де кре та. Сто га ислам (ве ха би зам), 
иако нео спор но је сте те мељ са у диј ске др жа ве, у по ли тич ком жи-
во ту кра ље ви не слу жи као осло нац мо нар хи је - је дан од два ма ча. 
Мо дер ни Иран, за сно ван на вред но сти ма Ислам ске ре во лу ци је ко-
је се и да нас до след но по шту ју, сво ју по ли тич ку ди на ми ку ве зу је 
за ин сти ту ци о на ли за ци ју по ло жа ја кле ра у др жав ним струк ту ра ма 
(Фагих, Ве ће чу ва ра, Са вет екс пе ра та), те се мо же кон ста то ва ти ка-
ко је у ње му син те за исла ма (ши и зма) и по ли ти ке у пот пу но сти 
оства ре на. 

Сход но све му што је ре че но мо же мо за кљу чи ти ка ко по ли тич-
ки по ре дак Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је пред ста вља савез по-
литикеивере, док по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Ира на 
мо же мо ока рак те ри са ти као јединство политикеивере. У ову, на 
из глед ма лу, али су штин ски бит ну раз ли ку, утка ни су ве ко ви и ве-
ко ви раз ли чи те ре ли гиј ске тра ди ци је....  
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Summary
Thispaperdetermines,throughacomparativeanalysisof
political systemsof twocountries,SaudiArabiaand the
IslamicRepublicof Iran, themanner inwhich thediffe
rentinterpretationsofIslaminfluencedtheestablishment
oftheirpoliticalsystem.Theauthorsareprimarilytrying
todeterminehowtheWahhabiandShiiteinterpretations
ofIslamicteachingshaveshapedthemodernpoliticalin
stitutionsofthesecountries,butalsoanalyzetheIslamic
concept of sovereigntyand thephenomenonof religious
divisionsinIslamastwokeypreconditionsfortheconsti
tutionoftheSaudimonarchyandtheIslamicrepublic.The
centralpartofthepaperanalyzespoliticalsystemofSaudi
ArabiaandIran,withspecialemphasisontherolethatthe
localinterpretationofIslamplayedintheirestablishment.
Thefinalpartoftheworkiscomposedofaparallelover
viewofthemostimportantcharacteristicsofbothsystems,
inordertomoreexplicitlyhighlightthedifferencesinstate
organizationthatresultfromdifferencesininterpretation
andpracticeofIslam.
Keywords: SaudiArabia, Iran, Islamic schism, sovere
ignty, political system,autocracy,monarchy, the Islamic
republic,Wahhabism,ShiaIslam
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Resume
DifferentvariationsofIslam,ShiaandWahabi,playeda
keyroleinshapingthepoliticalsystemsofSaudiArabia
andIran.OntheexampleofSaudiArabiawemayseethat
theinstitutionsofthisauthoritariansystemwеreestablis
hedunderthecrucial influenceofWahhabism.Byadop
tingtheWahhabismastheroyalfamilyideology,AlSaud’s
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absolutemonarchywasstrengthenedwithreligiouslegiti
macy.Today,Wahhabismremainsthemajordeterminant
ofthepoliticalprocessesinSaudimonarchy.Thatcanbe
seenbestthroughthepowersgiventotheclericalcircles
in various areas of social life, andalso by the fact that
thestate legal system isbasedexclusivelyon the funda
mentalist interpretation of Islamic religious law.On the
otherhand,IslamicRepublicofIranowesitscurrentpo
liticalsystemtocenturieslongtraditionofShiaimamate,
which,alongwithabriefbut strong traditionofparlia
mentarygovernment, formed theprecondition forauni
queandhighlycomplexpoliticalsystem.Uniquenessand
complexityoftheIranianpoliticalsystemisadirectcon
sequenceofinabilitytoachievethehighestreligiousim
perative,theruleofMahdi(righteousmessiah),whichled
tothecreationof“TheNextBestThing”alternativethe
IslamicrepublicasVelayatefaqih.It is important tono
ticethequalitativelydifferentmannerinwhichIslamhas
been incorporated into thesepolitical systems.Although
consideredtobeafundamentalistIslamicorder,inwhich
sharia lawismostconsistentlyrespectedandimplemen
ted, SaudiArabia, however, is amonarchy inwhich the
absolutepowerisstillinthehandsofsecularruler.Right
topasslegislationintheformofroyaldecreesconfirmes
that,regardlessofhisreligioustitle,thegovernmentofSa
udikingisessentiallysecular.ThereforeWahhabism,alt
houghit’sundoubtedlythefoundationoftheSaudistate,in
politicallifeofthekingdomservesprimarilyasapillarof
themonarchy.IslamicRepublicofIran,basedonthevalu
esoftheIslamicRevolution,linksitspoliticaldynamicsto
theinstitutionalizationofclericalpositionsingovernment
structures (Fagih, theGuardianCouncil, theCouncil of
Experts),andthereforewecanconcludethatsynthesisof
ShiaIslamandthepoliticsinIranisfullyachieved.

 * * *
 Крајем 2011. године краљевим указом женама је дато право 

на гласање на локалним изборима, иначе јединим изборима који се 
одржавају у Саудијској Арабији.

 Овај рад је примљен 28. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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Сажетак
У то ку 2009. го ди не На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју ОУН о за шти
ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за из 
2005. го ди не. При то ме су де фи ни са ни по јам, са др жи
на, ка рак те ри сти ке и уло га кул тур не ра зно ли ко сти, 
кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за, као и 
на че ла, ме ре и по сту пак при ме не кул тур не по ли ти ке 
сва ке по је ди не др жа ве, те осно ви ме ђу на род не са рад
ње у за шти ти, очу ва њу, обез бе ђе њу и про мо ци ји ра
зно ли ко сти кул тур них из ра за. На тај на чин је по ста
вље на оба ве за за на ше др жав не ор га не да до но ше њем 
од го ва ра ју ћих за кон ских про пи са што пре ин пле мен
ти ра ју ме ђу на род не стан дар де у овој обла сти у прав
ни и дру штве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. У ра ду се 
го во ри о зна ча ју ове Кон вен ци је, о ње ним по је ди ним 
ре ше њи ма, као и о си сте му ме ђу на род но прав не и уну
тра шњо прав не за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из
ра за и мул ти кул ту рал но сти.
Кључ не ре чи: ме ђу на род на за јед ни ца, кон вен ци ја, ра
зно ли кост кул тур них из ра за, за шти та, очу ва ње, уна
пре ђе ње, ор га ни 

Tо ком 2009. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је ис пу ња ва ју ћи сво је ме-
ђу на род не оба ве зе  уни вер зал ног, гло бал ног ка рак те ра учи ни ла 

да љи ко рак у обла сти обез бе ђе ња ефи ка сне, ква ли тет не и за ко ни-
те за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа и кул тур не ра зно ли ко сти. 
На и ме, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је ра ти фи ко ва ла  
Кон вен ци ју ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
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них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција UNE SCO1) у 
Па ри зу ок то бра 2005. го ди не на свом три де сет тре ћем за се да њу2). 

Про кла мо ва ни ци ље ви ове Кон вен ци је са уни вер зал ним зна-
че њем и при ме ном је су сле де ћи : 1) да се за шти ти и уна пре ди ра-
зно ли кост кул тур них из ра за, 2) да се ство ре усло ве за на пре дак и 
сло бод ну ин тер ак ци ју кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се 
под стак не ди ја лог ме ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни-
је и урав но те же ни је кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња 
ме ђу кул ту ра ма и кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност 
ра ди раз во ја кул тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу 
на ро ди ма, 5) да се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за и ши ре ње све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав-
ном и ме ђу на род ном ни воу, 6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти 
кул ту ре и раз во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, 
и да се охра бре на по ре пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном 
пла ну ра ди пре по зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти, 7) 
да се ода при зна ње по себ ној уло зи кул тур них де лат но сти, до ба ра 
и услу га као но си о ци ма иден ти те та, вред но сти и сми сла, 8) да се 
из но ва по твр ди су ве ре но пра во др жа ва да се при др жа ва ју, усва ја ју 
и спро во де по ли ти ке и ме ре ко је сма тра ју при клад ним за за шти ту и 
про мо ци ју ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на сво јим те ри то ри ја ма 
и 10) да се оја ча ме ђу на род на са рад ња и со ли дар ност у ду ху парт-
нер ства, на ро чи то ра ди уве ћа ња спо соб но сти зе ма ља у раз во ју у 
по гле ду за шти те и про мо ви са ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за3).

На овај на чин у осно ви за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти уоп ште по твр-
ђу је се став да је кул тур на ра зно ли кост свој стве на чо ве чан ству4), те 
да ње гов спе ци фи чан ква ли тет пред ста вља упра во кул тур на ра зно-
ли кост ко ја об ли ку је за јед нич ко кул тур но на сле ђе чо ве чан ства ко је 
тре ба не го ва ти и чу ва ти за до бро бит свих.  То дру гим ре чи ма зна чи 
да кул тур на ра зно ли кост пред ста вља со лид ну осно ву на ко јој се 
ства ра бо гат и ра зно вр стан свет, чи ме се по ве ћа ва ју мо гућ но сти 
из бо ра и не гу ју људ ске спо соб но сти и вред но сти што у крај њој 

1) О ор га ни за ци ји и де ло ва њу UNE SCO-a ви ше : З. Па вло вић, Ме ђу на род не не вла ди не 
ор га ни за ци је и UNE SCO, Срем ски Кар лов ци, 1993. ; И.Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са 
UNE SCO-ом, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,, 2010.

2)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри бр.  42/2009.
3)  С. Но вић, UNE SCO кон вен ци је из обла сти кул ту ре, Бе сје да, Ба ња Лу ка, 2010. 
4)  Г.Гре тић, Фи ло зо фи ја и иде ја Евро пе, На кла да Бре за, За греб, 2008, стр. 45-59.
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ли ни ји пред ста вља глав ни по кре тач одр жи вог раз во ја за јед ни ца, 
на ро да и на ци ја. 

С дру ге стра не кул тур на ра зно ли кост5), ко ја до жи вља ва про-
цват  упра во да нас, на кра ју 20. ве ка у окви ри ма де мо кра ти је, то ле-
ран ци је, со ци јал не прав де и уза јам ног по што ва ња ме ђу на ро ди ма и 
раз ли чи тим кул ту ра ма по ста је  нео п хо дан услов за ус по ста ву ми ра 
и без бед но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном ни воу. То 
та ко ђе   ука зу је на зна чај кул тур не ра зно ли ко сти за пу но оства ре ње 
људ ских пра ва и основ них сло бо да про кла мо ва них у Уни вер зал ној 
де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма из 1948. го ди не, од но сно у Европ-
ској кон вен ци ји о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да из 
1950. го ди не, али и  дру гим уни вер зал но при зна тим до ку мен ти ма 
(од стра не ОУН) или ак ти ма ре ги о нал ног ка рак те ра (у пр вом ре ду 
у окви ру Са ве та Евро пе). На тај на чин се на гла ша ва по тре ба укљу-
чи ва ња кул ту ре као стра те шког еле мен та у др жав не и ме ђу на род не 
раз вој не по ли ти ке, као и у ме ђу на род ну са рад њу у обла сти раз во ја, 
узи ма ју ћи у об зир и Ми ле ни јум ску де кла ра ци ју Ује ди ње них на ци-
ја из 2000. го ди не са по себ ним на гла ском на сма ње ње си ро ма штва. 

По се бан зна чај кул ту ре да нас на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма 
се огле да и у чи ње ни ци да кул ту ра све ви ше по при ма раз ли чи те 
об ли ке у вре ме ну и про сто ру. Та ра зно ли кост кул ту ре и кул тур них 
из ра за по ста је оте ло тво ре на у је дин стве но сти и мно штву иден ти-
те та и кул тур них из ра за дру шта ва, за јед ни ца, на ро да и на ци ја ко ји 
са чи ња ва ју чо ве чан ство. У та ко схва ће ној уло зи кул ту ре  по себ но 
је на гла ше на ва жност тра ди ци о нал них зна ња као из во ра не ма те ри-
јал ног и ма те ри јал ног бо гат ства, а на ро чи то си сте ма зна ња аутох-
то них на ро да и њи хо вог по зи тив ног до при но са одр жи вом раз во ју, 
као и по тре бу за њи хо вом аде кват ном за шти том и уна пре ђе њем. 
Сто га је упра во у ци љу да се пре по зна по тре ба да се пре ду зме ши-
ро ка ле пе за раз ли чи тих ме ра за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из-
ра за, укљу чу ју ћи њи хо ве са др жа је, на ро чи то у окол но сти ма где 
пре ти мо гућ ност да они не ста ну или озбиљ но осла бе и до не та  
Кон вен ци ја ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
них из ра за 2005. го ди не6). 

Ти ме је ста вљен ак це нат на ва жност кул ту ре за дру штве ну ко-
хе зи ју уоп ште, а по себ но њен по тен ци јал за уна пре ђе ње по ло жа ја 
и уло ге же на у дру штву што се мо же обез бе ди ти на сле де ћи на чин 

5)  World He ri ta ge : Chal len ges for the Mil le ni um, UNE SCO, Pa ris, 2007, str. 13-27.
6)  W.E. Wil li ams, Ac ross the fron ti ers : a story of UNE SCO, Lon don, 1948, str. 32-38. 
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: 1) све шћу да се кул тур на ра зно ли кост учвр шћу је сло бод ним про-
то ком иде ја и да се обо га ћу је стал ном раз ме ном и ин тер ак ци јом 
ме ђу кул ту ра ма, 2) по твр дом да сло бо да ми шље ња, из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња, као и ра зно ли кост ме ди ја, омо гу ћа ва ју про цват кул-
тур них из ра за у окви ру дру шта ва, 3) пре по зна ва њем да ра зно ли-
кост кул тур них из ра за ко ји  укљу чу ју и тра ди ци о нал не кул тур не 
из ра зе пред ста вља зна ча јан фак тор ко ји до зво ља ва по је дин ци ма и 
на ро ди ма да из ра зе и по де ле са дру ги ма сво је иде је и вред но сти, 4) 
под се ћа њем да је је зич ка ра зно ли кост те ме љан чи ни лац кул тур не 
ра зно ли ко сти, и ре а фир ма ци јом кључ не уло ге обра зо ва ња у за шти-
ти и уна пре ђе њу кул тур них из ра за, 5) узи ма њем у об зир ва жно сти 
ви тал но сти кул ту ра, по себ но за осо бе ко је при па да ју ма њи на ма и 
аутох то ним на ро ди ма, ко ја се ма ни фе сту је у њи хо вој сло бо ди ства-
ра ња, ди фу зи ји и ди стри бу ци ји тра ди ци о нал них кул тур них из ра за, 
као и та кав на чин при сту па ко ји би фа во ри зо вао њи хов соп стве-
ни раз вој, 6) на гла ша ва њем  ви тал не уло ге кул тур не ин тер ак ци-
је и ства ра ла штва, ко је пот кре пљу ју и об на вља ју кул тур не из ра зе, 
и ја ча ју уло гу оних ко ји ра де на раз во ју кул ту ре у свр ху оп штег 
дру штве ног на прет ка, 7) пре по зна ва њем ва жно сти пра ва на ин те-
лек ту ал ну сво ји ну ра ди по др шке они ма ко ји уче ству ју у кул тур-
ном ства ра ла штву и 8) уве ре њем да кул тур не ак тив но сти, до бра и 
услу ге има ју дво стру ку при ро ду, ка ко еко ном ску та ко и кул тур ну, 
по што су но си о ци иден ти те та, вред но сти и зна че ња, и да се не сме-
ју тре ти ра ти као да има ју је ди но ко мер ци јал ну вред ност.

Ме ђу на род на за јед ни ца је одав но уочи ла да про це си гло ба ли за-
ци је, олак ша ни бр зим раз во јем ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, ства ра ју по вољ не усло ве за раз ви је ни ју ин тер ак ци ју 
ме ђу раз ли чи тим кул ту ра ма и раз ли чи тим на ро ди ма, од но сно ге о-
граф ским под руч ји ма. Све то да нас пред ста вља иза зов за кул тур ну 
ра зно ли кост7), на ро чи то у по гле ду опа сно сти ства ра ња не рав но те-
же из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља. Бу ду ћи да је UNE SCO-у 
као уни вер зал ној ме ђу на род ној ор га ни за ци ји у обла сти обра зо ва-
ња, на у ке и кул ту ре у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је ује ди-
ње них на ци ја8)  до де љен по се бан ман дат да оси гу ра по што ва ње 
ра зно ли ко сти кул ту ра и пре по ру чи та кве ме ђу на род не спо ра зу ме 
ка кви би мо гли би ти нео п ход ни за уна пре ђе ње сло бод ног про то-

7) А. Di etz, „Зна че ње мо рал них пра ва за кул тур ну ба шти ну и ра зно ли кост“, Збор ник Хр
ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 71-81.

8) Ј. Бо жо вић, Нор ма тив ни до ку мен ти UNE SCOа, За вод за кул ту ру, Са ра је во, 1991, стр. 
45-58.
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ка иде ја пу тем ре чи и сли ке, то је под ње ним по кро ви тељ ством 
у окви ру си сте ма ме ђу на род них ин стру ме на та ко ји се од но се на 
кул тур ну ра зно ли кост и на оства ри ва ње људ ских пра ва, а на ро чи-
то на Уни вер зал ну де кла ра ци ју о кул тур ној раз ли чи то сти из 2001. 
го ди не и до не та Кон вен ци ја о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја при хва ти ла 2009. го ди-
не ра ти фи ку ју ћи ње не од ред бе у на ци о нал ном пар ла мен ту. Ти ме је 
и на ша др жа ва пре у зе ла оба ве зу да од ред бе овог ме ђу на род ног до-
ку мен та ин пле мен ти ра у на ци о нал ном за ко но дав ству омо гу ћу ју ћи 
кул тур ној ра зно ли ко сти ње го во пу но по што ва ње и за шти ту не са-
мо пу тем прав них ака та (про пи са), већ и у сва ко днев ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма на ши рем пла ну. 

НА ЧЕ ЛА ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ШТИ ТЕ  
КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

Кон вен ци јом ОУН о о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција ОУН – 
UNE SCO у Па ри зу још ок то бра 2005. го ди не утвр ђе на су основ на 
на че ла (или ру ко вод ни прин ци пи) на ко ји ма се мо ра за сни ва ти си-
стем за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за9), ка ко у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним окви ри ма, та ко и у 
окви ру сва ке по је ди не др жа ве, као пот пи сни це ове Кон вен ци је. То 
зна чи да се по ли ти ка и ме ре ко је усва ја ју по је ди не др жа ве - стра не 
пот пи сни це Кон вен ци је, а ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за мо ра ју за сни ва ти на сле де ћим на-
че ли ма као што су10) : 

1)  на че ло по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да - 
кул тур на ра зно ли кост мо же би ти за шти ће на и уна пре ђе на са мо 
уко ли ко су за га ран то ва на људ ска пра ва и основ не сло бо де, као што 
су сло бо да из ра жа ва ња, ин фор ми са ња и раз ме не ин фор ма ци ја, као 
и мо гућ ност да по је дин ци би ра ју од го ва ра ју ће кул тур не из ра зе11). 
Ни ко се не мо же по зи ва ти на од ред бе ове Кон вен ци је да би кр шио 
или огра ни ча вао људ ска пра ва и основ не сло бо де од ре ђе не у Уни-

9) М. Ру бић, „Ин те гри ра на за шти та кул тур ног на сли је ђа“, Хр ват ска прав на ре ви ја, За-
греб, бр. 1/2010, стр. 88-91.

10) F. Fran ci o ni, F. Len ze ri ni, The 1972. World he ri ta ge con ven tion : a com men tary, Ox ford, 
2008.

