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Реч поводом јубилеја
У временским брзацима технолошке еволуције, умножавања медија, експанзије електронске сфере и виртуелних
токова, у реалном животу индивидуа и колективитета десет
година живота једног часописа није кратак период. Време
се на изглед сажима, подлога енормног раста технолошких
могућности за исказивање теоријског и критичког мишљења
обележена је акцелeрацијом историјских токова. Брзина уочених дешавања је толика да су ретки тренуци погодни за
помно истраживање, разложно теоријско промишљање и
медитацију.
Динамични процеси глобализације у прве две деценије
новог века и миленијума испуњени су слабо разазнатим и
непредвиђеним догађајима. Атмосфера у којој се обрело и
српско друштво, народ-нација и држава, још увек је засићена неизвесностима бројних опасности структурне кризе која
прети да се изопачи у глобалну, континенталну и регионалну катастрофу. Условљена искуством дубоких поремећаја
друштвена критичка теорија се скоро нужно претвара у теорију кризе. Просперитет је, дабоме, друштвени циљ од кога
се не одустаје, али који упркос уложеним напорима често
узмиче пред кризним ударима.
*
Некоћ оптимистички промовисани идеал „живети као
сав нормални свет“ у међувремену је показао грубу полеђину у болној реалности петнаест година дуге и недовршене
транзиције. Кризни ковитлаци, који су силином светских померања у два сукцесивна налета обухватили и Србију, своје
несмирено извориште имају у средиштима планетарне моћи.
Историјски таласи којима су подвргнуте многе европске
земље, па и Србија, долазе из удаљених центара светског
система али се разгоревају локално, као кризне ситуације
на периферији и полупериферији, у појединим државама и
народима, међу грађанима. Иако је почетком века у Србији
будућност очекивана са великим надама, сви замишљени
циљеви, нажалост, нису остварени а понеки су и промашени.
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Глобализацијска условљеност феномена људског живота, интензивирање информатичких токова и све јача тежња
да се чињенични свет и истине о једном друштву, грађанима и нацији претворе у складиште критички необрађених
података, чини друштвене науке изузетним оруђем духовне
синтезе и културе уопште. У часописима се и даље огледа
ритам интелектуалног живота заједнице. И поред поменутог
ширења другачијих канала и мрежних форми интерактивног
комуницирања, часописи су остали медијум нешто споријег
али помнијег тумачења и разложенијег разумевања друштвених прилика. Утолико, у осавремењеном класичном и
електронском виду додуше, часописи и надаље удовољавају
научним, културним и друштвеним потребама.
*
Сплет разлога за покретање часописа Национални интерес стављен је на увид будућим читаоцима и широј јавности у Уводнику првог броја у лето 2005. године. „Идеја о
покретању часописа Национлани интерес настала је крајем
2004. године у кругу ванстраначких интелектуалаца окупљених око Института за политичке студије у Београду.
Била је то година у којој се навршило два века модерне српске државности, датума неупоредиве вредности и значаја за
национални идентитет и историјско битисање српског народа, за тадашње ослободилачке покрете балканских следбеника српске револуције, као и за тријумф демократског духа
грађанске Европе у свим њеним деловима.“
У Уводнику је, такође, образложена мотивација која се
у том времену тицала незадовољства чином званичног обележавања једног изузетно важног, заправо суштински значајног историјског догађаја који је одредио судбину српског
народа, али и „мучног стања у земљи и њеног пониженог
међународног положаја.“ Но, није само осећај неприкладности овлашног официјелног сећања на двестагодишњицу
од избијања Првог српског устанка и почетка обнове српске
државе 1804. године, потакла осниваче часописа на прегнуће
његовог изласка пред читаоце. У програмском Уводнику су
такође наведени и други бројни разлози за покретање на8

учног гласила које би на недвосмислен начин испољило карактер, како је речено у поднаслову, „теоријског часописа за
национална и државна питања“.
*
Јасна концептуална намера је исказана управо стога
што су национална и државна димензија у постјугословенској а ускоро, тачније од 2006. године и у пост-српскоцрногорској ситуацији, занемариване, остајући у другом
плану истраживачних и научних занимања. Поентирање
теоријских захвата у националну и државну проблематику
часописа налазило је оправдане разлоге и у чињеници да је
јавни простор у Србији био преплављен скептичким, аутодеструктивним и нихилистичким дискурсима који су своје
квазинаучне, а уствари идеолошке „шансе“ препознавали у
одреда негативним стањима националног и државног самоодрицања, малодушности и самопорицања.
У оснивачкој платформи часописа је наглашено да
нема ниједног општег и посебног разлога за губитак индивидуалног самопоуздања и колективне вере у сопствене
способности, чак и у одиста тешким историјским и социјалним приликама. У временима сваковрсних преиспитивања,
раскида и сучељавања са негативним социјалним, политичким и националним резултатима процеса деструкције
из протеклих времена, било је потребно уложити напор и
афирмисати непобитно позитивна национална достигнућа.
