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ДА ВОР СТРИ КА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА И ЕТ НИЧ КИ СУ КО БИ  
У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

„По ли тич ка кул ту ра је са став ни дио јед ног ши рег про це са у 
окви ру укуп ног дру штве ног и по ли тич ког жи во та чи ја је основ на 
функ ци ја, при је све га да ар ти ку ли ше же ље, пре фе рен ци је и ин те
ре се гра ђа на и пре о бра зи их у ре ле вант не по ли тич ке за хтје ве. Она 
је ин те грал на цје ли на по ли тич ких ста во ва, ври јед но сти, тра ди ци
је, со ци ја ли за ци је, ин сти ту ци ја, ма те ри јал них прет по став ки као 
и свих дру гих кул тур них фе но ме на ко ји се ти чу по ли тич ких од но са 
и ме ха ни за ма осва ја ња и оства ри ва ња вла сти.”1 Да кле, по ли тич ка 
кул ту ра об у хва та цје ло куп ну сфе ру по ли ти ке. На осно ву ис тра жи
ва ња по ли тич ке кул ту ре и схва та ња ње ног зна ча ја за функ ци о ни
са ње по ли тич ких си сте ма мо же мо да твр ди мо да су по ли тич ке 
ин сти ту ци је пра зне љу шту ре уко ли ко ни су по ве за не и уко ли ко 
се не за сни ва ју на од ре ђе ној по ли тич кој кул ту ри, тј. на ври јед но
сти ма и зна њи ма ко је јед на по ли тич ка кул ту ра но си са со бом. Пре
ма то ме, уко ли ко од ре ђе на по ли тич ка кул ту ра не мо же да по др жа
ва од ре ђе ни по ли тич ки си стем, та да су ве о ма ма ле шан се за успјех 
то га си сте ма. Ова кав при мјер има мо у Бо сни и Хер це го ви ни. На и ме, 
бо сан ско хер це го вач ко дру штво је до че ка ло де мо кра ти ју и де мо
крат ске ин сти ту ци је без раз ви је не де мо крат ске по ли тич ке кул ту
ре, са по сто је ћом ау то ри тар ном по ли тич ком кул ту ром, што је оте
жа ло им пле мен та ци ју де мо крат ских ин сти ту ци ја и де мо крат ско 
функ ци о ни са ње зе мље, те су по ли тич ке па р ти је и по ли тич ки ли де
ри, не спрем ни за де мо кра ти ју и без ика квог де мо крат ског ис ку ства, 
по ве ли зе мљу у по ли тич ко на си ље и ет нич ке су ко бе.

1 Бра ни слав Сте ва но вић, Де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра као по ли тич-
ко-кул тур ни иза зов бал кан ских на ро да, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш 2007, 296.
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По ли тич ка кул ту ра као си стем ври јед но сти

По ли тич ка кул ту ра пред ста вља цје ло куп ни си стем ври јед
но сти, на ви ка и мен та ли те та, те сво је вр сни по ли тич ки опус јед ног 
дру штва. По треб но је ис та ћи да се по ли тич ка кул ту ра углав ном 
ди је ли на де мо крат ску и ау то ри тар ну. Сва ко дру штво га ји и раз
ви ја од ре ђе ни тип по ли тич ке кул ту ре, сход но тра ди ци ји и исто риј
ским окол но сти ма ко ји ма је би ло из ло же но.

Нај ве ћа опа сност до ла зи у тре ну ци ма до ми на ци је ау то ри тар не 
по ли тич ке кул ту ре ко ја на ста је као ре зул тат од су ства де мо кра ти
је и де мо крат ских по ли тич ких про це са уну тар од ре ђе ног дру штва, 
усљед по ко ре но сти то га дру штва од стра не дру гих на ро да, или 
не до вољ ног еко ном ског и дру штве но по ли тич ког раз во ја, јед ном 
ријечjу – усљед од су ства де мо крат ских по ли тич ких ври јед но сти 
и тра ди ци је, што са мим тим под ра зу мје ва јед ну кон зер ва тив ни ју 
и за тво ре ни ју за јед ни цу. Уко ли ко ова квој си ту а ци ји до да мо и сље
де ћу ком по нен ту, а то је по сто ја ње мул ти ет нич ког дру штва у ко ме 
вла да ју осје ћа ња не по вје ре ња и стра ха из ме ђу раз ли чи тих гру па, 
он да има мо иде ал не усло ве за раз ви ја ње сте ре о ти па, што ути че 
на ства ра ње ми то ва и раз вој ксе но фо би је. Бо сан ско хер це го вач ко 
дру штво је би ло дру штво из ра зи то скло но ми то ви ма, тј. ми то ло
ги за ци ји од ре ђе них по ја ва те сте ре о тип ном дје ло ва њу пре ма сво
јим су сје ди ма као ре зул та ту исто риј ских окол но сти. Ово је пред 
по че так ору жа них су ко ба 1992. го ди не ути ца ло на ши ре ње ксе
но фо би је, ко ја се очи то ва ла у те жњи ка ства ра њу ет нич ки чи стих 
про сто ра, што је др жа ву во ди ло у еска ла ци ју су ко ба. По че так ра та 
и из у зет но ви сок ин тен зи тет су ко ба мо гу да об ја сне те зу да је ства
ра ње сте ре о ти па и раз вој ксе но фо бич но сти мо ћан ин стру мент у 
ру ка ма за го вор ни ка по ли тич ких су ко ба. По сто ја ње сте ре о ти па и 
ксе но фо бич но сти мо же мо схва ти ти као ре зул тат по сто ја ња ау то
ри тар не по ли тич ке кул ту ре, о че му го во ри и Адо р но. Адор но во 
дје ло Ау то ри тар на лич ност нам је отво ри ло мо гућ ност за де фи
ни са ње основ них ка рак те ри сти ка ау то ри тар не лич но сти. На и ме, 
Адо р но сма тра да је ау то ри тар на лич ност она ко ја по сје ду је ја ке 
али до ста ам би ва лент не дис по зи ци је ка по ли тич кој вла сти и мо ћи. 
Пре ма на ла зи ма ње го ве сту ди је, кључ на оби љеж ја ау то ри тар не 
лич но сти су сље де ћа: „До ми на ци ја над под ре ђе ни ма, по кор ност 
пре ма над ре ђе ни ма, ви сок сте пен афи ли ја ци је ка по ли тич кој мо ћи, 
по тре ба да се сви јет пар ти ци пи ра у ви со ко струк ту рал ни, пре тје
ра на упо тре ба по ли тич ких сте ре о ти па.”2 По ред ових оби љеж ја 
ау то ри тар на лич ност је опи са на као су је вјер на у од но су са дру гим 

2 The o dor W. Ado r no, Тhe Aut ho ri ta rian Per so na lity, W. W. No r ton Com pany, 
New York 1993, 210.
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љу ди ма, те ју ка рак те ри ше из ра зи ти ци ни зам и осје ћа ње да се 
опа сне ства ри де ша ва ју у сви је ту. 