11) И. Гли ха, „За шти та аутор ског пра ва и кул тур не ба шти не – ускла ђе ност до ма ћег за ко но-
дав ства са еуроп ским“, Ин фор ма тор, За греб, бр. 56/2008, стр. 1-20.
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вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма или за га ран то ва не ме-
ђу на род ним пра вом,

2) на че ло су ве ре ни те та – у скла ду са По ве љом Ује ди ње них 
на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, др жа ве има ју су ве ре но 
пра во да усва ја ју ме ре и по ли ти ку за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји,

3) на че ло јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту ра - 
за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за прет по ста-
вља јупри зна ва ње јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту-
ра, укљу чу ју ћи и оне ко је при па да ју ма њи на ма и аутох то ним на-
ро ди ма,

4) на че ло ме ђу на род не со ли дар но сти и са рад ње - ме ђу на род на 
са рад ња и со ли дар ност тре ба да бу ду усме ре не напру жа ње мо-
гућ но сти свим зе мља ма, а по себ но зе мља ма у раз во ју, да ства ра ју 
ија ча ју сво ја сред ства кул тур ног из ра за, укљу чу ју ћи ту и њи хо ве 
кул тур не ин ду стри је, би ло да су у за чет ку или су већ утемељенe, на 
ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу,

5) на че ло ком пле мен тар но сти еко ном ских и кул тур них аспе-
ка та раз во ја - бу ду ћи да је кул ту ра је дан од основ них по кре та ча 
раз во ја, кул тур ни аспек ти  раз во ја јед на ко су ва жни ко ли ко и еко-
ном ски, у ко ји ма по је дин ци и на ро ди има ју основ но пра во да уче-
ству ју и ужи ва ју,

6) на че ло одр жи вог раз во ја - кул тур на ра зно ли кост је ве ли ко 
бо гат ство за по је дин це и дру штва. За шти та, про мо ци ја и одр жа ва-
ње кул тур не раз ли чи то сти су штин ски су услов одр жи вог раз во ја у 
ко рист са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја,

7) на че ло рав но прав ног при сту па зна чи да рав но ме ран при-
ступ бо га том и ра зно ли ком ни зу кул тур них из ра за из це лог све та 
и при ступ кул ту ра сред стви ма из ра жа ва ња и ди фу зи ји, чи не ва жне 
еле мен те у вред но ва њу кул тур не ра зно ли ко сти и под сти ца њу на 
ме ђу соб но раз у ме ва ње и

8) на че ло отво ре но сти и рав но те же зна чи да др жа ве ка да усва-
ја ју ме ре ка ко би по мо гле ра зно ли кост кул тур них из ра за, тре ба да 
на сто је да, на од го ва ра ју ћи на чин, уна пре де отво ре ност пре ма дру-
гим кул ту ра ма све та и да оси гу ра ју да ове ме ре бу ду усме ре не на 
ци ље ве по ста вље не овом Кон вен ци јом.
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МЕ РЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Од ред бе Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко-
сти кул тур них из ра за  утвр ђу ју си стем ме ра и ак тив но сти ко је су 
ду жни да при ме њу ју над ле жни др жав ни ор га ни у сва кој по је ди ној 
др жа ви, од но сно ме ре и рад ње ко је се пред у зи ма ју у окви ру раз ли-
чи тих об ли ка и ви до ва ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње и по мо-
ћи из ме ђу по је ди них др жа ва12). Кул тур на по ли ти ка и ме ре под ра зу-
ме ва ју скуп по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма. Све то тре ба да омо гу ћи 
усло ве и нео п ход не прет по став ке за ин тер кул ту рал ност. Ин тер кул-
ту рал ност се та ко од но си на по сто ја ње и рав но прав ну ин тер ак ци ју 
раз ли чи тих кул ту ра, као и на мо гућ ност ства ра ња за јед нич ких, али 
не је дин стве них  кул тур них из ра за, кроз ди ја лог и уза јам но по што-
ва ње13). 

Те раз ли чи те ме ре, за пра во, ре а ли зу ју утвр ђе ни си стем и по-
ли ти ку ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за. При то ме се кул тур на ра зно ли кост14) од ре ђу је као 
мно штво на чи на на ко је кул ту ре гру па и дру штва на ла зе свој из раз. 
Ови из ра зи се пре но се уну тар и из ме ђу гру па и дру шта ва. Кул-
тур на ра зно ли кост се та ко ма ни фе сту је не са мо кроз раз ли чи те на-
чи не ко ји ма се кул тур но на сле ђе чо ве чан ства из ра жа ва, уве ћа ва и 
пре но си као ра зно ли кост кул тур них из ра за, већ и кроз раз ли чи те 
на чи не умет нич ког ства ра ла штва, про дук ци је, ди фу зи је и ди стри-
бу ци је и ужи ва ња у кул тур ним из ра зи ма, без об зи ра на ко ри шће на 
сред ства и тех но ло ги је15).  

12) С. Цвет нић, „Из ме ђу за ви чај ног и еуроп ског иден ти те та“, Хр ват ска ре ви ја, За греб, бр. 
2/2009, стр. 4-18.

13) М. Fi scor, „UNE SCO кон вен ци ја о за шти ти и про ми ца њу ра зно ли ко сти кул тур них из-
ри ча ја“, Збор ник Хр ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 37-46.

14) И. Ци фрић, „Ра зно ли кост кул ту ра као ври јед ност“, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 
2-3/2007, стр. 185-204.

15) В. Ка ту на рић, „Кул тур ни пут одр жи вог раз вит ка“, Збор ник ра до ва, Гло ба ли за ци ја и 
ње не ре флек си је у Хр ват ској, За греб, 2001, стр. 253-271.
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У ве зи са кул тур ном ра зно ли ко шћу су и ‘’кул тур ни са др жа-
ји’’ и ‘’кул тур ни из ра зи’’16). Кул тур ни са др жај се, на и ме, од но си на 
сим бо лич но зна че ње, умет нич ку ди мен зи ју и кул тур не вред но сти 
ко је про из ла зе из или из ра жа ва ју кул тур не иден ти те те, док се као 
кул тур ни из раз сма тра јуони из ра зи ко ји су ре зул тат кре а тив но-
сти по је ди на ца, гру па и дру шта ва и ко ји има ју  кул тур ни са др жај. 
Оства ре њу кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за до при-
но се кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге. Они об у хва та ју раз ли-
чи те де лат но сти, до бра и услу ге ко је, он да ка да се сма тра да има ју 
од ре ђе ни ква ли тет, упо тре бу или свр ху, са др же или пре но се кул-
тур не из ра зе, без об зи ра на ко мер ци јал ну вред ност ко ју мо гу да 
има ју. Кул тур не де лат но сти мо гу да бу ду са ме по се би циљ, или 
мо гу да  до при но се про дук ци ји кул тур них до ба ра и услу га. На су-
прот њи ма се на ла зе кул тур не ин ду стри је. То су та кве ин ду стри је 
ко је про из во де и ди стри бу и ра ју кул тур на до бра и услу ге. 

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 

У ци љу обез бе ђе ња усло ва за ефи ка сну, ква ли тет ну и за ко ни ту 
за шти ту,  очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти, све по је ди не др жа-
ве на ба зи при хва ће них ме ђу на род них стан дар да усво је них у 
окви ру и под окри љем UNE SCO-a  утвр ђу ју си стем ме ра у окви ру 
кул тур не по ли ти ке др жа ве. Та ква кул тур на по ли ти ка под ра зу ме-
ва скуп  по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма17).  

На и ме, сва ка по је ди на др жа ва, па та ко и на ша по чев од 2009. 
го ди не ка да је ра ти фи ко ва ла ову Кон вен ци ју ОУН, је пре у зе ла оба-
ве зу да у скла ду с По ве љом Ује ди ње них на ци ја, на че ли ма ме ђу на-
род ног пра ва и уни вер зал но при зна тим ин стру мен ти ма из обла сти 
људ ских пра ва : 1) по твр ди сво је су ве ре но пра во да фор му ли ше 
и спро во ди сво ју кул тур ну по ли ти ку, 2) усво ји ме ре за за шти ту и 
уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 3) оја ча ме ђу на род-

16) Ви ше : В. Вуј чић, Кул ту ра и по ли ти ка, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2008. 
17) Ви ше :  Ј. Ча чић Кум прес, Кул ту ра, ет нич ност, иден ти тет, Је лен ски-Турк, За греб, 

1999. 
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ну са рад њу ра ди оства ре ња ци ље ва ове кон вен ци је.  То зна чи да 
ка да др жа ва као стра на пот пи сни ца спро во ди кул тур ну по ли ти ку18) 
и ме ре за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на 
сво јој те ри то ри ји, ње на по ли ти ка и ме ре мо ра ју би ти у скла ду са 
од ред ба ма ове кон вен ци је. У окви ру сво јих кул тур них по ли ти ка и 
ме ра и узи ма ју ћи у об зир соп стве не по тре бе и спе ци фич не окол но-
сти, сва ка др жа ва мо же да усво ји и по се бан, спе ци фи чан скуп (си-
стем) ме ра ко је су на ме ње не за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји19). 

Си стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке др жа ве20) у на ци о-
нал ним окви ри ма об у хва те сле де ће ме ре : 

1) ре гу ла тор не ме ре чи ји је циљ за шти та и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за, 

2) ме ре ко је, на при кла дан на чин, пру жа ју мо гућ ност до ма ћим 
кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, на др жав ној те ри-
то ри ји за ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју, ди стри бу ци ју и ужи ва ње 
у њи ма,  

3) ме ре чи ји је циљ да обез бе де eфек тиван при ступ сред стви ма 
про дук ци је, ди фу зи је и ди стри бу ци је кул тур них де лат но сти, до ба-
ра и услу га не за ви сним до ма ћим кул тур ним ин ду стри ја ма и ак тив-
но сти ма ци вил ног дру штва, 

4) ме ре чи ји је циљ обез бе ђи ва ње јав ног фи нан си ра ња, 
5) ме ре чи ји је циљ да под стак ну не про фит не ор га ни за ци је, 

јав не и при ват не ин сти ту ци је, умет ни ке и при пад ни ке дру гих про-
фе си ја на по љу кул ту ре, да раз ви ја ју и уна пре ђу ју сло бод ну раз ме-
ну и про ток иде ја и кул тур них из ра за, као и кул тур них де лат но сти, 
до ба ра и услу га, и да сти му ли шу ства ра лач ки и пред у зет нич ки дух 
у сво јим ак тив но сти ма, 

6) ме ре чи ји је циљ да ус по ста ве и по др же, на при кла дан на-
чин, ин сти ту ци је од јав ног зна ча ја, 

7) ме ре чи ји је циљ да под стак ну и по др же умет ни ке, као и све 
уче сни ке у про це су  ства ра ња кул тур них из ра за и 

8) ме ре чи ји је циљ да под сти чу ра зно ли кост ме ди ја, укљу чу-
ју ћи ту и ра зно ли кост уну тар јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са.

18) М. Ку коч, „Фи ло зо фи ја и кул тур ни плу ра ли зам у до ба гло ба ли за ци је“, Фи ло зоф ска ис
тра жи ва ња, За греб, бр. 1/2006, стр. 13-22.

19) Т. Гре ди чак, „Кул тур на ба шти на и го спо дар ски раз ви так Ре пу бли ке Хр ват ске“, Еко ном
ски пре глед, За греб, бр. 3-4/2009, стр. 196-208.

20) G. Toh me, Cul tu ral de ve lop ment and en vi ron ment, UNE SCO, Pa ris, 1992, str. 65-78.
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У окви ру ме ра кул тур не по ли ти ке, сва ка др жа ва је у оба ве зи 
да утвр ди си стем по себ них ме ра за уна пре ђе ње кул тур них из ра за. 
Ти ме, за пра во, сва ка др жа ва пре у зи ма оба ве зу да уло жи на по ре да 
на сво јој те ри то ри ји ство ри окру же ње ко је под сти че по је дин це и 
дру штве не гру пе : 1) на ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју и ди стри-
бу ци ју, те да има ју при ступ соп стве ним кул тур ним из ра зи ма, по-
све ћу ју ћи ду жну па жњу по себ ним окол но сти ма и по тре ба ма же на 
и раз ли чи тих дру штве них гру па, укљу чу ју ћи ту и осо бе ко је при-
па да ју ма њи на ма, као и аутох то не на ро де и 2) да има ју при ступ 
ра зно ли ким кул тур ним из ра зи ма са сво је те ри то ри је, као и са те ри-
то ри ја дру гих зе ма ља. У ве зи са овим је и оба ве за др жа ве да пре ду-
зме ме ре ко ји ма је циљ да пре по зна ва жност до при но са умет ни ка 
и свих оних ко ји су укљу че ни у ства ра лач ке про це се, кул тур них 
за јед ни ца и ор га ни за ци ја ко је по др жа ва ју њи хов рад, као и њи хо ву 
кључ ну уло гу у не го ва њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.

Ме ре за за шти ту кул тур них из ра за пред ста вља ју по се бан си-
стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке сва ке др жа ве21). На и ме, др-
жа ве су оба ве зне  да утвр де по сто ја ње по себ них си ту а ци ја у ко ји ма 
су кул тур ни из ра зи на ње ној те ри то ри ји из ло же ни ри зи ку од не ста-
ја ња, од но сно ка да су озбиљ но угро же ни или их је из не ког дру гог 
раз ло га по треб но хит но обез бе ди ти и да обез бе ди ефи ка сне ме ре 
за за шти ту и очу ва ње та квих кул тур них из ра за. Да би се обез бе ди-
ла при ме на ова квих ме ра, на ме ђу на род ном ни воу је ус по ста вљен 
ефи ка сан ме ха ни зам кон тро ле у утвр ђи ва њу и при ме ни ових ме ра 
од стра не по је ди них др жа ва. Та ко су др жа ве у оба ве зи  да под но се 
из ве штај Ме ђу вла ди ном ко ми те ту о свим ме ра ма ко је су пред у зе ле 
на сво јој те ри то ри ји ка ко би се за до во љи ла хит ност си ту а ци је. У 
сва ком слу ча ју овај Ко ми тет мо же да на осно ву до би је них ин фор-
ма ци ја пред ло жи и при ме ну од го ва ра ју ћих пре по ру ка.

Ефи ка сно сти и ква ли тет ној при ме ни кул тур не по ли ти ке22) 
тре ба да до при не се и ус по ста вљен си стем раз ме не ин фор ма ци ја 
и тран спа рент ност. Та ко су др жа ве (као стра не пот пи сни це Кон-
вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за) оба ве зне да : 1) сва ке че ти ри го ди не, у сво јим из ве шта ји-
ма ме ђу на род ној ор га ни за ци ји – UNE SCO-у пру жа од го ва ра ју ће 
ин фор ма ци је о пред у зе тим ме ра ма зa за шти ту и уна пре ђе ње ра-

21) Ви ше: U.H. Me in hof, A. Tri an dafylli dou, Тран скул ту рал на Евро па – увод у кул тур ну по
ли ти ку у Евро пи ко ја се ме ња, Clio, Бе о град, 2008. 

22) B. Hof fman, Art and cul tu re he ri ta ge : law, po licy and prac ti ce, Cam brid ge, 2006, str.87-97.
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зно ли ко сти кул тур них из ра за, ка ко на сво јој те ри то ри ји, та ко и на 
ме ђу на род ном ни воу, 2) од ре де кон такт тач ку  за раз ме ну ин фор-
ма ци ја ко је се од но се на при ме ну ове Кон вен ци је и 3) за јед но де ле 
и раз ме њу ју ин фор ма ци је ко је се од но се на за шти ту и уна пре ђе ње 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.

Истом ци љу и ре зул та ти ма тре ба да до при не се и оба ве за  др-
жа ве да ра ди на обра зо ва њу и по ди за њу све сти код јав но сти. Сто га 
су др жа ве оба ве за не да : 1) под сти чу и уна пре ђу ју раз у ме ва ње о 
зна ча ју за шти те и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, на-
ро чи то пу тем про гра ма обра зо ва ња и по ди за ња све сти јав но сти, 2) 
са ра ђу ју са дру гим др жа ва ма, ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га-
ни за ци ја ма и 3) на сто је да под стак ну ства ра ла штво и оја ча ју про-
из вод не ка па ци те те уста но вља ва њем про гра ма обра зо ва ња, обу кe 
и разменe у обла сти кул тур них ин ду стри ја. Ове ме ре тре ба да бу ду 
спро ве де не на на чин ко ји не ма не га ти ван ути цај на тра ди ци о нал не 
об ли ке ства ра ња. У сва ком слу ча ју у оства ри ва њу на ве де них ме-
ра и ак тив но сти, др жа ве су у ве ли кој ме ри осло ње не и на де ло ва-
ње ци вил ног дру штва (не вла ди ног сек то ра). За то др жа ве при зна ју 
кључ ну уло гу ци вил ног дру штва у за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за, те под сти чу раз ли чи тим ме ра ма ак тив но 
уче шће ци вил ног дру штва у сво јим на по ри ма на ус по ста вља њу, 
за шти ти, очу ва њу и про мо ци ји кул тур не ра зно ли ко сти и про мо ци-
ји мул ти кул ту рал но сти.

Од по себ ног зна ча ја је за сва ку др жа ву, као и уоп ште за људ ску 
ци ви ли за ци ју про цес укљу чи ва ња кул ту ре у одр жи ви раз вој23). На-
и ме, др жа ве су пре у зе ле оба ве зу да укљу че кул ту ру у сво ју раз вој-
ну по ли ти ку на свим ни во и ма у ци љу ства ра ња по год них усло ва за 
одр жи ви раз вој, и да у скло пу то га, не гу ју раз ли чи те аспек те ко ји 
су ве за ни за за шти ту, очу ва ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју  ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за. У том ци љу се оне оба ве зу ју да по др же са-
рад њу у ци љу одр жи вог раз во ја и сма ње ња си ро ма штва, по себ но у 
од но су на спе ци фич не по тре бе зе ма ља у раз во ју, у ци љу раз ви ја ња 
ди на мич ног кул тур ног сек то ра, из ме ђу оста лог, и сле де ћим сред-
стви ма : 

1) ја ча њем кул тур них ин ду стри ја у зе мља ма у раз во ју пу тем 
: а) ства ра ња и ја ча ња ка па ци те та кул тур не про дук ци је и ди стри-
бу ци је у зе мља ма у раз во ју, б) олак ша ва ња ши рег при сту па свет-

23) Vi še: H. Bo we, M. Kylie, Com mu ni ca tion ac ross cul tu res : mu tual un der stan ding in a glo bal 
world, Cam brid ge, 2007. 
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ском тр жи шту и ме ђу на род ним ди стри бу ци о ним мре жа ма, њи хо-
вим кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, в) омо гу ћа ва ња 
ства ра ња одр жи вог ло кал ног и ре ги о нал ног тр жи шта, г) усва ја ња 
при клад них ме ра у раз ви је ним зе мља ма у ци љу по ве ћа ња до ступ-
но сти њи хо ве те ри то ри је за кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге 
зе ма ља у раз во ју, д) пру жа ња по др шке ства ра лач ком ра ду и олак-
ша ва ња ве ће мо бил но сти умет ни ка из зе ма ља у раз во ју и ђ) под-
сти ца ња од го ва ра ју ће са рад ње ме ђу раз ви је ним зе мља ма и зе мља-
ма у раз во ју, на ро чи то у обла сти му зи ке и фил ма, 

2) по ди за њем ка па ци те та пу тем раз ме не ин фор ма ци ја, ис ку-
ста ва и струч них зна ња, об у ча ва њем људ ских ре сур са у јав ном и 
при ват ном сек то ру у зе мља ма у раз во ју, на ро чи то пу тем ши ре ња 
стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве, раз во јем и спро во ђе-
њем у де ло културнe политикe, уна пре ђе њем и ши ре њем кул тур-
них из ра за, раз во јем сред њих, ма лих и ми кро пред у зе ћа, ко ри шће-
њем тех но ло ги ја, као и раз во јем и пре но ше њем ве шти на, 

3)  уво ђе њем од го ва ра ју ћих сти му ла тив них ме ра за тран сфер 
тех но ло ги ја, зна ња и ис ку ства, на ро чи то у до ме ну кул тур них ин ду-
стри ја и пред у зет ни штва, 

4) фи нан сиј ском по др шком пу тем : а) осни ва ња Ме ђу на род ног 
фон да за кул тур ну ра зно ли кост, б) обез бе ђи ва ња зва нич не раз вој не 
по мо ћи, пре ма по тре би, укљу чу ју ћи и тех нич ку по моћ, ра ди под-
сти ца ња и по др шке ства ра ла штву и в) дру гих об ли ка фи нан сиј ске 
по мо ћи, као што су ни ско ка мат ни кре ди ти, бес по врат на по моћ и 
дру ги ме ха ни зми фи нан си ра ња.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Бу ду ћи да је за шти та, очу ва ње и обез бе ђе ње ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за и про мо ци ја мул ти кул ту рал но сти24) од оп ште ци ви-
ли за циј ског зна ча ја, то је ло гич но да не ма ефи ка сне кул тур не по-
ли ти ке и при ме ње них ме ра ко ји ма се шти те ове људ ске и дру штве-
не вред но сти на на ци о нал ном ни воу, без ме ђу на род не са рад ње у 
том ци љу25). То је ра зу мљи во ка да се има у ви ду по тре ба : 1) да се 
обез бе ди ефи ка сна за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них 

24)  M. I. Lic hbach, A. S. Zuc ker man, Com pa ra ti ve po li tics : ra ti o na lity, cul tu re and struc tu re, 
Cam brid ge, 2006, str. 113-134.

25)  W. Arts, J. Ha ge na ars, L. Hal man, The cul tu ral di ver sity of Euro pean Unity : fin ding, ex pla
na ti ons and re flec ti ons from Euro pean va lu es study, Le i den, Bo ston, 2003, str. 87-95.
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из ра за, 2) да се ство ре усло ви за на пре дак и сло бод ну ин тер ак ци ју 
кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се под стак не ди ја лог ме-
ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни је и урав но те же ни је 
кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња ме ђу кул ту ра ма и 
кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност ра ди раз во ја кул-
тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу на ро ди ма, 5) да 
се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и ши ре ње 
све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном 
ни воу, као и  6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти кул ту ре и раз-
во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, и да охра бру ју 
на по ри пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном пла ну ра ди пре по-
зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти.