Осим упадљивих дисконтинуитета ваљало је, такође, сетити се неспорних континуитета респективних историјских
вертикала српског националног и државног идентитета. Јер
управо су Срби као окосни народ и Србија као стожерна
земља три некадашње Југославије, и пре њеног стварања у
исходу Великог рата, једини међу Јужним Словеним поседовали и исказивали снажне ослободилачке потенцијале и
аутентичну европску традицију државотворности, демократије и грађанства.
*
Часопис Национални интерес је почео да излази 2005.
године у тренутку када се над Државном заједницом Србије
и Црне горе наднео тамни облак раздвајања и ишчезнућа.
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Поменута двојна држава необичног назива била је последња
савезна и савезничка творевина јужнословенских народа.
Била је то, заправо, постсецесиона резидуална заједница у
којој су Срби и Црногорци, како се убрзо показало, тек на
одређено време задржали савез држава или, сасвим слично,
лабави конфедерални државни савез. Интегристичке снаге,
одважне и спремене да се заложе за опстанак заједничке државе, код мањег међудржавног партнера толико су ослабиле
да је разлаз република држава био скоро известан, што се
најзад и догодило.
У адхезионој српско-црногорској атмосфери се, такође,
показало да брутална и „пузајућа“ сецесија на јужнословенском и српском простору, ни том часу, још није окончана,
бар не онако како су замишљали и практиковали официјелни и прикривени архитекти новог „западнобалканског“ простора.
*
Посебна пажња у продукцији часописа Национални
интерес поклањана је проблему Косова и Метохије. У бројни ауторским радовима осветљавана је историјска неправда
нанета Србији насилним одвајањем дела њене суверене територије и проглашењем тобожње независности, а уствари
формирањем дубоко зависне колонијалне творевине у облику самопроглашене државе. Реч је, дабоме о лажној држави
и политици силе која је произвела историјски ненормалну
ситуацију међународног протектората на сувереном делу
Уставом Србије дефинисане аутономне покрајине Косово и
Метохија.
У радовима посвећеним овој теми аутори су образлагали и доказивали грубо кршење норми међународног права
и политику политичке узурпације и ресурсне експлоатације
која се врши од стране албанских политичара на територији
која, у стриктном државноправном и међународноправном
смислу, и даље припада Републици Србији. Посебно забрињава и боли чињеница да је Косову и Метохији систематским ометањем повратка изгоњених Срба, националном
дискриминацијом и енклавирањем преосталих Срба, намет10

нута Европи и цивилизованом свету непримерена политика
антирспског и србофобичног апартхејда.
Косовско-метохијска тема је, према оценама редакције,
неподељеном мишљењу заинтересованих аутора и шире научне заједнице, од велике и трајне истраживачке и научне
важности. Тим више, што протоком времена и израстањем
нових генерација, које су временски све удаљеније од времена тзв. велике Југославије али и кобних догађаја агресије
НАТО-а на СРЈ и Србију 1999. године, прети опасност занемаривања и заборава језгра косовског идентитета српског
етнонационланог корупса.
Тематским континуитетом тумачења и разумевања
фундаменталног значаја Косова и Метохије, у прошлости,
садашњости и будућности Србије, испуњава се не само научна сврха, него и морални задатак националне савести о
потреби одржања свести и равнотеже у односима који творе
национлани идентитет.
*
У противречним околностима последњег међурепубличког развргавања српска страна је наведена на оно што
је до тада упорно избегавала, на одбацивање југословенских
сентимената и илузија. Србија се указала као, колико очекивано толико природно, исходиште свих јужнословенских
и југословенских растројстава, дезорганизовања и деструкције. Једноставно речено, српско искуство југословенске интеграције се исказало као неуспешно, не само тренутно, него
далекосежно поновљено а можда и за свагда трајно.
Одатле је током читаве деценије излажења Националног интереса, у радовима бројних аутора неизбежно имплициран некада блиски однос Србије и Југославије. Настојало
се на поређењима националног и међунационалног, успостављане су паралеле, извлачене поуке и доношени закључци
о историјском карактеру, како је речено, неуспешног српског
искуства одржања заједничког живота у Југославији. Стога
су се напослетку постјугословенска Србија, али и српски
народ и српски простор у целини указали као примарни
оквир политиколошких и других истраживања. Национал11

но искуство демократског и грађанског живота вратило се у
жижу теоријских интересовања.