Вр ло ла ко мо же мо за кљу чи ти да тип по ли тич ке кул ту ре ко
јој би сва ко дру штво тре ба ло те жи ти је сте тип де мо крат ске по ли
тич ке кул ту ре, ко ја је ди ја ме трал но су прот на ау то ри тар ној по ли
тич кој кул ту ри. Гра ђа ни у де мо крат ским ре жи ми ма не гле да ју на 
соп стве ни дру штве ни по ре дак као на ри ги дан и не про мјен љив, 
ни ти као на од ре ђе ну хер ме тич ку ин сти ту ци о нал ну хи је рар хи ју 
од ре ђе ну ре ли гиј ским или дру гим ври јед но сти ма, већ као на чин 
да оства ре ин те ре се свих гра ђа на. Уко ли ко си стем и пред став ни ци 
вла сти не оства ру ју про спе ри тет не ин те ре се за за јед ни цу, тре ба 
вр ши ти од ре ђе не про мје не. Па р сонс сма тра да прет по став ка и 
ка рак те ри сти ка де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре је сте по сто ја ње 
кон сен зу са око од ре ђе них дру штве них пи та ња, раз ви је на то ле ран
ци ја из ме ђу гра ђа на и по ли тич ка од го вор ност ели та. Ме ђу тим, у 
исто ври је ме мо ра мо би ти свје сни и чи ње ни це да де мо кра ти ја ни је 
уви јек нај бо љи мо гу ћи на чин и оквир за рје ша ва ње свих дру штве
них су ко ба и про бле ма, ни ти је она мо гу ћа уко ли ко уну тар дру штва 
не по сто ји од ре ђе ни ба зич ни кон сен зус око ва жних пи та ња. Фу
ку ја ма сма тра да де мо кра ти ја мо же да рје ша ва пи та ња и про бле ме 
из ме ђу ин те ре сних гру па ко је ди је ле прет ход но по сто је ћи кон сен
зус, али дру ге вр сте не е ко ном ских од но са не мо же на ро чи то до бро 
да рје ша ва јер су они да ле ко твр до ко р ни ји. „Ли бе рал на де мо кра
ти ја мо же да бу де функ ци о нал ни ја за дру штво ко је је већ до сти гло 
ви сок сте пен дру штве не јед на ко сти и кон сен зу са у по гле ду од ре
ђе них дру штве них ври јед но сти, али за дру штва ко ја су ја ко по ла
ри зо ва на ка да су у пи та њу со ци јал на кла са, на ци о нал ност или 
ре ли ги ја, де мо кра ти ја мо же да бу де фор му ла за пат по зи ци ју и стаг
на ци ју.”3

Оно што се по ја вљи ва ло као про блем Бо сне и Хер це го ви не 
при је ра та, а у ве ли кој мје ри и на кон ра та, је сте пи та ње ба зич ног 
кон сен зу са. Бо сна и Хер це го ви на и да ље функ ци о ни ше и од у ви јек 
је и функ ци о ни са ла као на ци о нал на, а не гра ђан ска др жа ва, чи ме 
се на осно ву го ре об ја шње них пој мо ва те же оства ру је пи та ње су жи
во та и раз во ја истин ске де мо кра ти је у мул ти ет нич ким дру штви
ма. Осим то га бо сан ско хер це го вач ко дру штво ни је ни ка да има ло 
раз ви јен по јам и осје ћај по но са ни ти ло јал но сти пре ма сво јим ин сти
ту ци ја ма јер де мо крат ске ин сти ту ци је ни су ни по сто ја ле, а оно га 
тре нут ка ка да је до шло до по ку ша ја раз во ја де мо крат ских ин сти
ту ци ја до шло је и до ра та. „Ста бил на де мо кра ти ја по не кад за хтје ва 
ира ци о нал ну де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру и спон та но гра ђан

3 Френ сис Фу ку ја ма, Крај исто ри је и по след њи чо век, ЦИД, Под го ри ца 
1997, 140.
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ско дру штво из ра сло из пре ли бе рал не тра ди ци је.”4 Фу ку ја ма та
ко ђе го во ри о по себ ном ви ду па три о ти зма и де мо крат ске по ли тич
ке кул ту ре ко ји су сна жно по ве за ни са раз ви је ним и из гра ђе ним 
по но сом у од но су на де мо крат ске ин сти ту ци је вла сти те др жа ве. 
Та вр ста по но са у Бо сни и Хер це го ви ни ни је рав но мјер но оства ре
на. Ча рлс Ме ри јам је сма трао да „по ли тич ка ко хе зи ја нај не по сред
ни је за ви си од сна ге и чвр сти не по ли тич ке ло јал но сти, а на ро чи то 
од ме ђу соб них од но са по ли тич ке ло јал но сти и дру гих ти по ва ло јал
но сти (ло јал ност пре ма по ро ди ци, на ци ји, кла си итд.).”5 По ли тич
ка ло јал ност се оства ру је по ли тич ким тре нин гом. С дру ге стра не, 
по ли тич ки тре нинг и со ци ја ли за ци ја за ви се од аген са6 со ци ја ли
за ци је7.