У том ци љу све др жа ве као стра не пот пи сни це Кон вен ци је 
ОУН на сто је да оја ча ју сво ју би ла те рал ну, ре ги о нал ну и ме ђу на-
род ну са рад њу ра ди ства ра ња усло ва ко ји су по год ни за уна пре-
ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, а на ро чи то ра ди : 1) олак-
ша ва ња ме ђу соб ног ди ја ло га о кул тур ној по ли ти ци, 2) уна пре ђе-
ња стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве јав ног сек то ра у 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре од јав ног зна ча ја, кроз струч ну и ме ђу на-
род ну кул тур ну раз ме ну и уза јам но ко ри шће ње при ме ра нај бо ље 
прак се, 3) ја ча ња парт нер ства с ци вил ним дру штвом, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и при ват ним сек то ром, и са рад ње ме ђу њи ма у ци-
љу по др шке и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, 4) про-
мо ви са ња упо тре бе но вих тех но ло ги ја и под сти ца ња парт нер ства 
ра ди уна пре ђе ња раз ме не и ко ри шће ња ин фор ма ци ја и раз у ме ва ња 
кул ту ре и не го ва ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 5) под сти ца-
ња за кљу чи ва ња уго во ра о ко про дук ци ји и ко ди стри бу ци ји.

У окви ру ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње на за шти ти, про-
мо ци ји, обез бе ђе њу и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
др жа ве под сти чу  раз вој парт нер ста ва из ме ђу и уну тар јав ног и 
при ват ног сек то ра и не про фит них ор га ни за ци ја, у ци љу са рад ње 
са зе мља ма у раз во ју, као и ра ди ја ча ња њи хо вих ка па ци те та за за-
шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за. На те ме љу 
кон крет них по тре ба зе ма ља у раз во ју, ова ино ва тив на парт нер ства 
ста вља ју  ак це нат на да љи раз вој ин фра струк ту ре, људ ских ре сур-
са и по ли ти ка, као и на раз ме ну кул тур них де лат но сти, до ба ра и 
услу га. Шта ви ше, раз ви је не зе мље су пре у зе ле на се бе оба ве зу 
да олак ша ју кул тур ну раз ме ну са зе мља ма у раз во ју одо бра ва ју ћи, 
кроз од го ва ра ју ће ин сти ту ци о нал не и прав не окви ре, по вла шће ни 
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трет ман умет ни ци ма и дру гим струч ња ци ма и за по сле ни ма у обла-
сти кул ту ре, као и за кул тур на до бра и услу ге из зе ма ља у раз во ју.

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње из ме ђу 
по је ди них др жа ва не по сред но, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед-
ни ци ис ти че по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у 
за шти ти, про мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по-
сред на ме ђу на род на са рад ња се од ви ја пу тем по себ но уста но вље-
ног Ме ђу на род ног фон да за кул тур ну ра зно ли кост. Овај Фонд се 
са сто ји од по ве ре нич ких фон до ва ус по ста вље них у скла ду са фи-
нан сиј ским про пи си ма UNE SCO-a. Сред ства  овог Фон да чи не : 1) 
до бро вољ ни при ло зи др жа ва – стра на пот пи сни ца Кон вен ци је, 2) 
сред ства опре де ље на за ову свр ху од стра не Ге не рал не кон фе рен-
ци је UNE SCO-a, 3) при ло зи, по кло ни или ле га ти дру гих др жа ва, 
ор га ни за ци ја и про гра ма у си сте му Ор га ни за ци је Ује ди ње них на-
ци ја, дру гих ре ги о нал них или ме ђу на род них ор га ни за ци ја и јав-
них или при ват них те ла/ор га ни за ци ја или по је ди на ца, 4) ка ма те на 
сред ства Фон да ко ја се на ла зе код по слов них ба на ка, 5) сред ства 
до би је на при ку пља њем при хо да и фи нан сиј ска до бит од ма ни фе-
ста ци ја ор га ни зо ва них у ко рист Фон да и 6) оста ла сред ства одо-
бре на пра вил ни ком Фон да. О ко ри шће њу сред ста ва Фон да од лу-
чу је Ме ђу вла дин ко ми тет на осно ву смер ни ца ко је се утвр ђу ју на 
кон фе рен ци ји др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је.  Ме ђу вла-
дин ко ми тет мо же да при хва ти при ло ге и дру ге об ли ке по мо ћи, за 
оп ште или по себ не на ме не, ко ји се од но се на ја сно де фи ни са не 
про јек те, под усло вом да је прет ход но већ дао одо бре ње за те про-
јек те. При то ме при ло зи Фон ду не мо гу би ти усло вље ни ни ка квим 
по ли тич ким, еко ном ским или би ло ка квим дру гим усло ви ма ко ји 
ни су у скла ду са ци ље ви ма ове кон вен ци је.

Ва жан сег мент ме ђу на род них на по ра у прав цу за шти те, очу-
ва ња, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
чи ни и раз ме на, ана ли за и ши ре ње по треб них ин фор ма ци ја. Та-
ко су др жа ве са гла сне да раз ме њу ју све рас по ло жи ве ин фор ма-
ци је и струч на зна ња ко ја се од но се на при ку пља ње по да та ка и 
ста ти сти ку ве за ну за кул тур не из ра зе, као и за про на ла же ње нај-
бо љих при ме ра из прак се за њи хо ву за шти ту и уна пре ђе ње. У тој 
де лат но сти др жа ве мо гу да ра чу на ју и на по моћ UNE SCO-a. Та ко 
UNE SCO  олак ша ва пу тем по сто је ћих ме ха ни за ма у Се кре та ри-
ја ту при ку пља ње, ана ли зу и ши ре ње свих ре ле вант них ин фор ма-
ци ја, ста ти сти ка и нај бо љих при ме ра из прак се. Та ко ђе, UNE SCO 
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је  офор мио и ажу ри рао ба зу по да та ка o раз ли чи тим сек то ри ма и 
вла ди ним, при ват ним и не про фит ним ор га ни за ци ја ма ко је де лу ју у 
овом до ме ну.  У ци љу олак ша ња при ку пља ња по да та ка, UNE SCO 
је по себ ну па жњу по све тио ја ча њу ка па ци те та и струч них зна ња у 
др жа ва ма ко је под не су зах тев за по моћ у тој обла сти. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОР ГА НИ ЗА ЗА ШТИ ТУ  
КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње26) из ме-
ђу по је ди них др жа ва, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед ни ци ис ти че 
по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у за шти ти, про-
мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по сред на ме ђу на-
род на са рад ња се од ви ја и пу тем ни за ор га на у окви ру UNE SCO 
ор га ни за ци је.

Нај ви ши ор ган у окви ру си сте ма Ор га ни за ци је ује ди ње них на-
ци ја у обла сти за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и про мо-
ци је мул ти кул ту рал но сти је сте скуп шти на др жа ва - стра на пот пи-
сни ца Кон вен ци је. Скуп шти на стра на пот пи сни ца је вр хов ни пле-
нар ни ор ган ове кон вен ци је. Ова Скуп шти на се са ста је на ре дов ној 
сед ни ци сва ке две го ди не, уко ли ко је мо гу ће у вре мен ском окви ру 
ка да за се да и Ге не рал на кон фе рен ци ја UNE SCO-a. Она се мо же са-
ста ја ти и на ван ред ној сед ни ци уко ли ко је та ко од лу че но или уко-
ли ко је за то под нет зах тев Ме ђу вла ди ном ко ми те ту од стра не нај-
ма ње јед не тре ћи не Стра на пот пи сни ца.

Ску пш тинa др жа ва – стра на пот пи сни ца оба вља сле де ће по-
сло ве и за дат ке. То су : 1) би ра чла но ве Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 2) 
при ма и раз ма тра изв еш тајe Стра на пот пи сни ца o кон вен ци ји ко је 
им про сле ди Ме ђу вла дин ко ми тет, 3) одо бра ва опе ра тив не смер ни-
це при пре мље не на њен зах тев од стра не Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 
4) пре ду зме би ло ко ју дру гу ме ру, ко ју сма тра нео п ход ном, да би се 
уна пре ди ли ци ље ви ове кон вен ци је и 5) усва ја По слов ник о ра ду.

По ред скуп шти не др жа ва, зна чај ну над ле жност у обла сти за-
шти те, очу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за има 
и по себ но фор ми ра ни  Ме ђу вла дин ко ми тет. На и ме, у окви ру UNE-
SCO-а осни ва се Ме ђу вла дин ко ми тет за за шти ту и уна пре ђе ње ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за. Ње га чи не пред став ни ци осам на ест 
др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је ко ји су  иза бра ни на пе-

26)  F. Ri ga ux, EEC com pe ten ce in the cul tu ral fi eld, De ven ter, Klu wer, 1992, str. 127-136. 
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ри од од че ти ри го ди не од стра не Кон фе рен ци је стра на пот пи сни-
ца. Ме ђу вла дин ко ми тет се са ста је јед ном го ди шње. Овај Ко ми тет 
ра ди под над ле жно шћу и у скла ду са ди рек ти ва ма Кон фе рен ци је 
стра на пот пи сни ца и њој од го ва ра за свој рад. Број чла но ва Ме ђу-
вла ди ног ко ми те та по ве ћа ва се ка да број стра на пот пи сни ца Кон-
вен ци је до стиг не пе де сет. Из бор чла но ва Ме ђу вла ди ног ко ми те та 
за сни ва се на прин ци пи ма ујед на че не ге о граф ске за сту пље но сти, 
као и на прин ци пу ро та ци је. 

У над ле жност Ме ђу вла ди ног ко ми те та спа да ју сле де ћи по сло-
ви и за да ци: 1) уна пре ђи ва ње ци ље ва ове кон вен ци је и под сти ца-
ње и пра ће ње ње ног спро во ђе ња, 2) при пре ма ње и под но ше ње на 
одо бре ње Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на њен зах тев, опе ра-
тив них смер ни ца за спро во ђе ње и при ме ну од ре да ба ове кон вен-
ци је, 3) про сле ђи ва ње Скуп шти ни стра на пот пи сни ца  из ве шта ја 
по је ди них др жа ва о кон вен ци ји и ње ној при ме ни, за јед но са сво јим 
ко мен та ри ма и крат ким при ка зом њи хо вих са др жа ја, 4)  да ва ње 
од го ва ра ју ћих пре по ру ка у си ту а ци ја ма ко је су пре до чи ле Стра не 
пот пи сни це кон вен ци је у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма кон-
вен ци је, 5) уста но вља ва ње про це ду ра и дру гих ме ха ни за ма кон-
сул та ци ја ра ди пред ста вља ња ци ље ва и на че ла ове кон вен ци је на 
дру гим ме ђу на род ним фо ру ми ма и 6) оба вља ње дру гих за да та ка 
ко је за тра жи Скуп шти на Стра на пот пи сни ца.

Ме ђу вла дин ко ми тет, у скла ду са сво јим по слов ни ком, мо же 
у сва ком тре нут ку да по зо ве јав не или при ват не ор га ни за ци је или 
фи зич ка ли ца да при су ству ју ње го вим са стан ци ма, ра ди кон сул-
та ци ја о од ре ђе ним пи та њи ма. Овај Ко ми тет та ко ђе при пре ма и 
под но си Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на одо бре ње, соп стве ни 
по слов ник.

И на кра ју, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це, у обла сти за шти те 
и очу ва ња кул тур не ра зно ли ко сти, као ор ган са по себ ним над ле-
жно сти ма из два ја се  Се кре та ри јат UNE SCO-а. Овај ор ган по ма же 
дру гим ор га ни ма UNE SCO-а, а на ро чи то при пре ма до ку мен та ци ју 
за Скуп шти ну др жа ва- стра на пот пи сни ца и Ме ђу вла дин ко ми тет, 
као и днев ни ред њи хо вих са ста на ка, пру жа по моћ овим ор га ни ма, 
те под но си из ве штај о спро во ђе њу њи хо вих од лу ка.
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КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР БИ ЈЕ  
И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

У то ку 2009. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји је усво јен но ви За кон 
о кул ту ри27).  Овим за ко ном се утвр ђу је оп шти ин те рес у кул ту ри, 
на чин оства ри ва ња оп штег ин те ре са у кул ту ри и оба вља ње кул тур-
них де лат но сти, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
ауто ном них по кра ји на и оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да (да кле 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве) у кул ту ри, као и усло ви за де ло ва ње 
свих су бје ка та у кул ту ри.  Ре пу бли ка Ср би ја се, пре ма овим за-
кон ским ре ше њи ма, ста ра о оства ри ва њу оп штег дру штве ног ин-
те ре са у обла сти кул ту ри, као  и о на чи ну и по ступ ку спро во ђе ња 
кул тур не по ли ти ке у сми слу  ску па ци ље ва и ме ра под сти ца ња кул-
тур ног раз во ја, па ти ме и кул тур не ра зно ли ко сти. 

Та ко ус по ста вље на прав на осно ва за оства ре ње кул тур не по-
ли ти ке28) у Ср би ји се за сни ва на сле де ћим на че ли ма. То су : 1) 
слободa из ра жа ва ња у кул тур ном и умет нич ком ства ра ла штву, 2) 
аутономијa су бје ка та у кул ту ри, 3) отво ре ност и до ступ ност кул-
тур них са др жа ја јав но сти и гра ђа ни ма, 4) уважавањe кул тур них и 
де мо крат ских вред но сти европ ске и на ци о нал не тра ди ци је и ра-
зно ли ко сти кул тур ног из ра за, 5) ин те гри са ње кул тур ног раз во ја 
у со цио-еко ном ски и по ли тич ки ду го роч ни раз вој де мо крат ског 
дру штва, 6) де мо кра тич ност кул тур не по ли ти ке, 7) рав но прав ност 
су бје ка та у осни ва њу уста но ва и дру гих прав них ли ца у кул ту ри 
и рав но прав ност у ра ду свих уста но ва и дру гих су бје ка та у кул ту-
ри, 8) де цен тра ли за ци ја у од лу чи ва њу, ор га ни зо ва њу и фи нан си-
ра њу кул тур них де лат но сти, 9) под сти ца ње кул тур ног и умет нич-
ког ства ра ла штва и очу ва ње кул тур ног и исто риј ског на сле ђа и 10) 
под сти ца ње одр жи вог раз во ја кул тур не сре ди не као ин те грал ног 
де ла жи вот не сре ди не29). 

По ред Ре пу бли ке,у оства ри ва њу уло ге и за да та ка кул тур не по-
ли ти ке, од ре ђе ну уло гу и зна чај има и ауто ном на по кра ји на. Она се  
ста ра о спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји и уре-
ђу је пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у обла сти кул ту ре, у окви ру 
пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. Та ко ђе у од ре ђе ној 

27)  Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009.
28)  Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Јав на и кул тур на по ли ти ка, со циокул ту ро ло шки 

аспек ти, Маг на аген да, Бе о град, 2002.
29)  Ви ше: С. Ман ди, Кул тур на по ли ти ка – кра так во дич, Ве га ме диа, Но ви Сад, 2002. 
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ме ри и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве се ста ра ју о за до во ља ва њу 
по тре ба гра ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји и уре ђу је по је ди на 
пи та ња од ин те ре са за сво је гра ђа не, као и на чин њи хо вог оства-
ри ва ња, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. 
И на кра ју, на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на ста ра ју се о 
спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на ци о нал не ма њи не и, у скла ду 
са за ко ном, уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или са ми од лу чу ју о 
по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, осни ва ју уста но ве 
кул ту ре и дру га прав на ли ца у кул ту ри30). 

Оп шти  ин те рес у кул ту ри (ко ји се те жи у пот пу но сти, ефи ка-
сно и ква ли тет но оства ри ти пу тем кул тур не по ли ти ке31) др жа ве и 
ње них ор га ни за ци о них об ли ка об у хва та сле де ћа по ља де ло ва ња. 
То су у сми слу чла на 6. За ко на о кул ту ри :  1) ства ра ње мо гућ но сти 
за ин тен зи ван и ускла ђен кул тур ни раз вој, 2) ства ра ње усло ва за 
под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 3) ис тра жи ва-
ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур них до ба ра, 4) фи нан си ра ње те-
ку ћих рас хо да и из да та ка и оства ри ва ње про гра ма уста но ва кул-
ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, 5) ре а ли за ци ја про гра ма 
и про је ка та уста но ва кул ту ре, удру же ња у кул ту ри и дру гих су-
бје ка та у кул ту ри ко ји сво јим ква ли те том до при но се раз во ју кул-
ту ре и умет но сти, 6) от кри ва ње, ства ра ње, про у ча ва ње, очу ва ње 
и пред ста вља ње срп ске кул ту ре и кул ту ре на ци о нал них ма њи на 
у Ре пу бли ци Ср би ји, 7) обез бе ђи ва ње усло ва за до ступ ност кул-
тур ног на сле ђа јав но сти, 8) ис тра жи ва ње, очу ва ње и ко ри шће ње 
до ба ра од по себ ног зна ча ја за кул ту ру и исто ри ју срп ског на ро да, 
ко ја се на ла зе ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, 9) под сти ца ње и 
по ма га ње кул тур них из ра за ко ји су ре зул тат кре а тив но сти по је ди-
на ца, гру па и дру шта ва Ср ба у ино стран ству, 10) под сти ца ње ме-
ђу на род не кул тур не са рад ње, 11) под сти ца ње струч них и на уч них 
ис тра жи ва ња у кул ту ри, 12) ши ре ње и уна пре ђи ва ње еду ка ци је 
у обла сти кул ту ре, 13) под сти ца ње при ме не но вих тех но ло ги ја у 
кул ту ри, на ро чи то ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ди ги та ли за ци је, 
14) из град ња је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма 
и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат но сти, 15) из град ња је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма у обла сти за шти те кул тур них 

30) О де ло ва њу др жав них ор га на у оства ри ва њу ци ље ва кул тур не по ли ти ке ви ше: В. Ђу-
кић, Др жа ва и кул ту ра, Сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, Фа кул тет драм ских 
умет но сти, Бе о град, 2010. 

31) В. Ђу кић Дој чи но вић, Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке  кон фу зи је и ди ле ме, За ду жби-
на Ан дре је вић, Бе о град, 2003, стр. 54-61.
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до ба ра, 16) под сти ца ње мла дих та ле на та у обла сти кул тур ног и 
умет нич ког ства ра ла штва, 17) ства ра ње усло ва за под сти ца ње са-
мо стал ног кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 18) под сти ца ње 
ама тер ског кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 19) под сти ца ње 
де чи јег ства ра ла штва и ства ра ла штва за де цу и мла де у кул ту ри, 
20) под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва осо ба са ин-
ва ли ди те том и до ступ но сти свих кул тур них са др жа ја осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, 21) под сти ца ње тр жи шта умет нич ких де ла, спон-
зо ри са ња, ме це нар ства и до на тор ства у кул ту ри и 22) дру га пи та ња 
утвр ђе на за ко ном као оп шти ин те рес у обла сти кул ту ре. Сред ства 
за оства ри ва ње оп штег ин те ре са у кул ту ри обез бе ђу ју се у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Ауто ном на по кра ји на, у ци љу спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке 
на сво јој те ри то ри ји, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом 
и за ко ном, а у скла ду са Стра те ги јом раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, до но си про грам раз во ја кул ту ре за ко ји се сред ства за фи-
нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту ауто ном не по кра ји не. И је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, у ци љу ста ра ња о за до во ља ва њу по тре ба гра-
ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји, до но се пла но ве раз во ја кул-
ту ре у скла ду са за ко ном и Стра те ги јом, а за ко ји се сред ства за 
фи нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве32). 

Кул тур ном де лат но шћу (члан 8. За ко на о кул ту ри) сма тра ју се 
по сло ви на ро чи то у сле де ћим обла сти ма као што су : 1) ис тра жи-
ва ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур ног на сле ђа, 2) би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти, 3) књи ге и књи жев ност (ства ра ла штво, 
из да ва штво, књи жар ство, пре во ди ла штво), 4) му зи ка (ства ра ла-
штво, про дук ци ја, ин тер пре та ци ја), 5) ли ков не и при ме ње не умет-
но сти, ви зу ел не умет но сти и ар хи тек ту ра, 6) сцен ско ства ра ла штво 
и ин тер пре та ци ја (дра ма, опе ра, ба лет и плес), 7) ки не ма то гра фи-
ја и аудио-ви зу ел но ства ра ла штво, 8) умет нич ка фо то гра фи ја, 9) 
ди ги тал но ства ра ла штво и мул ти ме ди ји, 10) на уч но и стра жи вач ке 
и еду ка тив не де лат но сти у кул ту ри и 11)  оста ла му зич ка, го вор-
на, ар ти стич ка и сцен ска из во ђе ња кул тур них про гра ма. Та ко од-
ре ђе ну кул тур ну де лат ност у це ли ни или у по је ди ним обла сти ма 
кул тур ног де ло ва ња мо гу да оба вља ју  до ма ћа и стра на фи зич ка и 
прав на ли ца, на на чин и под усло ви ма про пи са ним за ко ном. Сва ка-
ко да по себ но зна ча јан сег мент кул тур не де лат но сти пред ста вља ју 

32) В. Ђу кић Дој чи но вић, „За ре ги о на ли за ци ју кул тур не по ли ти ке у Ср би ји“, Збор ник Фа
кул те та драм ских умет но сти, Бе о град, бр. 4/2000, стр. 369-385.
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ме ре и рад ње ко је има ју за циљ за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње и 
уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, од но сно за про мо ци ју 
мул ти кул ту рал но сти.

