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С а ж е т а к

У овом тек сту ба вим се струк ту ром дру штве них рас це па у Ср би
ји и њи хо вим ути ца јем на об ли ко ва ње пар тиј ског си сте ма. Иде
о ло шкокул тур ни рас цеп ма ни фе сто вао се у ди мен зи ја ма: ста ри 
ре жим  опо зи ци ја ре жи му; гра ђан скона ци о нал но; и за пад ња
цина ци о на ли сти. Овај рас цеп по вре ме но има пре кла па ња са те
ри то ри јал нокул тур ним рас це пом цен тарпе ри фе ри ја, при че му 
до ми нант на кул ту ра пред ста вља цен тар а суб кул ту ре пе ри фе ри
ју. Оса исто риј скоет нич ког рас це па „на ци о нал ногра ђан ско“ и 
оса кул тур новред но сног рас це па „тра ди ци о на ли заммо дер ни
зам“, се не се ку, већ у ве ли кој ме ри пре кла па ју и то „на ци о нал
но“ се по кла па са „тра ди ци о на ли змом“ а „гра ђан ско“ са „мо дер
ни змом“. Рас цеп за пад ња цина ци о на ли сти је про жет европ ским 
пу тем Ср би је, уз ис пре пле та ност пи та њи ма Ко со ва и Ме то хи је, 
што до дат но про ду бљу је овај рас цеп и про ду жи је ње го во деј
ство. Санк ци је УН, НА ТО ин тер вен ци ја и по др шка от це пље ну 
Ко со ва и Ме то хи је гу ра ли су ве тар у је дра ан ти за пад ним сен ти
мен ти ма, или бар да ли осно ву да се мо би ли шу та ква осе ћа ња. 
Мо гу ће је да у на ред ном пе ри о ду ва жна ли ни ја рас це па у Ср би ји 
бу де НА ТОвој на не у трал ност, од но сно про НА ТО или про Ру
си ја. На со циоеко ном ски рас цеп радка пи тал ути цао је про цес 
при ва ти за ци је, услед че га је до шло до ма ни фе ста ци је рас це па 
на ди мен зи ји до бит ни ци  гу бит ни ци тран зи ци је. У пост ко му
ни стич ким дру штви ма по сто ји ста ра ле ви ца ко ја је ду го узур пи
ра ла овај по јам и но ва ко ја јој је то мо но по ли са ње оспо ра ва ла. 
У Ср би ји је де сни ца нај ма ње еко ном ска а нај ви ше на ци о на ли
стич ка и по пу ли стич ка, од но сно, реч је о дру штве ним кон зер ва
тив ци ма. У Ср би ји рас це пи ни су ду го роч ни и ста би ли зи ра ју ћи 
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(осим рас це па гра ђан скона ци о нал но). Услед фраг мен ти ра но сти 
пар ти ја и пар тиј ског си сте ма и из бор не во ла тил но сти (не ста бил
но сти), те шко је ове рас це пе ви де ти као ста бил не и ду го роч не, а 
си гур но не и „за мр зну те“.
Кључнеречи: дру штве ни рас це пи, пар ти је, пар тиј ски си стем. 
Ср би ја.

 

Со ци о струк тур ни при ступ у об ли ко ва њу пар ти ја и пар
тиј ских си сте ма осла ња се на те о ри је дру штве них рас це па ко је 
по чи њу са Лип сетРо ка но вим кла сич ном сту ди јом Cle a va ge struc
tu re, Party Systems and Vo ter Alig ments: An In tro duc tion (де таљ ни
је ви ди Та бе ла 1.) (Lip set & Rok kan 1967). Рас це пи укљу чу ју дру
штве не по де ле ко је де ле љу де на осно ву со ци јал нострук ту рал них 
ка рак те ри сти ка као што су за ни ма ње (по зив), ста тус, ре ли ги ја и 
ет ни ци тет (Gal lag her, La ver & Ma ir 2005:264). Рас це пи мо ра ју би
ти ор га ни за ци о но из ра же ни, при че му су по треб ни пред у зет ни ци 
да мо би ли шу ма се, на не кој иде о ло ги ји, кул тур ном и со ци јал ном 
ка пи та лу. Ка да је све то по зна то, ну жно је утвр ди ти ко је пар ти је су 
за ви сне ва ри ја бле ко је ре флек ту ју со ци јал не рас це пе и со ци јал ну 
стра ти фи ка ци ју и ко ји со ци јал ни рас це пи ре флек ту ју њи хо во ка
на ли са ње у струк ту и ран пар тиј ски си стем (Sar to ri 1990:178). Ако 
су пар ти је пред у зи ма чи, они ће оба вља њем сво јих функ ци ја ка на
ли са ти и мо би ли са ти би ра че дуж од ре ђе них ли ни ја рас це па и та ко 
ути ца ти на дру штве ну струк ту ру1.

Та бе ла 1 – Струк ту ра дру штве них рас це па  
– Лип сетРо ка нов мо дел

Рас цеп
(Cleavage)

Кри тич ки спој  
(Cri ti cal Jun ctu re)

Пи та ња и те ме  
(Is su es)

Пар тиј ске фа ми ли је  
(Party fa mily)

Цен тарпе ри
фе ри ја

Ре фор ма ци ја  кон
тра ре фор ма ци ја
1617 век

На ци о нал на – пот чи ње
на ре ли ги ја; На ци о нал
ни је зик  ла тин ски; 

Ет нич ке и је зич ке пар ти је 
(Шкот ска на ци о нал на стран ка, 
Блок Кве бек)

Др жа ва – цр ква
На ци о нал не ре во
лу ци је 
1789. и након тога

се ку лар на – ре ли гиј
ска кон тро ла ма сов ног 
обра зо ва ња

Ре ли ги о зне пар ти је (Аустриј ска 
на род на стран ка, Хри шћан ско
де мо крат ска уни ја, Швај цар
ска ка то лич ка стран ка, Par ti do 
po pu lar)

1 О ово ме де таљ ни је ви де ти у Ор ло вић С. (2015) „Партијеипартијскиси
стеми(Теоријскоаналитичкимоквир“, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких ну ка 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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Зе мља – ин ду
стри ја

Ин ду стриј ска ре
во лу ци ја
19. век

Та ри фе за по љо при
вред не про из во де 

– сло бо да за ин ду стриј
ске пред у зет ни ке

Аграр не пар ти је;
Конзервативне и либералне 

партије (Финска странка центра, 
Аустралијска сељачка странка, 

Пољска сељачка народна 
странка)

Вла сни ци 
(по сло дав ци)  
рад ни ци

Ру ска ре во лу ци ја 
1917 1991

Ин те гра ци ја у на ци о на
лу по ли ти ку – при вр же
ност ме ђу на род ном 
ре во лу ци о нар ном 
по кре ту

Со ци ја ли стич ке и ко му ни стич ке 
пар ти је
(Британска лабуристичка 
странка, аргентинска 
социјалистичка странка, 
Шведска социјалдемократска 
радничка странка, шпански 
PSOE)

Ма те ри ја ли сти 
 Пост ма те ри ја
ли сти

Кул тур на ре во лу
ци ја 1968. и на кон 
то га

Ква ли тет за шти те 
жи вот не сре ди не – еко
ном ски раст

Зе ле не – еко ло шке пар ти је
(Die Grunen, аустријски Grunen/
Grune Alternative, Демократи ’66, 
Женска странка)

Из вор: Klin ge mann HansDi e ter, Ric hard I. Hof fer bert & Ian Bud ge, Par ti es, Po li ci
es, and De moc racy, стр. 6, адап ти ра но пре ма Lip set & Rok kan, 1967, стр. 47.

Пре во ђе ње рас це па у пар тиј ски си стем за ви си од ви ше 
фак то ра  ин сти ту ци о нал них, кул тур них и по ли тич ких (Lip set & 
Rok kan 1967: 1633). Не до ла зи увек и сву да до пар тиј ских по де
ла и осни ва ња пар ти ја дуж ли ни ја дру штве них рас це па. Кла ус вон 
Бај ме то об ја шња ва на сле де ћи на чин: „Рас цеп се мо гао пре тво ри
ти у стра нач ку по де лу са мо та мо где су у не ко ме кон фликт ном ста
њу би ли на рас по ла га њу пред у зет ни ци и ре сур си. Пред у зет ни ци 
су, да ка ко, би ли упу ће ни на иде о ло шку по ну ду ка ко би су коб за о
штри ли до мо би ли зи ра ња ма са“ (Von Beyme 2002:62). Ва жно је до 
ког сте пе на и ни воа су стран ке по ли ти зо ва ле со ци јал ноеко ном ске 
и кул тур не по де ле. Ја чи на и од но си ме ђу рас це пи ма мо гу спре чи ти 
раз вој но вих рас це па (ако се ин кор по ри ра ју у про гра ме по сто је
ћих стра на ка). Со ци јал но ре ле вант ни рас це пи мо ра ју се од ра зи ти у 
пар тиј ским про гра ми ма, не са мо да би се раз ли ко ва ли, већ и да би 
по се до ва ли „ми ни мум спро во ди ве сна ге у по ли ти ци“ (Von Beyme 
2002:84). Да кле, да би се рас це пи пре ве ли у пар тиј ски си стем, по
тре бан је не ко ко ће то учи ни ти. 