*
На изложеној основи становиште оснивача часописа
Национални инетрес је било да нема разлога избегавати националне и државне теме у расправама, научним приступима и теоријским истраживањима, а понајмање зазирати
од богате националне баштине у балканским и светским
оквирима. О томе су, уосталом, сведочили и на то подсећали
бројни историјски доприноси српског народа, који је у више
наврата у најузбудљивијим историјским епизодама умео да
задиви Европу и свет.
Такво полазиште претпостављало је, такође, уважавање нарасле самосвести о значају моралниих и политичких вредности у изградњи и учвршћењу положаја српског
народа и Србије у промењеним међународним приликама.
Вредности на које се у историјским бурама ослањао и које
је упражњавао српски народ и Србија на јужнословенском
и балканском простору Европе, културно и цивилизацијски
гледано, биле су и остале аутохтоно европске. Одатле је на
основу усвојене оријентације у десетогодишњем излажењу
часописа национални интерес континулано поцртавана европска димензија егзистенцијалне судбине српског народа
и његових постјугословенских политичких творевина у државним облицима. Чак и када је Европа – идентификована
са Европском унијом – испољавала необазривост и ненаклоност према оправданим српским потребама и реалистичним
становиштима у регионалним и ширем континенталном
оквиру, ни тада није било знатнијег одустајања нити порицања дубоко укорењених европских својства српског народа
и Србије.
*
Поменуто је да је Национални интерес часопис који
се током протекле деценије афирмисао у домену друштвених наука. Иако се првенствено поље теоријског ангажмана
целине часописа односило на политичке науке, односно политикологију као сложени корпус општих и посебних суб12

дисциплина, на страницама између корица часописа своје
место су пронашли и теоријски приступи из других области,
попут историографије, социологије, психологије, филозофије, права, економије, етнологије, географије, демографије,
дефендологије, лингвистике, религиологије, културологије,
итд.
У току протекле деценије у часопису Национални интерес обрађиване су многе актуелне и историјски значајне националне теме, попут одређења нације и националног
интереса, националног питања, националног идентитета,
националног карактера, националног културног обрасца,
националне државе, националне економије, културе нације,
стања националних мањина, односа анационалног, транснационалног и постнационалног, важних аспеката геополитичког положаја Србије и српског народа, али и реалних и
визионарских домета националне геополитике.
Такође је разматрана проблематика глобалне и регионалних политика великих сила, кризне дипломатије, досега
крупних идеолошких оријентација, контрадикција неолиберализма, разбијања и распадања, али и изградње држава и
нација, југословенских сецесионих сукоба, нормализовања
и хармонизовања односа у ексјугословенском „региону“,
ратова на Бликом истоку, рата у Грузији, украјинског сукоба, међународног и локалног тероризма, регионалне и
континенталне безбедносне политике, стања и перспектива
људских права, рада Хашког трибунала, дилема и проблема
транзиције, обнове религијских уверења, снажења православља и сл.
У току излажења часописа у више наврата су припремељени тематски блокови, међу којима се може издвојити
неколико: о демократији, образовању, политичким и другим елитама, Републици Српској, тзв. Западном Балкану,
српско-руским односима и везама, руској спољној политици и Балкану, Евроазији, евроамеричкој политици, светској
економској кризи, глобализацији, мултиполаризму, геополитици, Европској унији, односу Европе и Балкана, евроинтеграцијама, теоријским погледима на идентитет, свету
ислама, питањима безбедности, српској спољној политици,
Србији у институционалним променама, Србији у вртлогу
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економске кризе, унутарполитичким и спољнополитичким
визурама статуса Косова и Метохије, јубилеју стодишњице
Првог светског рата, итд.
*
Широко раширена тематска лепеза и опсег ауторских
радова били су саобразни скоро непрегледној величини проблемских поља усред којих су се нашле неуједначено развијене и неједнако истраживачки припремљене друштвене
науке. Часопис Национални интерес је током претходних
десет година отворио врата квалитетним ауторским истраживањима из разних области и стога што је кристалисана
свест да само мултидисциплинарним и холистичким прилазом проблеми у којима се затекао српски народ и Србија
могу бити адекватно тумачени и разумевани.
И поред спознаје потребе вишестраног и комплементарног приступа, у десетогодишњој продукцији часописа
превагу је ипак имала политиколошка нота која се није
огледала само заинетресованости за полтичке феномене и
начину појединачних тематизовања, него и у диференцираној примени теоријских формула и метода политикологије.
У првом плану часописне продукције биле су и остале
истраживачка и информативна, али, изнад свега, сазнајна и
откривалачка, тј. хеуристичка димензија приспелих и одабраних радова. При том се у сваком часу имала на уму и
природа и стање научних кругова и заједница на институтима и факултетима универзитета у Србији и шире.