Да би се раз ви ја ла де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, а са мим 
тим и де мо кра ти ја као си стем др жав ног уре ђе ња, по треб на је раз
ви је ност ка рак те ри сти ка као што су: са мо стал но јав но мње ње, 
ме ђу соб на то ле ран ци ја, скло ност ка ком про ми су, ди ја ло гу и ци
ви ли зо ва ном рје ша ва њу кон фли ка та ин те ре са. Оно што је ва жно 
ис та ћи је сте да ова кве ври јед но сти тре ба раз ви ја ти про це сом со
ци ја ли за ци је и по ли тич ког тре нин га. Ме ђу тим, бо сан ско хер це го

4 Исто, 341.
5 Cha r les Mer ri am, The ma king of Ci ti zens, Te ac hers Col le ge Press, Co lum bia 

Uni ver sity, New York 1931, 9.
6 По ли тич ко на сље ђе је вр ло бит но за функ ци о ни са ње и при ро ду по ли тич

ке вла сти, а фор ми ра ње по ли тич ке кул ту ре за ви си од про це са со ци ја ли за ци је. 
Про це си со ци ја ли за ци је ле же на два сту ба или два аген са. Пр ви агенс со ци ја ли
за ци је пред ста вља по ро ди ца. Уну тар по ро ди це сти че мо пр ве ври јед но сти, по гле
де на сви јет, раз ви ја мо сво је пр во бит не ори јен та ци је, ко је ће ка сни је ути ца ти 
на ства ра ње и раз вој на ше лич но сти. Дру ги агенс со ци ја ли за ци је пред ста вља 
дру штво са сво јим ин сти ту ци ја ма. Да кле, осим по ро ди це, си стем ври јед но сти 
пре у зи ма мо и од ши ре за јед ни це у ко јој се на ла зи мо и чи ји смо члан. Та ко се 
при је све га дје ца уче дру штве ним ври јед но сти ма у то ку сво га обра зо ва ња, тј. 
у шко ла ма. Пре ма то ме, уко ли ко ви ди мо да је по ли тич ка кул ту ра про цес усва
ја ња и пре но ше ња већ по сто је ћих ври јед но сти, он да ви ди мо ко ли ко је дуг пе
ри од по тре бан да се већ по сто је ће ври јед но сти, ко је се ге не ра ци ја ма пре но се с 
ко ље на на ко ље но, про мје не. Гра ђа ни БиХ су кроз ве ћи ну сво је исто ри је со ци
ја ли зо ва ни у ау то ри тар ним ин сти ту ци ја ма.

7 „По ли тич ка со ци ја ли за ци ја је про цес ко ји по чи ње у нај ра ни јој фа зи 
жи во та ин ди ви дуе и из ра жа ва се у сло же ној мре жи ин тер ак ци ја из ме ђу ин ди
ви дуе и дру штва. Са ста но ви шта дру штва, по ли тич ка со ци ја ли за ци ја се опре
дје љу је као цје ли на про це са пу тем ко јих дру штво, дје ло ва њем раз ли чи тих 
аге на са по ли тич ке со ци ја ли за ци је, пре но си фун да мен тал на по ли тич ка зна ња, 
осје ћа ња, ври јед но сти, но р ме и об ли ке по на ша ња на при пад ни ке дру штва. 
Дру гу стра ну по ли тич ке со ци ја ли за ци је чи ни оспо со бља ва ње ин ди ви дуа оним 
спо соб но сти ма и по тен ци ја ма ко је им омо гу ћа ва ју да дје лу ју као по ли тич ки 
ак те ри у окви ру од ре ђе ног по ли тич ког си сте ма и но се од го ва ра ју ће по ли тич ке 
функ ци је. Ин тер ак ци ја дру штва и ин ди ви дуе је уза јам на. Ин ди ви дуа ни је са мо 
објект со ци ја ли за ци је, па си ван ре ци пи јент ути ца ја у по ли тич кокул тур ној 
мре жи, она и са ма со ци ја ли зу је.” Ми лан По ду на вац, По ли тич ка кул ту ра и по-
ли тич ки од но си, Чи го ја штам па, Бе о град 2008, 91.
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вач ко дру штво је ка рак те ри са ло по сто ја ње из ра зи тог не по вје ре ња 
из ме ђу ње них кон сти ту тив них на ро да, што је до ве ло до по сто ја ња 
стра ха, ко ји као ира ци о нал на по ја ва ути че на ира ци о нал но по на
ша ње и до во ди до ши ре ња мр жње, не то ле ран ци је и на кра ју су ко ба. 
Од но си из ме ђу ли де ра на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни би ли су 
оби ље же ни од но сом и осје ћа њи ма не по вје ре ња, што се мо же схва
ти ти као је дан од раз ло га ши ре ња не то ле ран ци је и не схва та ња ме
ђу соб них за хтје ва, чи ме су оте жа ни пре го во ри о сма ње њу су ко ба 
и ра зр је ша ва њу на пе то сти. 

Основ не по сље ди це не раз ви је но сти де мо крат ске по ли тич ке 
кул ту ре под ра зу мје ва ле су од су ство де мо кра тич но сти из ме ђу на
ро да и ње го вих ли де ра, од су ство то ле ран ци је и не спрем ност на 
су жи вот. Не до ста так кон сен зу са око нај бит ни јих по ли тич ких пи
та ња – као што су бу дућ ност по ли тич ког си сте ма, пи та ња не за
ви сно сти, раз ви је но сти стра ха, ксе но фо бич ност, ау то ри та ри зам 
– имао је за по сље ди цу ору жа ни су коб. 

 Вје ко слав Бу ти ган ка же: „Са гле ди шта са вре ме не европ ске 
ти по ло ги је по ли тич ких кул ту ра на Бал ка ну, пре о вла да ва ју па сив
не, по сма трач ке, кли јен те ли стич ке, а ма ње ак тив не, про тест не, 
ау то ном не и гра ђан скопар ти ци па тив не вр сте по ли тич ке кул ту ре. 
Ови ти по ви по ли тич ке кул ту ре, као суб кул ту ре фор ми ра ју се у 
свим бал кан ским дру штви ма, у за ви сно сти од сте пе на со ци јал но
еко ном ског ста ту са њи хо вих при пад ни ка, од њи хо вог обра зо ва ња, 
уз ра ста, по ла и при пад но сти со ци јал но про фе си о нал ним, ет нич
ким, ре ли ги о зним и по ли тич ким гру па ма и ор га ни за ци ја ма.”8 До са
да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју да су те мељ не ври јед но сти на ро да 
Бал ка на ве за не за по сто ја ње на ци о нал ног и ре ли гиј ског иден ти те та. 

Бо сан ско хер це го вач ки на ро ди су по дје ље ни углав ном усљед 
исто риј ских окол но сти и ре ли гиј ских иден ти те та. Хан тинг тон 
сма тра да ли ни ја раз гра ни че ња свјет ских ци ви ли за ци ја про ла зи 
кроз Бо сну и Хер це го ви ну, дје ле ћи је та ко на зо не ути ца ја три 
ве ли ке свјет ске ци ви ли за ци је: хри шћан ство (ка то ли чан ство и пра
во сла вље) и ислам. 