Ко ји кон флик ти се мо гу ак ти ви ра ти и ка на ли са ти? Хер
берт Ки челт је ука зао да је по треб но раз ли ко ва ти две ди мен зи је 
 пр во, иден ти фи ко ва ње би ра ча и њи хо во по зи ци о ни ра ње у скла ду 
са не ким обе леж ји ма рас це па и дру го, по сто ја ње пар тиј ске ком пе
ти ци је ко ја се од ви ја мо би ли са њем би ра ча пре ма не ким од ли ни ја 
рас це па. До од го во ра на пр во пи та ње се до ла зи ана ли зом со ци јал
не струк ту ре при ста ли ца, а до дру гог, ис тра жи ва њем пар тиј ских 
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про гра ма и из бор них стра те ги ја. Ове две ди мен зи је мо гу би ти ме
ђу за ви сне и кон вер гент не. Ки челт за кљу чу је: „По ли тич ки рас цеп 
је обе ле жен стран ка ма ко је ну де кон ку рент ске по ру ке што се обра
ћа ју гру па ма би ра ча по де ље ним сво јим по ло жа јем у дру штве ној 
струк ту ри, сво јим иде о ло шким схва та њем и сво јом спрем но шћу да 
се укљу че у по ли тич ко де ло ва ње“ (Kitschelt 1992:11). По За ко ше
ку, ова де фи ни ци ја је ва жна јер по ве зи је све три ди мен зи је ко је се 
че сто раз два ја ју у ис тра жи ва њи ма из бо ра и пар тиј ских пре фе рен
ци ја: со ци о струк тур не („објек тив не“) ка рак те ри сти ке би ра ча, ста
во ве и по на ша ње би ра ча (де ло ва ње): „Ка те го ри ја рас це па је сто га 
све о бу хват на, да кле опи су је и дру штве ни по ло жај по је ди них гру па 
би ра ча, и њи хо ва кул тур на и иде о ло шка обе леж ја што се ис ка зу је 
кроз ста во ве би ра ча и уве ре ња, и на кра ју, би рач ке пре фе рен ци је 
по ли тич ког де ло ва ња“ (Za ko šek 1998:22). Об зи ром да рас це пи мо
гу би ти мул ти пли ко ва ни и мо же по сто ја ти хи је рар хи ја ме ђу њи
ма, по треб но је утвр ди ти ко ји рас цеп пре о вла ђу је или до ми ни ра. 
Рас це пи мо гу би ти укр шта ју ћи или пре кла па ју ћи, при че му јед ни 
мо гу не у тра ли са ти дру ге, али мо гу би ти ку му ла тив ни и по ја ча ти 
јед ни дру ге (Sar to ri 1990:174).

Ки чел тов мо дел је био ак ту ел ни ји и бли жи при ро ди про
ме на у пост ко му ни стич ким дру штви ма, у од но су на Лип сетРо ка
нов. Осно ва ње го вог мо де ла дру штве них рас це па огле да се у две 
осе: хо ри зон тал на оса иде о ло шке ди хо то ми је др жав не пре ра спо
де ле до ба ра (ре ди стри бу ци је) и спон та не тр жи шне ало ка ци је, укр
ште на је вер ти кал ном осом из ме ђу ауто ри тар них и ли бе рал них 
вред но сти (Kitschelt 1992:11). По Ки чел ту, они ко ји има ју ко ри сти 
од по сто је ћег по рет ка свр ста ће се у ауто ри тар ност, јер су у стра ху 
да би по мак ка ли бе ра ли зму угро зио њи хо ву по сто је ћу по зи ци ју. 
Да кле, пар тиј ске фор ма ци је се свр ста ва ју дуж оса тр жи шна ало
ка ци ја  др жав на ре ди стри бу ци ја, и ли бе рал но/ко смо по лит ско vs. 
ауто ри тар но/пар ти ку ла ри стич ко. У Ки чел то вом мо де лу шан се за 
ком пе ти ци ју на осно ву про гра ма су усло вље не сте пе ном сoцио
еко ном ског раз во ја дру штва, со фи сти ци ра но шћу би ра ча, при ро
дом прет ход ног ре жи ма, ти пом тран зи ци је и но во и згра ђе ним ин
сти ту ци о нал ним окви ром.
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По де ле уну тар раз ли чи тих др жав них окви ра  
СФРЈ  СРЈ  СиЦГ – Ср би ја

У вре ме уво ђе ња ви ше пар ти зма, још увек је по сто ја ла 
СФРЈ. Про ме не др жав них окви ра ме ња ле су оквир и при ро ду пар
тиј ске ком пе ти ци је. Већ та да се об ли ку је рас цеп на ци о нал но  гра
ђан ско. На ни воу СФРЈ, на ци о нал ну мо би ли за ци ју вр ши ле су ре
пу блич ке ели те (СПС, ХДЗ, СДА) а гра ђан ску УЈ ДИ (Удру же ње за 
ју го сло вен ску де мо крат ску ини ци ја ти ву) и Ре фор ми сти Ан те Мар
ко ви ћа, бив шег пре ми је ра СФРЈ. У то вре ме по чи ње сна жно да де
лу је и рас цеп цен тар  пе ри фе ри ја. Бе о град, а са мим тим и Ср би ја, 
до жи вља ва ни су као цен тар, док су ре пу блич ке ели те пред ста вља
ле пе ри фе ри ју. Ср би ја је да ла до при нос про ду бљи ва њу овог рас
це па по ку ша ји ма да очу ва за јед нич ку др жа ву и да за др жи не ке од 
ре пу бли ка у са ста ву Ју го сла ви је („аси ме трич на фе де ра ци ја“ и сл.). 
Пе ри фе ри ја је мо би ли са ла енер ги ју от це пље ња у од но су на цен
тар. Ова тен ден ци ја се бе ле жи од Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до
ни је, све до Цр не Го ре и Ко со ва и Ме то хи је. На кон рас па да СФРЈ, 
по је ди не пар ти је из Ср би је на ста ви ле су уче шће на из бо ри ма у, 
са да већ дру гим др жа ва ма. У ту гру пу пар ти ја спа да ју СРС, СПС 
и ЈУЛ, ко је су има ле сво је огран ке и у бив шим ју го сло вен ским ре
пу бли ка ма. 

Иде о ло шкокул тур ни рас цеп 

(доминантна култура и субкултуре, религијскосе
куларно, грађансконационално, традиционалномо
дернистичко)

Исто риј скоет нич ки рас цеп умно го ме обе ле жа ва и пар
тиј ски си стем Ср би је у не ко ли ко ди мен зи ја: овај рас цеп је ре ла
тив но тра јан; пар ти је ет нич ких за јед ни ца Бо шња ка (Му сли ма на), 
Ма ђа ра и Ал ба на ца на ла зе се у ге о граф ски кон цен три са ним и по
гра нич ним под руч ји ма у Сан џа ку, Вој во ди ни и на ју гу цен трал
не Ср би је, као и на Ко со ву и Ме то хи ји. Ка ко ис ти че Сла ву је вић: 
„Исто риј скоет нич ки рас цеп на на шим про сто ри ма до би јао је вид 
отво ре них, че сто и екс трем но ра ди кал них кон фли ка та при пад ни
ка раз ли чи тих ет нич ких гру па, али он об у хва та и ла тент не струк
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ту ри са не кон флик те. „Хо ри зон тал ну“ ли ни ју исто риј скоет нич ког 
рас це па до пу ња ва дру га, „вер ти кал на“ ди мен зи ја: рас цеп из ме ђу 
на ци о на ли стич ке и гра ђан ске ори јен та ци је ме ђу при пад ни ци ма 
сва ке од ет нич ких гру па. Овај рас цеп трај но исто риј ски струк ту
ри сан, до би јао је на ин тен зи те ту и ра ди ка ли зму у вре ме кон сти
ту и са ња на ци о нал них др жа ва на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је и 
при вла чио је нај ве ћу па жњу ис тра жи ва ча“ (Сла ву је вић 2003:96). 
Овај рас цеп је био при су тан то ком два де сет го ди на об но вље ног 
ви ше пар ти зма а ве ро ват но ће и да ље пред ста вља ти ге не ра тор по
де ла и кон фли ка та до кле год не бу де на осно ву ши рег кон сен зу са 
ре ше но др жав но и на ци о нал но пи та ње. Лип сет и Рок кан су ис ка за
ли ка кви су мо гу ћи ис хо ди „те ри то ри јал них опо зи ци ја“: „Те ри то
ри јал не опо зи ци је огра ни ча ва ју про цес из град ње на ци је; уко ли ко 
до ве ду до екс тре ма мо гу до ве сти до ра та, се це си је, вр ло мо гу ће и 
до ми гра ци је по пу ла ци је“ (Lip set & Rok kan 1967:10). Ово се об и
сти ни ло и на при ме ру рас па да СФРЈ и у слу ча ју јед но стра но про
гла ше не не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је. Ста тус ма њи на у јед ној 
зе мљи узи ма се као ин ди ка тор де мо крат ских до стиг ну ћа и је дан од 
кри те ри ју ма пре ме не европ ских стан дар да (Ор ло вић 2007). Ет нич
ки рас це пи и пар тиј ска ком пе ти ци ја за „ет нич ке гла со ве“ ре флек
ту ју се и на пар тиј ски си стем. Са ма пар тиј ска ком пе ти ци ја ни је са
вр ше на ре флек си ја ет нич ких кон фли ка та (Lip set & Rok kan 1967:5). 