*
Редакција часописа Национални интерес је, нажалост,
претпрела и одређена измене у свом радном саставу. Током
протеклог периода преминула су два члана почетног редакцијског језгра. Један од два енергична иницијатора и оснивача часописа, угледни професор Универзитета у Београду и
политиколог Милан Матић умро је 2006. године. Почетком
априла 2015. године преминуо је и други агилни члан редакције Зоран Петровић Пироћанац. Њиховим прераним одласком са животне сцене часопис је претрпео велики губитак.
Свесна убрзаног генерацијског обнављања, па и смене
генерација истраживача и прегалаца на пољу друштвених
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наука, редакција часописа Национални интерес је тежила
сталном проширењу ауторског круга сарадника. Пажња је
усмеравана нарочито према млађим, још неафирмисаним
сарадницима, који су на почецима свог научног деловања у
процесу кристализације афинитета већ одредили истраживачко поље које ће обрађивати у годинама које им предстоје.
У том смислу, објављивање радова у часопису представљало је поуздан пропусни канал како могућих теоријских надахнућа и плодних научних обрада, тако и стицања формалано утврђених услова предвиђених за развој
научних каријера. Индивидуални развој аутора се, осим стицања ширег научног угледа, огледа и у промицању у звањима и тзв. бодовним рејтинзима постигнутим континуираним
објавњивањем научних радова. Поменуто се, пре свега, односи на вредновање и бодовање научних радова, засновано
на законској процедури и задатим научним стандардима у
оквирима легислативе научно-истраживачке делатности.
*
Један од битних предуслова у раду уредника и колективном редакцијском раду у целини односио се на начин
пријема текстова, процедуре везане за њихову рецензентску
обраду и класификацију, у складу са поменутом законском
регулативом и часописним узусима у области процене и
вредновања научних радова. Равнајући се према високо постављеним научним нормама часопис је тежио сталном изоштравању и подизању критеријума објављивања. У том погледу нарочита пажња је поклањана отклањању било какве
сумње на плагијаризам и аутоплагијаризам, као и некоректности повезане са начинима презентовања, аргументовања
и цитирања коришћене научне литературе и других извора.
Поред тога, потребно је поменути сталну обазривост и
одолевање повремено пристрасним страначким расуђивањима, с оне стране нужног критичког реализма и објективности. Све то представљало је, заправо, тимски начин рада у
часопису током претходне деценије који му је прибавио уважавање и углед у часописној констелацији, али и формални
рејтинг у националним републичким оквирима.
*
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Доминантни политиколошки приступ – који је видљив
из сачињене библиографије радова и аутора приложене на
крају јубиларног броја часописа – био је усмерен на савремену целину унутрашњих и спољашњих односа, тј. међународног положаја српског народа и Србије, али и битне аспекте скорије југословенске и српске националне историје.
Дијалектички однос садашњости и прошлости, који се огледао у већем броју објављених текстова, дугује се чињеници
својеврсне ураслости историје у овдашања збивања и немогућности отклона од еволутивног и историчног тумачења
догађаја који су само на први поглед лишени дубљих историјских узрока и разлога, а пажљивије осмотрено, само их
прикривају и чине загонетним. Но, неизбежност историјског
сагледавања отвореног, а нерешеног српског питања, колико год је то било могуће, коригована је избегавањем замки
историцизма. Критичка актуеленост није се претварала ни у
сензационални презентизам у коме је све што је „спиновано“
као „питање дана“ уједно уздигнуто на пиједестал једине
могуће теме.
*
Из списка објављених научних радова видљиво је да
је у интерпретацијама и разумевањима унутраполитичких
односа превлађујуће место заузимала транзиција. Посткомунистички преокрет и прелазак са једног система на други
систем друштвених односа понајвише се огледао у сферама
економије, политике и културе. Поред тога, практично није
било области живота у коју се није „уплела“ транзиција,
најчешће под именом императивних реформи и модернизовања разних сегмената укупног друштвеног живота. Социоекономску транзицију пратиле су и политичке промене у
државној структури, јавном сектору и на политичком пољу
уопште. На епохалну позорницу је ступио сваковрсни плурализам, понајпре политички у облику вишепартизма, па
и партократије, а онда и идеолошки и теоријски у домену
друштвених наука.
Истраживачка пажња аутора усмеравана је, такође,
ка базичном реформском и институционалном аранжману,
реалним и нормативним компонентама и процедурама по16

литичког процеса. Реч је, дабоме, о отвореним питањима
изградње политичког и уставног система у условима вишепартизма, слободног тржишта и отвореног процеса интеграције Србије у Европску унију. Доношењем Митровданског
устава 2006. године створена је нормативноправна подлога за теоријски фундирано промишљање феномена обнове
националне и грађанске државе у посткомунистичким, рестаураторним и постауторитарним условима. Отуда су се
у истраживачком фокусу аутора нашли механизми превладавања стања ауторитарне и постауторитарне аномије и
атаксије, снажење поверења у законе и законитост, укратко:
политичкоправни идеали и пракса успостављања правне државе и владавине права.