По ли тич ко на сље ђе и ау то ри тар на по ли тич ка кул ту ра  
бо сан ско хер це го вач ких на ро да

По ли тич ко на сље ђе на ро да у Бо сни и Хе р це го ви ни је то та
ли тар но јед но стра нач је, у ко јем је по сто ја ла пот пу на кон тро ла над 
по ли тич ким дје ло ва њем, али не ри јет ко и над дру гим об ли ци ма 

8 Вје ко слав Бу ти ган, По ли тич ка кул ту ра на Бал ка ну, Фи ло зоф ски фа кул
тет, Ниш 2000, 7–8.
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жи во та и дје ло ва ња љу ди, тј. гра ђа на, од стра не јед не по ли тич ке 
па р ти је, са ње ним бит ним по лу га ма вла сти: по ли ци јом и вој ском. 
Пре ма то ме, на осно ву ова квих ка рак те ри сти ка за кљу чу је мо да 
су по сто ја ли иде ал ни усло ви за раз вој ау то ри та р не и по да нич ке 
по ли тич ке кул ту ре. Та ња То пић ка же: „Ни смо по зна ва ли, као ни 
оста ле зе мље из со ци ја ли стич ког ла ге ра, по јам ци вил ног дру штва, 
ви ше стра нач ки си стем, пар ла мен та ри зам, гра ђан ске сло бо де и 
пра ва. На ша по ли тич ка кул ту ра би ла је па ро хи јал на и по да нич ка, 
ау то ри тар на, а наш гра ђа нин уо кви рен у ко лек тив не иден ти те те, 
склон во ђа ма, сли је по им одан и по слу шан. Око ва ко лек тив ног 
ни смо се ни да нас осло бо ди ли, ЈА је у пот пу но сти пот чи ње но од 
стра не МИ.”9 Ми лан Ма тић ефект но за кљу чу је: „Пре о вла да вао је 
тра ди ци о на ли зам у по ли тич кој со ци ја ли за ци ји.”10 

Га бри јел Ал монд је на 14. ме ђу на род ном кон гре су за по ли тич
ке на у ке 1988. го ди не у Ва шинг то ну пред ви дио зна чај по ли тич ке 
кул ту ре, тј. де фи ци та де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре у ис точ ној 
Евр о пи као мо гућ ност за не у спје лу де мо кра ти за ци ју, ре кав ши да 
ће де мо кра ти ји не при мје ре на по ли тич ка кул ту ра би ти глав ни про
блем тих зе ма ља у на ред ном раз до бљу.11 Ка да го во ри мо о ау то ри
тар ној по ли тич кој кул ту ри као што смо ре кли она пред ста вља 
по ли тич ку кул ту ру ка рак те ри стич ну за ону вр сту дру шта ва у 
ко ји ма по сто ји де фи цит пар ти ци па ци је, тј. не до ста так гра ђан ске 
сви је сти за до га ђа је и де ша ва ња уну тар за јед ни це. Ал монд и Ве р ба 
сма тра ју да по сто ја ње по да нич ке по ли тич ке кул ту ре ства ра по да
нич ки став пре ма ау то ри те ту, али у исто ври је ме и же љу за по
сто ја њем ау то ри те та или ли де ра, те спрем ност за жр тво ва ње или 
му че ни штво у скла ду са иде јом и за иде ју. Сма тра се да ау то ри
тар ну по ли тич ку кул ту ру раз ви ја ју она дру штва ко ји ма је би ло 
ус кра ће но по сто ја ње де мо крат ских ин сти ту ци ја или де мо крат ске 
по ли тич ке кул ту ре. 

Уко ли ко по ку ша ва мо да са гле да мо и де фи ни ше мо бал кан ске 
на ро де као при пад ни ке ове гру па ци је по ли тич ке кул ту ре, мо ра ли 
би смо ис та ћи сље де ће ка рак те ри сти ке. Исто ри ја је у ве ли кој мје ри 
ути ца ла на на ста нак и раз вој ау то ри тар не по ли тич ке кул ту ре и 
код срп ског на ро да. Од ре ђе ни свјет ски те о ре ти ча ри сма тра ју да је 
срп ски на род из ра зи то ау то ри та ран и да би се пре ма то ме он мо гао 

9 Та ња То пић, „Хи брид ни ре жим и по ли тич ке па р ти је у Бо сни и Хер це го
ви ни”, у: Со цио-пси хо ло шки про фил гла са ча и ап сти не на та у Бо сни и Хер це-
го ви ни, при ре дио Ср ђан Пу ха ло, Арт принт, Ба ња Лу ка 2007, 21.

10 Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком обра сцу, Ин сти тут за дру штве не 
на у ке, Бе о град 2000, 18.

11 Та ња То пић, „Хи брид ни ре жим и по ли тич ке па р ти је у Бо сни и Хер це
го ви ни”, 21.
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сма тра ти основ ним узроч ни ком ет нич ких су ко ба у Бо сни и Хер
це го ви ни то ком су ко ба де ве де се тих го ди на. Ме ђу тим, по треб но 
је до бро по зна ва ти исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не да би се мо гле 
да ва ти та ко смје ле и те шко од бра њи ве тврд ње.

За по сто ја ње ау то ри тар не по ли тич ке кул ту ре код бо сан ско
хер це го вач ких на ро да мо же мо кри ви ти огро ман број ау то ри тар них 
ре жи ма и цар ста ва ко ји су ви је ко ви ма об у хва та ли про стор Бо сне 
и Хер це го ви не. При је све га, има мо пе ри од од ско ро ви ше од 500 
го ди на ко ји је оби ље жи ла до ми на ци је Осман лиј ског ца р ства. По
сто ја ње ту р ске ца ре ви не и срп ско роп ство, али и роп ство оста лих 
на ро да, оста ви ли су трај не ка рак те ри сти ке по функ ци о ни са ње и 
по на ша ње срп ског ет но са у на ред ним де це ни ја ма и сто ље ћи ма. 
На кон од ла ска ту р ских осва ја ча бо сан ско хер це го вач ки на ро ди су 
јед ну ца ре ви ну за ми је ни ли дру гом, Ау стро у гар ском ца ре ви ном, 
ко ју је та ко ђе ка рак те ри са ло по сто ја ње кон зер ва тив ног ре жи ма, 
ка рак те ри стич ног за сва ку ца ре ви ну. Бо сан ско хер це го вач ки на ро ди 
ни у овој тво ре ви ни ни су мо гли ис по љи ти соп стве не ин те ре се ни ти 
оства ри ти сво је на ци о нал не аспи ра ци је и ци ље ве. Ру ку на ср це, 
Ау стро у гар ска мо нар хи ја се по зи тив но раз ли ко ва ла од Ту р ске по 
мно го че му, по чев ши од ин ве сти ци ја у ин фра струк ту ри и би ро кра
ти ји, па све до школ ства.