Сред ства за фи нан си ра ње или су фи нан си ра ње кул тур них про-
гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно струч них и на уч-
них ис тра жи ва ња у по је ди ним обла сти ма кул тур не де лат но сти33), 
обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, бу џе ту ауто ном не по кра-
ји не и бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном. 
Кул тур ни про гра ми и про јек ти уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка-
та у кул ту ри фи нан си ра ју се и из при хо да оства ре них оба вља њем 
де лат но сти, од на кна да за услу ге, про да јом про из во да, усту па њем 
аутор ских и срод них пра ва, од ле га та, до на ци ја, спон зор ста ва и на 
дру ги на чин, у скла ду са за ко ном. Фи нан си ра ње или су фи нан си-
ра ње кул тур них про гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно 
струч них и на уч них ис тра жи ва ња у кул ту ри, вр ши се на осно ву 
јав ног кон кур са, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но. Но, ова се 
сред ства за фи нан си ра ње кул тур них де лат но сти мо гу та ко ђе обез-
бе ђи ва ти и осни ва њем и де ло ва њем за ду жби на и фон да ци ја, у 
скла ду са за ко ном.

У оства ри ва њу кул тур не по ли ти ке34) Ср би је од по себ ног је 
зна ча ја уло га и де ло ва ње  На ци о нал ног са ве та за кул ту ру. Он је 
обра зо ван као струч но-са ве то дав но те ло, ра ди обез бе ђи ва ња стал-
не струч не по др шке у очу ва њу, раз во ју и ши ре њу кул ту ре. Чла но-
ви Са ве та би ра ју се из ре да углед них и афир ми са них умет ни ка и 
струч ња ка у кул ту ри, на пе ри од од пет го ди на. Са вет има де вет на-
ест чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на. 

У над ле жност На ци о нал ног са ве та за кул ту ру спа да ју сле де ћи 
по сло ви и за да ци као што су да : 1) ана ли зи ра и да је ми шље ње о 
ста њу у кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји, 2) да је су ге сти је у кре и ра њу 
кул тур не по ли ти ке, 3) да је пред ло ге за раз вој и уна пре ђе ње кул тур-
них де лат но сти, 4) уче ству је у из ра ди пред ло га стра те ги је раз во ја 
кул ту ре и да је оце ну ње ног из вр ше ња, 5) пред ла же кри те ри ју ме за 
сти ца ње ста ту са ис так ну тог умет ни ка, од но сно ис так ну тог струч-
ња ка у кул ту ри, 6) утвр ђу је ста тус ис так ну тог умет ни ка, од но сно 
ис так ну тог струч ња ка у кул ту ри, 7) да је су ге сти је и пред ло ге за 

33)  С. Ко шу тић, Д. Ву ја ди но вић, Зе ле на књи га о кул тур ној по ли ти ци ло кал них и ре ги о нал
них вла сти у Евро пи, Бал кан култ, Бе о град, 2004, стр.45-68.

34)  Б.Пр њат, Кул тур на по ли ти ка  и кул тур ни раз вој, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1986, стр.67-71.
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уре ђе ње дру гих пи та ња у обла сти кул ту ре, као и ме ђу ре сор не са-
рад ње (на у ка, обра зо ва ње, ур ба ни зам, ме ђу на род на са рад ња, итд.) 
и  8) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном. Но, по ред 
За ко на  о кул ту ри, као прав ног осно ва за де ло ва ње свих др жав-
них и дру гих дру штве них ор га на и ор га ни за ци ја, као и прав них 
и фи зич ких ли ца, на кул тур ну по ли ти ку уоп ште, ње ну са др жи ну, 
прав це де ло ва ња и но си о це ак тив но сти сва ка ко да је од нај ве ћег 
зна ча ја до ку ме нат ко ји но си на зив : '' Стра те ги ја раз во ја кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је''. 

Овај план ски акт нај ви шег ран га до но си На род на скуп шти на, 
на пред лог Вла де за пе ри од од де сет го ди на. Ова Стра те ги ја  у сми-
слу чла на 20. За ко на о кул ту ри на ро чи то са др жи : 1) ана ли зу по-
сто је ћег ста ња кул тур не де лат но сти и ства ра ла штва у Ср би ји, 2) 
основ не по став ке кул тур ног раз во ја као што су : а) ци ље ви кул тур-
ног раз во ја, б) при о ри тет на под руч ја кул тур ног раз во ја и в) при о-
ри те ти ме ђу ре сор не са рад ње (на уч но и стра жи вач ки рад, еду ка ци ја, 
рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој, ме ђу на род на са рад ња, кре а тив на 
ин ду стри ја, кул тур ни ту ри зам итд.), 3) стра те шке прав це и ин стру-
мен те кул тур ног раз во ја, а на ро чи то : а)  ис тра жи ва ње, за шти ту и 
ко ри шће ње кул тур них до ба ра, б) за шти ту срп ских кул тур них вред-
но сти ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, в) под сти ца ње кул тур ног 
ства ра ла штва и про дук ци је, г) уна пре ђи ва ње кул тур ног ства ра ла-
штва и кул тур ног из ра за при пад ни ка на ци о нал них ма њи на35), д) рад 
уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка та у кул ту ри, ђ) ка пи тал не ин ве-
сти ци је у из град њи, об но ви, опре ма њу и уна пре ђе њу усло ва ра да 
уста но ва кул ту ре, е) пла ни ра ње по тре ба ка дро ва у кул ту ри, њи хо ву 
еду ка ци ју и про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ж) на уч но и стра жи вач ки 
рад у кул ту ри и з) ама тер ске де лат но сти у кул ту ри, и) ме ђу ре сор ну 
са рад њу (ме ре и ин стру мен те за сти му ла тив ну по ре ску по ли ти ку 
у кул ту ри, про гра ми би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње, ме ре 
под сти ца ња пред у зет ни штва у кул ту ри итд.), 4) план ре а ли за ци је, 
и то : а) де фи ни са ње ак тив но сти ве за них за ре а ли за ци ју при о ри-
тет них про гра ма и про је ка та и стра те шких за да та ка за сва ку де лат-
ност у кул ту ри и сва ме ђу ре сор на под руч ја пред ви ђе на Стра те ги-
јом, б) ди на ми ку ње го вог спро во ђе ња и в) од ре ђи ва ње су бје ка та 
ре а ли за ци је по је ди них ак тив но сти  и 5) кри те ри ју ме, ин ди ка то ре и 
по ступ ке ева лу а ци је.

35)  Ви ше: Б. Стој ко вић, М. Ра дој ко вић, Тран свер зал на сту ди ја : кул тур на по ли ти ка и кул
тур на ра зно вр сност, За вод за про у ча а ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, 2004. 



- 360 -

ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ РАЗНОЛИКОСТИ  И ...Ана Јовашевић

*  *  *

До но ше њем За ко на о кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји 2009. го ди-
не су ство ре ни прав ни и ин сти ту ци о нал ни окви ри за ус по ста вља-
ње и ефи ка сну за шти ту и уре ђе ње де ло ва ња кул ту ре, кул тур них 
де лат но сти и ин сти ту ци ја кул ту ре. У окви ру кул тур не по ли ти ке 
др жа ве, од по себ ног су зна ча ја ак тив но сти ко је има ју за циљ све о-
бу хват ну за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти. При то ме 
су ја сно де фи ни са ни по сло ви и де лат но сти ко ји спа да ју у над ле-
жност Ре пу бли ке (и ње них др жав них ор га на и дру гих дру штве них 
ин сти ту ци ја), од но сно у над ле жност ауто ном не по кра ји не, је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве и  на ци о нал них са ве та ма њи на. Но, осно ву 
за је дин стве но де ло ва ње свих кул тур них ин сти ту ци ја у Ср би ји чи-
ни Стра те ги ја раз во ја кул ту ре ко ју На род на скуп шти на до но си на 
пе ри од од де сет го ди на. 

Ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за ко ју је 2005. го ди не усво ји ла Ор га ни-
за ци ја ује ди ње них на ци ја  за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE-
SCO) у то ку 2009. го ди не ства ра ју се усло ви да се и у Ре пу бли ци 
Ср би ји ме ђу на род ни стан дар ди ина у гу ри са ни од ред ба ма ове уни-
вер зал не кон вен ци је  ин пле мен ти ра ју и у до ма ћем за ко но дав ству. 
На тај на чин би је ис пу нио још је дан од усло ва у прав цу ин те гра-
ци је на шег прав ног, при вред ног, по ли тич ког и кул тур ног си сте ма 
европ ским ин те гра ци ја ма ко ји ма те жи мо. На овај на чин би се омо-
гу ћи ло да се бр же, лак ше и јед но став ни је ус по ста ви ме ђу на род на 
и ре ги о нал на са рад ња др жав них ор га на на ше и дру гих др жа ва, би-
ло не по сред но, би ло пре ко ор га на UNE SCO-a у обла сти за шти те, 
по што ва ња, чу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
и мул ти кул ту рал но сти. Де ло ва ње по себ ног Ме ђу вла ди ног ко ми-
те та, као и по себ ног Фон да у овој уни вер зал ној ор га ни за ци ји при 
ОУН се у овом по гле ду по ка зу је као не за о би ла зан фак тор у обез бе-
ђе њу, одр жа ва њу, чу ва њу и за шти ти, од но сно уна пре ђе њу кул тур-
не ра зно ли ко сти.  
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PROTECTIONOFCULTURALDIVERSITY

ANDMULTICULTURALISM
-roleoftheUNESCOandsituationinSerbia-

Summary
Du ring the co ur se of 2009, Na ti o nal As sembly of the Re
pu blic of Ser bia has ra ti fied the UN Con ven tion on the 
Pro tec tion and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex
pres si ons adop ted in 2005. Furt her mo re, the term, the con
tent, the cha rac te ri stics and the ro le of cul tu ral di ver sity, 
cul tu ral con tents i.e. cul tu ral ex pres si ons we re de fi ned, 
as well as the prin ci ples, the me a su res and the pro cess of 
the ap pli ca tion of each in di vi dual co un try’s cul tu ral po
licy and the gro unds of in ter na ti o nal co o pe ra tion in the 
sphe re of pro tec tion, pre ser va tion, ma in te nan ce (con ser
va tion) and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si
ons. This esta blis hed an obli ga tion for our sta te bo di es to 
im ple ment in ter na ti o nal stan dards in this fi eld in the le gal 
and the so cial system of the Re pu blic of Ser bia as soon 
as pos si ble by adop ting ap pro pri a te le gal pro vi si ons. The 
sig ni fi can ce of the Con ven tion, its par ti cu lar so lu ti ons and 
the system of in ter na ti o nal and na ti o nal le gal pro tec tion of 
the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism 
are di scus sed in this pa per. 
Key words : in ter na ti o nal com mu nity, con ven tion, in tan gi
ble cul tu ral he ri ta ge, pre ser ve, pro tec tion, or gans 
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Resume
By adop ting the Law on Cul tu re in 2009, the Re pu blic of 
Ser bia cre a ted le gal and in sti tu ti o nal fra me works for the 
esta blis hment and the ef fi ci ent pro tec tion and re gu la tion of 
cul tu re, cul tu ral ac ti vi ti es and cul tu ral in sti tu ti ons. Wit hin 
one sta te’s cul tu ral po licy, the ac ti vi ti es de di ca ted to ove
rall pro tec tion, pre ser va tion, con ser va tion, im pro ve ment 
and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and 
mul ti cul tu ra lism, are of spe cial im por tan ce. Ad di ti o nally, 
it is cle arly de fi ned which ac ti vi ti es are in clu ded un der the 
ju ris dic tion of the Re pu blic (and its sta te bo di es and ot her 
so cial/pu blic) in sti tu ti ons) or the auto no mo us pro vin ce, 
lo cal selfgo vern ment units and na ti o nal co un cils of na
ti o nal mi no ri ti es. But, the fo un da tion of the synchro ni zed 
ac tion of all cul tu ral in sti tu ti ons in Ser bia con sists of the 
Stra tegy of the De ve lop ment of Cul tu re, adop ted by the 
Na ti o nal As sembly for a 10 years’ pe riod.  
The ra ti fi ca tion of the UN Con ven tion on the Pro tec tion 
and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex pres si on, 
adop ted by the Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and 
Cul tu ral Or ga ni za tion (UNE SCO) in 2005, for med the 
con di ti ons for the im ple men ta tion of in ter na ti o nal stan
dards ina u gu ra ted by the pro vi si ons of this uni ver sal con
ven tion thro ugh the co ur se of 2009 in the na ti o nal le gi
sla tion of the Re pu blic of Ser bia as well. Thus, anot her 
re qu i re ment wo uld be ac com plis hed when it co mes to the 
ap pro ach of our le gal, eco no mic, po li ti cal and cul tu ral 
system to Euro pean in te gra ti ons. That wo uld ena ble fa
ster, easi er and less com pli ca ted esta blis hment of in ter
na ti o nal and re gi o nal co o pe ra tion among the sta te bo di es 
of our co un try and ot her co un tri es, eit her di rectly or thro
ugh UNE SCO’s or ga ni za ti ons, in the sphe re of pro tec tion, 
re spect, con ser va tion and im pro ve ment of the di ver sity of 
cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism. The work of a 
spe cial In ter go vern men tal Com mit tee, as well as of a spe
cial Fund in this uni ver sal or ga ni za tion wit hin the UN, 
ap pe ars to be an ine vi ta ble fac tor when it co mes to the 
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sa fe gu ard, ma in te nan ce, pro tec tion, pre ser va tion and pro
mo tion of cul tu ral di ver sity.

 Овај рад је примљен 13. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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ПОЈАМИДЕФИНИЦИЈАБЕЗБЕДНОСТИИ
ТЕОРИЈАРЕЛАЦИОНИЗМАУРАЗМАТРАЊУ

БЕЗБЕДНОСТИ**

Сажетак
Свр ха овог ра да је да се иден ти фи ку ју и под врг ну од
го ва ра ју ћој ме то до ло ги ји нај бит ни је те о ри је без бед
но сти. Ис тра жи ва њем ком па ра тив ног ви да кла сич не 
и са вре ме не те о ри је, до шло се до за кључ ка да по јам 
без бед но сти нај по де сни је од ре ђу ју са вре ме ни ме ђу
на род ни кон цеп ти. Нео ли бе ра ли зам и Нео ре ли зам по
сте пе но до во де до за кључ ка о по тре би укљу чи ва ња 
си стем ског аспек та у ци љу до пу не основ них ва ри ја бли 
ко лек тив ним за ви сним про мен љи ви ма. Без бед ност се 
ов де мо же са гле да ти као мул ти ва ри јант на по ја ва ко
ја се мо же из у ча ва ти опе ра ци о ним ис тра жи ва њи ма, 
а по себ но об ли ци ма про гра ми ра ња. Кри ти ком по сто
је ћих гру па те о ри ја, укљу чу ју ћи и си стем ски пра вац, 
до ла зи се до за кључ ка да је нај кон зи стент ни ји на чин 
де фи ни са ња без бед но сти, онај ко ји уокви ру је но ва Ре
ла ци о ни стич ка фи ло зо фи ја и ме то до ло ги ја.
Кључ не ре чи: без бед ност, де мо кра ти ја, ка па ци тет, 
ин те гра ци је, уста но ве

U овом ра ду би ће из гра ђен  ме то до ло шки оквир раз во ја те о ри-
је без бед но сти и би ће на пра вљен по ку шај де фи ни са ња пој ма 

без бед но сти. Ов де ће би ти тре ти ра не кла сич не и са вре ме не док-
три не и те о ри је без бед но сти и би ће ме ђу њи ма ус по ста вље на од-
го ва ра ју ћа те о риј ска и раз вој на ве за ме то до ло шког ви да. Као што 
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 366 -

ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА БЕЗБЕДНОСТИ И ТЕОРИЈА...Игор Јанев

се у ис тра жи ва њу мо же прет по ста ви ти нај по год ни ји ме тод за де-
фи ни са ње пој ма без бед но сти, узи ма ју ћи по себ но у об зир кри ти ке 
по сто је ћих те о ри ја, је нов Ре ла ци о ни стич ки ме тод. Ова ква но ва 
ме то до ло ги ја по себ но на ла зи сво је ме сто у ре де фи ни са њу пој ма 
ме ђу на род не без бед но сти уво ђе њем ви ше слој них ре ла ци о них ва-
ри ја бли.

ОП ШТИ МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР  
ЗА ПО ЈА ВУ И ПО ЈАМ БЕЗ БЕД НО СТИ

По ја ва без бед но сти је пред мет про у ча ва ња ви ше дру штве них 
на у ка, као и фи ло зо фи је. Основ ни ме то ди фи ло зоф ског при ла за 
пој му без бед но сти, као што се мо же при ме ти ти, се по кла па ју са 
ме то ди ма со ци о ло ги је и по ли тич ко-прав не на у ке. У ме ђу на род ном 
пра ву не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма без бед но сти, 
па ни не ких по себ них ње них под-еле ме на та као што је на при мер 
по јам те ро ри зма1). По себ не ди сци пли не, као што је кри ми но ло ги-
ја, исто та ко не из ла зе из ван оп штих окви ра по сто је ће дру штве не 
ме то до ло ги је. Слич но за кљу чи ва ње мо же се да ти и у ве зи са фор-
мал ним те о ри ја ма ко је, и по ред по себ них ме тод ско-тех нич ких по-
сту па ка, оста ју на ши рем те ре ну дру штве не на уч не ме то до ло ги је. 
Има ју ћи ово у ви ду, тре ба при ме ти ти да де фи ни ци ја без бед но сти 
мо ра ба зи ра ти на со ци о ло шко-по ли тич ком за кљу чи ва њу, где се 
ме тод со ци о ло ги је до пу њу је фи ло зоф ским на уч ним ме то дом, пре 
све га у окви ри ма фи ло зо фи је на стан ка др жа ве и пра ва. 

Оп шти ме то до ло шки оквир раз ма тра ња пој ма без бед но сти 
тре ба да укљу чи сле де ће без бед но сне кон цеп ци је или те о ри је: 1) 
Струк ту рал на те о ри ја без бед но сти; 2) Ре а ли стич ка те о ри ја без бед-
но сти; 3) Функ ци о нал на и струк ту рал но–функ ци о на ли стич ка те о-
ри ја без бед но сти; 4) Ди ја лек тич ка те о ри ја без бед но сти; 5) Си стем-
ска те о ри ја без бед но сти; и 6) Фор мал на те о ри ја без бед но сти. Овим 
те о ри ја ма се по пра ви лу до да је и Иде а ли стич ка и Ли бе рал на (одн. 
Нео ли бе рал на) те о ри ја и те о ри ја Ме ђу за ви сно сти у од но си ма. Ове 
ли бе рал но–иде а ли стич ке док три не у уској су ве зи са функ ци о на-
ли змом (и Нео функ ци о на ли змом), од но сно док три на Ме ђу за ви-
сно сти (у без бед но сти) је сво ди ва на струк ту рал но–функ ци о на-

1) Ви ди оп шир ни је Р. Га ћи но вић: Ан ти те ро ри зам, Дра слар Парт нер, Бе о град,  2006,  стр.  
23-28.
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ли стич ко об ја шње ње без бед но сти.2) Кри ти ка ових те о ри ја и кон-
цеп ци ја, као што ће мо ви де ти у овом раз ма тра њу, до ве шће нас до 
иде је о при ме ни Ре ла ци о ни стич ке те о ри је у на уч ном са гле да ва њу 
фе но ме на, по ја ве и пој мо ва без бед но сти.