Цен тарпе ри фе ри ја

Те ри то ри јал нокул тур ни рас цеп пре кла пао се са рас це
пом цен тарпе ри фе ри ја. До ми нант на кул ту ра пред ста вља цен тар 
а суб кул ту ре пе ри фе ри ју. У од но су на цен тар, мо би ли шу се по
тен ци ја ли зах те ви ма за ауто но ми јом. Пар ти је ко сов ских Ал ба на ца 
су од по чет ка из бе га ва ле да се укљу че у пар тиј ски си стем Ср би је, 
не у че ство ва њем на пар ла мен тар ним из бо ри ма (тзв. „Ал бан ска ал
тер на ти ва“). Исто вре ме но, Ср би ја ни је ус пе ла да их ин те гри ше у 
си стем. Ал бан ци на ју гу Ср би је осно ва ли су је дан број стра на ка 
од ко јих је са мо Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње уче ство ва ла на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма, док су оста ле пар ти ци пи ра ле са мо на 
ло кал ним из бо ри ма. Овај иде о ло шкокул тур ни рас цеп (до ми нант
на кул ту расуб кул ту ра) у зна чај ној ме ри се по кла па са рас це пом 
цен тарпе ри фе ри ја. 
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Рас цеп цен тарпе ри фе ри ја се од по чет ка ви ше пар ти зма 
ре флек ту је и у Вој во ди ни. Је дан број ре ги о нал них и ет нич ких 
стра на ка екс пло а ти сао је овај рас цеп (Ли га со ци јал де мо кра та Вој
во ди не, пар ти је вој во ђан ских Ма ђа ра, ДЗВМ, СВМ, али по вре ме
но и вој во ђан ски део ДСа по ди ла зи би ра чи ма у Вој во ди ни сле
де ћи ову ли ни ју). У Сан џа ку, од но сно Ра шкој обла сти, дуж овог 
рас це па фор ми ра не су пар ти је Бо шња ка, Стран ка де мо крат ске 
ак ци је (СДА), Ли ста за Сан џак, Сан џач ка де мо крат ска пар ти ја и 
дру ге. Ет ни ци тет во ди ка ја сним ли ни ја ма рас це па у ре ги о ну, по
себ но ка да се ет нич ке гру пе те ри то ри јал но кон цен три са не (Enyedi 
2010:10). На кон 2000. пред став ни ци ма њин ских за јед ни ца су би ли 
за сту пље ни у вла да ма2. Рас цеп цен тарпе ри фе ри ја је те ри то ри јал
нокул тур ни. Оту да, он мо же би ти ет нич ки, ге о граф ски, еко ном
ски и кул тур ни (ре ги о на ли зам, де цен тра ли за ци ја и ло ка ли стич ке 
сна ге). Дуж рас це па цен тарпе ри фе ри ја, об ли ку ју се и раз ли ке око 
уну тра шње ор га ни за ци је др жа ве. Од ре ђе не раз ли ке са по чет ка ви
ше пар ти зма у Ср би ји, као што су би ла пи та ња мо нар хи ја (СПО, 
ДСС, НС) – ре пу бли ка (оста ле пар ти је) је ња ва ју, а на кон два де се
так го ди на ви ше пар ти зма ви ше се на ме ћу по де ле дуж ли ни је уни
тар на др жа ва  ре ги о нал на др жа ва (као и об ли ци ре ги о на ли за ци је) 
цен тра ли за ци ја  де цен тра ли за ци ја. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је на
ста ју (2010.) упра во на овој те ми или рас це пу. 

Ста ри ре жимопо зи ци ја ре жи му

Ки челт је пр ви ука зао да ће свр ста ва ње би ра ча у Ис точ ној 
Евро пи би ти из ме ђу оних ко ји ће чу ва ти sta tus quo и они ко ји су за 
про ме ну. За sta tus quo су пар ти је ста рог ре жи ма, док су опо зи ци о не 
стран ке би ле за про ме не. Су коб на ре ла ци ји an ci ent re gi me  ре фор
ми сти у по чет ку је био ин тен зи ван, док је про то ком вре ме на гу био 
је на зна ча ју и да нас го то во иш че зао (Von Beyme 2002:62). Рас цеп 
ста ри ре жимопо зи ци ја (ре фор ми сти), ко ји има ко ре не у пред плу
ра ли стич ком пе ри о ду а по чи ње да де лу је на кон уво ђе ња ви ше пар
ти зма, у Ср би ји је на ро чи то био из ра жен то ком де ве де се тих го ди на 

2 На кон 2000. Ра сим Ља јић је био ми ни стар у вла ди СРЈ; за тим Јо жеф Ка са, 
пот пред сед ник ре пу блич ке вла де, 20002003, за тим Ра сим Ља јић и Су леј ман 
Угља нин ми ни стри у ре пу блич кој вла ди 2008.; 2012. Ра сим Ља јић (СДПС), 
пот пред сед ник и ми ни стар спољ не и уну тра шње тр го ви не, те ле ко му ни ка ци ја 
и ин фор ма ци о ног дру штва; 2014 Ра сим Ља јић, пот пред сед ник Вла де и ми
ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја.
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и не ко ли ко го ди на на кон по ли тич ких про ме на 2000. го ди не. Пар
ти је ста рог ре жи ма би ле су СПС, ЈУЛ и СРС. ЈУЛ и СРС би ле су 
са те лит ске пар ти је СПСу. Срп ска ра ди кал на стран ка је од по чет ка 
би ла про ре жим ски ори јен ти са на. Пер ма нент но је би ла у пре ћут ној 
или јав ној ко а ли ци ји са СПСом, а ка сни је и са ЈУЛом, и исто
вре ме но кри тич ки на стро је на пре ма опо зи ци ји. Та ко ће 19921993 
СРС би ти у не фор мал ној ко а ли ци ји са СПСом, аги ту ју ћи у при лог 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у пред сед нич кој кам па њи 1992. го ди не. 
Од СПС је у то вре ме тра жи ла раз не вр сте усту па ка, као што је 
сме на са ве зног пре ми је ра Ми ла на Па ни ћа и пред сед ни ка СРЈ, До
бри це Ћо си ћа. Је ди ни пут ка да је СРС би ла у су ко бу са СПСом, 
због при ста ја ња СПСа на ВенсОве нов план и при ти ска ре жи ма у 
Ср би ји на ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске, ус по ста вља њем гра ни це 
на Дри ни, СРС је по ста ви ла пи та ње по ве ре ња Вла ди Ни ко ле Ша
и но ви ћа и под не ла пред лог За ко на о фор ми ра њу Управ ног од бо ра 
РТСа. То је мо жда био је ди ни пут ка да је опо зи ци ја има ла при
ли ку да на сту пи је дин стве но и да се ре жим су о чи са ин сти ту ци о
нал но је дин стве ним опо зи ци о ним бло ком. Та да (20. ок то бра 1993.) 
је Сло бо дан Ми ло ше вић рас пу стио Скуп шти ну Ср би је и рас пи сао 
но ве из бо ре. Ра ди ка ли су по но во би ли у ко а ли ци ји са СПСом и 
ЈУЛом од 1998. до 2000.

То ком де ве де се тих го ди на, го то во да не ма по ли тич ке 
пар ти је ко ја ни је ко ке ти ра ла са ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 
(Ор ло вић 2008:3941). По сле пр вих ви ше стра нач ких из бо ра 1990, 
СПС је би ла при ну ђе на да гра ди ве ћи ну за са ста вља ње вла де. Нај
пре 1992, са СПСом је у пре ћут ној ко а ли ци ји би ла СРС. У то ку 
1992, члан ДС Ми о драг Пе ри шић је био са ве зни ми ни стар за ин
фор ми са ње у Вла ди Ми ла на Па ни ћа. Од 1994. до 1998. Но ва де мо
кра ти ја је би ла у Вла ди са СПС, са сво јих шест по сла ни ка ко ји су 
иза бра ни на ли сти ДЕ ПОС 1993. го ди не. Срп ски по крет об но ве је 
18.01.1999. го ди не, при сту пио вла да ју ћој ко а ли ци ји на са ве зном 
ни воу. СПО је у то вре ме био на вла сти у Бе о гра ду уз пре ћут ну 
по др шку СПСа.