*
Један број аутора се из политиколошког и политекономског ракурса у анализама оријентисао на материјалну, тј.
економску проблематику промена у социјалном статусу становништва, обновљени капиталистички тип продуктивних и
својинских односа, прекомерно задуживање, приватизационо
посртање, пад стандарда грађана, повећања незапослености
и раст сиромаштва, проблем деиндустријализације, махинације банкарског сектора, раширену корупцију у јавном и
приватном сектору, рђаво стање у сфери образовања, и сл.
Укратко, критички настројени аутори пажњу су усмерили
на све оно што је емпиријски и теоријски индиковано као
транзиционо лутање, посртање и застрањивање, у сваком
случају, удаљавање од прокламованих продемократских идеала и опадање и назадовање, самерено према показатељима
реалних развојних процеса у региону и на континенту.
У анализама предоченог типа нису мимоиђени ни директни и индиректни кризни ефекти финансијских и економских кризних удара 2008. и 2011. године који су, попут
многих других земаља, задесили и српску националну економију.
*
Током читавог десетодишњег издавачког периода часописа Национални интерес редакција је настојала на што
правилнијем ритму и континуитету објављивања бројева.
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За десет година деловања изашло је укупно 23 броја часописа. Изузетак од касније устаљене динамике објављивања
часописа биле су прве две године. Од 2005. до 2008. године,
часопис је, наиме, излазио једном годишње, да би од 2009.
године ухватио корак са стварним потребама, те је у складу
са зацртаним планом и програмом почео да излази редовно,
три пута годишње.
Библиографија радова објављених за десет година постојања часописа у 23 свеске, према прецизним подацима
указује на укупно 7.337 штампаних страна, 333 библиографске јединице из пера 181 аутора. У ауторској библиографији
приметно је да су неки аутори заступљени са више радова,
а понеки и континуирано, од првог броја до бројева који су
се појавили ове године.
*
У резимеу најважнијих проблемских поља и тематских
усредсређења током десетогодишњег интервала излажења
часописа Национални интерес важно је потсетити на неколико најзначајнијих интерпретатвиних области. У поменутом раздобљу су се свакако издвајале следеће тежње научног
разумевања: пуног замаха а онда и завршетка процеса социоекономске и политичке транзиције; настојања на реинтеграцији Косова и Метохије у државноправни састав Србије;
продубљивања и учвршћења специјалних веза Републике
Србије и Републике Српске; побољшање односа Србије и
Црне Горе; стабилизација, нормализација и хармонизација
односа у тзв. окружењу или региону.
Од изузетне важности такође су били научни напори
тумачења увелико отпочетог процеса интеграције Србије у
Европску унију; развијање пријатељских односа са Русијом,
Амариком и Кином, као и водећим земљама ЕУ, међу којима
се истичу Немачка, Француска, Италија, Шпанија и др.
Током протекле деценије излажења часописа Национални интерес постепено се градила и кристалисала свест
о реалном геополитичком положају Србије на јужнословенском простору, на Балкану и у Европи. Нарасла свест
о реалним контурама спољнополитичких, дипломатских и
геостратешких могућности, довела је до сазнања о дале18

косежној потреби одржања националне самосталности и
независности, али и разложног неприклањања ратоборним
војним савезима у чијем чланству Србија не би могла да
оствари своје елементарне и виталне националне интересе.
Одатле се праксе суверенизма и војног неутрализма нису
исказале само као тешко оствариви а ипак пожељни идеали
међународног наступа и спољне политике Србије, него и као
животна потреба и реална датост које извиру из поменутог
положаја Србије у региону и на континенту.
*
При крају осврта на протекли десетогодишњи период у
животу часописа и овом приликом се надамо да ће часопис
Национални интерес и у будућем времену оправдати указано поверење научне јавности и удовољити научним потребама широког сарадничког круга из области политикологије,
али и других области друштвених наука. Тим више, што у
текућим унутрашњим и међународним приликама и даље
делује комплексна структурна криза чије се амплитуде и жестина умањују. Криза, као мање-више трајно обележеје савремене индивидуалне и социјалне егзистенције житеља овог
поднебља, научнике приморава на теоријско промишљање
прошлости и садашњости, зарад предвиђања и изградње сигурније будућности.
Уверена у повећану друштвену потребу научне комуникације, међусобне толеранције различитих теоријских
оријентација и критичке и дијалошке изградње научних
заједница у разним областима друштвених наука, редакција
свим читаоцима, ауторима и сарадницима у овом јубиларном броју часописа Национални интерес жели све најбоље,
наставак и продубљивање сарадње у, надамо се, плодним и
просперитетним годинама које предстоје.
