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УВОД У ПО ЛИ ТИЧ КУ ТЕ О РИ ЈУ
Др Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Бе-

о град,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2009.

Но ва књи га Дра га на Си ме у но ви ћа Уводуполитичкутеорију 
на ста ла је као плод ви ше де це ниј ског ис тра жи ва ња у по љу по ли-
тич ке те о ри је и по мно го че му пред ста вља из у зет ну на уч ну мо-
но гра фи ју у обла сти по ли ти ко ло ги је. Пре по зна тљи вим сти лом и 
брит ким ана ли тич ко-ис тра жи вач ким пе ром аутор је ус пео да ура-
ди оно што ма ло ко ме по ла зи за ру ком, а то је да од јед не ком плек-
сне те ме пу не ин ди стинк ци ја на пра ви де ло за по тре бе сту де на та 
по ли тич ких на у ка ко је је ујед но вред но на уч ног по што ва ња свих,  
али и де ло ко је је дар за по кло ни ке ле пе пи са не ре чи. Уводуполи
тичкутеорију је при мер ка ко тре ба да из гле да фа кул тет ски уџ бе-
ник – ја сан, ко хе рен тан, са до бро осми шље ним  са др жа јем, а у исто 
вре ме објек ти ван са  на уч но-кри тич ким ка рак те ром. Кон зи стент-
ност ми сли ко јом пи сац по сте пе но чи та о це уво ди у нај скри ве ни је 
ду би не по ли тич ких на у ка све до чи да се ра ди о озбиљ ном на уч ном 
по ду хва ту.  

Дра ган Си ме у но вић је ге не ра ци ја ма сту де на та на сво јим чу ве-
ним и ве о ма по се ће ним пре да ва њи ма по ка зи вао да по се ду је им по-
зант но зна ње из те о ри је по ли ти ке ко је са да као ис ку ство вр ло ла ко 
пре но си и на чи та лач ку пу бли ку. Оту да је ова књи га про пе де у тич-
ког ка рак те ра и упу ћу је на те о риј ску увер ти ру са основ ним по ли-
тич ким пој мо ви ма и ка те го ри ја ма. Све то по твр ђу је ње ну увод но-
об ја шња ва ју ћу функ ци ју у све ту по ли тич ких на у ка. Ла ко је пи са ти 
о по ли тич кој ми сли са де скрип тив ног ста но ви шта, али да би се 
об ја сни ла из у зет но сло же на ко ре ла ци ја од но са ме ђу по ли тич ким 
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фе но ме ни ма по тре бан је не са мо кре а тив ни на бој и ства ра лач ки 
по лет већ и phronesis. Дра ган Си ме у но вић одр жа ва кроз цео текст 
све на ве де не кри те ри ју ме и за то је ње го ва књи га не са мо дра го це на 
као те о риј ско шти во, већ је и по себ но ва жна као узор мла ђим на уч-
ним на ра шта ји ма, а као це ли на јед ног и дру гог пред ста вља ве ли ки 
до при нос по ли тич кој на у ци.

Књи га је оби ма 187 стра на и по де ље на је на два ве ли ка сег мен-
та. У пр вом де лу се об ра ђу је исто риј ски раз вој по ли тич ко-на уч не 
ми сли, за сно ва ност на у ке о по ли ти ци, од нос по ли тич ке те о ри је и 
те о ри је по ли ти ке, као и мно га фи ло зоф ско-те о риј ска пи та ња, док 
је дру ги део по све ћен по ли ти ко ло шким ка те го ри ја ма. Циљ ауто-
ра је очи глед но био да књи га ре а ли зу је не са мо екс пли ка тив но-де-
скрип тив ни циљ, већ и да оства ри мо жда нај зна чај ни ју функ ци ју 
у дру штву а то је еду ка ци ја. На мно го ме ста ње го во де ло иси ја ва 
чи сту на уч ну ми сао ко ја не са мо што от кри ва су шти ну по ли ти ке и 
по ли тич ког већ и под у ча ва. 