На ре ла ци ји ста ри ре жимопо зи ци ја ре жи му, у по чет ку је 
до ми ни рао прин цип  „јед на ли ста про тив ко му ни ста“. Ме ђу тим, 
СПС је уз по моћ раз ли чи тих ме ха ни за ма си сте мат ски по ку ша вао 
да раз би ја на сто ја ња опо зи ци је да се ује ди ни. Са дру ге стра не, ан
ти ре жим ски би ра чи су ка жња ва ли сва ку са рад њу са ста рим ре жи
мом. О то ме све до чи по да так да су пар ти је ко је су ула зи ле у вла ду 
са Ми ло ше ви ће вим со ци ја ли сти ма би ле дра стич но ка жње не. Но
ва де мо кра ти ја, ко ја је ушла у вла ду на кон из бо ра 1992., у ме ђу
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вре ме ну је не ста ла са сце не. СПО је ушао у ко а ли ци ју са СПСом 
1998., и на кон пар ла мен тар ним из бо ри ма 2000. остао је ван пар ла
мен тар на стран ка. СПС као кључ на стран ка ста рог ре жи ма то ком 
де ве де се тих, на сто јао је да ме ња сли ку о се би и да се осло бо ди 
Ми ло ше ви ће вог пр тља га. Нај пре, по др шком ма њин ске вла де на
кон пар ла мен тар них из бо ра 2003. (пр ва Ко шту ни чи на вла да), а ова 
про цес је за вр шен ула ском СПСа у вла ду са Ко а ли ци јом за Европ
ску Ср би ју 2008. го ди не, као и пот пи си ва ње „исто риј ског спо ра зу
ма“ са ДСом.

Рас цеп на ре ла ци ји an ci ent re gi me  ре фор ми сти је дво
стру ко из гу био сво је де ло ва ње. Са јед не стра не, ди си дент ски кре
ди би ли тет и ле ги тим ност из де ве де се тих пар ти ја ко је су се бо ри ле 
про тив ста рог ре жи ма, не слав но су по тро ше ни вла да ви ном ДОСа. 
Са дру ге стра не, по вра так на власт СПС у ко а ли ци ји са ДСом, као 
и на ста нак СНСа из СРСа су ле ги ти ми са ли су пар ти је „ста рог“ 
ре жи ма. Ти ме је зна чај но ре ла ти ви зо ва на, до та да оштри ја ли ни ја 
из ме ђу пар ти ја ста рог и но вог ре жи ма. Та мо где су се пост ко му
ни сти со ци јал де мо кра ти зо ва ли, при зна та им је ко а ли ци о на спо
соб ност упр кос свим ре зер ва ма код мно гих би ра ча (Von Beyme 
2002:156). То се са бив шим ко му ни сти ма (СПС) у Ср би ји де ша ва ло 
нај пре 2003. а по том и 2008. го ди не. Рас це па режимантирежим 
им пли ци ра по сто ја ње ан ти си стем ских пар ти ја. То ком де ве де се тих 
су опо зи ци о не пар ти је би ле ан ти си стем ске. СПС и СРС су пр вих 
го ди на на кон по ли тич ких про ме на 2000. пре шле на ту по зи ци ју и 
мо гле би се иден ти фи ко ва ти као ан ти си стем ске стран ке. Тај ста тус 
СПС је за др жа ла све до 2003. ка да су по др жа ли ма њин ску вла ду у 
ко јој је кључ ну уло гу има ла ДСС, а СРС до 2006. ка да ак тив но уче
ству је у про ме ни Уста ва Ср би је. Оста је отво ре но пи та ње, да ли је 
ЛДП, на кон 2006. би ла ан ти си стем ска стран ка јер ни је при хва та ла 
устав на ре ше ња из 2006. го ди не.

Гра ђан ско  на ци о нал но 

(универзалистичкопартикуларистичко, модерни
стичкотрадиционалистичко)

Рас цеп гра ђан ско – на ци о нал но обе ле жио је го то во сва 
пост ко му ни стич ка дру штва. Ра ди се о ра зли ци у из ме ђу ин клу зив
ног и екс клу зив ног од ре ђе ња гра ђа ни на. Рас цеп на ци о нал ногра
ђан ско ви ше је вред но снопо ли тич ки не го што је со ци јал нострук
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тур не при ро де. Овај рас цеп у зна чај ној ме ри је у ко ре ла ци ји са 
ли ни јом уни вер за ли стич ко  пар ти ку ла ри стич ко (Ки челт) и мо дер
ни стич ко  тра ди ци о на ли стич ко. Та мо где је тран зи ци ја те кла под 
кон тро лом бив ших ко му ни ста рас кид с про шло шћу је био спор или 
ни ка кав. Ту се ра ди ло о за ка сне лој мо дер ни за ци ји. Тра ди ци о на
ли заммо дер ни зам је трај ни ји и те мељ ни ји рас цеп ис точ но европ
ских и цен трал но е вроп ских дру шта ва. Хо ри зон тал ну ли ни ју исто
риј скоет нич ког рас це па, до пу њу је вер ти кал на ди мен зи ја.

Рас цеп гра ђан ско  на ци о нал но је у Ср би ји при су тан од 
уво ђе ња и/ли об на вља ња ви ше пар ти зма и остао је да де лу је до 
са вре ме них пар тиј ских по де ла. Тра ди ци о на ли заммо дер ни зам 
је трај ни ји и те мељ ни ји рас цеп ис точ но европ ских и цен трал но
е вроп ских дру шта ва. Хо ри зон тал ну ли ни ју исто риј скоет нич ког 
рас це па, до пу њу је вер ти кал на ди мен зи ја. Реч је о рас це пу из ме
ђу на ци о на ли стич ке и гра ђан ске ори јен та ци је ме ђу при пад ни ци ма 
сва ке од ет нич ких гру па (Сла ву је вић 2003:96). 

Ем пи риј ски на ла зи по ка зу ју да оса исто риј скоет нич ког 
рас це па „на ци о нал ногра ђан ско“ и оса кул тур новред но сног рас
це па „тра ди ци о на ли заммо дер ни зам“, се не се ку, већ у ве ли кој 
ме ри пре кла па ју и то „на ци о нал но“ се по кла па са „тра ди ци о на ли
змом“ а „гра ђан ско“ са „мо дер ни змом“ (Сла ву је вић 2003:98). То 
упу ћу је на за кљу чак о си нер гиј ским ефек ти ма ове две осе по де ла 
на пар тиј ско гру пи са ње. Ме ђу пар ти ја ма ко је су би ле опо зи ци ја ре
жи му, про грам ске раз ли ке су исто вре ме но би ле и дуж ли ни ја гра
ђан ско  на ци о нал но. ДСС се из дво јио из ДСа 1992. го ди не због 
раз ли чи тих гле да ња на на ци о нал но пи та ње. Та раз ли ка је до ве ла 
и до њи хо вог по нов ног раз ла за и па да вла де (тач ни је, до го во ра 
о пре вре ме ним из бо ри ма) 2008. го ди не. Јед на ди мен зи ја це па ња 
СРСа и на стан ка СНСа је на ли ни ја ма овог рас це па. Во ји слав 
Ше шељ, ли дер СРСа, до бро вољ но се пре дао Ха шком три бу на лу 
24. фе бру а ра 2003. У ње го вом од су ству стран ку је во дио за ме ник 
пред сед ни ка, То ми слав Ни ко лић, са ко јим је СРС ре дов но осва ја
ла пре ко ми ли он гла со ва на пар ла мен тар ним и око два ми ли о на 
гла со ва на пред сед нич ким из бо ри ма. Упо ре до са успе хом СРСа 
ра сли су при ти сци Ше ше ља из Ха га. Кад год се СРС пред во ђе на 
Ни ко ли ћем при бли жа ва ла вла сти, Ше шељ је по вла чио по тез ко ји 
их је уда ља вао од вла сти. На кон ви ше го ди шњих тр пље ња та квог 
ста ња, То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић су 2008. до не ли од
лу ку да се одво је у, за њих, нај по вољ ни јем тре нут ку, на пи та њу 
Спо ра зу ма о асо ци ја ци ји и при дру жи ва њу ЕУ (ССП). Ти ме су се 
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укло пи ли у евро пе и за ци ју као те му ко ју је на мет ну ла ДС. На кон 
рас це па уну тар СРСа, СНС је уси са ла би ра че ра ди ка ла ко ји су се 
као сун цо кре ти, окре ну ли Ни ко ли ћу и Ву чи ћу. СНС се при бли жи
ла про гра му ДСа. Ни ко лић је из ја вио: „Та дић има до бар про грам, 
али га ло ше спро во ди“. До ју че про тив ни ци ЕУ, на пред ња ци по ста
ју по све ће ни евро пеј ци, али у Скуп шти ни ни су гла са ли за европ
ске за ко не.

За пад ња ци – на ци о на ли сти

У Ис точ ној Евро пи, дру га мо дер ни за ци ја је уро ди ла су ко
бом из ме ђу за пад ња ка и на ци о на ли ста (Von Beyme 2002:84)3. Као 
и у дру гим пост ко му ни стич ким дру штви ма и у Ср би ји је на кон 
по ли тич ких про ме на до шло је до по ла ри за ци је на оне про е вроп ски 
ори јен ти са не, опре де ље не за ин те гра ци ју са за па дом (ЕУ, НА ТО), 
и оне ко ји су оста ли до след ни на ци о на ли зму. Рас цеп за пад ња ци
на ци о на ли сти је про жет европ ским пу тем Ср би је, уз ис пре пле та
ност пи та њи ма Ко со ва и Ме то хи је, што до дат но про ду бљу је овај 
рас цеп и про ду жу је ње го во деј ство.