Редакција
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Сажетак
Реафирмација националног интереса, заснована на неореалистичком приступу, подразумева уважавање и његове
просторне димензије. Међутим, у постмодерном раздобљу
селективност у територијализацији националног интереса
постала је потпуно огољена. У раду је ово правило анализирано на српском примеру, нарочито после деструкције
Југославије. Онемогућавање територијализације српског
интереса систематски спроводе западне силе, инструментализујући нове српске суседе и њихове експанзионистичке
амбиције. Тај ангажман није мотивисан само општим глобалистичким ударом на националне идентитете и државе,
већ „обуздавањем“ српског чиниоца који је перцепиран као
традиционални проруски чинилац на Балкану.
Кључне речи: постјугословенско раздобље, детериторијализација, национални интерес, српске земље,
Балкан

*
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Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту „Демократски
и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција“ (бр. 179009) који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. Поимање опросторења интереса: од
географистичких до технологистичких крајности
Потреба поседовања, контроле и коришћења простора,
те владања, управљања и манипулисања њиме – представља
феномен чије трајање сеже дубоко у праисторију и није се
окончало ни у постмодерном раздобљу. Када се та потреба
артикулише на основу одређених принципа, каузалности,
хијерархије и конкуренције – прераста у просторни интерес. Он је својствен како човеку-појединцу, тако и људским
групама, како држави као политичко-територијалној творевини, тако и недржавно организованим чиниоцима као све
значајнијим актерима у светским пословима. Сходно томе,
својства просторног интереса су се историјски мењала, тј.
мењала су се људска схватања тог интереса.
Услед непосредне везаности и изражене егзистенцијалне зависности од природних услова и ресурса, однос човека
и раних друштвених формација према простору миленијумима је карактерисала подређеност и страхопоштовање. И
потоњи ставови „спациолога“ дуго су се задржали у оквирима (физичко)географског детерминизма. Сматрало се да
природне особине простора (геолошки састав, рељеф, клима,
воде, живи свет) предодређујуће утичу на понашање појединца, колективно-психолошке особине народа, политичке процесе и одлуке, моћ и немоћ, те карактер и интересе
држава. Детерминизам се у екстремној варијанти изродио
у мутант – вулгарни географизам – чија је конкретизација
нарочито дошла до изражаја у виду колонијализма, расизма
и наци-фашизма.
Неупитни физичкогеографски утицаји на народе и државе идеолошко-политички су злоупотребљени и постављени у контекст геополитичке теорије и праксе („судбинска“
везаност народа за тло, „мање“ и „више“ вредни народи,
„ниже“ и „више“ расе, „предодређене“ империје, регионалне
силе, другоразредне и трећеразредне државе, природно право младих „држава-организама“ да расту и територијално се
шире...). Сходно некој доминантној особини рељефа, климе,
хидрографије или вегетације одређиване су особине и вршене традиционалне поделе народа, цивилизација и држава на
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флувијалне (долинске), равничарске, планинске, приморске,
шумске, степске, пустињске... Из поделе географске средине
на две макро-целине – копнену и водену (морску) – проистекла су два супротстављена геполитичка идентитета – телурократски и таласократски. На том природно предиспонираном антагонизму темеље се два кључна геополитичка
„закона“1, који и даље важе упркос свеколикој модернизацији и који су остали уткани у све аспекте националног интереса, нарочито у његову територијалну пројекцију.
Примена научно-техничких достигнућа, нарочито
електронских комуникација, само привидно је довела у питање значај простора и његових природних чинилаца у дефинисању националног интереса. Учинило се да ће брзина
протока информација учинити да географска компресија и
тескоба постану доминантан људски доживљај простора.
Варљива представа „глобалног села“ подразумевала је да
смена детерминизма посибилизмом није довољно радикалан
„раскид са прошлошћу“, већ да је теоријску правоверност
неопходно доказати физичкогеографским индетерминизмом и нихилизмом. Штавише, технолошки детерминизам,
као нови екстремни (и екстремистички) дискурс, наметајући
схватање о виртуелизацији простора, претио је да истовремено потпуно обесмисли и територијалну димензију националног интереса. То би се готово идеално уклопило у геополитичку слику униполарног глобализма: важило би за
мале, немоћне и неподобне, али не и за „мезимце“ тзв. Новог
светског поретка, нарочито припаднике тријумфалистичке
Западне цивилизације и њеног предводника, глобалног хегемона – САД.

2. Територијална димензија српског националног
интереса у светлу глобалистичког наратива о
„неважности простора“
Иако је првих петнаестак постбиполарних година изгледало да ће детериторијализација националног интереса постати аксиом, већ од половине прве деценије 21. века
1

Александар Дугин, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004,
стр. 139, 143.