На са мом по чет ку аутор ис тра жу је осно ва ност на у ке о по ли ти-
ци и ар гу мен то ва но твр ди да по ли ти ко ло ги ја или ти на у ка о по ли-
ти ци има свој соп стве ни пред мет и ме тод што за пра во јед ну на у ку 
и чи ни на у ком, опо ни ра ју ћи Јир ге ну фон Кемпском ко ји је сма трао 
да по ли ти ко ло ги ја „чу па пер је дру гих на уч них обла сти да би се 
њи ме ки ти ла“. Мно ги су, утвр ђу је Си ме у но вић,  не ги ра ли по сто ја-
ње по ли тич ких на у ка, у по чет ку дру ге дру штве не на у ке из раз ло-
га ком пе ти ци је, а по том и ре ал со ци ја ли стич ки по ли тич ки ре жи ми 
за то јер су у по ли ти ко ло ги ји ви де ли опа сност ко ја се гра ни чи ла са 
иде о ло шком је ре си и пре ти ла „ка пи та ли стич ком за стра њи ва њу“. 
Скеп ти ци зму око по сто ја ња по ли ти ке као на у ке су у ве ли кој ме ри 
до при но си ли и по ли ти ча ри ко ји „ма ги ју“ по ли ти ке ни су же ле ли да 
де ле са дру ги ма, па би ли они и на уч ни ци. Па ипак, до ка зу је аутор, 
на у ка о по ли ти ци по сто ји и тра је још од вре ме на го ро ста са ан тич ке 
ми сли ка да се и пр ви пут ис про фи ли са ла као кра љев ска на у ка (epi
stemebasilike) што је по мно ги ма оста ла и да нас. Аутор са при по-
ве дач ком ла ко ћом об ја шња ва и по ја ву праполитике тј. прет по ли-
ти ке ко ја алу ди ра на прин цип ор га ни за ци је, хи је рар хи је и од но са 
мо ћи ко ји се ја вља још пре људ ског дру штва, а свој ствен је све ту 
жи во ти ња. 

У пле ја ди ве ли ких ми сли ла ца Дра ган Си ме у но вић не за бо ра-
вља ни оне на ма нај бли же ко ји су не пра вед но за по ста вље ни а ко ји 
су оста ви ли зна ча јан пе чат у до ма ћој по ли тич кој ми сли – ра ди се о 
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срп ским те о ре ти ча ри ма ме ђу ко ји ма он из два ја До си те ја Об ра до-
ви ћа, Ни ко лу Па ши ћа, Јо ва на Ри сти ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, Јо-
ва на Скер ли ћа и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ко ји је пр ви у нас у де вет-
на е стом ве ку дао не са мо де фи ни ци ју по ли ти ке већ и по ли тич ких 
на у ка. Ево лу тив ним при сту пом од ан тич ке Грч ке пре ко сред њег и 
но вог ве ка, аутор књи ге до ла зи и до кри зе у по ли тич ким на у ка ма 
два де се тог ве ка ко ја на ста је услед не по сто ја ња ве ли ких те о риј ских 
ми сли ла ца и ве ли ких те о риј ских си сте ма. Раз лог то ме он на ла зи у 
ма сов ном уво ђе њу по ли ти ко ло ги је на уни вер зи те те. Тек крај два-
де се тог и по че так два де сет и пр вог ве ка вра ћа ју по ли тич ку те о ри ју 
на њен пи је де стал сла ве да ју ћи јој по ча сно ме сто, ко је уоста лом 
она и за слу жу је.