Про цес при дру жи ва ња ЕУ је до при нео при кљу чи ва њу 
по је ди них пар ти ја европ ским фе де ра ци ја ма пар ти ја (ДС, ДСС, Г17 
плус, ЛДП и СВМ). Све ре ле вант не пар ти је у Ср би ји, као и у дру
гим зе мља ма овог де ла Евро пе, на сто је да из гра де европ ску фа са
ду, за то што су све сне по тре бе да так ми че ње за власт као и вр ше ње 
вла сти под ра зу ме ва ис пу ња ва ње европ ских стан дар да и укљу чи
ва ње у европ ски пар тиј ски си стем. У окол но сти ма ка да је ве ли ка 
по др шка европ ским ин те гра ци ја ма, пар ти ја ма је од ко ри сти да не 
бу ду про тив стру је, већ у скла ду са пре о вла ђу ју ћом кли мом ми
шље ња. Уло га пар ти ја је да пре мо сте по ли тич ки и кул тур ни јаз и 
укло не пре пре ке ко је сто је на европ ском пу ту. То је по не кад у рас
ко ра ку са из бор ном кал ку ла ци јом, јер зах те ва и не ке не по пу лар не 
по те зе као што је са рад ња са Ха шким три бу на лом. Је дан број по
ли ти ча ра и пар ти ја на европ ској иде ји ви де мо гућ ност да с јед не 
стра не, уве ћа ју сво ју по пу лар ност а да са дру ге стра не, не ра де 
до вољ но на при ме ни тих иде ја и ис пу ња ва њу пред ви ђе них усло ва.
3 Овај аутор осим глав них оса: радка пи тал и цен тарпе ри фе ри је, иден ти фи

ку је и сле де ће ли ни је по де ла: се лоград, вер скосве тов но, на ци о на ли сти“за
пад ња ци”, ма те ри ја ли зампост ма те ри ја ли зам, цен тра ли замде цен тра ли зам и 
an ci ent re gi me пост тран сфор ма циј ски ре жим.
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Евро пеј ци на сто је да не у тра ли шу део оп ту жби на ци о на
ли ста под се ћа њем да се у ЕУ ула зи са на ци о нал ним иден ти те том. 
На при мер, је зик др жа ве чла ни це се уно си у ЕУ. Је дан од по ку ша ја 
из о штра ва ња овог рас це па је ре ла ци ја Ис токЗа пад, под па ро лом 
„ЕУ има ал тер на ти ву“. Они ко ји сма тра ју да Евро па има ал тер
на ти ву не пре ци зи ра ју шта је и ко ја је то ал тер на ти ва. Санк ци је 
УН, НА ТО ин тер вен ци ја и по др шка от це пље ну Ко со ва и Ме то хи
је гу ра ли су ве тар у је дра ан ти за пад ним сен ти мен ти ма, или бар 
да ли осно ву да се мо би ли шу та ква осе ћа ња. На кон 2008. бив ша 
опо зи ци ја је са да на гла ше но за пад но ори јен ти са на. СПС је уче
шћем у вла сти играо ак тив ну уло гу у про це су европ ских ин те гра
ци ја (20082010), али је и СНС зна чај но про ме нио сво ју ре то ри ку, 
ко ја је у зна чај ној ме ри по ста ла про за пад на. За оне пар ти је ко је 
на гла ша ва ју ори јен та ци ју ка Ру си ји и Ки ни, део ра ци о на ли за ци је 
гла си  и они су окре ну ту За па ду. На на ци о на ли стич ким по зи ци
ја ма оста ју СРС и ДСС. ДСС је по овом пи та њу ме њао по зи ци ју. 
У вре ме њи хо ве вла де до би је на је Сту ди ја из во дљи во сти (2005.) и 
за по чет про цес европ ских ин те гра ци ја, али су ка сни је оста ли за то
че ни ци тра ди ци о на ли зма и под у пр тог на ци о на ли змом. СПС, је на 
Осмом кон гре су (2010.) под ву кла: „Ни смо ви ше ни ко му ни сти, ни 
на ци о на ли сти. Да нас смо со ци ја ли сти“. Иако ви ше ни је фор мал
но у СНСу, бив ши пред сед ник стран ке и пред сед ник Ре пу бли ке 
Ср би је, То ми слав Ни ко лић је на кло ње ни ји Ру си ји, ко ју је по се тио 
ви ше пу та, док Ву чић ба лан си ра али са на гла ше ни јом про за пад
ном по зи ци јом.

Ове по де ле ни су увек би ле пра во ли ниј ске. По вре ме но је 
до ла зи ло до осци ла ци ја и пре по зи ци о ни ра ња по је ди них пар ти ја. 
СПО је ва ри рао из ме ђу на ци о на ли стич ке (де ве де се тих) и гра ђан
ске ори јен та ци је (на кон 2000.), ДСС је по ку ша вао да ком би ну је на
ци о на ли зам и де мо кра ти ју. Чак је и ДС по ма ло ко ке ти рао са на ци
о на ли змом. СПС и СНС су ра ни је би ли на ци о на ли сти а са да ви ше 
те же гра ђан ској ори јен та ци ји, али су још увек не ка вр ста ме ких 
на ци о на ли ста. 

НА ТО – вој на не у трал ност (Ру си ја)

Ни јед на по ли тич ка те ма у срп ској јав но сти не иза зи ва то
ли ко спо ре ња ме ђу пар ти ја ма као што је то од нос Ср би је пре ма НА
ТОу и евен ту ал но учла ње ње у овај са вез. Мо гу ће је да у на ред ном 
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пе ри о ду то бу де ва жна ли ни ја рас це па у Ср би ји бу де НА ТОвој на 
не у трал ност, од но сно про НА ТО или про Ру си ја. У Ср би ји СРС, 
ДСС (и пар ти је ко је су про и за шле из ње Срп ска на род на пар ти ја, 
Др жа во твор ни по крет, Срп ски отаџ бин ски фронт) и Две ри за ла жу 
про тив ула ска Ср би је у НА ТО. Не ке стран ке су екс пли цит но „за“ 
ула зак Ср би је у НА ТО: Г17+ (док је по сто ја ла јер од 2015 стран
ка ви ше не по сто ји), СДПС, ЛСВ, СПО, ЛДП, СВМ и Бо шњач
ке стран ке. СНС, ДС и СПС зва нич но су за вој ну не у трал ност. За 
вре ме док је ДСС би ла на вла сти Ср би ја и Цр на Го ра при сту пи ле 
су СО ФА спо ра зу му ко ји је омо гу ћио кре та ње НА ТО сна га пре ко 
на ше те ри то ри је. 

Да ли су члан ство у НА ТО и ЕУ по ве за ни про це си? Пр ви 
мит је да је члан ство у НА ТО пред у слов за члан ство у ЕУ. Та ква 
фор му ла ци ја не по сто ји ни у јед ном од зва нич них до ку ме на та ко ји 
се ти чу про ши ре ња ЕУ. Ни су све зе мље ЕУ, чла ни це НА ТОа, али 
су све но ве чла ни це пр во ушле у НА ТО, па за тим у ЕУ. Осим то га, 
21 чла ни ца НА ТО је исто вре ме но и чла ни ца ЕУ. Швед ска, Ир ска 
или Аустри ја је су део ЕУ, али ни су чла ни це НА ТО. Шеф де ле га ци
је Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду Жо сеп Љо ве рас: “Ве о ма је ва жно 
да гра ђа ни ма Ср би је, ко ји ће о ула ску у НА ТО од лу чи ва ти на ре фе
рен ду му, бу де об ја шње но због че га је ва жно да зе мља бу де чла ни ца 
НА ТО, пре све га ако се има у ви ду да ни јед на др жа ва чла ни ца ЕУ 
ни је то по ста ла пре не го што је ушла у НА ТО, од но сно да је ула зак 
у НА ТО услов др жа ва ма за пад ног Бал ка на за при јем у ЕУ”. На
ме ће се пи та ње у ко јој ме ри су про це си члан ства у ЕУ и у НА ТО 
ком пле мен тар ни? Део кри те ри ју ма за НА ТО по кла па се са Ко пен
ха ген шким кри те ри ју ми ма за члан ство у ЕУ. Сту ди ја про ши ре ња 
НА ТО из 1995. де фи ни ше да су прин ци пи де мо кра ти је и људ ских 
пра ва, тр жи шне еко но ми је, раз ре ше ни од но си са су се ди ма пред у
слов за члан ство у НА ТО.

