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Миша Сто ја ди но вић
Институт за политичке студије, Београд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРА ТАК ОСВРТ НА КОН ФЛИКТ НУ ТЕ О РИ ЈУ

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Ми тро вић, Љу би ша, Твор ци но вих па ра диг ми у со ци о ло ги ји, Ин сти тут за  по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 33-35.
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5. со ци о ло зи би тре ба ло да стра ти фи ка ци ју и кон флик те про у-
ча ва ју ем пи риј ски и ком па ра тив но ис тра жу ју ћи ви ше стру ке 
узро ке фе но ме на и дру штве ног по на ша ња.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                       
Једнаког против 

једнаког
Надређеног против 

подређеног Целине против дела

Дру штве не  
је ди ни це
Уло ге

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

нал не уло ге)

2 
(професионалне улоге 
против улоге у радној 

заједници)

3 
(дру штве на лич ност
 про тив породичне 

улоге)

Гру пе 4
(де ча ци
про тив

де вој чи ца у
раз ре ду)

5
(отац

про тив
де це)

6
(отац

про тив
си на ра сип ни ка)

Сек то ри 7
(ави ја ци је

про тив
војске

8
(ма ну фак тур на

удру же ња
про тив

за јед ни ца)

9
(епи скоп ска цр ква

про тив
‘’ви со ких цр кве-

них’’
гру па)

Дру штва 10
(про те стан ти

про тив
католика)

11
(сло бо дан чо век

про тив
робова)

12
(др жа ва
про тив

криминалних 
група)

Наддруштвене 
везе

13                                                    
(Совјетски блок                                             

против
   Западног блока)

14 
(Совјетски Савез  

против                                 
Мађарске)

15 
(заједничко тржиште

против  
Француске)

КОН ТИ ГЕН ЦИ ЈА И КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НОСТ

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

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

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

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

Одред-
нице
Фазе

Комуни-
кација 
међу 
сукобље-
ним 
странама

Представе 
супарника

Однос 
супарника

Питања 
сукоба

Могући 
исходи које 
признају 
супарници

Метода 
управљања 
сукобом 
коју 
признају 
супарници

Разговор 

Разговор и 
расправа

Релативно 
тачно, 
безопасно

Поверење, 
поштовање 
и 
преданост

Битни 
интереси и 
позиције

Победа – 
победа 

Заједничко 
доношење 
одлука

Полари-
зација 

Ослањање 
на 
тумачења, 
умањена 
непосредна 
међура-
змена

Круто 
појед но-
став љени 
негативни 
стереотипи

Друга се 
страна још 
увек држи 
важном у 
тражењу 
својих 
права 

Забрину-
тост због 
односа

Међусобни 
компромис

Преговори 

Сегрега-
ција 

Употреба 
претње

Негативни 
стереотипи 
обавијени 
изразима 
доброг и 
лошег

Непове ре-
ње и непо-
што вање

Кључна 
потребе/ 
средишње 
вредности, 
идентитет/ 
сигурност

Победа – 
пораз 

Дефан-
зовно 
такми чење

Разарање 

Недостатак 
непосредне 
комуни-
кације и 
напади на 
неприја-
теља

Друга се 
страна 
сматра 
нехуманом

Потпуно 
безнађе за 
било какво 
побољ ша-
ње

Крајње 
прежив-
љавање 
једне или 
друге 
стране

Пораз - 
пораз

Директ ни 
поку шаји 
униш тења

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

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

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

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

11) О ово ме оп шир ни је мо же те ви де ти у ра ду Fis her, Ro nald and Ke ashly, Lo ra li egh, ‘’The 
Po ten tial Com ple men ta rity of Me di a tion and Con sul ta tion wit hin a Con tin gency Mo del of 
Third Party In ter ven tion’’, Jo ur nal of Pe a ce Re se arch, pp. 29-42, Sa ge Pu bli ca tion, 1/1991. 
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иф ик ов ања гла вних п ит ања, сн иж ав ање те нз ије и охр абр ив ања да 
кр ену у пр ег ов оре к ој има ће р еш ити св оје н ес угл ас ице. Тр ећа стр-
ана, м еђ утим, у ово сл уч ају не н уди а лте рн ат иве.

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

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

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

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

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

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

Осно ва или 
старт на тач-
ка бор бе

ме ђу соб ни страх или 
не при ја тељ ство

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

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

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

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

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

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

Ци ље ви сва-
ке стра не

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

над му дри ти про тив-
ни ка

убе ди ти про тив ни ка

Об ли ци ин-
тер ак ци је

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

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

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

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

ДЕ МО КРА ТИ ЈА И КОН ФЛИКТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО ЛИ ТИ КА И КОН ФЛИКТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АГРЕ СИ ЈА 

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

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

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

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

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

7-24, Со ци јал на ми сао,  Бе о град, 1-2/2002, стр. 15. 



стр: 5780.

- 73 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

При ме ри ко лек тив них агре си ја су: ра то ви, ре во лу ци је, гра ђан-
ски ра то ви, штрај ко ви... При ме ри по је ди нач не агре си је и агре си је 
из ме ђу ма њих гру па су: уби ства и те ле сне по вре де, си ле џиј ство, 
си ло ва ња, раз бој ни штво и ван да ли зам. 

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

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

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

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

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

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

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

Д – до ми нан тан
П – подређен 

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

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

23) Hand, Lat ta, Ju dith, ‘’Re so lu tion of So cial Con flicts: Do mi nan ce, Ega li ta ri a nism, Sphe res of 
Do mi nan ce and Ga me The ory’’, The Qu ar terly Re vi ew of Bi o logy, pp. 201-220, The Uni ver-
sitz of Chi ca go Press, 2/1986, стр. 206. 



- 74 -

ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА ДО  ...Миша Стојадиновић

ПРЕ ПРЕ КЕ У ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊУ СУ КО БА НА НА ШИМ 
ПРО СТО РИ МА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26) Исто, стр. 11.
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И НА КРА ЈУ

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

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

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

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

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

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

CON FLICTS AND THE IR SO LU TI ONS 
Sum mary 

Basic objective of this article is to present complexity of 
social conflicts. Author of the text used the Content Anal
ysis as the main method for elaboration of different ap
proaches to this problem. It was the middle of 20th cen
tury when the most significant research on this subject was 
developed. The author also attempted to present relation
ships between social conflicts and politics and between 
social conflicts and democracy. Social conflicts are often 
misused for purpose of achieveing personal or political 
interests. The author also presented that social conflicts 
are not necessarily something bad, as there is no democ
racy that doesn’t allow conflicts. These conflicts are the 
conflicts in a way of thinking and not the conflicts that 
manifest themselves in the form of the war, hostility and 
violence.
The main point of this article is in showing dialogue as 
the main method in resolving social conflicts. That method 
should bring two opposite sides to the solution that could 
be acceptable to both of them.
Key Words: the Theory of Social Conflict, social conflicts, 
social conflicts and democracy, social conflicts and poli
tics, Serbia
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