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постало је очигледно да ће простор (баш као и национална држава) задржати значај и током транзиционог процеса који води мултиполаризму2. Међутим, српска политичка,
културна и научна номеклатура, која је требало да артикулише српски национални интерес, остала је комплексашки
привржена од раније наметаним конјунктурама зато што су
пристизале са Запада. Она није уважавала аксиом да је простор незаменљиви чинилац моћи, без кога ни остали „тврди“, нити „меки“ чиниоци моћи не могу да се остварују. Српски прозападно оријентисани естаблишмент, мислећи да је
просторни нихилизам још у тренду, одбијао је да прихвати
како није само планетарни простор важан, већ да постмодерна стварност реафирмише значај просторне димензије и
појединачног националног интереса, и то оба његова облика:
1. националног интереса у оквиру простора традиционалне националне државе омеђене међународно
признатим границама, иако држава, по правилу,
није етнички хомогена нити су границе установљене на основу доминантног етничког принципа)
2. националног интереса у смислу целине или већег
дела нације унутар сопственог етно-историјског
простора који, по правилу, није омеђен границама
само једне интегралне државе, већ се делимично
простире и у једној или више суседних држава.
Маклуановску тезу о „крају географије“ хитро су
зграбили и српски глобалисти, папагајски понављајући паролу о (наводној) превазиђености простора. Занемаривали
су да ту паролу САД и читав Запад практично примењују у
функцији очувања привилегованог униполаристичког положаја и селективног обрачуна са „реметилачким факторима“,
тј. са слабим и непослушним народима и државама, оклеветаним да припадају тзв. осовини зла. Разним методама – од
регрутовања рајетински профилисаних квазинаучних елита и пропагандног обликовања аутошовинистичког јавног
мишљења, до инсталирања „Империји“ лојалних политич2

О територијалном и геополитичком аспекту српског националног интереса у
контексту глобалних процеса почетком 21. века писао је М. Степић у првом
броју Националног интереса. Видети у: Миломир Степић, „Територијално и
геополитичко у српском националном интересу“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. I, vol. 1, бр. 1/2005, стр. 29-56.
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ких вођстава и изнуде прозападне оријентације економсковојним средствима – „таргетираним“ државама и народима
не само да је директно угрожаван суверенитет и територијални интегритет, већ је и наметан став да је то нормално,
пожељно и у складу са тзв. креативним схватањем националног интереса. Србија, Срби и српске земље у целини
постали су за такав механизам очигледан пример. У складу
са постмодерном појмовном релативизацијом, тј. појмовном мимикријом, тумачење српског националног интереса
смишљено је тривијализовано и релативизовано, те је под
њиме почело да се подразумева и све и ништа.
Чак и скромно, стидљиво, неиритирајуће помињање
територијализације српског националног интереса проглашавано је превазиђеним, што је образлагано убрзаним развојем интернета који „обесмишљава простор“, преображајем
света у „глобално село“, изградњом уједињене „Европе без
граница“... И Србима је претила судбина да радикалним отклоном од географског детерминизма упадну у (мега)трендовске лавиринте некаквог ултра-постмодерног географског
виртуелизма3, где ће интереси унутар не-физичких, не-материјалних „простора“ (културног, медијског, економскофинансијског, лобистичког, сајбер-простора...) све више да
преузимају примат у односу на истинску територијалност,
тј. геополитичност интереса. Уосталом, за традиционалне,
историјске нације у које спадају и Срби, изложени раније титоистичкој, а сада глобалистичкој деструкцији посредством
пролиферације новостворених нација на верској, идеолошкој, топографској, квазиисторијској, узурпаторској или потпуно измишљеној основи, у још једном тзв. Новом светском
поретку није ни био предвиђен национални интерес. Такође,
он није био предвиђен не само за раздржављен, аморфан
простор српских земаља, већ ни за сепаратизмом угрожену
Србију, са релативизованим границама, мало очуваног суверенитета, нарушеном унутрашњом кохезијом, начетим идентитетом и буридановском геополитичком дилемом између
Истока и Запада. Врхунац је досегнут када су у српском
3

Миломир Степић, Небојша Вуковић, „Поимање простора у времену геополитичке транзиције“, Промена образаца мишљења (приредио: Милош Кнежевић), Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011, стр. 101
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јавном дискурсу значајно место почеле да заузимају и идеје
да је потребно да Срби и Србија буду лишени делове територија које им припадају јер ће тако „брже се демократизовати
и раскрстити са национализмом“, „платити цену за изгубљене ратове“, „боље се суочити са прошлошћу“, „ослободити
се баласта“, „допринети балканској стабилности“, „испунити
услове за пријем ЕУ“... Штавише, појавио се и такав нонсенс
да је у српском националном интересу поседовање територијално мање, али наводно боље уређене и функционалне
државе. А у историји није познато да се неки народ залагао
да уместо постојеће веће има мању државу!