Ар гу мен ти за члан ство у НА ТО су сле де ћи: Ср би ја је 
окру же на (у обру чу) чла ни ца ма НА ТОа. Ма ђар ска, Сло ве ни ја, Ру
му ни ја, Бу гар ска, Ал ба ни ја и Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Цр на Го ра 
(по зва на де цем бра 2015) су кан ди да ти за члан ство, у БИХ се во ди 
де ба та о члан ству; Ср би ја не мо же оста ти „цр на ру па” Евро пе и 
уса мље но остр во окру же но чла ни ца ма НА ТОа, не при род но је да 
Ср би ја бу де изо ло ва на; Ин те гра ци ја Ср би је је већ по кре ну та ула
ском у Парт нер ство за мир 2006. го ди не; Ула зак у НА ТО би убр зао 
евро ин те гра ци је Ср би је; Сма њу је се број вој ни ка и тех ни ке што 
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до во ди до уште де; По ве ћа ле би се стра не ин ве сти ци је због сма ње
ња кре дит ног ри зи ка; НА ТО га ран ту је ап со лут ну без бед ност сва
кој сво јој чла ни ци, укљу чу ју ћи и за шти ту од стра не свих чла ни ца. 
Ср би ја је 2015. го ди не пот пи са ла Ин ди ви ду ал ни парт нер ски ак ци
о ни план (ИПАП). ИПАП, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва пот пи си
ва ње тзв. СО ФА спо ра зу ма (ко ји већ има мо са САД) са чла ни ца ма 
НА ТО, а ко јим се ре гу ли ше пре ла зак гра ни це и ни во иму ни те та за 
при пад ни ке Али јан се док про ла зе кроз Ср би ју или бо ра ве у њој, 
као и при ступ вој ним објек ти ма. Ср би ја се, та ко ђе, оба ве за ла и 
да ре ги о нал ни цен тар за обу ку “Југ”, код Бу ја нов ца, бу де отво рен 
за све зе мље чла ни це Парт нер ства за мир и НА ТО, да по сте пе но 
ускла ђу је сво је про пи се у обла сти од бра не са ЕУ, уни шта ва ви шко
ве на о ру жа ња, мо дер ни за ци ју опре ме и на о ру жа ња и обра зо ва ње 
офи ци ра у скла ду са „бо ло њом“ и НА ТО.

Ар гу мен ти про тив члан ства у НА ТО су: Не ма ни ка квих 
га ран ци ја да би то убр за ло ула зак у ЕУ; НА ТО нас је бом бар до вао; 
Парт нер ство за мир је до вољ но; Из гу би ли би смо су ве ре ни тет над 
сво јом те ри то ри јом; Ср би ја ни ка да ни је би ла ни у јед ном вој ном 
са ве зу; Тро шко ви сла ња вој ни ка у ми си је су ве ли ки, као и из два
ја ња за НА ТО; Ка кве би мо гле би ти без бед но сне, ди пло мат ске и 
дру ге по сле ди це ако се по ви ну је во љи НА ТОа, а из гу би по др шку 
Ру си је. 

Ар гу мен ти за вој ну не у трал ност: При ли ком усва ја ња 
„Ре зо лу ци је о за шти ти су ве ре но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
устав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је“, усво је не 26.12.2007. у Скуп
шти ни Ср би је, у јед ном чла ну је утвр ђе на вој на не у трал ност у од
но су на по сто је ће вој не са ве зе, до евен ту ал ног рас пи си ва ња ре фе
рен ду ма. Ре зо лу ци јом ни је до не та од лу ка про тив ула ска у НА ТО, 
ни ти ка же да ула ска не ће би ти, од но сно не за бра њу је, већ од ла же 
ово пи та ње.

Пост ко му ни стич ке др жа ве су ра за пе те из ме ђу на сто ја ња 
да се за др жи ауто но ми ја и по ку ша ја да се по ве ћа по ве ре ње гра ђа на 
и по бољ ша ко ор ди на ци ја са над на ци о нал ним су бјек ти ма (бу џет у 
до го во ру са ММФом, вој ска у скла ду са НА ТО стан дар ди ма, за ко
ни у скла ду са ac qui com mu ni ta i re)
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Со циоеко ном ски рас цеп радка пи тал

(одлучивањеорасподелиресурса,тржишнаалокаци
јаилиполитичка(државна)редистрибуција)

Ки челт је пред ло жио мо дел по ко јем пар тиј ска ком пе ти
ци ја има со ци јал ноеко ном ску осно ву, а ко ја је ре зул тат тран зи ци
је од план ске ка тр жи шној при вре ди. Со ци јал на осно ва пар тиј ске 
ком пе ти ци је ја ча то ком вре ме на, ка ко се дру штво све ви ше при
бли жа ва тр жи шној при вре ди. У Ис точ ној Евро пи се у по чет ку су
коб радка пи тал ни је ја сно из ра жа вао. У пр вој фа зи де мо крат ске 
тран зи ци је ин те ре си ка пи та ла ма ње су би ли при сут ни у по ли ти ци, 
услед за о ку пље но сти сво јим уте ме ље њем у при вред ним сфе ра ма 
(Von Beyme 2002:83). На кон то га су се вра ћа ли на сце ну. Ни ин те
ре си рад ни ка ни су пре ци зно и ја сно би ли за сту пље ни. Део раз ло га 
је остао на ру ше ви на ма прет ход ног ре жи ма (ко му ни зма/со ци ја ли
зма). На ро чи то ва жно, ова ка те го ри ја је ди рект но по го ђе на та мо 
где је при ва ти за ци ја пра ће на от пу шта њем рад ни ка. Ни ка ква чвр
шћа фор ма трај ни јег со ци јал ног ди ја ло га, ни ти со ци јал ног уго во ра 
ни је би ла об ли ко ва на. Про ме на ма у jужној Евро пи по сле 1974. и у 
ис точ ној Евро пи по сле 1989. те ли ни је со ци јал ноеко ном ског рас
це па су се чи ни ле не ја сним па су их за ме ни ли кли јен те ли зам и по
кро ви тељ ство. Уме сто ли бе рал них вред но сти, рас та ка ње ко му ни
зма пра ће но је на ци о нал ном мо би ли за ци јом као осо би том фор мом 
ко лек ти ви зма. Бив ши ко му ни сти (СПС) су ду го би ли за др жав ну 
ин тер вен ци ју а про тив ли бе ра ли за ци је, и зна чај но ауто ри тар ни ји 
(СПС  „не ма от пу шта ња са по сла док тра ју санк ци је УН“). То је 
био ега ли та ти зам у си ро ма штву.

Мо дер ни сти и ко смо по лит ски би ли су: ДС, ГСС, Ко а ли
ци ја За јед но, Ко а ли ци ја ДОС (ка сни је се по де лио на ДС и ДСС, као 
и 1992. и 2008.) и Ко а ли ци ја за Европ ску Ср би ју. Ауто ри тар нопар
ти ку ла ри стич ки су би ле стран ке ста рог ре жи ма (СПС, ЈУЛ, СРС). 
Про це сом при ва ти за ци је, овај рас цеп је по при мио ди мен зи је до
бит ни ци  гу бит ни ци тран зи ци је.
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Ле ви цаде сни ца

Ска ла ле воде сно, у пост ко му ни стич ким дру штви ма мно
го се те же иден ти фи ку је и об ли ку је, оту да, ни је ни ма ло јед но став
но од ре ди ти при пад ност пар ти ја у Ср би ји пар тиј ским фа ми ли ја
ма. У пост ко му ни стич ким дру штви ма по сто ји ста ра ле ви ца ко ја 
је ду го узур пи ра ла овај по јам и но ва ко ја јој је то мо но по ли са ње 
оспо ра ва ла (Von Beyme 2002:57). Са кон со ли да ци јом пар тиј ског 
си сте ма ви ше до ла зи до из ра жа ја и ска ла ле воде сно. Ти по ло ги
ја стра нач ких по ро ди ца те ме љи се на три кри те ри ју ма: ге не зи из 
дру штве них су ко ба, при пад но сти стра на ка над на ци о нал ним фе де
ра ци ја ма и po licy ори јен та ци ји стра на ка (Von Beyme 2002:63). О 
ге не зи дру штве них су ко ба дуж ли ни ја рас це па већ је би ло ре чи. 
У свет ске фе де ра ци је (ин тер на ци о на ле) при јем се че сто вр ши ве
ли ко ду шно и без стрикт них кри те ри ју ма. Пар ти је у Ср би ји ни су 
окре ну те трај ни јим јав ним по ли ти ка ма (po licy ori en ted). Вла де су 
ра за пе те из ме ђу обе ћа ња би ра чи ма и до го во ра са ММФом. По је
ди не пар ти је у Ср би ји по ста ле су чла но ви Европ ских пар тиј ских 
фе де ра ци ја (Еуро пар ти ја). Од ре ле вант них стра на ка, ДСС и Г17 
плус има ли су ста тус по сма тра ча а за тим при дру же ног чла на у 
Европ ској на род ној пар ти ји (ЕПП). ДС је при мље на у Европ ску 
со ци ја ли стич ку пар ти ју (ПЕС) у ста ту су по сма тра ча. СНС апли
ци ра за члан ство у ЕПП. Ова вр ста члан ства не ко ре спон ди ра у 
пот пу но сти са про грам ским са др жа ји ма ових пар ти ја или њи хо
вом пер цеп ци јом у би рач ком те лу.