Освр ну ће мо се ов де на основ не ка рак те ри сти ке по ме ну тих гру-
па те о ри ја у ци љу ја сни је кла си фи ка ци је ме то до ло шких пра ва ца у 
на у ци о без бед но сти. Струк ту рал на те о ри ја без бед но сти је ба зи ра-
на на Оп штем струк ту ра ли стич ком ме то ду дру штве не на у ке. Ова 
те о ри ја на сто ји да от кри је, при ка же (опи ше) и об ја сни од ко јих се 
еле ме на та и јед но став них свој ста ва кон сти ту и ше без бед ност. Ту се 
иден ти фи ку ју ли ца, гру пе или уста но ве ко је се за шти ћу ју од дру гих 
су бје ка та (истог или срод ног ти па) ко ји их угро жа ва ју. За тим, об ја-
шња ва ју се или опи су ју еле мен ти ме то да и по сту па ка угро жа ва ња, 
по том еле мен ти ме то да за шти те, као и дру ге ком по нен те у окви ру 
еле мен та ри стич ко – струк ту рал ног при ла за. Ре а ли стич ка те о ри ја, 
ко ја се раз ви ја на су прот Иде а ли стич ком ин сти ту ци о на ли зму, за-
сни ва се на об ја шње њи ма без бед но сти по себ но у ме ђу на род ним 
од но си ма, пре ко је дин стве не си ле или си стем ски усло вље не си-
ле (Нео ре а ли зам). Ре а ли стич ка те о ри ја у осно ви оста је у окви ри-
ма ме то до ло шког прав ца Струк ту ра ли зма, уз из ве сно од сту па ње у 
окви ру Нео ре а ли зма ко ји еле мен та ри стич ки при лаз ком би ну је и 
про ши ру је са аспек ти ма и ком по нен та ма Оп ште те о ри је си сте ма.3) 
На су прот овим гру па ма те о ри ја, раз ви ја се Функ ци о на ли стич ка 
те о ри ја ко ја до пу њу је Иде а ли стич ко-ин сти ту ци о нал ну кон цеп ци-
ју, и ко ја на сто ји да екс пли ка ци ји по ја ве без бед но сти пру жи но ве 
ди мен зи је кроз ква ли тет ни је об ја шње ње ве за и кон гло ме ра та ве за 
ме ђу еле мен ти ма по ја ве без бед но сти (и са рад ње). Функ ци о на ли-
зам и Нео функ ци о на ли зам се за сни ва на об ја шње њу по тре ба ко је 
ве зу ју еле мен те у це ли не и узро ци ма ова кве по ве за но сти у струк-
ту ри. Ли бе ра ли зам ово до пу њу је мно штвом мо ти ва или ти по ва по-
тре ба (ци ље ва) ко ји де лу ју на пре фор му ла ци ју по ја ве без бед но сти, 
где си ла (су бјек та) ви ше ни је је дин стве на, мо но лит на и основ на 
ком по нен та без бед но сти. Функ ци о на ли зам, да ље, има екс тен зи ју 
у на ста ја њу и раз во ју те о ри је Ме ђу за ви сно сти. Овај ме то до ло шки 
и те о риј ски пра вац на сто ји да пре фор му ли ше ме ђу на род ну без бед-
ност кроз ука зи ва ње на зна чај ра зно ли ке (по ли ва лент не) плу рал-

2) Ви ди E. Lu ard: Bаsic texts in In ter na ti o nal Re la ti ons, St. Mar tin’s Press. 1993,  pp. 552-559. 
и C.W. Ke gley Јr, Con tro ver si es in In ter na ti o nal Re la ti ons the ory, St. Mar tin’s Press. 1995. 
pp. 25-35.

3) Vi di K. Waltz, The ory of In ter na ti o nal Po li tics, Rаndom Ho u se, 1979. pp. 38-60.
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но мо ти ви са не ме ђу на род не са рад ње и, по себ но, зна чај кре и ра ња 
“мре жа” сло же них или ком плек сних уза јам них за ви сно сти из ме-
ђу др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма.4) Зна чај ну, ек тен зи ју те о ри-
је без бед но сти на ла зи мо, по том, у Ди ја лек тич ком кон цеп ту, где се 
без бед ност фор му ли ше кроз раз вој (уну тра шњих) про тив реч но-
сти од под струк ту ре ове по ја ве, по ла зе ћи од еко ном ско-по ли тич-
ких про тив реч но сти по тре ба за без бед но шћу, до ни воа отво ре не 
струк ту ре, ди на мич ко-ди ја лек тич ког ви да, где без бед ност би ва 
фор му ли са на (про тив реч но сти ма бор бе су прот но сти) ши рим ме-
ђу на род ним по рет ком у кре та њу. На да ље, по себ но бит ну на до-
град њу основ ног Функ ци о на ли зма на ла зи мо у Си стем ској те о ри ји 
без бед но сти. Она по ред ди на мич ке раз вој но сти, уно си и си стем-
ске си нер ги стич ке ефек те, као и дру ге ко лек тив не ефек те или ва-
ри ја бле ко ји ди на мич ки об ли ку ју по ја ву без бед но сти. Ов де тре ба 
при ме ти ти да је је ди но Нео ре а ли зам (Wаltz, Gil pin) укљу чио до 
кра ја ова кве ди на мич ке аспек те у фор му ла ци ју без бед но сти. Слич-
ни по ку ша ји у окви ру Нео ли бе рал ног прав ца ни су до са да би ли 
за па же ни у до са да шњем раз во ју те те о риј ске гру пе. На по слет ку, 
сле ди и Фор мал на те о ри ја о без бед но сти. Она се ба зи ра на екс тен-
зи ји ма те ма тич ко–опе ра ци о них ис тра жи ва ња на област без бед но-
сти. Ов де је по себ но ме сто на шла Те о ри ја ига ра (по себ но Зе ро-
Сум) и, на ове (мо де ле  ма ње или ви ше кон фликт не игре) при ме на 
по сту па ка из те о ри је ве ро ват но ће. Без бед ност се мо же у мно гим 
аспек ти ма све сти на кон фликт ну игру ко ја се по на вља, огра ни чен 
или нео гра ни чен број пу та. Ме ре ње ис хо да ових ига ра пред ста вља 
ва жну ди сци пли ну Те о ри је ига ра у обла сти без бед но сти. До бра 
стра на Опе ра ци о них ис тра жи ва ња је и мо гућ ност про ве ре и про-
це не вред но сти глав них те о ри ја у ме ђу на род ној без бед но сти. Ово 
се пре све га од но си на Нео ре а ли зам и Нео ли бе ра ли зам као до са да 
но се ће прав це док три не. 

Кри ти ка свих ов де на ве де них те о ри ја тре ба, у овом ра ду да 
нам ука же на мо гућ ност ус по ста вља ња но ве те о ри је (и де фи ни ци-
је) без бед но сти.

4) Ви ди C.W. Ke gley Јr, Con tro ver si es in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory, St. Mar tin’s Press, 
1995, pp.83-150 . и P. R. Vi ot ti, M. V. Ka up pi: In ter na ti o nal Re la tion s The ory, Al lun and 
Ba con, Mac mil lan, Bo ston, 1993, pp. 228-513,  ви ди и R. C. Art, R. Jer vis: In ter na ti o nal 
Po li tics, Har per Col lins Col le ge pub., 1996. pp. 319-375.
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ПРЕ ТЕ ЧЕ СА ВРЕ МЕ НОГ КОН ЦИ ПИ РА ЊА ТЕ О РИ ЈЕ  И 
ПОЈ МА БЕЗ БЕД НО СТИ

Пр ве те о ри је ко ју су укљу чи ва ле еле мен те фор му ли са ња пој-
ма без бед но сти на ла зи мо још код древ них ми сли ла ца ста ре Ки не 
и Грч ке.5) Код Пла то на се већ ја вља по јам ста бил но сти дру штве ног 
уре ђе ња и уло га за ко на у от кла ња њу дру штве них кон фли ка та. По-
зна та је ов де Пла то но ва те о ри ја о ква ре њу др жав них об ли ка вла сти 
од но сно о три не ис ква ре на и три (си ме трич но-ан ти под ски) ис ква-
ре на ви да по ли тич ке вла да ви не.6) Про па да њем др жав них об ли ка 
ка ти ра ни ји или окло кра ти ји на ста је ра су ло дру штва, ши ре ње кон-
фли ка та и оп шта не ста бил ност за др жа вља не у за јед ни ци. Слич-
на ви ђе ња де ло ва ња об ли ка вла да ви не на ста бил ност  на ла зи мо и 
код Ари сто те ла.7) У ве зи са нај ма њом ће ли јом дру штва Ари сто тел 
при ме ћу је да је по треб но да по сто ји од луч на власт му шкар ца над 
же ном и де цом да би по ро ди ца би ла ста бил на. За тим, Ари сто тел 
вр ши кла си фи ка ци ју по ли тич ких об ли ка вла сти на пра вил не и не-
пра вил не (по етич ким прин ци пи ма) и по ве зу је их са ква ли те том 
и “здра во шћу” дру штва, ко је се сво де на ста бил ност за јед ни це. И 
код Пла то на и код Ари сто те ла уло га за ко на има за функ ци ју спре-
ча ва ње кон фли ка та и га ран то ва ње “ово зе маљ ске” прав де (на ли ку 
иде ал не прав де), ко ја је нео п ход на за мир не од но се у дру штву. 

На да ље, за шти ту пра ва пре ма гра ђа ни ма про ши ру је и Рим ско 
пра во, где се већ на зи ру мо мен ти огра ни че ња вла да ре ве мо ћи. Те о-
ри ја По ли би ја ов де има по се бан зна чај, пред ла жу ћи мо дел кон тро-
ле вла сти. Ов де власт под ле же прин ци пу по де ле, што ће по ста ти 
основ ни еле мент ка сни је на ста ле кла сич не ли бе рал не док три не.

Кроз сред ње ве ков не те о ри је о др жа ви (Ав гу стин, и Т. Аквин-
ски) сре ће се иде ја хар мо нич ног функ ци о ни са ња дру штва ка да су 
љу ди под ло жни истин ским мо рал ним или бож јим вред но сти ма. 
Ако је др жа ва “со тон ска”, ме ђу тим, сле ди не ми нов ни крај дру-
штве не за јед ни це, јер та ква за јед ни ца ни је би ла бож је де ло, већ 
“ђа во ља тво ре ви на”. Код Све тог Ав гу сти на и до не кле Аквин ског 
власт вла да ра се не мо же од стра не по да ни ка до во ди ти у пи та ње. 

5) Ви ди E. Lu ard: Bаsic texts in In ter na ti o nal Re la ti ons, St. Mar tin’s Press, New York, 1993 , 
pp. 5-26.

6) Ви ди о Пла то ну о де лу Др жа ва: K. W. Thomp son: Fat hers of In ter na ti o nal Tho ught, Lo u-
i si a na Sta te Univ. Press. 1994, pp. 26-35.

7) Ви ди о Ари сто те лу о де лу По ли ти ка: K. W. Thomp son: Fat hers of In ter na ti o nal Tho ught, 
Lo u i si a na Sta te Univ. Press. 1994, pp. 36-43
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На сил но ру ше ње ти ран ске вла сти до но си са мо не да ће и оп ште 
кон флик те у за јед ни ци, бу ду ћи да је по ре кло вла сти са мо у Бо гу. 
Аквин ски, ме ђу тим, у нај бе зоб зир ни јим и нај ек стрем ни јим ти ран-
ским усло ви ма до пу шта бу ну на ро да про тив та кве ти ра ни је. Без-
бед ност, као и по ли ти ка се ов де ве зу ју за мо рал.

У ре не сан си Н. Ми ка ја ве ли рас ки да чвр сту ве зу по ли ти ке и 
ети ке.8) Овим је омо гу ће но да се его и стич ка функ ци ја вла сти из-
дво ји из оп штег ин те ре са што је био услов за ка сни је за кљу чи ва-
ње да је без бед ност дру штва би ла у прак си сво ди ва на без бед ност 
вла да ви не вла да ра. На овај на чин Ма ки ја ве ли је по ста вио те ме ље 
ка сни јег ре а ли зма, у ко јем ети ка и оп шта хар мо ни ја, укљу чу ју ћи и 
уста но ве, гу бе на зна ча ју по себ но ако се до во ди у пи та ње власт, а 
ти ме и без бед ност вла да ра. Не ста бил ност вла да ра и вла сти се ов де 
ве зу је за не ста бил но сти и су ко бе у дру штву.

Са вре ме не пре те че фор му ла ци је пој ма без бед но сти на ла зи мо, 
у ужем сми слу, тек код те о ре ти ча ра при род ног пра ва и дру штве ног 
уго во ра. Ов де се пра ва љу ди за шти ћу ју кроз (оп шти) дру штве ни 
уго вор ко јим на ста је др жа ва. Ту је ја сно, по пр ви пут, фор му ли-
сан пред мет за шти те, и то као људ ска пра ва при пад ни ка од ре ђе ног 
дру штва.

Код Ж. Бо де на се по ја вљу је схва та ње да је су ве рен огра ни чен 
са мо при род ним пра вом. Оно је бож ја во ља, по том, ме ђу на род ним 
пра вом и пра ви ма ко ја су са др жа на у при ват ном вла сни штву. За кон 
вла да ра тре ба, ме ђу тим, да бу де са здан по “бож јем узо ру”.9) Бо ден 
је, да кле, пр ви ис та као иде ју о уро ђе ним при род ним пра ви ма ко ја 
по сто је у пред др жав ном ста њу. Су ве ре ност је по ње му не де љи ва и 
нај ста бил ни ји си стем је мо нар хи ја. Она је га рант ми ра и без бед но-
сти у дру штву.

За осни ва ча ме ђу на род ног пра ва Х. Гро ци ју са при род но пра во 
са др жи сво ју ег зи стен ци ју у вла сти тој људ ској при ро ди од но сно 
вла сти том ауто ри те ту над са ве шћу. При род но пра во се ов де раз-
дво је но тре ти ра од по зи тив ног и тре ба га на ћи у би ти са мог чо-
ве ка, ко ји има би о ло шку, али и ра зум ну стра ну. Гро ци јус се пи та 
ка кве усло ве др жа ва мо ра ис пу ни ти да би за до во љи ла људ ске по-
тре бе и зах те ве узе те ин ди ви ду ал но. Др жа ва је циљ људ ске при ро-
де. При ро да чо ве ка се ис по ља ва у те жњи да жи ви мир но и ор га ни-

8)  Ви ди N. Ma ki ja ve li: Vla da lac, Enig ma, Pan če vo, 1998. str. 22-92
9) Ви ди у J. Ko la ko vić: Hi sto ri ja no vo vje kov nih po li tič kih te o ri ja od XV sto le ća do 1848, 

SNL, Za greb, 1981, str. 54-60.
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зо ва но у за јед ни ци са дру гим љу ди ма, у скла ду са прин ци пи ма ра-
зу ма. Сва ки дру штве ни чо век огра ни чен је пра ви ма дру гих љу ди, 
док лич на ко рист по ти че од за јед нич ког жи во та. При род но пра во 
је усло вље но на че лом со ци ја би ли те та. Др жа ва је на ста ла уго во ром 
свих и, сто га, пред ста вља је дин ство сло бод них љу ди у ко јој мо ра 
би ти оте ло тво рен за кон при ро де и “мир но и ре гу ли са но” дру штве-
но ста ње. Др жа ва тре ба да оси гу ра мир ни уну тра шњи, као и мир ни 
“спољ ни” жи вот. Ме ђу на ро ди ма тре ба да се по стиг не мир и са гла-
сност на ба зи при род ног пра ва и прин ци па со ци ја би ли те та.10)

По Б. Спи но зи да би оси гу ра ли свој жи вот љу ди ства ра ју спо-
ра зум да би оства ри ли ко лек тив но пра во ко је слу жи ин те ре си ма 
свих љу ди у за јед ни ци. Ту су удру же не све си ле и при род но пра-
во свих да би се жи ве ло “на бо љи на чин”.11) Ства ра њем др жа ве се 
ства ра ју усло ви за оства ре ње пу не сло бо де свих од но сно оства ре-
ње сло бо де за сва ког, што ни је би ло мо гу ће у не си гур ном при род-
ном ста њу (де фи ни са ним пре на стан ка др жа ве). Др жа ва се огра ни-
ча ва нео ту ђи вим пра ви ма чо ве ка и во љом ве ћи не на ро да, али и у 
пред др жав ном ста њу по сто ји из ве сна хар мо ни ја ко ја, ни је оси гу-
ра на фак том да не ма дру штве ног уго во ра. Ов де је без бед ност љу ди 
мно го ма ња. 

Про бој у те о ри ји на ла зи мо код Т. Хоб са. Пре ма Хоб су при-
род ни за кон је за кон его и зма и тај за кон упу ћу је чо ве ка на са мо-
за шти ту. Је ди но ин те рес, а не при род на скло ност чо ве ка пре ма 
чо ве ку (ал тру и зам) је сте услов де ло ва ња. При род но ста ње је рат 
“свих про тив сви ју”, јер је осно ва људ ске при ро де его и зам. Др жа ва 
на ста је уго во ром свих, због стра ха јед них од дру гих и не мо гућ но-
сти за шти те би ло ка квих пра ва у при род ном ста њу, где вла да “си ла 
и пре ва ра”. Има ју ћи јед нак на гон за исте ства ри, љу ди сви те же 
истим вред но сти ма и по ку ша ва ју да са чу ва ју (она) при род на пра-
ва, ко ја сма тра ју сво јим. Због то га се ге не ри ше не пре кид ни страх 
и ре ал на опа сност, за ко ји се из лаз ов де ви ди у ор га ни ци стич кој 
др жа ви са ап со лут ном вла шћу.12) Ус по ста вља њем др жа ве чо век се 
од ри че оних пра ва ко је је по се до вао у при род ном ста њу, пре но се-
ћи сву власт на др жа ву са ап со лут ним ауто ри те том. Ви ди мо да кле, 
да се ов де ја сно уокви ру ју еле мен ти но вог Ре а ли стич ког без бед но-
сног прав ца, ко ји ће све до да на шњих да на би ти про тив те жа Ли-

10)  Ви ди исти из вор, стр. 71-75.
11)  Исто, стр.  76-80.
12) Исто, стр. 84-88.
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бе рал ном и Нео ли бе рал ном кон цеп ту. Осно ва Хоб со ве фи ло зо фи је 
је осла ња ње на “си лу” и его и стич ки ин те рес сва ког при пад ни ка 
за јед ни це. Си ла је осно ва (по ја ве) без бед но сти.

За раз ли ку од Хоб са, Џ. Лок је сма трао да је чо век ра зум но би-
ће и да је сло бо да “нео дво ји ва од сре ће”. Циљ по ли ти ке је тра же ње 
сре ће ко ја се од ре ђу је кроз ка те го ри је “ми ра, хар мо ни је и си гур но-
сти”.13) Ра ни је код ов де на ве де них ауто ра, бож ја во ља је већ би ла 
за ме ње на има нент ним ре дом људ ске при ро де. Код Ло ка, при род но 
пра во је је ди но ле ги тим но, мо гу ће и схва тљи во пра во. У ли бе рал-
ном ду ху, Лок ви ди свр ху при род ног пра ва у функ ци ји очу ва ња 
и оправ да ња прин ци па лич не сло бо де. При род но ста ње је ста ње 
ре ла тив ног ми ра, узи ма ју ћи у ви ду ал тру и стич ку при ро ду љу ди, 
а дру штве ни уго вор ко ји ус по ста вља др жа ву, мо же би ти пред мет 
опо зи ва. За ко на и по ли ци је не ма у при род ном ста њу, они су про из-
вод “гра ђан ског” дру штва.14) По Ло ку др жав на власт је скло ни ште 
за вла сни ке сво ји не од вла сни ка. На ме ђу на род ном пла ну Лок по-
ми ње фе де рал ну власт и мо гућ ност ра зум ног ме ђу на род ног пра ва, 
чи ја је свр ха очу ва ње ме ђу-др жав ног ми ра и оп ште без бед но сти.

Ш. Мон те скје про ду бљу је Ло ко ву ли бе рал ну те о ри ју. Пре дру-
штве ног пра ва и за ко на по сто је при род на пра ва, као њи хов пред-
у слов. Из при ро де вла да ви не про из и ла зе за ко ни, а за ко но дав ство 
је за ви сно од об ли ка вла сти. Сва ком об ли ку вла сти по треб ни су 
по себ ни за ко ни, осим у слу ча ју де спо ти је, где власт (вла дар) са-
мо вољ но вла да. Сло бо да је оства ре ње за ко ни то сти, а за кон је, по 
сво јој при ро ди, про дукт ра зу ма. Сло бо да је не мо гу ћа ако се две 
или чак три основ не вла сти на ђу у истим ру ка ма (ов де су основ не 
вла сти: за ко но дав на, из вр шна и суд ска).15) Мир и без бед ност под-
ра зу ме ва да су три ви да вла сти у рав но те жи. Управ на власт, та ко ђе, 
мо ра да бу де огра ни че на, да би се оси гу ра ла за ко ни тост и мир.

Да љу ли бе рал ну екс тен зи ју кла си ча ра Ло ка и Мон те скјеа, на-
ла зи мо у Нео ли бе ра ли зму Б. Кон ста на. Вла сни штво и власт се, по 
Кон ста ну, мо ра ју сла га ти и би ти у истим ру ка ма да би се очу вао 
мир и без бед ност. Вла сни штво ни је при род но пра во, не го је об лик 
дру штве ног уго во ра, што га не чи ни ма ње не по вре ди вим. Овај те-
о ре ти чар ука зу је да ни је зна чај но са мо ко ме власт при па да, већ у 

13)  Исто, стр. 91-96.
14)  Исто
15)  Исто, стр. 107-113
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ко јој ме ри се власт ко ри сти.16) Да би се са чу ва ла сло бо да лич но сти 
и ње на при ват на не за ви сност Кон стан пред ла же та кве ин сти ту ци је 
ко је мо гу обез бе ди ти ту сло бо ду и дру штве ни мир. Оне ба зи ра ју на 
“си ли јав ног мње ња” и по де ли вла сти на што ши рој осно ви. Кон-
стан уво ди по ред прин ци па по де ле вла сти и прин ци пе рав но те же, 
огра ни че ња и кон тро ле вла сти. Као што уоча ва мо иде је о кон тро-
ли и огра ни че њу вла сти осно ва су са вре ме ног кон сти ту ци о на ли-
зма. Нео ли бе рал ни еле мент фи ло зо фи је овог ауто ра је по тре ба за 
што ма њом ко ли чи ном ко ри шће ња вла сти, јер дру штво не мо же 
би ти де мо крат ско са ја ким уста но ва ма где је власт кон цен три са на. 
С дру ге стра не, Кон стан је, кон се квент но сво јој те о ри ји др жав не 
ли ми та ци је, и про тив нео гра ни че не су ве ре но сти на ро да. Од су ство 
ја ких уста но ва омо гу ћу је ми ран и без бе дан жи вот љу ди, уз пу ну 
сло бо ду имо вин ског ви да. Огра ни че ње вла сти је услов ле ги ти ми-
те та и ми ра.