Ме ђу тим, не што ви ше од три де сет го ди на би ло је по треб но 
да се по ли тич ка си ту а ци ја још јед ном про мје ни, отва ра ју ћи овај 
пут вра та Кра ље ви ни СХС, са Бо сном и Хер це го ви ном као др жа
вом чла ни цом. У овој др жа ви му сли ма ни, као ве ли ки дио ста нов
ни штва Бо сне и Хер це го ви не, ни су при зна ва ни као на род, а Кра
ље ви на ни је чи ни ла ве ли ке ко ра ке ка де мо кра ти за ци ји већ та да 
по дје ље ног бо сан ско хер це го вач ког дру штва. Иа ко је овај пе ри од 
остао упам ћен по ства ра њу пр вих по ли тич ких па р ти ја на те ри то
ри ји Бо сне и Хер це го ви не, оне ни су има ле ве ли ког ути ца ја на сре
ди шњу власт у Бе о гра ду, ни ти су има ле ве лику мо би ли за циј ску 
сна гу над углав ном ру рал ним и нео бра зо ва ним ста нов ни штвом 
Бо сне и Хер це го ви не. 

На кон сло ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бо сна и Хер це го ви на 
се за те кла у још јед ној цен тра ли зо ва ној тво ре ви ни (што прет по ста
вља од су ство де мо крат ских прин ци па де цен тра ли за ци је и из ра же не 
ло кал не ау то но ми је), ка ква је би ла со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја. 
Ову др жа ву оби ље жи ло је по сто ја ње јед не ко му ни стич ке па р ти је 
ко ја је би ла за ду же на за функ ци о ни са ње цје ло куп ног по ли тич ко
еко ном ског си сте ма, али и за функ ци о ни са ње са мо у прав ног со ци
ја ли зма. Овај пе ри од је оби ље жио раз ви је ни култ во ђе, ко ји је био 
ка рак те ри сти ка и ра ни јих тво ре ви на – кра ље ви на – али је мо жда 
ипак нај и зра же ни ји био у пе ри о ду дру ге Ју го сла ви је, ко ја је би ла 
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обо је на у цр ве не бо је иде о ло шког дје ло ва ња Ко му ни стич ке па р
ти је. Сли је па под ре ђе ност во ђи, страх од пар ти ци па ци је и по ку
ша ја оства ри ва ња сво јих гра ђан ских пра ва за че ти су у тур ској 
им пе ри ји, а еска ли ра ли у Ау стро у гар ској. Ус по ста вља ње дик та
ту ре у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, ко ја је под ра зу мје ва ла и за бра ну 
дје ло ва ња по ли тич ких па р ти ја у од ре ђе ном пе ри о ду, па све до 
ко му ни стич ке др жа ве ко ја ни је до пу шта ла кри ти чки од нос пре ма 
иде о ло шкој струк ту ри, под ра зу мје ва ла је раз вој си сте ма ко ји се 
ба зи ра на не до стат ку пар ти ци па ци је и на по да ни штву. 

Је дан од основ них про бле ма ме ђу на ро ди ма Бо сне и Хер це
го ви не био је не до ста так ме ђу на ци о нал ног по вје ре ња и страх од 
до ми на ци је јед ног на ро да уну тар Ју го сла ви је, при је све га срп ског, 
као до ми нант ног на ро да у Ју го сла ви ји. Овај страх, или исто риј ско 
ис ку ство ву че ко ри је не још из пр ве Ју го сла ви је, а пре се лио се и 
на са вре ме ну Бо сну и Хер це го ви ну. Пр ва Ју го сла ви ја, или пр во
бит но Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на ста ла је још на кон 
Пр вог свјет ског ра та и мо же мо ре ћи да је на ста ла као ре зул тат те жње 
ју жно сло вен ских на ро да за осло бо ђе њем од стра не оку па ци је, те 
за ства ра њем не за ви сних др жа ва ује ди ње них у јед ну ју жно сло
вен ску, брат ску по ро ди цу, тј. др жав ну за јед ни цу. Ме ђу тим, ка ко 
сма тра Ек ме чић, оно што се од по чет ка на мет ну ло као је дан од 
основ них про бле ма пр во Кра ље ви не Ју го сла ви је би ло је схва та ње 
по ко ме су у очи ма дру гих на ро да Ср би ви ђе ни као по бјед ни ци 
Пр вог свјет ског ра та, а ови су до жи вља ва ли Кра ље ви ну СХС, по
том и Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, као сво ју др жа ву, те је ди ни на чин 
на ко ји сви Ср би мо гу да жи ве за јед но, тј. да уну тар гра ни ца јед не 
др жа ве об је ди не свој на ци о нал ни и ет нич ки ко р пус.12„Ка ко је ври
је ме од ми ца ло, ма ло број ни на ро ди у СФРЈ су при чу о ју го сло вен
ству све ви ше до жи вља ва ли као по тај ни хе ге мо ни зам при пад ни ка 
нај број ни јег на ро да.”13 Про бле ми не по вје ре ња, сма тра Кец ма но вић, 
ле жа ли су и у сље де ћем: „Мир но доп ске пе ри о де по сли је Пр вог и 
Дру гог свјет ског ра та му сли ма ни, па и Хр ва ти, и ина че су до жи
вља ва ли као те рор срп ске ди на сти је Ка ра ђор ђе вић, те пар ти за на 
и ко му ни ста, ме ђу ко ји ма су убје дљи во до ми ни ра ли Ср би. Као 
што су, опет, ови по то њи му сли ма не и ка то ли ке, не без осно ва, 
сма тра ли ко ла бо ран ти ма и тур ског и ау стро у гар ског и ње мач ког, 
од но сно уста шког оку па то ра, и стал но им на би ја ли на нос сво је 
осло бо ди лач ке за слу ге.”14 С дру ге стра не, Ми лан По ду на вац сма
тра да се „пост ко му ни стич ка дру штва, осо би то она ко ја су об ли

12 Ми ло рад Ек ме чић, Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња: исто ри ја 
Ср ба у Но вом ве ку (1492–1992), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2011, 373.