Је дан од кру ци јал них раз ло га за што је ство ре на по ли ти ка је сте 
чо ве ко ва те жња ка сре ћи, сма тра Дра ган Си ме у но вић и до да је да 
она при па да ро ду apeiron,тј. бес ко нач ном. За то се и по ли тич ко де-
ла ње од ре ђу је као „све сно ор га ни зо ва на, свр сис ход на и си сте мат-
ска, ум на и прак тич на, ра ци о нал на ак тив ност ра ди по сти за ња оп-
штег до бра и бо љег жи во та у за јед ни ци“. Ка да је реч о се ман ти ци, 
аутор ис ти че да је нај ре ле вант ни ји на зив на у ка о по ли ти ци или по-
ли ти ко ло ги ја, ко ји је као из раз нај пре упо тре бљен у Хо лан ди ји где 
је ина че и отво рен пр ви фа кул тет по ли тич ких на у ка 1613. го ди не. 

По се бан до при нос у овој про пе де у тич кој сту ди ји аутор оства-
ру је да ју ћи раз ја шње ње од но са из ме ђу по ли тич ке те о ри је и те о ри-
је по ли ти ке, те ис ти че да је би тан део сва ке на у ке те о ри ја и на во ди 
три су штин ска раз ло га за ус по ста вља њем те о ри је: жуд ња за зна-
њем – да би се оства ри ла сре ћа, по тре ба са зна ња ра ди одр жа ња 
жи во та и ње го вог уна пре ђе ња; и ра до зна лост ко ја те жи са зна њу 
све га но вог и не ис тра же ног. Дра го цен је и за кљу чак да код те о ри је 
про на ла зи мо не са мо еле мен те чи ње нич ног већ и еле мен те фан-
та зи је што са по себ ном на дах ну то шћу аутор опи су је у сег мен ту 
ко ји но си на зив „По ли ти ка као умет ност илу зи је“, ко ји се ба зи ра 
на Хе ге ло вом по и ма њу есте ти ке. Пра ви се и ди стинк ци ја на по љу 
од но са из ме ђу те о ри је по ли ти ке и  по ли тич ке фи ло зо фи је. Док се 
те о ри ја по ли ти ке за сни ва на чи ње ни ца ма, а тек он да и на хи по те-
за ма, по ли тич ка фи ло зо фи ја по чи ва на мо рал ним, ре ли гиј ским, и 
ме та фи зич ким вред но сти ма ко је се на ла зе из ван по ли тич ке ре ал-
но сти. Си ме у но вић ис ти че да по ли тич ку на у ку пра ти сен фи ло зо-
фи је као пре део ње ног ро ђе ња. Та ко је би ло у ста рој ан ти ци, та ко 
је и у мо дер ном до бу. Та ко ђе се на ла зи ко ре ла ци ја из ме ђу по ли ти ке 
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и фи ло зо фи је уз по моћ две спо не: по ли тич ке те о ри је и по ли тич ке 
фи ло зо фи је. 

Дру ги део књи ге је по све ћен об ра ди по ли ти ко ло шких ка те го-
ри ја, па се у том кон тек сту об ра ђу је по јам по ли тич ке за јед ни це као 
глав но по ље ан тич ке по ли ти ке. Због то га је пр во за јед нич ко до бро 
био осе ћај си гур но сти  ко ји про из и ла зи из за јед ни штва. Из у ча ва-
ју ћи про бле ме у кла си фи ка ци ји и од ре ђе њу по ли ти ке и по ли тич ког 
аутор ис ти че су бјек тив ност ко ја је по себ но свој стве на дру штве ним 
на у ка ма. На осно ву то га је мо гу ће за ко ра чи ти у сфе ру спе ку ла ци је 
ко ја ре зул ти ра из во ђе њем сле де ћег за кључ ка: на у ка о по ли ти ци је 
би ла и оста ла слу шки ња по ли ти ке. Ов де под по ли тич ком на у ком 
Си ме у но вић под ра зу ме ва фе но мен episteme ко ји те жи ка веч ној 
исти ни и да је ис ка зе о оно ме што по сто ји у чо ве ко вој ствар но сти. 
Та кон ста та ци ја нас под се ћа на Хе ге ло ву ми сао о то ме да је свој-
ство на у ке је ди но исти на и да је ван исти не бес пред мет но ела бо ри-
ра ти по јам на уч ног. 