Ду а ли зам ме ђу пар тиј ске ком пе ти ци је ука зу је на скло ност 
да се, ина че сло же ни пар тиј ски про гра ми све ду на ди хо том ну по
де лу властопо зи ци ја или ле ви цаде сни ца. У Ср би ји је де сни ца 
нај ма ње еко ном ска а нај ви ше на ци о на ли стич ка и по пу ли стич ка, 
од но сно, реч је о дру штве ним кон зер ва тив ци ма. У окви ру по јед но
ста вље ног про стор ног спек тра ле ви цаде сни ца, де сни цен тар не ма 
ши ро ки ра спон, а упра во на ову по зи ци ју тре нут но пре тен ду је ве
ли ки број стра на ка (ДСС, НС, СНС, СПО). СРС је еко ном ски, ви
ше ле ви чар ска стран ка, док је по пи та њу на ци о на ли зма екс трем на 
де сни ца. Тај спој је до бро ци љао гу бит ни ке тран зи ци је и уси сао 
бив ше со ци ја ли сте, на ро чи то по сле Ми ло ше ви ће вог и Ше ше ље вог 
од ла ска у Хаг. СНС на сто ји да по ти ску је СРС, а у из ве сној ме ри и 
ДСС ка екс трем ној де сни ци. Њи хов циљ је да по ку пе зна ча јан део 
ра ди ка ла (СРС), али и да на пад ну би рач ко те ло на род ња ка (ДСС) 
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и оста лих де сно и кон зер ва тив но  ори јен ти са них би ра ча. На крај
њој тач ки овог по ла је екс трем на де сни ца ко ја је ан ти ли бе рал на 
и ан ти е га ли тар на. Ван по ли тич копар тиј ског спек тра, де сни ца у 
Ср би ји се ви ше при ме ћу је у на сту пи ма по је ди них ор га ни за ци ја и 
удру же ња.

Очи глед но је да се СНС про грам ски окре ће по зи ци ји ДСа 
ста вља ју ћи у пр ви план европ ске ин те гра ци је. У од но су на вре ме 
ка да је за екс трем ну де сни цу у Ср би ји гла са ло три де сет по сто би
ра ча Ср би је (СРС), одва ја њем СНСа екс трем на де сни ца се сво ди 
на оп ти мал ну ме ру као у за пад но е вроп ским др жа ва ма (1015%).

У кам па њи за пар ла мен тар не из бо ре 2014. ма ње је би ло 
ком пе ти ци је на ре ла ци ји властопо зи ци ја а ви ше из ме ђу опо зи ци
о них пар ти ја. На по зи ци ји де сно од цен тра так ма ци су би ли СНС, 
ДСС, Две ри, Тре ћа Ср би ја, и СРС (На ши и Образ). На крај њој де
сни ци по ли тич ког спек тра, осе ћа ло се при та је но ри вал ство из ме ђу 
ДСС, Две ри и ра ди ка ла, али оно ни је пре ра сло у су коб на отво ре
ној сце ни. На по зи ци ји ле во од цен тра так ми чи ли су се ДС, СПС, 
НДС и ЛСВ. По је ди не стран ке има ју пре пли та ње у би рач ком те лу 
(СНССПССРС или ДСНДСУРСЛДП). На тим ли ни ја ма пре
по зна ва ће се из бор на не ста бил ност у по на ша њу би ра ча. Из бор ни 
„цу на ми“ збри сао је с по ли тич ке сце не мно ге стран ке та ко да из
бор ни праг ни су пре шле: ДСС, СРС, ЛДП, УРС. Мо же се ре ћи да 
је НДС пре по ло вио ДС, „До ста је би ло“, бив шег ми ни стра Са ше 
Ра ду ло ви ћа оште тио је ЛДП, а Две ри и Тре ћа Ср би ја осла би ли су 
ДСС. Стран ке де сни це и екс трем не де сни це осво ји ле су 10,4 од
сто гла со ва, оста ле стран ке ис под цен зу са осво ји ле су 9,03 од сто и 
3.17 од сто би ло је не ва же ћих гла со ва. Да кле, уку пан про це нат ба
че них гла со ва из но си 22,6 од сто. Ис под цен зу са су ан ти е вроп ске, 
евро скеп тич не и де сни чар ске стран ке. Екс трем на де сни ца, уме
сто у пар ла мен ту, оста ла је на ули ци. Ср би ји оста ју те шка пи та ња 
свр ста ва ња и из ја шња ва ња око НА ТОа и Ру си је. Стран ка ко јој је 
глав на иде ја би ла не у трал ност (ДСС) оста ла је ван пар ла мен та.

Ко мен тар оста лих рас це па

Рас цеп ур ба нору рал но, ја вљао се тек спо ра дич но, а пар
ти је ко је су на сто ја ле да мо би ли шу би ра че на овим ли ни ја по де ле 
ни су бе ле жи ле ве ће успе хе (На род на се љач ка стран ка, Дра ган Ве



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 

120

ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

се ли нов и Ма ри јан Ри сти че вић). Јед на од по след њих стран ка фор
ми ра на на овој те ми је Бо га та Ср би ја (За ха ри је Тр нав ча вић). На 
рас це пу др жа вацр ква, (ре ли гиј скосе ку лар но) је ди но је до не кле 
фор ми ра на ДХСС. ДСС је бли ска СПЦ. По ли ти за ци ја де ло ва ња 
муф ти је Ислам ске за јед ни це у Ср би ји, Му а ме ра Зу кор ли ћа и на ја
ва фор ми ра ња стран ке екс пло а ти шу овај рас цеп. Ње го во де ло ва ње 
има еле мен те ре ли гиј ског и ре ги о нал ног, као и опо зи ци ја ма њин
ске у од но су на ве ћин ску кул ту ру. Рас цеп ма те ри ја ли зампост ма
те ри ја ли зам у Ср би ји ни је ја сно об ли ко ван. Пост ма те ри ја ли стич
ке вред но сти су тек на зна чи ле мо гу ћи ути цај по де ла ма око па ра де 
по но са, на ро чи то 2009. и 2010. го ди не. Ре ги о на ли за ци ја као те ма 
ко ја се на ме ће дуж рас це па цен тарпе ри фе ри ја има рас ту ћи тренд. 
То ме до при но си тренд ре ги о на ли за ци је у Евро пи, али и по тре бе 
гра ђа на за до но ше њем од лу ка и рас по де ли сред ста ва на ло кал ном 
ни воу. Тај рас цеп ће ја ча ти у из бор ном по на ша њу стра на ка и би
ра ча.

За кљу чак

По ли тич ке пар ти је у Ср би ји свр ста ва ле су се дуж од
ре ђе них ли ни ја рас це па. Они су на раз ли чи те на чи не ути ца ли на 
мо би ли са ње би ра ча око од ре ђе них пи та ња, као и на об ли ко ва ње 
пар тиј ског си сте ма. Рас це пи у Ср би ји су ви ше крат ко роч ни не го 
ду го роч ни. У об ли ко ва њу пар ти ја на ли ни ја ма дру штве них рас це
па у Ср би ји, би ли су ја сни пред у зет ни ци (но ве пар ти је), али њи хо
ви ре сур си су би ли сла би ли од пар ти је сук це со ра. СПС је имао, не 
са мо на сле ђе ну имо ви ну и ор га ни за ци о ну ин фра струк ту ру већ су 
и ме ди је ко ји би ли у њи хо вим ру ка ма и на њи хо вој стра ни. Ли ни је 
по ли тич ких по де ла или со ци јал них рас це па у Ср би ји су се ме ња
ле. То ком де ве де се тих су би ле при сут не по де ле на ли ни ји ко му ни
заман ти ко му ни зам, мо нар хи јаре пу бли ка, ратмир. На кон 2000
те Евро паКо со во и Ме то хи ја. Да нас, опре де љи ва њем СНСа за 
европ ски пут, пар ти је у Ср би ји тра га ју за но вом ли ни јом рас це па.