13 Не над Кец ма но вић, Не мо гу ћа др жа ва, Глас Срп ске, Ба ња Лу ка 2007, 64.
14 Исто, 105.
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ко ва на на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, за сни ва ју на осо би тој фор
му ли ти ра ни је ве ћи не у чи јем је те ме љу јед на ор га ни ци стич коко
му ни тар на и не ин ди ви ду а ли стич ка фо р му ла ет нич ког на ци о на ли
зма. При мјер Ју го сла ви је и дру гих ис точ но е вроп ских фе де ра ци ја 
по ка зу је да се све ове за јед ни це су о ча ва ју са ма њин ским про бле
ми ма као фак то ром пер ма нен тне кри зе ле ги ти ми те та.”15

Осим то га, уко ли ко узме мо у об зир ту ма че ња Јо ва на Цви ји ћа, 
ко ји сма тра да се Ср би као на род ди је ле на оне ди нар ског ти па и 
оне мо рав ског ти па, уо чи ће мо и дру ге ка рак те ри сти ке срп ског 
мен та ли те та те, уко ли ко их спо ји мо са срп ском рат нич ком исто
ри јом ко ју су оби ље жи ли број ни ра то ви, по ста је ја сно ода кле мен
та ли тет ске пре ди спо зи ци је за по сто ја ње сте ре о ти па и су ко ба. 
Не над Кец ма но вић у сво ме дје лу До ме ти де мо кра ти је сма тра да 
оп ту жбе пре ма Ср би ма као ау то ри тар ном на ро ду до ла зе при је све
га са три адре се: „Од стра не За па да, од стра не Хр ва та и Бо шња ка, 
тј. од стра не су сје да и од стра не де мо крат ске опо зи ци је у ври је ме 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма.”16 На и ме, сма тра ло се да је ау то ри та р
ност је дан од раз ло га не у спје ле тран зи ци је и су ко ба. Што се ти че 
срп ског ау то ри тар ног на сље ђа, Ла тин ка Пе ро вић сма тра да оно 
за по чи ње још у пе ри о ду кра јем 19. ви је ка, ка да је Ср би ја би ла на 
пре крет ни ци, тј. ка да је би ра ла из ме ђу два пу та. „Окре та ње сво је 
ма ле кра ље ви не пре ма за па ду пу тем Обре но вић ке ди на сти је или 
окре та ње ка ис то ку пу тем Ка ра ђор ђе ви ћа, Ср би су иза бра ли Ис
ток, усљед сво је по ве за но сти са Ру си јом, те по мно ги ма на тај 
на чин ути ца ли на ка сни ју стаг на ци ју ка ко еко ном ску, та ко и обра
зов ну. Је дан кон цепт раз во ја ко ји су ар ти ку ли са ле стран ке ли бе
ра ла и на пред ња ка гу рао је Ср би ју, уз осло нац на Ау стро у гар ску, 
ка узо ру ма ле за пад но е вроп ске др жа ве, на су прот дру гом, ра ди
кал ском, по ко јем је не за ви сна др жа ва тре ба ло да оста не чу вар 
па три јар хал них ври јед но сти сло вен ске ци ви ли за ци је оли че не у 
ру ском на род ња штву. Они пр ви, ко ји су оку пља ли та нак слој обра
зо ва ног ста нов ни штва по сла бо ур ба ни зо ва ним ва ро ши ца ма и 
ко је је фа во ри зо вао двор, из гу би ли су исто риј ски пре суд ну по ли
тич ку бит ку са овим дру гим, ко ји су има ли ба зу у се ља штву, ко
је је чи ни ло 90 про це на та на ро да. Та ко су за у ста вље ни мо дер ни
за ци ја, би ро кра ти за ци ја, ра сло ја ва ње.”17 

Че до мир Чу пић сма тра да по сто је три основ на кул тур ноан
тро по ло шка раз ло га за раз вој ау то ри тар но сти код Ср ба, те их ди

15 Ми лан По ду на вац, Прин цип гра ђан ства и по ре дак по ли ти ке, Чи го ја 
штам па, Бе о град 2001, 176.

16 Не над Кец ма но вић, До ме ти де мо кра ти је, Чи го ја штам па, Бе о град 2005, 
194.

17 Исто, 196.



699

је ли на исто риј ске, ге о стра те шке и кул тур ноан тро по ло шке. О 
исто риј ским смо већ го во ри ли, а Чу пић сма тра да су ови раз ло зи 
ве за ни за роп ство и азиј ски де спо ти зам Ото ман ске им пе ри је. Гео
стра те шки раз ло зи ве за ни су за не по вољ ност жи во та у пред је ли
ма гдје се су да ра ју свје то ви, али и им пе ри јал не пре тен зи је ве ли ких 
на ро да и њи хо вих по ли ти ка. Жи вот на гра ни ци оста вио је те шке 
по сље ди це на срп ски на род: пси хо ло шку не си гу р ност и буд ност 
(„гра ни чар је не и спа ван чо вјек”), зеб њу и страх. Тре ћа гру па раз
ло га ве за на је за оби ча је, ре ли гиј ске и кул тур не обра сце.18 Уко ли ко 
овим ка рак те ри сти ка ма до да мо Цви ји ће ве осо би не чо вје ка ди нар
ског ти па као што су пла хо ви тост, хра брост, са мо по што ва ње, мо
же мо да схва ти мо да је на про сто ру Бал ка на код сва три бо сан
ско хер це го вач ка на ро да за и ста по сто ја ла ау то ри та р на по ли тич ка 
кул ту ра ко ја је по спје ши ла на ци о на ли зам и олак ша ла до ла зак на 
власт на ци о на ли стич ким ли де ри ма усљед не по вје ре ња ко је је по
сто ја ло ме ђу на ро ди ма, те усљед кла сич не ат мос фе ре стра ха и не
по вје ре ња. То до во ди до по дје ле у бло ко ве и гру пе, тј. до ти пич не 
бал ка ни за ци је ко ја се по ка за ла на пр вим де мо крат ским из бо ри ма, 
ка да су по вје ре ње до би ли на ци о нал ни ли де ри. На тај на чин су 
кон сти ту тив ни на ро ди у БиХ по ка за ли сво је не по вје ре ње пре ма 
сво јим ком ши ја ма, усљед раз ло га о ко ји ма смо го во ри ли. Сте рео
тип ност, не то ле ран ци ја и страх као ре зул та ти по ли тич ке кул ту ре 
оби ље жи ли су по че так де мо кра ти за ци је.