Иако је сво је пр ве ко ра ке у исто ри ји чо ве чан ства по ли ти ка на-
пра ви ла ја ко дав но, она је као на у ка че сто оспо ра ва на упра во због 
то га што ка сно ула зи на вра та уни вер зи те та.  Ана лог но са раз во јем 
свет ске на у ке, аутор пом но пра ти и ево лу тив ни раз вој по ли ти ке у 
нас, ис ти чу ћи ка ко је тек по зни два де се ти век от шкри нуо  уни вер-
зи тет ска вра та по ли тич ким на у ка ма у Ср би ји.

Про блем де фи ни са ња је свој ствен не са мо по ли тич ким, већ и 
свим дру штве ним на у ка ма. У том по љу се нај че шће пра ве две гре-
шке, до бро за па жа аутор. Пр ва је из во ђе ње де фи ни ци ја из са ме ем-
пи ри је, а дру га кон сти ту и са ње де фи ни ци ја на осно ву те о риј ских 
ста во ва. Ре ше ње је у ко о пе ра ци ји из ме ђу те о ри је и прак се што им-
пли ци ра за кљу чак да су нај бо ље де дук тив не де фи ни ци је, јер се та-
да у пот пу но сти по шту је пра ви ло уса гла ше но сти де фи ни ци је са  
по ја вом. Си ме у но вић пра ви за ни мљи ву и не сва ки да шњу па ра ле лу 
из ме ђу по ли ти ко ло ги је и ме те о ро ло ги је ис ти чу ћи ка ко се за обе на-
у ке ин те ре су ју сви, јер се и ти чу свих, али да им је за јед нич ко и то 
што је и је зик ко јим се ко ри сте че сто не ја сан и ро го ба тан.

У об ја шња ва њу ка те го ри ја на пра вљен је ве ли ки по мак у кла-
си фи ка ци ји по ли тич ког, што се у нај ве ћој ме ри од но си на по јам 
др жа ве ко ји се раз ма тра кроз фун да мен тал не ле ги ти ми зи ра ју ће 
кон цеп те. Моћ, власт, си ла и на си ље су мар кант на обе леж ја по-
ли ти ке од вај ка да, та ко да је по себ на па жња по све ће на њи хо вом 
про фи ли са њу. При ли ком  од ре ђе ња ових фе но ме на аутор пра ви 
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су штин ску де мар ка ци ју из ме ђу мо ћи, си ле и на си ља на ла кон ски 
на чин: си ла је сред ство оства ре ња и одр жа ња мо ћи, а на си ље је 
на чин по ка зи ва ња и спро во ђе ња мо ћи. Овај од нос на пр ви по глед 
слич них, а опет раз ли чи тих фе но ме на је би тан за пра вил но по ста-
вља ње пој мо ва у по ли тич ким на у ка ма. 

Дра ган Си ме у но вић је по још не че му ову књи гу учи нио по себ-
ном. На и ме, он је кон тро верз ни по јам по ли тич ке за ве ре из а на ли-
зи рао на вр стан на чин ис ти чу ћи ду а ли стич ки од нос чо ве ка пре ма 
пре ма тај ни ко ја је не из о став ни еле мент за ве ре - свитежедасачу
вајусвојетајнеидаоткријутуђе. И не са мо то: он је де фи ни сао 
по не ки ма не де фин љи ве фе но ме не (по пут по ме ну те по ли тич ке за-
ве ре), што раз би ја сте ре о тип ност и уоби ча је ну ушто гље ност ко је 
углав ном пра те пи са ње уџ бе ни ка, што  да је још ве ћи зна чај ње го-
вом Уводууполитичкутеорију. 

У де лу књи ге по све ће ном иде о ло ги ји да та је  по ред њи хо вог 
за ни мљи вог од ре ђе ња и ја сна си сте ма ти за ци ја по прин ци пу по де-
ле на оп ште и пар ти ку лар не. Ли бе рал на, кон зер ва тив на, со ци ја ли-
стич ка и на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ула зе по Си ме у но ви ћу у кор-
пус оп штих иде о ло ги ја док под пар ти ку лар не иде о ло ги је под во ди 
фе ми ни зам, еко ло ги зам, ка то ли ци зам, џи ха ди зам и гло ба ли зам. 