Те о ри је о без бед но сти, за тим, има ју на гла ше ни ји ме ђу на род-
ни аспект. По ла зе ћи од иде је ра ци о нал не др жа ве, Кант пред ла же 
да се ме ђу на род на без бед ност очу ва кроз “дру штво” или “са вез” 
др жа ва, над ко ји ма би би ла над др жав на власт тј. “др жа ва на ро-
да”.17) Услов без бед но сти је да др жа ве не мо гу би ти пред мет на-
сле ђи ва ња, ку по ва ња или да ри ва ња и њи хо ве вој ске не сме ју да се 
ме ша ју у уну тра шње ства ри дру гих др жа ва. Са мо ре пу бли кан ски 
(де мо крат ски) об лик вла сти омо гу ћу је мир ме ђу на ро ди ма. Одав де 
и по зна та те о ри ја Нео ли бе ра ла да де мо кра ти је не кре ћу у рат. Ту је 
бит на уло га сло бо де штам пе и уло га  јав ног мне ња, ко је обе у би ти 
има ју осло нац у ра зум ној при ро ди чо ве ка.

Слич ну те о ри ју ли бе рал ног об ли ка има мо и код Фих теа. Др жа-
ве, за сно ва не дру штве ним уго во ром, мо ра ју ко ег зи сти ра ти “при-
зна ју ћи” јед на дру гу. Фих те се за ла же за фе де ра ци ју др жа ва, ко је 
су су ве ре не, и не мо ра ју ако не ће ући у та кву над др жав ну уго вор ну 
тво ре ви ну. Ка да, ме ђу тим, ова фе де ра ци ја бу де про ши ре на на це лу 
пла не ту ус по ста ви ће се веч ни мир, ко ји ће би ти за сно ван на пра-
ву са гла сном ра зу му.18) Он пред ви ђа и стал ну вој ску и суд ство ове 
над др жав не фе де ра ци је ко ји би би ли га рант очу ва ња ме ђу на род не 
прав де и ми ра.

16)  Исто, стр. 227-225.  ви ди и А. Toc qu e vil le, исти из вор стр. 227-232
17)  Исто, стр. 237-245.
18)  Исто, стр. 246-253.
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У те о ри ји ме ђу на род не без бед но сти има мо, по том, Марк со во 
схва та ње о мо гућ но сти на о ру жа ног на ро да и од у ми ра њу кла сич не 
др жа ве, као и Ле њи но во схва та ње по ре кла ра та услед про тив реч-
но сти раз во ја ме ђу на род не при вре де. По Ле њи ну из воз ка пи та ла 
и ње го ва не јед на ка кон цен тра ци ја до во де до за ко ни те по тре бе да 
са вре ме не ци клич не при вре де те же очу ва њу сво јих (им пе ри ја ли-
стич ких ин те ре са) кроз во ђе ње ра то ва.19) Ова те за је, ка ко при ме ћу-
је мо, са свим дру га чи ја од Кан то ве те зе да (де мо крат ске) ре пу бли ке 
не за по чи њу ра то ве.

Има ју ћи сва из не та те о риј ска раз ма тра ња у ви ду, мо же мо се 
са да освр ну ти на мо дер не те о ри је без бед но сти, са по себ ним на гла-
ском на др жав ну и ме ђу на род ну без бед ност.

ОСНОВ НЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ  
МЕ ЂУ НА РОД НЕ И ДР ЖАВ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

У овом де лу ра да, у ци љу де фи ни са ња пој ма без бед но сти, 
има ју ћи у ви ду глав не ме то до ло шке (из ло же не прав це) из дво ји ће-
мо кључ не еле мен те и аспек те нај бит ни јих те о ри ја, пр вен стве но 
ме ђу на род не без бед но сти. Пра вац раз во ја док три не без бед но сти 
од Кан та и Фих теа се све ви ше пре ме шта ка ме ђу на род ним ре ла-
ци ја ма.

У те о ри ји Ре а ли зма Е. Х. Кар пред ви ђа ја ча ње его и зма на ци-
о нал не др жа ве, по раст ме ђу на род них су ко ба и све ма њу при ла го-
дљи вост ме ђу на род ног пра ва ре ал но сти ме ђу на род них од но са. Он 
за у зи ма ове ста во ве: 1) ли бе рал ни ра ци о на ли сти про шлог ве ка су у 
сво јим ана ли за ма од но са раз ма тра ли та да шња пре те жно хо мо ге на 
дру шта ва, са сло бод ном тр го ви ном, што их је до ве ло до иде а ли-
стич ког и уто пи стич ког за кључ ка о по сто ја њу “при род не хар мо ни-
је ин те ре са”; 2) ка сни ји раз вој, са од ба ци ва њем на че ла сло бод ног 
тр го ва ња, из о штра вао је кон флик те ин те ре са, ко ји су мо гли да бу ду 
ре ша ва ни са мо пре го во ри ма, што је ума њи ло зна чај мо рал них нор-
ми у ре ша ва њу спо ро ва; 3) уну тра шњи со ци јал ни мо ти ви, не за по-
сле ност и рас по де ла до хот ка, по ста ју зна чај ни ји од мак си ми за ци је 
про фи та, про из вод ње и до хот ка; 4) та тен ден ци ја при о ри те та се 
пре но си и у спољ ну по ли ти ку, где све ма ње до бит, а све ви ше “си-
ла” по ста је кључ ни при о ри тет; 5) еко ном ска са рад ња је све ви ше 

19)  V. I. Le njin: Im pe ri ja li zam kao naj vi ši sta dij ka pi ta li zma, Kul tu ra, Be o grad, 1949. и Ле њин: 
Со чи не ни ја, том 3, стр. 43.



стр: 365386.

- 375 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2011 год. (XXIII) X vol=29

пред мет без бед но сних кон си де ра ци ја; 6) со ци јал но-еко ном ски ци-
ље ви на ци је мо гу да се оства ру ју са мо ако се ути че на по ли ти ке 
дру гих др жа ва; 7) кон флик ти ме ђу др жа ва ма мо гу да се из ми ру ју 
са мо жр тва ма ин те ре са ме ђу пре го ва ра чи ма; 8) уто пи стич ки је за-
ми сли ти по ре дак за сно ван на “ко а ли ци ји” где сва ка др жа ва по ку-
ша ва да од бра ни и по твр ди свој ин те рес; 9) на ци о нал ни ин те рес 
се не по кла па са мо ра лом и “си ла” кре и ра мо рал за за шти ту свог 
ин те ре са; 10) пи та ња “си ле” су не из ра зи ва ка те го ри ја ма мо ра ла, 
ма да из ме ђу си ла и мо ра ла по сто ји при сут на ве за; 11) др жа ва во ди 
ра чу на и о мо ра лу, јер по ли ти ка за сно ва на са мо на си ли мо же да 
иза зо ве са мо ре волт дру гих др жа ва; 12) си ла има при мат над мо ра-
лом; 13) да би се ство рио ме ђу на род ни по ре дак, из др жљив на кон-
флик те, по треб но је да јед на је ди ни ца ре жи ма бу де знат но “ја ча” од 
дру гих је ди ни ца (тј. др жа ва) и има пре власт ко ја обез бе ђу је да се у 
кон флик ти ма не мо ра узи ма ти стра на.20)

На Е. Х. Ка ра се, за тим, на до ве зу је и по зна та те о ри ја Мор ген-
та уа ре а ли стич ког и  струк ту ра ли стич ког опре де ље ња.

У сво јој те о ри ји он за сту па гле ди ште да на ци о нал ни ин те рес 
пред ста вља ауто ном ну ка те го ри ју, ко ја ни је бит ни је усло вље на ни 
до ма ћим, ни ме ђу на род ним уста но ва ма: 1) по јам на ци о нал ног ин-
те ре са са др жи два еле мен та, је дан “ло гич ки” нео п хо дан и ста ти-
чан, и дру ги “ва ри ја би лан” (за ви сан од окол но сти); 2) у све ту, на-
ци је се так ми че за рас по ла га ње што ве ћом “си лом” и ту се ја вља ју 
су ко би, а спољ не по ли ти ке др жа ва се по зи ва ју на “оп ста нак” као 
нео п хо дан чи ни лац на ци о нал ног ин те ре са; 3) на ци је чи не све да 
за шти те фи зич ки, по ли тич ки и кул тур ни иден ти тет од угро жа ва-
ња; 4) еле мен ти иден ти те та чи не ен ти тет на зван на ци ја и, сто га, 
ин те рес на ци је по ста вља при о ри те те и усме ра ва спољ ну по ли ти-
ку; 5) док је ме ђу на род на за јед ни ца ор га ни зо ва на као за јед ни ца на-
ци о нал них др жа ва, на ци о нал ни ин те рес је “по след ња реч” спољ не 
по ли ти ке, а не ка ви ша ме ђу на род на ор га ни за ци ја тај ин те рес не 
мо же за шти ти ти, јер по ли ти ка те ор га ни за ци је не ма мо гућ но сти да 
за шти ти чак ни фи зич ки др жав ни оп ста нак, а на ци је и ни су спрем-
не да пла те би ло ко ју це ну (ни ка кву це ну) за сво ју не за ви сност; 6) 
ва ри ја бил ни еле мент на ци о нал ног ин те ре са мо же има ти ма њи или 
ве ћи ути цај на спољ ну по ли ти ку, за ви сно до по ли тич ких ин те ре са 
уну тар др жа ве, ко ји су под ути ца јем ин те ре сних гру па, др жав них и 
не др жав них уста но ва, а по себ но ту и “сек тор ских ин те ре са” и по-

20)  Ви ди оп шир ни је E. H. Ca rr: The twenty years’ cri sis: 19191939, Mac mil lan, 1946.
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ли тич ких пар ти ја; 7) ле ги тим ност на ци о нал ног ин те ре са се мо же 
до ве сти у пи та ње “узур пи ра њем” тог ин те ре са ко ји, по ни воу, мо гу 
има ти суб на ци о нал ни, ван на ци о нал ни и су пра на ци о нал ни вид; 8) 
на ци о нал ни ин те рес мо же би ти узур пи ран над на ци о нал ним ин те-
ре сом ко ји, код ме ђу на род них ор га ни за ци ја не ма јак ути цај, а по-
вре ме на по кла па ња по ли ти ке др жа ве са по ли ти ком ме ђу на род не 
ор га ни за ци је не пред ста вља по ви но ва ње др жа ве, већ “слу чај но по-
ду да ра ње”; 9) по треб но је ус по ста ви ти по ре дак вред но сти на ци о-
нал ног ин те ре са и сред ста ва за њи хо во из вр ше ње, ко ја су оскуд на, 
а при ус по ста вља њу при о ри те та ва ри ја бил ни еле мен ти има ју че-
сто ка рак те ри сти ку да (су бјек ти) на сто је да их при ка жу као ма ње 
или ви ше “нео п ход не еле мен те”; 10) кон цепт на ци о нал ног ин те-
ре са не под ра зу ме ва ни ти при род но ускла ђе ну мир ну ме ђу на род-
ну за јед ни цу, ни ти не из бе жност ра та, ко ји се ми ни ми зу је до бром 
ди пло ма ти јом.21)

Срод не те о ри је струк ту рал но ре а ли стич ког прав ца на ла зи мо 
и код Не и бу ра, Вај та, Аро на и Бу ла.22) Кла сич ну те о ри ју Ре а ли зма, 
ме ђу тим, убр зо за ме њу је Нео ре а ли зам, уокви рен пре све га у де лу 
Вал ца (K. Wаltz) и де лу Гил пи на (R.Gil pin).

У свом де лу “Те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке” Валц кла сич ном 
Ре а ли зму при кљу чу је си стем ски ме тод. Он за у зи ма ова кве ста во-
ве: 1) да би се из бе гли про пу сти “ре дук ци о ни стич ких” те о ри ја по-
треб но је при ме ни ти си стем ски при лаз; 2) ме ђу на род ни по ли тич ки 
си стем тре ба одво је но раз ма тра ти од еко ном ског и со ци јал ног, али 
еко ном ске чи ни о це тре ба узи ма ти у об зир код утвр ђи ва ња “спо-
соб но сти” (од но сно си ле) си стем ских је ди ни ца, ко је су (ов де) др-
жа ве; 3) по треб но је утвр ди ти за јед нич ки чи ни лац ко ји по ве зу је 
је ди ни це у це ли ну си сте ма; 4) основ на ком по нен та ко ја про жи ма 
је ди ни це је “Прин цип по рет ка” ко ји је део си стем ске струк ту ре; 5) 
по ред Прин ци па по рет ка, је ди ни це ни су је ди не ком по нен те, већ 
пре све га рас по де ла “спо соб но сти” пред ста вља по себ ну ком по нен-
ту си сте ма; 6) Струк ту ра си сте ма са др жи: а) прин цип по рет ка, ко ји 
пр вен стве но од ре ђу је уре ђе ње вла сти и ор га ни за ци ју др жа ва (је-
ди ни ца); б) је ди ни це си сте ма (као су ве ре не др жа ве); ц) ди стри бу-
ци ја спо соб но сти ме ђу др жа ва ма; 7) раз ма тра ње тре ба да по себ но 

21)  H. Mor gent hau: „Anot her Grand De ba te, the Na ti o nal  In te rest of the US“, Ame ri can Po
li ti cal Sci en ce Re vi ew, XLVI, 1952, pp. 971-978. , ви ди и H. Mor gent hau: Pol tics among  
Na ti ons, Har per and Row, 1948.

22)  Ви ди оп шир ни је у мо но гра фи ји I.  Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, 
Be o grad, 2002, стр. 119-144, 192-193.
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тре ти ра “про мен љи ве” је ди ни ца, али и про мен љи ве си сте ма; 8) да 
би се до би ло си стем ско раз ма тра ње, по треб но је утвр ди ти, ап стра-
хо ва њем кон крет них од но са је ди ни ца, ка ко су ове је ди ни це “аран-
жи ра не”; 9) ме ђу на род ни си стем је, на и ме, Анар хи чан (не цен тра-
ли зо ван), где се да нас је ди ни це си сте ма на ла зе у из ве сној мо гу ћој 
ко ор ди на ци ји; 10) основ но свој ство је ди ни ца су ње не функ ци је и 
за да ци, а ове је ди ни це да нас има ју исте функ ци о нал не за дат ке, али 
не јед на ке спо соб но сти за њи хо во из вр ша ва ње, та ко да је си стем-
ски ре ле вант на са мо “спо соб ност” др жа ве.23) Ме ђу на род ни по ли-
ти чи си сте ми се раз ли ку ју по “рас по де ли спо соб но сти, и ма да је 
спо соб ност ин ди ви ду ал на, рас по де ла спо соб но сти је си стем ска 
ка рак те ри сти ка (те има мо си сте ме са ма ње или ви ше ве ли ких си-
ла). Си стем ске про мен љи ве Валц илу стру је на при ме ру пред у зе ћа 
где сви те же ве ћем до хот ку, али ко лек тив но деј ство истих ре зул ту је 
спу шта њем це на и ума ње њем до хот ка.24) Нај ста бил ни ји по ли тич ки 
ме ђу на род ни си стем, по Вол цу, је си стем са ми ни мал ним бро јем 
ве ли ких си ла, а то су две ве ли ке си ле, по пред ло же ном мо де лу: 
((n- 1)n/2).25)

Дру гу Нео ре а ли стич ку (си стем ску) те о ри ју на ла зи мо код Гил-
пи на ко ји ин си сти ра на још ве ћој ди на ми за ци ји те о ри је. Ме ђу на-
род ни си стем је на стао из истих раз ло га као би ло ко ји по ли тич ки 
си стем, а то је те жња је ди ни ца (ак те ра) да ула зе ћи у со ци јал не од-
но се и кре и ра ју ћи со ци јал не струк ту ре оства ре по ли тич ке и дру ге 
ин те ре се. Гил пин за у зи ма сле де ће бит не ста во ве: 1) по што ин те ре-
си јед них су бје ка та до ла зе у су коб са ин те ре си ма дру гих, по себ ни 
ин те ре си из “со ци јал ног” аран жма на по рет ка има ће скло ност одр-
жа ва ња ре ла тив них си ла су бје ка та уну тар си сте ма; 2) иако си стем 
на ме ће ли ми та ци је за по на ша ње сва ког ак те ра, си стем ће за ко ни то 
“ка жња ва ти” или “на гра ђи ва ти” по на ша ња ак те ра, али ће, ба рем 
ини ци јал но али и кроз про ме не си сте ма, одр жа ва ти (фа во ри зо ва-
ти) и од ра жа ва ти ин те ре се нај сна жни јих др жа ва; 3) кроз про ти ца-
ње вре ме на ин те ре си су бје ка та и ба ланс сна га (си ле) ме ђу њи ма 
до жи вља ва ју про ме не ко је су ре зул тат раз во ја, при че му су бјек ти 
ко ји су нај ви ше на до бит ку овим про ме на ма и ко ји су до би ли до-
вољ но си ле да из вр ше ове про ме не, те же из ме на ма си сте ма ко је ће 
за до во љи ти њи хо ве ин те ре се; 4) про ме ње ни си стем ће од ра жа ва ти 

23)  Ви ди K. Waltz: The ory of In ter na ti o nal Po li tics,  Rаndom Ho u se, 1979. pp. 81-201.
24)  Исто, p. 90.
25)  Исто, pp. 134-138.
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но ву ди стри бу ци ју си ле сво јих су бје ка та, из че га про из и ла зи да је 
пред у слов про ме не у про тив реч но сти из ме ђу по сто је ћег си сте ма 
и ре ди стри бу ци је сна га (са да, пре ма оним ак те ри ма ко ји су нај ви-
ше на до бит ку про ме на ма у си сте му); 5) ме ђу на род ни си стем је 
ста би лан ако ни јед на др жа ва не ве ру је у про фи та бил ност про ме не 
си сте ма; 6) др жа ва ће по ку ша ти да про ме ни си стем уко ли ко оче ку-
је да до би ци пре ва зи ђу тро шко ве; 7) др жа ва ће те жи ти да про ме ни 
си стем кроз те ри то ри јал ну и дру гу екс пан зи ју, све док мар ги нал ни 
“тро шко ви” да љих про ме на не бу ду јед на ки или ве ћи од мар ги нал-
них до би та ка; 8) ка да се јед ном ус по ста ви екви ли бри ум тро шко ва 
и до би та ка на ста лих (да љим) про ме на ма, тренд је да еко ном ски 
тро шко ви одр жа ва ња но во на ста лог ста ња, ра сту бр же од еко ном-
ских ка па ци те та ко ји тре ба да по др же ста тус qуо; 9) уко ли ко дис-
ба ланс у си сте му не бу де раз ре шен, си стем ће би ти опет про ме њен 
и но ва рав но те жа, одр жа ва ју ћи ре ди стри бу ци ју си ле, би ће ус по-
ста вље на.26)

Дру гу ве ли ку гру пу те о ри ја у ме ђу на род ној без бед но сти чи-
не плу рал не Нео ли бе ра ли стич ке (Ин сти ту ци о на ли стич ке) и Нео-
функ ци о на ли стич ке (Ор га ни за ци о не / Ко о пе ра тив не) те о ри је. Из-
ло жи ће мо са мо ка рак те ри стич не пред став ни ке.