Ау то ри тар на по ли тич ка кул ту ра као пред у слов  
ет нич ких на пе то сти и су ко ба

Су коб на ста је као ре зул тат су прот них ин те ре са, ци ље ва, по
гле да и иде о ло ги ја. Ипак, су ко би су мно го из глед ни ји кад уну тар 
не ког дру штва по сто ји ау то ри тар на по ли тич ка кул ту ра. Та кво ми
шље ње ди је ли и Ра до мир Ми ла ши но вић ка да ка же: „Су ко би има ју 
сво ју идеј ну, иде о ло шку и по ли тич ку при пре му, ко ју ства ра ау то
ри та р на и де спот ска власт, ха ри змат ско по пу ли стич ки ли де ри, 
круг екс трем но де сни чар ске ква зи ин те ли ген ци је бли ске та квој 
вла сти и ди је ло ви не то ле рант ног све штен ства. Ши ру под ло гу 
на ци о нал них су ко ба чи ни те шка еко ном ска и дру штве на кри за, 
за о штре не ме ђу кла сне и уну тар кла сне по ли тич ке су прот но сти, 
ма сов на би је да, дру штве на и др жав на дез ин те гра ци ја. Али и со ци
јал нопси хо ло шка под ло га на ни воу ко лек тив не сви је сти. За то на
ци о нал ни су ко би на ста ју из ста ња ко лек тив ног ду ха јед ног на ро да 
ко ји је про из ве ден и оби ље жен по ра зом или сло мом тра ди ци о нал них 

18 Че до мир Чу пић, По ли ти ка и по зив, Чи го ја штам па, Бе о град 2002, 22–23.
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ху ма ни стич ких ври јед но сти као и гу бит ком те мељ них ори јен ти ра 
вла сти тог иден ти те та и мо ра ла. Из та кве ду хов не кли ме се ра ђа 
ау то ри тар на сви јест дру штве не ве ћи не, пси хо ло ги ја ни хи ли зма и 
све до зво ље но сти гдје си ла за мје њу је пра во.”19 Та ко ау то ри тар на 
сви јест по ста је не са мо основ но упо ри ште и пра ти лац већ и основ ни 
чи ни лац на ци о нал них кон фли ка та, на ци о на ли зма и на ци о нал шо
ви ни зма. Та ква ду хов на и дру штве на кли ма ка рак те ри ше на ро де 
у Бо сни и Хер це го ви ни.

Као и сви ет нич ки су ко би, та ко је и бо сан ско хер це го вач ки 
су коб имао сво ју ди на ми ку и ра сту ћу спи ра лу. Мо же мо за кљу чи ти 
да је сје ме су ко ба ле жа ло у исто риј ским омра за ма и ау то ри тар но
сти бо сан ско хер це го вач ког на ро да. Ани мо зи те ти су по сто ја ли од 
дав ни на, али под сти цај су ко би ма до ла зи на кон рас па да ин те гра
тив них еле ме на та20 СФР Ју го сла ви је. Та да до ла зи до по ли тич ке кри
зе за јед нич ке др жа ве, али и до еко ном ске кри зе ко ја је про у зро ко ва
ла све ве ће не за до вољ ство гра ђа на. Фру стра ци ја и не за до вољ ство 
ре флек то ва ли су се на су гра ђа не дру ге ет нич ке при пад но сти. 
По ду на вац сма тра да су на кон рас па да со ци ја ли зма кла сни не при
ја те љи за мје ње ни ет нич ким. У та квој кон сте ла ци ји ства ри до ла зи 
до ства ра ња ат мос фе ре стра ха, ко ји је при су тан у ве ћи ни мул ти
ет нич ких дру шта ва. Пре вла да ва страх од ма јо ри за ци је, пре гла
са ва ња, али и до об но ве исто риј ских стра хо ва од про го на. На ро ди 
Бо сне и Хер це го ви не се усљед та квих де ша ва ња окре ћу на ци о нал
ним стран ка ма, иде ло ги ја ма и про гра ми ма у ко ји ма су про на ла зи
ли за шти ту, а ко ји ни су има ли уни вер зал но рје ше ње за мир. То је 
под гри ја ва ло ет нич ке су ко бе и ра ди ка ли зо ва ло ста во ве гра ђа на. 
Ко нач на еска ла ци ја се до го ди ла на кон ре фе рен ду ма о не за ви сно
сти Бо сне и Хер це го ви не ко ји ни је имао по др шку свих ње них 
кон сти ту тив них на ро да. Хр ва ти и Му сли ма ни су би ли про тив 
остан ка БиХ у Ју го сла ви ји, јер су стра хо ва ли од до ми на ци је срп
ског ста нов ни штва у окр ње ној Ју го сла ви ји, те су гла са ли за не за
ви сност, док су Ср би сма тра ли да је њи хов на ци о нал ни ин те рес 
оста нак у Ју го сла ви ји. Ср би су ре фе рен дум ко ји је одр жан без 
њи хо ве са гла сно сти сма тра ли устав ним на си љем. Бо сна и Хер це
го ви на је уско ро при зна та од стра не во де ћих зе ма ља сви је та као 
не за ви сна др жа ва, иа ко су се и Хр ва ти у ме ђу вре ме ну ин сти ту

19 Ра до мир М. Ми ла ши но вић, Ср ђан М. Ми ла ши но вић, Осно ви те о ри је 
кон фли ка та, Фи лип Ви шњић, Бе о град 2007, 254.