Дра ган Си ме у но вић је ела бо ри рао све фун да мен тал не по ли-
тич ке ка те го ри је али  и оне на о ко ма ње бит не, ме ђу ко ји ма тре ба 
не из о став но спо ме ну ти ње го во од ре ђе ње по ли тич ке кул ту ре и сти-
ла. За ње га по ли тич ка кул ту ра пред ста вља дво стру ку вр сту „ори-
јен та ци о ног од но ше ња“ пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и вред-
но сти ма ко је су од ли ка јед ног дру штве ног си сте ма. За по ли тич ки 
стил ко ји ва жи као не што не у хва тљи во, он ка же да се ипак мо же 
де фи ни са ти као „стал ни на чин де ла ња по је дин ца, ко лек ти ви те та 
или ин сти ту ци је у по ли ти ци ко ји је је дин ствен или до вољ но раз-
ли чит од уоби ча је ног да би се мо гао при сва ком по на вља њу пре по-
зна ти као исти. У по ли ти ци“, твр ди Си ме у но вић, „стил има ви ше 
по јав но, естет ско и ко му ни ка ци о но не го вре мен ско зна че ње“. 

По себ но ме сто у књи зи је по све ће но фе но ме ну де мо кра ти је 
ко ја по Си ме у но ви ћу иде у па ру са сло бо дом. Иако чо век це лог 
жи во та стре ми сло бо ди, те шко је пре по зна је, али је још те же за др-
жа ва. Упра во због то га се ис ти чу пет усло ва сло бо де: ал тер на ти ва, 
свест о по сто је ћим мо гућ но сти ма, ауто ном ни из бор, де лат ност по 
ауто ном ном из бо ру и на кра ју од су ство кон тро ле и при ну де. 
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Гло ба ли за ци ја и но ви свет ски по ре дак  су те ме ко ји ма Си ме у-
но вић за вр ша ва упо зна ва ње пу бли ке са све том по ли тич ке те о ри је. 
Ње гов ис тан чан на уч ни дух по ка зу је сми сао за де таљ ну ана ли зу 
фе но ме на те ис ти че да је гло ба ли за ци ја - про цес, гло ба ли зам – иде-
о ло ги ја, док је „но ви свет ски по ре дак“ – си стем. Ова кво пој мов но 
пре ци зи ра ње ове три ве о ма срод не по ја ве  је одав но би ло по треб но  
да би се из бе гло њи хо во, ина че че сто по и сто ве ћи ва ње услед не по-
зна ва ња гра ни ца ко ји ма се јед на по ја ва одва ја од дру ге. 

На уч на мо но гра фи ја Уводуполитичкутеоријује  ори ги нал но 
де ло ко је има ши ру еду ка тив ну функ ци ју. Она сво јим но вим при-
сту пом и аутен тич ним ми са о ним за хва ти ма ре де фи ни ше мно ге фе-
но ме не и ко ри гу је на ше зна ње у обла сти по ли тич ких на у ка, јер су 
оне као и све дру ге дру штве не на у ке ва ри ја бил ног ка рак те ра.  Сто-
га ова књи га има и про све ти тељ ску функ ци ју. Ње ним чи та њем ла-
ко ула зи мо у свет по ли ти ко ло шких фе но ме на, от кри ва мо пре гршт 
пот пу но ра зу мљи вих де фи ни ци ја, ја сно уоча ва мо узроч но-по сле-
дич не ве зе ме ђу ра зним по ли ти ко ло шким ка те го ри ја ма, и оно што 
је нај зна чај ни је, уз по моћ аутен тич не на уч не ми сли Дра га на Си ме-
у но ви ћа обо га ћу је мо и опле ме њу је мо дух са зна ња. 
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