За Р. К. Ешли ја основ ни не до ста ци кла сич ног и ка сни јег Ре-
а ли зма се из ра жа ва ју кроз сле де ће ста во ве: 1) Ре а ли стич ки ар гу-
мен ти / кон цеп ти су пре ви ше нео д ре ђе ни, “кли за ви” и не по доб ни 
опе ра ци о ним фор му ла ци ја ма и пре ви ше су за ви сни од сен зи би-
ли те та ис тра жи ва ча по ја ва; 2) Ре а ли зам не до вољ но одва ја су бјек-
тив не и објек тив не аспек те по ли ти ке, при че му су бјек тив не пер-
цеп ци је за не ма ру је, а код Нео ре а ли зма ово се вр ши и кроз да ва ње 
при о ри те та си сте му; 3) Ре а ли зам се сла бо осла ња на дру штве ну 
те о ри ју, укљу чу ју ћи и со ци о ло ги ју и еко но ми ју; 4) Ре а ли зам за-
па да у сла бост ауто ном но сти “по ли тич ке сфе ре” и без бед но сти, 
не ре спек ту ју ћи еко ном ске про це се и не ре ша ва ју ћи “по ли тич ко–
еко ном ске” про бле ме; 5) струк ту ра ли сти су увек су прот ста вље ни 
фе но ме на ли стич ким и ево лу ци о ни стич ким зна њи ма, док “свест” 
су бјек ти ви те та код струк ту ра ли ста иза зи ва сум њу; 6) струк ту ра ли-
зам ин тер пре ти ра све са ста но ви шта “то та ли зу ју ћег”, дру штве ног 
и не за ни ма се за кон крет ну прак су по се би, сво де ћи је на усло-
ве од го вор не за бит ност прак се или по ста ја ње прак се бит ном; 7) 
струк ту ре пра ви ли ма, по Ре а ли зму, не ре гу ли шу по на ша ње, већ га 

26) R. Gil pin: War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Univ. Press, 1981,  pp. 10-14.
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омо гу ћа ва ју, док је ди ни це (др жа ве) не ма ју иден ти тет не за ви сан од 
це ли не; струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње ста тич ког и 
ди на мич ког и, евен ту ал но, ука зу ју на њи хо ву за ви сност, где је та-
ква за ви сност “јед но смер на”27); 9) Др жав ни цен три зам је за блу да 
Нео ре а ли зма, јер не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” од но са и 
иде о ло шки се ли ми ти ра на аспек те ко ји ма се све сво ди на др жав-
не ин те ре се; од но сно Др жа ва прет хо ди ме ђу на род ном си сте му, где 
се ова де фи ни ше као је ди ни ца, а по том се од ре ђу је струк ту ра; 10) 
Нео ре а ли зам има не до стат ке ути ли та ри зма и по зи ти ви зма, ко ји 
об ја шња ва ју ак ци ју на ин стру мен та ли стич ки на чин.28)

Ме ђу Нео ли бе ра ли ма се укљу чу је и ди ја лек тич ки те о ре ти чар 
Р. Кокс ко ји се сма тра и мо дер ним Нео марк си стом. Ње гов при ступ 
је не де тер ми ни стич ки марк си зам: 1) осно ва про ме не у си сте му је 
код Нео ре а ли зма не а де кват но об ја шње на, а по себ но уло га др жа-
ве и дру гих су бје ка та; 2) у но ви је вре ме по сто ји фе но мен ин тер-
на ци о на ли зо ва ња др жа ве, од зна ча ја је кон ку рен ци ја би ро кра ти ја/
упра ва и сла бље ње др жа ве на ме ђу на род ном пла ну као по сле ди це 
тран сна ци о нал них мре жа ак тив но сти; 3) за раз ли ку од кон флик-
та у Нео ре а ли зму, ко ји је кон стан тан, ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам 
ви ди у кон флик ту про цес кон ти ну и ра ног раз во ја људ ске при ро де 
и со ци јал них обра за ца ко ји ме ња ју пра ви ла од но са тј. у по ре ђе њу 
са Нео ре а ли змом где је кон фликт по сле ди ца струк ту ре, ди ја лек ти-
ка ви ди кон фликт као из вор про ме не; 4) Нео ре а ли зам не до вољ но 
до бро уви ђа “вер ти кал ну” ди мен зи ју мо ћи, ко ји се ди ја лек тич ки 
илу стру је од но сом до ми на ци је ме тро по ле над пе ри фе ри јом, где 
да нас има мо из ме ње ну уло гу др жа ве и ин тер на ци о на ли за ци ју ко ја 
је у ве зи са про из вод ним од но си ма; 5) исто риј ски ма те ри ја ли зам 
узи ма у об зир ком плек сност од но са др жа ве и дру штва (њи хо ве ре-
ла ци је) и про ши ру је ви ђе ње од но са ци вил ног дру штва и др жа ве. 
Марк си зам уоча ва ути цај и од нос еко ном ских струк тур них огра-
ни че ња и “етич ко-по ли тич ке” струк ту ре на де ло ва ње др жа ве; 6) 
ма те ри ја ли зам про у ча ва про из вод ни про цес као кључ ни еле мент у 
ана ли зи исто риј ских фор ми ком плек са дру штво/др жа ва, а по себ но 
је, с овим у ве зи, бит на и уло га про из вод них “сна га” ко ја се мо ра 
до ве сти у ве зу са “др жав ном” си лом.29)

27) Ви ди R. K. As hley: „The po verty of Neo re a lism“, у књи зи Neo re a lism and its Cri tics, Co-
lum bia Univ. Press, 1986, pp. 255-300.

28) Исто, pp. 260-267.
29) R. W. Cox: „So cial For ces, Sta tes and World Or der“ у књи зи Neo re a lism and  its Cri tics, 

Co lum bia Univ. Press, 1986, pp. 204-249.
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Из ових из ло же них иде ја ви ди мо те о риј ску ко ре ла ци ју са плу-
ра ли стич ким кон цеп ти ма ком плек сних ци ље ва и мо ти ва ак ци је, 
као и осно ве раз во ја функ ци о на ли зма, оли че ног у Дој чу, Ха су и 
Ми тра ни ју.30) Да љи раз вој те о ри је ме ђу за ви сно сти (ком плек сних 
мре жа са рад ње) до пу нио је на ве де на Нео ли бе рал на схва та ња. 

ФОР МАЛ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ

У на у ци о без бед но сти, по себ но ме ђу на род ној, ва жан ис ко-
рак су на пра ви ле фор мал не те о ри је од но са и без бед но сти. Ов де се 
пре све га из два ја ју Те о ри ја ига ра, при ме ње на Те о ри ја ве ро ват но-
ће, Те о ри ја Ха о са, Те о ри ја ка та стро фе, Мул ти ва ри јант на те о ри ја 
(на ба зи мул ти ва ри јант не ана ли зе), Cost-Be ne fit и Те о ри ја гра фо ва 
и ког ни тив них ма па.31) За по тре бе овог ра да освр ну ће мо се са мо 
на Те о ри ју ига ра и Мул ти ва ри јант ну ана ли зу, јер ове има ју би тан 
ути цај на раз вој основ них кон це па та и про ве ру вред но сти глав них 
гру па те о ри ја.

Те о ри ја ига ра, а по себ но кон фликт них са “Ze ro-sum” ис пла та-
ма ба зи ра на прет по став ци да соп стве на без бед ност увек за ви си од 
ефи ка сно сти игре дру гог (или дру гих) так ма ца у уза јам но по ве за-
ном кон фликт ном од но су. Уза јам ни страх од угро жа ва ња, нај ма ње 
два ак те ра, усло вља ва до но ше ње оп ти мал них или “по доп ти мал-
них” (за си ту а ци ју нај бо љих) од лу ка ко је су за ви сне од мо гу ћих 
по на ша ња дру гог су бјек та (или су бје ка та). Нај ко ри шће ни ји ти по-
ви игре су “За тво ре нич ка ди ле ма” и “Ди ле ма ку ка ви це”.32) Ка да 
се игра не пре кид но по на вља (што је бли ско опи су и де фи ни ци ји 
“ста ња” без бед но сти) за про ра чу на ва ње ис пла та (до би та ка) и оп-
ти мал ног од лу чи ва ња, ко ри сте се ме то де те о ри је ве ро ват но ће за 
се квен тив не про це се.33)

Дру ги ва жан при ступ раз у ме ва њу и об ја шње њу по ја ве без-
бед но сти на ла зи мо у Мул ти ва ри јант ној ана ли зи. Мул ти ва ри јант-
на ме то да раз ма тра ња по да та ка пред ста вља и об у хва та ста ти стич-
ке ме то де ко је си мул та но ис пи ту ју ме ђу за ви сност ви ше обе леж ја 
(ва ри ја ци је про мен љи вих) из јед ног или (ви ше) ску по ва обје ка та 
ана ли зе. Основ ни ме тод ре гре си је је уста но вља ва ње ка ко се за ви-

30) Ви ди код I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, 2002, str. 145-152.
31) Ви ди I. Ja nev: Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke i di plo ma ti je i no va de fi ni ci ja po li ti ke, IPS, Be-

o grad, 2006. str. 99-274.
32) Ви ди  I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, Be o grad, 2002, str. 98-101.
33) Исто



стр: 365386.

- 381 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2011 год. (XXIII) X vol=29

сна про мен љи ва Y ме ња, не од са мо јед не, већ од ви ше по себ них 
про мен љи вих (X1, X2 ... Xn). Ме ре се, да кле, ва ри ја ци је Y и ње ног 
про се ка пре ма про ме на ма на ви ше “под ва ри ја бли” од но сно (не-
за ви сних) по себ них ва ри ја бли од но сно њи хо вих вред но сти ко је 
ути чу на вред ност за ви сне (Y).34) Мо же мо при ме ти ти да по сто ји 
из ве сна срод ност ова кве ана ли зе, са иде ја ма у опе ра ци о ним ис-
тра жи ва њи ма да се про гра ми ра њем (ли не ар ног или не ли не ар ног 
ти па) до би ју оп ти мал на ре ше ња за ви ше про мен љи вих ко је тре ба 
оп ти ми зо ва ти. Из овог кон тек ста из вла чи мо за кљу чак да је угро-
же ност су бје ка та мул ти ва ри ја ци о на по ја ва, где не ка угро же ност Y 
(за ви сна про мен љи ва угро же но сти) за ви си од ни за дру гих про мен-
љи вих из во ра на ру ше ња без бед но сти (X1, X2 ... X3). Ако је без бед-
ност мул ти ва ри јант на по ја ва, а она то увек је сте, при ме ћу је мо да је 
по де сан ме тод про у ча ва ња оп ти мал но сти без бед но сне од лу ке опе-
ра ци о ни ме тод из на ла же ња нај бо љих ре ше ња у окви ру ли не ар ног, 
не ли не ар ног и ди на мич ког про гра ми ра ња.35) Ту се ре ше ња до би ја-
ју оп ти ми за ци јом из ви ше про мен љи вих у си сте му ве за них из ра за.

РЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА СИ СТЕМ СКОГ МЕ ТО ДА  
БЕЗ БЕД НО СТИ И ПРЕД ЛОГ НО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ  

РЕ ЛА ЦИ О НИ ЗМА

Си стем ска ме то да (Оп шта те о ри ја си сте ма) до во ди до мо дер-
ни зо ва ња свих ме то да, укљу чу ју ћи и Ди ја лек тич ког ме то да. По де-
фи ни ци ји си стем има сле де ћа свој ства: 1) то та ли тет ко лек тив них 
обе леж ја кре и ра ре жим це ли не; 2) отво ре ност ове це ли не је нео п-
ход на и она је ди на мич ки то та ли тет; 3) ди на мич ко кре та ње сва ке 
тач ке то та ли те та и ди на мич ко кре и ра ње то та ли те та, за сно ва ног на 
ко лек тив ним ва ри ја бла ма; 4) ути цај сва ке тач ке на сва ку дру гу, и 
то та ли тет у це ли ни; 5) са мо ре гу ла ци ја свих ко лек тив них кре та ња у 
си сте му. По Бер та лан фи ју овај при лаз не ути че бит ни је на струк ту-
ра ли зам и ди ја лек тич ки кон цепт, пре ма ко ји ма је по ја ва об ја шње на 
(ди ја лек тич ким) опи сом и от кри ћем еле ме на та у це ли ни.36)

Мо же мо ов де са да да ти и на шу де фи ни ци ју ста ња без бед но сти 
(Bs). Ова би има ла си стем ски вид ве за них из ра за: Bs =

34) I. Ja nev: Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke i di plo ma ti je i no va de fi ni ci ja po li ti ke, IPS, Be o grad, 
2006. str. 237-274.

35) Ви ди исто, стр. 171-202
36) L. von Ber ta lanffy: Ge ne ral System The ory, Pen guin Press, Lon don, 1971.
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d B1 / dt = f1 (B1, B1 .... Bn)
d B2 / dt = f2 (B1, B1 .... Bn)    
    :
    :   
d Bn / dt = fn (B1, B1 .... Bn)

где је B  ко ли чина св ојства б езб ед ности.
Из  овде пр едс тав љене  де фи ни ције б езб ед ности (п реко  ве заних 

 сист емских  из раза)  види се да п ро мена  било  којег Bi у тиче на све 
B-ове.

 Сист емски  метод п од ложан је,  до некле, и опр ав даној к ри-
тици, јер  за др жава е лемент као осн овну  по лазну т ачку  сис тема. 
Ово је,  ме ђутим, с лучај и код к лас ичне и  сав ре мене  ди јал ек тике. 
Да би се овај п роблем п ре ва зишао ми  ћемо пр ед ло жити  овде  нову 
 Ре ла ц ио нис тику  ме то до ло гију.

Ако  од ре ђена з нања п рир одних  н аука,  од носно  фи зике е лем-
ент арних  чес тица у ка зују на  нас та јање  чес тица из  физ ичког  поља, 
као и п рим арност  инт ер ак ције у  од носу на  њене  по лове и п род-
укте,  мо жемо с мат рати да је  ре ла ција п рим ар нија  ка те го рија од 
е ле ме ната  који у лазе у  њихов  са држај или  састав.37) 

 По редак у  којем  ре ла ције и мају п римат над е лем ен тима стр-
ук туре до к раја  ди на ми зује  пос то јећу  ме то до ло гију, што је  в еома 
б итно за д рушт вене  н ауке. Тај нов  по редак п од ра зу мева да се 
е лем ен тима са св ојством с ин гу ла ри тета, у  од суству  пос ебног о пе-
ра тора,  може  само  те жити, тј. да се  такви е лем енти или  по лови 
 ни када у п ро цесу  тежње не  дос тижу. Е лемент је,  дакле, по  себи 
 са мост ално  не могућ, и  де фи нисан је  само  ре ла цијом п рема 
д ругом, па  макар и с ин гул арном е лем енту. Е лем енти ван  ре ла ције 
не  пос тоје, а  он то лошки н ај нижа  ре ла ција је она  из међу  Ниш тице 
и оног што је од ње р аз ли чито, а то је  Нешто. Као што  ви димо, 
 Нешто је  супр отно  Ниш тици и ова два  пола се  на лазе  сист емској 
( од носно  ре ла ц ионој)  вези.

 Де фи ни ција б езб ед ности по  ре ла ц ио низму  са држи с ле деће 
к ом пон енте и асп екте: 1)  појам  не чије б езб ед ности има с мисла 
 само у  ре ла цији н ај мање два  субј екта; 2) к он кур ен ција и, од анде, 

37)  I. Ja nev: Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka, IPS, Be o grad, 2002, str. 254-263.
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к онфли ктност пр едс тавља  сист емску н е опх одност, чак и  када се 
у зима да  људи (и де ално) и мају (п рир одно)  само  алт р уист ичка св-
ојства; 3)  ре ла ције два или  више  људи или  на рода/ др жава увек 
к р еи рају к он куре нтне  сис теме, са  ди нам ичком к онфли кт ношћу и 
о се ћајем уг ро жа вања с војих  до бара и вр ед ности; 4) од авде  тежња 
свих ау тон омних  суб је ката је да ова  добра/вр ед ности, о пи сане као 
 ин те ресе,  заш тите  не за висно од   мор алних ск ло ности и  на чела; 5) 
 ре ла ц ио низам увек п од ра зу мева сп ољно уг ро жа вање ау тон омног 
 субј екта,  које је у  ре ла ц ионој к он кур ен цији са  из во рима уг ро жа-
вања (у ва жа ва јући и у нут рашње п рот ивр ечне  ре ли ра ности у нутар 
 самог  субј екта); 6) б езб едност  др жаве  нас таје у  мом енту о бе ле жа-
вања  држ авне г ра нице, и  овде  ре ла ције б езб ед ности ус лов ља вају 
 нас танак и р азвој  др жаве, сх ва ћене као  шири ( по себан)  систем. 
Власт као  по јава исто  тако  нас таје  ре ла ц ионим уг ро жа вањем 
 суб је ката  који  теже  до мина нтној д рушт веној  по зи цији.  Из међу сп-
ољног уг ро жа вања и  субј екта увек  пос тоји  ре ла ц иона  веза,  тако 
да е лем енти б езб ед ности и мају увек свој  извор у б езб ед носним 
 ре ла ци јама  које к р еи рају ове е лем енте.  То та литет б езб ед ности је 
 ре ла ц иони  систем  настао  ре ла ц ионим  сист емским п ром ен љи вама. 

*  *  *

Р азвој  т ео рије б езб ед ности имао је, у гл авним ид ејним к ре та-
њима,  до сада три осн овна пр авца. То су  Р еа лизам (Н ео р еа лизам), 
Н ео ли бе ра лизам и Н еофу нк ц ио на лизам, и  на посл етку  Сист емску 
 т ео рију. Под к ри тиком  ли бер алних и Н еома рк сист ичких сх ва-
тања к лас ични  р еа лизам се тр ансф ор мисао у  сист емски Н ео р еа-
лизам. Н ео ли бер ална  т ео рија у виђа з начај м режа  за вис ности  које 
 ре де фи нишу б езб едност, али  не дос таје  овде  сист емски п рилаз 
( пос ебно “д ругом  нивоу”  кол ект ивних  ва ри јабли).  На посл етку сам 
 сист емски  метод  за пада у  не дост атке стр ук ту ра лист ичког и е лем-
ен та рист ичког  вида с мат ра јући да је е лемент осн овна г рад ивна 
к ом пон ента. У овом  пог леду, у  из ло женом  раду, дат је пр едлог  нове 
 т ео рије где  ре ла ција  за ме њује е лемент, на  начин да  ре ла ције к р-
еи рају е лем енте  ре жима. B езбедносни е лем енти и  це лине су увек 
о пи сиве сп ољним  инт ер ак ци јама на  субј екта  који п ер ци пира уг ро-
женост од д ругог  ак тера или г рупе/ це лине  ак тера. Та  инт ер ак ција 
с опст веног и сп ољњег, где с по љашност увек  са држи п рот ивр еч-
ности,  де фи нише б езб едност  за висном од с по љаш ности,  од носно 
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п родукт б езб ед ности  пос таје  од ређен б езб ед носном  ре ла цијом  која 
о мо гу ћава  такав е лемент  це лине. 

IgorJanev
TERMANDDEFINITIONOFSECURITYANDTHEORYOF
RELATIONISMINCONSIDERATIONSOFSECURITY

Summary
The goal of this  art icle is to id entify and  discus with 
 re levant m et ho dology main t h eo ries of  Se curity. Using the 
c om pa ra tive  app roach on cl as sical and  modern t h eo ries, 
it has been  de rived that term  Se curity is best  desc ribed 
in  int er na t ional c oncepts. N eo li be ralism and N eo r ealism 
g ra dually  de velop c onc lusion on  nec essity of  int rod uction 
of sys temic aspects to the  basic  va r iables  exp anding 
 app roach with c oll ec tive  dep endent  va r iables.  Se curity 
can  here be  defind as the M ul ti va r ia t ional term, on 
which  re levant O pe ra t ional R es search, and in first p lace 
p rogr amming, can be of p ar ti culary high  re lev ance. In 
 met ro lo gical c ri tical analysys of main g roups of t h eo ries, 
 inc luding sys temic t heory or  app roach, it has been c onc
luded that most c on sistent way of  de fining of the  Se curity 
is the one p ro vided by  Re la t io nistic P hi losophy and m et
ho dology.
Keywords:  Se curity,  Dem ocracy,  ca pacity,  in teg ration, 
 ins ti tution (s)
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Resume
Тhe p he no menon of  se curity has been  subject of c on ti
n uous s tu dies of many br anches of  social s ci ences for a 
long  period of  time. This p he no menon has been  subject 
 also of the p hi losophy, p ar ti cularly of its part  fo cused on 
the  q ues tions of  social/ na tural rights and of the war and 
 p eace. It can be  no ticed that the  basic m ethods of the p hi
los op hical  app roach to the  notion of  se curity are id en tical 
with t hose used in  so c iology and  po li tical legal s ci ences. 
In the c ont em porary  int er na t ional  public law, a  ge nerally 
 acc epted  de fi nition of the  notion of  se curity  does not exist. 
The p ur pose of the p resent  art icle is to id entify and  discus, 
by applying the  re levant m et ho dology, the main t h eo ries of 
 se curity. Тhe analysis starts with the t h eo ries that  dates in 
the  an tique G r eece,  covers the  Me d ieval and  Re na iss ance 
 pe riods and ends with the  modern  li beral t h eo ries, that 
o ri gi nate in the i deas of L ocke and M on tes q uieu and end 
with the p resentday n eof unc t io nalism and n eo li be ralism. 
In  par allel, the  other  ma inst ream  views on the  se curity 
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p he no menon are  also analyzed, t hose  re lated to the  r ealist 
d oct rine. They  also o ri gi nate in the  he lenic  period, find 
fu rther  de vel opments in the i deas of M ac h iav elli and 
H obbes, and end with the n eo r ealist t heory of K. Waltz. 
The  imp ortant c ont ri bution to the  se curity t heory  given by 
the M arxist d oct rine is  also  noted, p ar ti cularly the  Lenin 
 app roach to the o rigin of  im pe rialst wars. 
Using the c om pa ra tive analysis of cl as sical and  modern 
 se curity t h eo ries, it has been c onc luded that the  notion 
of  se curity can best be  det er mined by the c oncepts of 
 int er na t ional  re la tions t heory. N eo li be ralism and n eo r
ealism g ra dually lead to the c onc lusion of the  nec essity 
of  adding sys temic aspects to the  basic  va r iables, thus 
 exp anding the  app roach with c oll ec tive  dep endent 
 va r iables. H ence,  se curity can be  de fined as a m ul ti va
riant p he no menon, in the study of which the o pe ra t ional 
 re search, and the  li near and non li near p rogr amming in 
the first p lace, can be of p ar ti cularly high  re lev ance. The 
m et ho do lo gical c ri tical analysys of the main g roups of t h
eo ries,  inc luding the  ge neral systems t heory,  leads to the 
c onc lusion that the most c on sistent way of  de fining the 
 notion of  se curity is the one p ro vided by the  re la t ionist 
p hi losophy and m et ho dology. 
The  re la t ionist  app roach is  based on the  mo dified  ge neral 
systems t heory in which the  basic e lement (or e lements 
in a str uc ture) is  rep laced by the  re lation that p re ceeds 
the e xist ence of the e lement (as part of a system). In 
that way, the p roblem of nondy na mical e lem en tarism is 
 sup er ceded, and, at the  same  time, a new  level of  va r iables 
is  int ro duced. The  int ernal aspects of  in di vidual e lements 
in the system (the s tates) can now be easily id en tified, 
which is  imp ortant for the  det er mi nation of the  en tire and 
 in di vidual  motion in the  se curity system. It is now  ob v ious 
that the  se curity, apart of its  int er na t ional  va r iables, p oss
esses  also  int ernal  va r iables that are in a sys temic  re lation 
with the  ext ernal ones. Only when all  re levant  levels of 
 va r iables are  taken  into  ac count, a dy na mical f ra mework 
can be c r eated for  und erst anding and  exp la na tion of the 
 se curity p he no mena at a high  level of  ac curacy and p red
ic tive  power.