У Ср би ји рас це пи ни су ду го роч ни и ста би ли зи ра ју ћи 
(осим рас це па гра ђан скона ци о нал но). Услед фраг мен ти ра но сти 
пар ти ја и пар тиј ског си сте ма и из бор не во ла тил но сти (не ста бил
но сти), те шко је ове рас це пе ви де ти као ста бил не и ду го роч не, а 
си гур но не и „за мр зну те“. Мул ти пли ко ва ње рас це па за би ра че и 
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пар ти је зна чи слич но оце њи ва њу из ва жних пред ме та у шко ли. Не 
узи ма се про сек, али се ви ше во ди ра чу на ко ји пред мет је ва жни ји 
и ко ји мо же би ти пре су дан за опре де љи ва ње би ра ча. Ако из не ког 
ма ње ва жног пред ме та (у опре де љи ва њу би ра ча) и до би је те ма њу 
или сла бу оце ну, не зна чи да сте па ли на ис пи ту, јер су не ка дру га 
пи та ња, ко ја су ва жни ја за би ра че  бо ље оце ње на. Не ким пар ти ја ма 
(и би ра чи ма) је нај ва жни ји пред мет (те ма) Евро па, а дру ги ма Ко
со во и Ме то хи ја, јед ни ма мо дер ни зам, дру ги ма тра ди ци о на ли зам, 
јед ни ма гра ђан ско, дру ги ма на ци о нал но. Еванс и Вај тфилд ука зу ју 
да мо дел со ци јал не осно ве и is sue ди мен зи је за ви си од три ва ри ја
бле: еко ном ског раз во ја, степенa ет нич ке хо мо ге но сти и исто риј
ског ста ту са др жа ве (Еванс & Whi te fi eld 1993:540). У за ви сно сти 
од при су ства или од су ства ових усло ва, пар тиј ска ком пе ти ци ја има 
из гле да да бу де со циоеко ном ска, ет нич ка или о ста ту су и пи та њи
ма др жа ве. Та мо где је при сут на со циоеко ном ска осно ва пар тиј ске 
ком пе ти ци је би ће ја чи ути цај пи та ња ле ви цаде сни ца. Та мо где је 
ет нич ка осно ва пар тиј ске ком пе ти ци је, би ће јак ути цај ли бе рал но
ауто ри тар ног и на ци о нал ноко смо по лит ских ре ла ци ја. Ко нач но, у 
од су ству со циоеко ном ске или ет нич ке осно ве ком пе ти ци је у глав
ним пи та њи ма око ко јих ће се пар ти је так ми чи ти би ће кон сен зу
са, а би ра че ће бри ну ти спо соб ност пар ти ја да по стиг ну же ље не 
ци ље ве. Ова три пи та ња пар тиј ске ком пе ти ци је по Еван су и Вај
тфилд има ју сво је им пли ка ци је на из бор ну во ла тил ност и на успех 
по ско му ни стич ких ре жи ма у по сти за њу нор ма тив не са гла сно сти о 
де мо кра ти ји. Очи глед но, и на кон со ли да ци ју де мо кра ти је. Еванс и 
Вај тфилд иден ти фи ку ју три ге не рал на слу ча ја. Пр во, оне др жа ве у 
ко ји ма је со ци јал ноеко ном ски рас цеп пре до ми на на тан, има ју уме
ре ну из бор ну не ста бил ност (во ла тил ност). Ово зна чи да ста бил
ност про из и ла зи из ве за из ме ђу пар ти ја и со ци јал нострук ту и ра но 
усло вље них ин те ре са, и са дру ге стра не, из бор на не ста бил ност оп
ста је услед на сто ја ња пар ти ја да тран сцен ди ра ју кла сне гра ни це у 
по тра зи за би ра чи ма, што чи ни не из ве сним из бор ни ре зул тат. Дру
го, ка да је ет нич ка ди мен зи ја пар тиј ске ком пе ти ци је до ми нант на, 
од би ја њем ком про ми са од стра не до ми нант не ет нич ке гру пе, ње на 
ауто ри тар на по зи ци ја чи ни ме ђу ет нич ке са ве зе ма ње ве ро ват ним. 
У та квим окол но сти ма не до ста је осно ва на ко јој пар ти је мо гу да 
се так ми че за гла со ве. Ово ука зу је да ће по сто ја ти слаб сте пен во
ла тил но сти уну тар ет нич ких ма њи на, ко је ће гла са ти са ци љем за
шти те ет нич ке за јед ни це и ма ло је ве ро ват но да ће скла па ти ко а ли
ци је са пар ти ја ма до ми нант не ет нич ке гру пе. Тре ће, она дру штва 



СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 

122

ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

у ко ји ма је пар тиј ска ком пе ти ци ја за сно ва на на пи та њи ма др жа ве, 
ве ро ват но је да ће про бле ми тран зи ци је спре ча ва ти на ста нак со
ци јал ноеко ном ских рас це па. Ова ком би на ци ја еко ном ских по те
шко ћа и сла бе со ци јал не осно ве, су ге ри ше ви сок сте пен из бор не 
во ла тил но сти. Пар ти је ће се так ми чи ти, али са сла бом со ци јал ном 
осно вом, и услед не мо гућ но сти да по стиг ну еко ном ске ре зул та те, 
вер ност би ра ча ће се кре та ти ка оним стран ка ма и ли де ри ма ко ји 
по ка зу ју ви ше шан се да до ве ду до бо љег жи во та. Оно што раз ли
ку је пар ти је то су ви ше ха ри змат ски апе ли њи хо вих ли де ра, не го 
бо љи про гра ми. Сла бост у рас по де ли до ба ра ће во ди ти ка опа да њу 
по ве ре ња у де мо кра ти ју (Еванс & Whi te fi eld 1993: 544545). Та
ко ће ет нич ки хо мо ге ни је др жа ве где се пре шло на тр жи ште, као 
што су Че шка, Ма ђар ска и Пољ ска, има ти уме ре ну из бор ну не
ста бил ност (во ла тил ност) и ви сок ни во нор ма тив не по све ће но сти 
де мо кра ти ји. Раз вој дру штве них рас це па, иден ти те та пар ти ја и 
иде о ло шких ори јен та ци ја во ди из бор ној ста бил но сти, без ко је су 
по ли тич ки си сте ми осе тљи ви на по тре се и не ста бил ни са пер со на
ли за ци јом по ли ти ке и ауто ри тар ним по пу ли змом (Еванс & Whi te fi
eld  1993:526). И обр ну то, та мо где ни су трај ни је об ли ко ва не ли ни
је рас це па и где је ве ћа из бор на не ста бил ност, ве ће су шан се да се 
из бо ри до би ја ју на осно ву ха ри змат ских апе ла пар тиј ских ли де ра 
и по пу ли стич ких по ру ка. Ср би ја је још увек бли жа овом дру гом 
слу ча ју. Би ра чи ре а гу ју ви ше на осно ву ха ри змат ских апе ла пар
тиј ских ли де ра и укуп ног ими џа (има ге), не го на осно ву про грам
ских пре фе рен ци у скла ду са њи хо вим ин те ре си ма. То ути че на 
не ста бил ност из бор ног опре де ље ња, а са мим тим и на не ста бил
ност пар тиј ског си сте ма. Ли дер је не рет ко ве ћи и ва жни ји „бренд“ 
од стран ке (ли де ри по пу лар ни ји од стран ке су Та дић од ДСа, Ни
ко лић ра ни је од СРСа, ка сни је од СНСа, за тим Ву чић од СНСа. 
Пар тиј ска иден ти фи ка ци ја ни је чвр ста. Обез бе ђу ју ћи до бра пу тем 
кли јен те ли зма, би ра чи мо гу оства ри ти сво је ма те ри јал не ин те ре се 
на на чин на ко ји ни је мо гу ће пу тем јав ног до бра. При бли жа ва ње 
стра на ка у иде о ло шком про сто ру ком пе ти ци је по ста ви ло је у пр ви 
план пи та ње иден ти те та и ими џа. Имиџ  стра на ка је по стао ва жни
ји од про гра ма. У пар тиј ским си сте ми ма у ко ји ма се ком пе ти ци ја 
од ви ја у скла ду са кли јен те ли змом а не пре ма про грам ским прин
ци пи ма, сла би је су шан се за де мо крат ску кон со ли да ци ју.
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ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Sla vi ša Or lo vić

SO CIAL CLE A VA GES AND THE
IR IN FLU EN CE IN SER BIA

A b s t r a c t

In this text I am analyzing the struc tu re of so cial cle a va ges and the
ir in flu en ce party system sha pe in Ser bia. Ide o lo gi cal and cul tu ral 
cle a va ge ma ni fe sted thro ugh fol lo wing di men si ons: old re gi me – 
op po si tion to re gi me; ci vic –na ti o nal and we ster ners – na ti o na lists. 
This cle a va ge so me ti me over lap with ter ri to rial and cul tu ral cle a va ge 
cen terpe rip hery (do mi nant cul tu re re pre sents cen ter, and sub cul tu res 
stands on pe rip hery si de). Hi storyet hnic cle a va ge axis and cul tu ral
va lue cle a va ge axis do not cross each ot her but over lap – “na ti o nal” 
over laps with “tra di ti o nal”, whi le “ci vic” over laps with “mo der
nism”. Cle a va ge we ster ners – na ti o na list is in ter sec ted with Ser bian 
EU in te gra tion pro cess and with Ko so vo is sue which ma kes this di vi
sion stron ger and long la sting. UN san ction, NA TO in ter ven tion and 
sup port for Ko so vo in de pen den ce ma de an tiwe stern part of so ci ety 
stron ger and cre a ted ba sis for po li ti cal mo bi li za tion. It is pos si ble 
that new li nes of di vi sion co uld be ba sed on pro NA TO – ne u tra lity 
or pro NA TO vs. pro Rus sia stand po ints. So cioeco no mic cle a va ge 
was de fi ned by pri va ti za tion which led to di vi sion bet we en tran si ti o
nal win ners and lo sers. In postcom mu nist so ci e ti es the re is old left 
that used to usurp this po si tion for long ti me and new one that chal
len ged usur pa tion. Po li ti cal right in Ser bia is not ba sed in eco nomy 
but in na ti o na lism and po pu lism – it is ba sed in so cial con ser va tism. 
Cle a va ges in Ser bia are not la sting and sta bi li zing (with ex cep ti on 
of ci vicna ti o nal cle a va ge). Be ca u se of frag men ta tion of par ti es and 
party systems and elec to ral vo la ti lity it is not pos si ble to cla im that 
tho se cle a va ges are sta ble and longla sting and cer ta inly they are not 
“fro zen”. 
Keywords: So cial cle va ges, par ti es, party systems, Ser bia. 
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