20 Сти пе Ме сић, бив ши члан Пред сјед ни штва СФРЈ ис пред ре да хр ват ског 
на ро да, вр ло че сто је ис ти цао да је Ју го сла ви ја има ла три ин те гра тив на еле мен
та. Пр ви је био Ти то, чи ја је ха ри зма, мо же мо твр ди ти, би ла је дан од ва жни јих 
ко хе зив них фак то ра Ју го сла ви је, дру ги еле мент је би ла пар ти ја – Са вез ко му
ни ста, а као тре ћи ин те гра тив ни еле мент на ме ће се ЈНА са сво јим мо но по лом 
на фи зич ку при ну ду, вој ну си лу, тј. оруж је.
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ци о нал ноте ри то ри јал но ор га ни зо ва ли, што је во ди ло ка да љој 
се па ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. Осим то га, вла да у Са ра је ву је 
при зна та као зва нич на, иа ко ни је има ла кон тро лу ни над те ри то
ри јом, ни над цје ло куп ним ста нов ни штвом Бо сне и Хер це го ви не, 
ни ти је ње на вла да би ла при зна та као ле ги тим на од свих бо сан ско
хер це го вач ких гра ђа на. Су коб је на кон то га зна чај но и не за у ста
вљи во еска ли рао.

Пре ма то ме, ви ди мо да су ет нич ки су ко би на ста ли као ре зул
тат ве ли ког бро ја фак то ра ко ји су де це ни ја ма оп те ре ћи ва ли бо
сан ско хер це го вач ко дру штво, а до би ли су мо гућ ност еска ла ци је 
у по след њим го ди на ма функ ци о ни са ња за јед нич ке др жа ве Ју го
сла ви је. По ли тич ка и еко ном ска кри за, уз рас пад со ци ја ли зма и 
успон на ци о на ли зма, по бје да на ци о нал них па р ти ја са на ци о нал ним 
про гра ми ма у не де мо крат ском дру штву са раз ви је ном ау то ри тар
ном по ли тич ком кул ту ром – све је то омо гу ћи ло по че так су ко ба.

Оно што та ко ђе мо же би ти ве о ма ин ди ка тив но и ва жно за 
схва та ње су ко ба у Бо сни и Хер це го ви ни је су ста во ви Ла ри ја Дај
мон да, ко ји сма тра да је истин ска де мо кра ти за ци ја не мо гу ћа или 
се те же оства ру је уну тар му сли ман ског дру штва или ме ђу му сли
ман ским на ро ди ма.21 Дај монд сма тра да су му сли ман ска дру штва 
из ра зи то кон зер ва тив на и тра ди ци о нал на и да функ ци о ни шу као 
ши ро ка за јед ни ца вјер ни ка, јер ислам под ра зу мје ва ста ње по ко ме 
су сви му сли ма ни бра ћа, сма тра ју ћи на тај на чин да је ре ли гиј ски 
иден ти тет ва жни ји од на ци о нал ног. На тај на чин му сли ман ска 
дру штва од ба цу ју и сам по јам се ку ла ри за ци је.

Пре ма Дај мон ду, из о ста нак се ку ла ри за ци је ислам ских дру
шта ва пред ста вља ве ли ку оп струк ци ју за раз вој де мо крат ске по
ли тич ке кул ту ре. Еви дент но је да овај те о ре ти чар сма тра да се у 
та квим окол но сти ма не мо же спро ве сти успје шна се ку ла ри за ци ја 
дру штва, тј. одва ја ње цр кве од јав ног жи во та и по ли ти ке. Са мим 
тим, уко ли ко му сли ман ска дру штва не мо гу или не же ле да бу ду 
успје шно се ку ла ри зо ва на, он да не мо же мо го во ри ти о успје шној 
де мо кра ти за ци ји и спр о во ђе њу де мо крат ских про мје на, те вла да
ви ни пра ва ко ја се за сни ва на гра ђан ским а не на ре ли гиј ским за
ко ни ма, а ко ја је услов за де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру. Де мо
крат ска по ли тич ка кул ту ра пак пред ста вља на чин раз во ја то ле ран
ци је, кон зсен зу са и дру гих де мо крат ских ври јед но сти. 

На осно ву Дај мон до вих тврд њи и схва та ња мо же мо за кљу чи ти 
да је и му сли ман ски на род ка рак те ри са ла ау то ри тар на по ли тич ка 
кул ту ра, усљед исте по ли тич ке со ци ја ли за ци је ко ја је вр ше на и 

21 La rry Di a mond, The Glo bal Di ver gen ce of De moc ra ci es – Mu slims and 
De moc racy, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re 2001, 37.
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над оста лим бо сан ско хер це го вач ким на ро ди ма, али и усљед кул
ту ро ло шких ка рак те ри сти ка ко је су од ред ни це му сли ман ског мен
та ли те та.

За кљу чи мо: у ово ме ра ду смо пред ста ви ли основ не ка рак те
ри сти ке по ли тич ке кул ту ре на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни, али и 
основ не ка рак те ри сти ке по ли тич ке кул ту ре уоп ште. По ка за ли смо 
да су на ро ди Бо сне и Хер це го ви не ви је ко ви ма со ци ја ли зо ва ни у 
ау то ри тар ној по ли тич кој кул ту ри, што је на рав но до ве ло до од су
ства де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре, де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
де мо крат ске тра ди ци је, те де мо крат ског на чи на рје ша ва ња су ко ба. 
Ау то ри тар ну по ли тич ку кул ту ру ка рак те ри шу страх, не по вје ре ње, 
ксе но фо бич ност и сте ре о тип ност. Пре ма то ме, на ро ди Бо сне и Хер
це го ви не су про цес де мо кра ти за ци је до че ка ли не спрем но усли јед 
не по сто ја ња де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. Са мим тим гра ђа ни 
су због стра ха од ма јо ри за ци је, што је ре зул тат не по вје ре ња и ау то
ри тар не по ли тич ке кул ту ре, те стра ха од дру гих ет нич ких гру па 
гла са ли за на ци о нал не па р ти је и ли де ре на пр вим ви ше пар тиј ским 
из бо ри ма. Из бо ри су пред ста вља ли сво је вр сни по пис ста нов ни штва. 
Да кле, де мо кра ти за ци ја је омо гу ћи ла ле ги тим ни, де мо крат ски 
до ла зак на власт на ци о на ли стич ких еле ме на та у мул ти ет нич кој 
др жа ви са до ми нант ном ау то ри тар ном по ли тич ком кул ту ром, 
ко ји су ка сни је до ве ли до на си ља и ет нич ких су ко ба, те са мим тим 
спри је чи ли успје шну де мо кра ти за ци ју зе мље.