 Овај рад је примљен 18. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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Урош Шу ва ко вић,АКА ДЕМ СКО ПИ СА ЊЕ У 
ДРУ ШТВЕ НИМ НА У КА МА,До си је, Бе о град, 2010.

Ова књи га на ста ла је на пред лог ауто ро вих ко ле га и као, ка ко сâм 
аутор ка же, ре зул тат оба ве зе пре ма сту ден ти ма да им се олак ша 

пи са ње ака дем ских ра до ва. Од кад је по че ло ускла ђи ва ње срп ског 
си сте ма обра зо ва ња и стру ке са ан гло сак сон ским ака дем ским ма-
ни ри ма, у на шим дру штве ним на у ка ма вла да кон фу зи ја. Увре же-

ни на чи ни пи са ња, де о бе и кла си фи ка ци је уну тар на уч них ра до ва, 
те ци ти ра ња по ла ко усту па ју ме сто но вим, а сна ла же ње у овој 

вр сти „тран зи ци је“ на уч ни ци ма и свим они ма ко ји пре тен ду ју на 
на уч но пи са ње не па да ла ко. Осим то га, ста ра је прак са и рђав ма-
нир на на шим дру штве ним фа кул те ти ма да се од сту де на та оче ку-
је да са ми на у че ка ко да пи шу. По сле ди ца то га је да они че сто тек 
по за вр шет ку основ них сту ди ја по чи њу да уви ђа ју ва жност фор ме 
у на уч ном ис тра жи ва њу. Али, ако нас ни ко не мо же на у чи ти ка ко 
да ми сли мо (што, на рав но, ни је са свим тач но), из ве сно је да нас 

ипак мо же на у чи ти ка ко сво је ми сли да ва ља но уоб ли чи мо. Књи га 
ко ја је пред на ма има за циљ да упра во у том сми слу до при не се 

на уч ној за јед ни ци.

Академскописањеудруштвенимнаукама је осми шље но као 
уџ бе ник, ко ји по кри ва део пред ме та Увод у ме то до ло ги ју на уч но-
ис тра жи вач ког ра да на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
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При шти ни (са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци). Књи га са др жи 
170 стра ни ца, оби ман спи сак ли те ра ту ре (од то га ме ђу нај по зна-
ти јим и на уч но-ме то до ло шки нај зна чај ни јим су, сва ка ко, ци ти ра-
ни ра до ви Ми ха и ла Мар ко ви ћа, Кар ла По пе ра, Сан тја га Ра мо на 
и Ка ха ла, Во ји на Ми ли ћа, Ум бер та Ека, Ли Ку бе/ Џо на Ко кин га, 
Ђа на Ан то ниа Ђи ли ја, Сла во ми ра Ми ло са вље ви ћа, Ива на Ра до са-
вље ви ћа и др.), за тим 20-ак прав них ака та, као и спи сак ко ри сних 
лин ко ва за ци ти ра ње, ре зи ме на три стра на је зи ка (ру ском, ита-
ли јан ском и ен гле ском), мно штво ски ца и два де сет фо то гра фи ја 
па жљи во ода бра них де ло ва из док то ра та на ших еми нент них на уч-
ни ка (Си ме М. Мар ко ви ћа, Ива на Клај на, Сла во ми ра Ми ло са вље-
ви ћа, Ва си ли ја Кре сти ћа).

Рад за по чи ње те о риј ским уво дом, ко ји де фи ни ше и екс пли ци-
ра те мељ не ме то до ло шке пој мо ве као што су на уч но ис тра жи ва ње 
или фа зе на уч но-ис тра жи вач ког ра да. Чи та лац се упо зна је с фак-
то ри ма ко ји чи не conditiosinequanonна уч ног ис тра жи ва ња: по-
тен ци јал ни до ла зак до но вог са зна ња, до при нос на уч ној и ши рој 
дру штве ној за јед ни ци, по јам ло гич но сти у на у ци, зна чај ме то де за 
на уч но ис тра жи ва ње, на уч на про вер љи вост (ве ри фи ка ци ја), те јав-
ност. То ме су по све ће на пр ва два по гла вља, „О пој му на уч но-ис-
тра жи вач ког ра да“ и „Фа зе на уч но-ис тра жи вач ког ра да“. У тре ћем 
по гла вљу, „По јам и вр сте ака дем ских ра до ва“, аутор де фи ни ше по-
јам ака дем ског ра да и ње го ве под вр сте. Уз оби ље ле пих при ме ра 
и упу ћи ва ње на ре ле вант не чла но ве и од ред бе За ко на о ви со ком 
обра зо ва њу, са зна је мо шта су се ми нар ски, ди плом ски, ма стер рад, 
док тор ска ди сер та ци ја, уџ бе ник, при руч ник, ен ци кло пе ди ја, лек-
си кон, реч ник, би бли о гра фи ја... По себ на па жња по све ће на је пој-
му на уч ног ра да, ко ји је нај за ни мљи ви ји и нај ва жни ји за на уч ну 
за јед ни цу. У пот по гла вљу „На уч ни ра до ви“, аутор нас упо зна је с 
два глав на кри те ри ју ма на осно ву ко јих не ки рад мо же мо сма тра-
ти на уч ним. Он мо ра би ти резултат самосталногистраживања 
и ње го ви за кључ ци мо ра ју пред ста вља ти доприносразвојунауке. 
Аутор та ко ђе по ле ми ше с увре же ним ста во ви ма у по гле ду свр хе 
и ци ља на уч ног ра да. Кон крет но, по на шем су ду и ис прав но, он 
оспо ра ва ста но ви ште оних ауто ра ко ји др же да је на уч ни циљ пу ко 
пи са ње, тј. об ја вљи ва ње ра до ва (Кле ут, али и др.), су прот ста вља-
ју ћи то ме став да је циљ пи са ња новосазнање,тј. „ни је на уч но ис-
тра жи ва ње у функ ци ји пи са ња ра да, већ је пи са ње ра да у функ ци ји 
на уч ног ис тра жи ва ња“ (стр. 33). Ти ме Шу ва ко вић ја сно по ка зу је 
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да не при ста је на пре тва ра ње на уч не за јед ни це у ка пи та ли стич-
ки по гон за про из вод њу про фи та, ко ји је у са вре ме но сти оли чен 
у ан гло сак сон ском ака дем ском им пе ра ти ву Publishorperish!Ау-
тор уоча ва и дру гу, ни шта ма ње рђа ву стра ну овог на ло га, ње го ву 
не из бе жну по сле ди цу – хи пер про дук ци ју про сеч них ра до ва, „екс-
пе ра та“, Ph.D-ова и дру гих ти ту ла. О то ме чи та лац мо же са зна ти у 
де ло ви ма овог пот по гла вља ко ји се ба ве ти по ви ма на уч них ра до ва.

У на ред ном по гла вљу, „Ка ко из гле да ју не ки од ака дем ских ра-
до ва“, аутор об ја шња ва ка ко тре ба да из гле да на слов на стра на за-
вр шних ра до ва, уџ бе ни ка, мо но гра фи ја и др., ка ко се ко ри че, ког 
фор ма та тре ба да бу ду, ко је по дат ке тре ба да са др же, итд. На стр. 
52, да та је и ски ца на слов не стра не се ми нар ског ра да као илу стра-
ци ја. По гла вље „Ме ре оби ма ака дем ских ра до ва“ упо зна је нас с ва-
жним пој мо ви ма као што су аутор ски, штам пар ски та бак, ап стракт, 
ре зи ме и др. Сле де ће по гла вље, „Уоби ча је на струк ту ра не ких од 
ака дем ских ра до ва“, ну ди де таљ на оба ве ште ња о то ме ка ко тре ба 
да из гле да ју ови ра до ви. На рав но, у пи та њу су стро го фор мал на 
упут ства о струк ту ри. По гла вље са др жи и де сет фо то гра фи ја. У 
на ред ном по гла вљу („Шта је на уч но-кри тич ка апа ра ту ра“) са зна-
је мо шта су и ка ко тре ба пи са ти ап стракт, ре зи ме, кључ не ре чи, 
на по ме не, ци та те и по зи ве, ин дек се, по пи се,... Аутор раз ја шња ва 
упо тре бу фу сно те, а у по гле ду ци ти ра ња дат је низ ко ри сних и оба-
ве зних упут ста ва о то ме ка ко и ко ли ко тре ба ци ти ра ти, уз на по ме-
ну да су тач ност пре но ше ња, сла га ње са на шом иде јом (у сми слу 
ње ног пот кре пљи ва ња) и пре све га уме ре ност од кључ ног зна ча ја. 
Ина че, до ћи ће мо у опа сност да од ра да на пра ви мо збир ку ци та та, 
тзв. „ци та то ло ги ју“, рад са ста вљен од ту ђих ми сли. И ово по гла-
вље про пра ће но је са де сет фо то гра фи ја.

Мо жда, јед но од прак тич но нај зна чај ни јих је по гла вље ко је 
сле ди, „На чи ни и сти ло ви по зи ва ња и ци ти ра ња“. Аутор је уло жио 
зна ча јан труд да са ку пи, кла си фи ку је и си сте ма ти зу је ре ле вант не 
на чи не ци ти ра ња. Плод тог ра да је ли ста од де вет пот пу но об ја-
шње них и ски ца ма про пра ће них свет ски нај ак ту ел ни јих си сте ма 
на во ђе ња (нпр. хар вард ски, чи ка шки, „ем-ел-еј“ или „еј-пи-еј“), 
укљу чу ју ћи и још увек не до вр ше ни пред лог пра ви ла за би бли о-
граф ско ци ти ра ње Ма ти це срп ске. Ва жно је ис та ћи да аутор ни-
је пред ста вље не сти ло ве ци ти ра ња ода брао на па мет, већ их је, са 
из у зет ком сти ла би бли о граф ског ци ти ра ња Ма ти це срп ске за ко ји 
ка же да је вре дан по ку шај ства ра ња јед ног до ма ћег сти ла по зи-
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ва ња и ци ти ра ња, на уч ној јав но сти пред ста вио по што је њи хо ву 
упо тре бу у на шим ча со пи си ма сво јим Ак том о уре ђи ва њу ча со-
пи са пре по ру чио ми ни стар на у ке Ср би је Бо жи дар Ђе лић. Прет по-
след ње по гла вље по све ће но је пре зен та ци ји ака дем ских ра до ва и 
са др жи прак тич на упут ства за по сти за ње оп ти мал них ре зул та та у 
ра ду са PowerPoint– про гра мом, док по след ње по гла вље упу ћу је 
ис тра жи ва ча на мо рал но пи са ње, о че му ће не што ви ше ре чи би ти 
ка сни је.

Пр во што је уоч љи во чи та о цу Академскогписањаудруштве-
нимнаукама је да ово де ло да ле ко пре ва зи ла зи окви ре уџ бе ни ка. 
Ка ко сâм аутор ка же, „у уџ бе ни ку се не кри ти ку је, не по ле ми ше и 
не до ка зу је“, већ се „из ла же... оно што је... до ка за но, про ди ску то ва-
но и при хва ће но“ (стр. 22). На сре ћу, ова књи га ни је та ква и упра во 
је то оно што је чи ни од лич ним уџ бе ни ком. Нај пре,  ме то до ло шки 
увод слу жи да упо зна чи та о ца са осно ва ма на уч ног ис тра жи ва ња, 
тј. учи/ под се ћа га на то шта зна чи на уч но ис тра жи ва ти. То под ра-
зу ме ва прет ход но до бро иза бран и иден ти фи ко ван пред мет, ре ле-
ван тан узо рак/ ма те ри јал /ли те ра ту ру, ја сно де фи ни сан и до след но 
спро ве ден ме тод, стал но и сме ло по ста вља ње хи по те за и њи хо во 
још сме ли је кри тич ко пре и спи ти ва ње, тзв. фал си фи ка ци ју. Да кле, 
у нај бо љем по пе ров ском ду ху, Шу ва ко вић при пре ма сво је чи та о це 
за на у ку, шта ви ше и сâм сво ју књи гу пи ше на исти на чин. У том 
сми слу мо же мо ре ћи да Академскописањеудруштвенимнаукама 
при па да тзв. „ре флек сив ној“ ме то до ло ги ји, оно је на уч но ис тра жи-
ва ње о на уч ном ис тра жи ва њу.

 Тон је пе да го шки, али је и по ле мич ки, што ауто ру обез бе-
ђу је кри тич ки од нос пре ма те ми и већ по сто је ћој ли те ра ту ри. На 
при мер, аутор се не сла же са ста но ви шти ма пре ма ко ји ма на уч-
но от кри ће или об ја шње ње пред ста вља ју крај њи циљ про це са ис-
тра жи ва ња. Не спо ре ћи да је циљ на уч ног прег ну ћа новоса зна ње, 
Шу ва ко вић ис ти че да су от кри ће и пот пу но об ја шње ње за пра во 
па ра диг ме, иде ал ни узо ри, ко ји се прак тич но ре ђе оства ру ју. На-
уч на ис тра жи ва ња че сто те же не што „ни жим“ ци ље ви ма, као што 
су ва ља на де скрип ци ја или кла си фи ка ци ја, а не кад чак са мо иден-
ти фи ка ци ја пред ме та. У том сми слу сла же мо се са ауто ром, с тим 
да сма тра мо да „не пре тен ци о зне“ или ма ње пре тен ци о зне ци ље-
ве по ста вља мо у крај њој ли ни ји ра ди (до ла ска до) об ја шње ња. 
У на у ци је и не га ти ван ис ход по зи ти ван, ако на уч ни ку ука зу је да 
ис тра жи ва ње мо жда тре ба на ста ви ти у не ком дру гом прав цу. Ху-
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сер ло ва Кризаевропскихнаука или стал на Кар на по ва спрем ност 
на ре ви ди ра ње соп стве них ста во ва та кви су при ме ри. Од у ста ти од 
на уч ног об ја шње ња или от кри ћа, би ва ју ћи све стан њи хо ве рет ко-
сти и из у зет но сти, зна чи ло би би ти у не скла ду са зах те вом да на ше 
хи по те зе бу ду сме ле, ма ло ве ро ват не и плод не за фал си фи ка ци ју. 
Не мо ра мо би ти Ајн штајн да би смо по ста ви ли сме лу хи по те зу. У 
пи та њу је ге ни је ко ји при па да уму као та квом.

Аутор, та ко ђе, по ка зу је из у зет но по зна ва ње За ко на о уни вер зи-
те ту и ви со ком обра зо ва њу уоп ште. У де ло ви ма књи ге ко ји се ба ве 
ди плом ским, ма стер, спе ци ја ли стич ким ра до ви ма, ма ги стар ском 
или док тор ском те зом, по дроб но се опи су је чи та ва про це ду ра ко ја 
пра ти њи хо ву из ра ду: рок при ја ве, са став ко ми си је, на чин од бра не, 
број бо до ва итд., упу ћу ју ћи све вре ме на ре ле вант не де ло ве За ко на. 
Ти ме се по сти же да се сту ден ти упо зна ју са сво јим пра ви ма и оба-
ве за ма, ја сно де фи ни са ним у За ко ну и Пра вил ни ку сту ди ја, што је 
ва жно јер се, осим упу ће но сти у на у ку и стру ку, сту ден ти упу ћу ју 
на то да се ин те ре су ју за све оно што их се као ака дем ских гра ђа на 
не по сред но ти че. Шу ва ко вић та ко по ка зу је да и сâм има ве ли ко по-
што ва ње за нај мла ђе ака дем ске гра ђа не, ко је усме ра ва на ши ру ин-
те лек ту ал ну ра до зна лост и ин ди ви ду ал ност гра ђа ни на, ко је пре ва-
зи ла зи уску ви зу ру idiotes-а. За то и чу ди ње гов став о ди плом ским 
и ма стер ра до ви ма, ко ји ма као да „од у зи ма“ од са мо стал но сти и 
на уч ног ка рак те ра. Ови ра до ви су од ре ђе ни као „струч ни“, а не као 
на уч ни и њи хов до мет се огра ни ча ва на по ка зи ва ње да је кан ди дат 
„овла дао ме то да ма и тех ни ка ма на уч но-ис тра жи вач ког ра да и да је 
оспо со бљен да их са мо стал но примењује у про це су на уч ног ис тра-
жи ва ња.“ (стр. 21, под ву као Б.Б.) Из не на ђу је, да кле, да је аутор тек 
док то ран ду спре ман да „до зво ли“ из раз ори ги нал ног на уч ног до-
при но са. Ме ђу тим, из то га се мо же иш чи та ти не уско гру дост, већ 
пре јед на пре фи ње на им пли цит на кри ти ка ре фор ми са ног си сте ма 
обра зо ва ња у Ср би ји, јер су За кон и Пра вил ни ци фа кул тетâ ти ко ји 
у крај њој ин стан ци од ре ђу ју кри те ри јум пи са ња и сту ди ра ња.

Ко нач но, ве ли ку уло гу у на уч ном ра ду Шу ва ко вић при да је јав-
но сти и ети ци. Ако ра до ве не тре ба пи са ти са мо ра ди об ја вљи ва ња 
и при ку пља ња по е на, то ни ка ко не зна чи да ре зул та те ис тра жи ва ња 
не тре ба да ти струч ној и ши рој ин те лек ту ал ној јав но сти на увид. 
Су штин ска иде ја јав но сти је сте од го вор ност, у ко јој не што ка за ти 
јав но зна чи екс пли цит но, де мон стра тив но, из ри чи то ка за ти, пре у-
зе ти од го вор ност за оно што је ре че но/на пи са но, тј. ста ти иза сво-
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јих ре чи (Ко зо ма ра, Четирипредавањаоуму). За то об ја вљи ва ти 
зна чи ста но ви ту ин те лек ту ал ну хра брост, хра брост да се из ло жи-
мо су ду јав но сти и ње ној бес по штед ној кри ти ци. Ба ви ти се на у ком 
а ни ка да ни шта не об ја ви ти, ни је ствар ели ти зма већ ин те лек ту-
ал ног ку ка вич лу ка. Ин те лек ту ал на хра брост, с дру ге стра не, мо-
ра би ти пра ће на ин те лек ту ал ним по ште њем. Ту ђе ми сли или иде је 
мо ра ју се вер но пре но си ти, а аутор озна чи ти. „У на у ци не ма ве ћег 
зло чи на од пла ги ја та“, ка же Шу ва ко вић. Укра сти ту ђу иде ју зна чи 
осра мо ти ти не са мо се бе не го и стру ку, на у ку, ко нач но и свој на-
род и др жа ву. Не на во ди Шу ва ко вић ни ма ло слу чај но као је дан од 
два мо тоа сво је књи ге ре чи слав ног шпан ског но бе лов ца Сан тја га 
Ра мо на и Ка ха ла: „Не из о став не осо би не ко је би тре ба ло да кра се 
ис тра жи ва ча под ра зу ме ва ју не за ви сно ра су ђи ва ње, ин те лек ту ал ну 
ра до зна лост, ис трај ност, ода ност до мо ви ни и го ру ћу же љу за сти-
ца њем ре пу та ци је.“ (Се ти мо се са мо нај све жи јег при ме ра пла ги ја-
та, ко ји је учи нио не мач ки ми ни стар Карл цу Гу тен берг пре пи сав-
ши чи та ва по гла вља свог док то ра та!)

Да су ми ра мо: Академскописањеудруштвенимнаукамаје од-
го вор на на уч но-струч на мо но гра фи ја ко ја ин фор ми ше, под у ча ва 
и под сти че на на уч ну ре флек си ју и ре флек си ју на у ке, стру ке, си-
сте ма обра зо ва ња, за конâ и кул ту ре уоп ште. При па да обра зов ном 
шти ву и то у нај бо љем сми слу ре чи, јер под сти че на са мо о бра зо-
ва ње и са мо ва спи та ње. Шу ва ко вић је та ко по ка зао до след но др жа-
ње сар тров ског ин те лек ту ал ца, чи је је те мељ но на че ло да ве чи то 
до во ди у пи та ње гра ни це сво је стру ке.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);
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– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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