3. Југословенски и постјугословенски
селективни приступи у територијализацији
националног интереса
Корене савремене релативизације територијалне димензије српског националног интереса требало би тражити
у идеологији југословенства, стварању и трајању монархистичке и титоистичке јужнословенске државе, а нарочито у
њеном насилном брисању са политичкогеографске карте и
српском „транзиционом“ (гео)политичком тумарању које је
потом уследило. Југословенство је било и остало негација
српства, а „прва“ и „друга“ Југославија геополитичко поништавање српске државотворне традиције и српског националног интереса. Не само просторно аморфне (неомеђене)
српске земље, већ и државност две српске државе – Србије
и Црне Горе – „угушени“ су у територијално већој, али мултиетничкој Краљевини СХС/Југославији. Створена 1918. године на основу Мекиндерове идеје о Санитарном кордону
од Балтика до Средоземља4 и због антинемачких и антируских интереса приатлантских сила (Велике Британије,
САД и делимично Француске), она је, истовремено, вршила
и функцију контроле и „обуздавања“ српског чиниоца кога
је таласократски Запад увек перцепирао као руску предстражу на Балкану. У таквој констелацији, када је заједничка
4 Halford J.Mackinder, Democratic Ideals and Reality – A Study in the Politics of
Reconstruction, Constable and Company Ltd, London, 1919, р. 115.
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држава била више исход српског морања него истинског српског хтења и убрзо се показала као фатално „прекоредно
интегрисање“5, можда једина шанса за очување српског националног интереса била је да се формира таква њена унутрашња структура где би се од српског простора формирала
једна политичко(административно)-територијална јединица.
У титоистичкој Југославији непосредно и нескривено спровдио се антисрпски програм. То доказује кључна идеја-водиља и идеолошко-(једно)партијска крилатица
која је апсурдно потенцирала да се индукованом српском
немоћи „хранила“ југословенска моћ („Слаба Србија – јака
Југославија“). Управо на територијалном плану концепт систематске разградње српског националног интереса достигао је максимум, а спровођен је на три временски-просторно
синхронизована начина:
1. формирањем република и аутономних покрајина,
тј. њиховим границама, извршена је фрагментација
српских земаља, тако да је српско-православно
становништво у њима, упркос конститутивности,
постало статистичка мањина са све мањим политичким утицајем, а њихови простори, de facto,
погранични и развојно маргинализовани; истовремено, осталим конститутивним народима (нарочито новопроглашеним), па чак и тзв. народностима (нарочито албанској) оснаживан је идентитет,
политичка „специфична тежина“ и популационопросторна компактност;
2. (једно)партијском „декрет-етногенезом“6 из српске
издвојено је неколико нових, „синтетичких“, „хибридних нација“7, чиме су, следствено, из састава
српских земаља ампутирани и њима додељени
не само „припадајући животни простори“, већ и
политичко-територијалне јединице; истовремено,
5

6
7

Детаљније о „прекоредној интеграцији“ видети у: Миломир Степић, „Српски
парадокс: национална дезинтеграција као услов супранационалне интеграције“, (Дез)интеграција држава и идентитет (Зоран Милошевић, Живојин
Ђурић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 153-176.
Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ, Институт
за геополитичке студије, Београд, 2001, стр. 232.
Миломир Степић, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци и последице“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, год.
(XXVI) XIII, vol. 41, бр. 3/2014, стр. 8-9
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на остала два међуратна припадника „једног, а
троименог народа“ – Словенаце и Хрвате – не само
да није примењиван такав „етно-инжењеринг“8, те
издвајане нове нације и додељиване им територије,
већ је спровођена хомогенизација и усклађивање
њиховог просторног размештаја са републичким
границама;
3. даље сажимање преосталог српског простора вршено је послератним организованим расељавањем
српских крајева који су већ били демографски
проређени услед геноцидних злочина хрватских
усташа, потом прогонима који су изазвани политичким притисцима, институционализованом неравноправношћу и сталним насиљем не-српског
становништва, те систематским расрбљивањем на
етно-демографском, културном, образовном и другом плану; истовремено, у проређене и испражњене српске просторе ширили су се остали југословенски народи и тзв. народности који су сачували
демографску виталност (нарочито они исламске
вероисповести), чиме је вршена специфична етнопросторна супституција.
После рушења Берлинског зида један од првих доказа да опросторење националног интереса остаје актуелно,
али да ће се примењивати селективно, тј. важиће за „нас“
и „наше“, али неће за „њих“ и „њихове“, демонстриран је
на примеру насилног уклањања Југославије са политичке
карте света. Ако је победничким тријумфализмом опчињени Запад инсистирао да у глобалистичком униполарном тзв.
Новом светском поретку државне територије и границе неће
више бити важне, зашто је онда све учинио (чак и ратовао) да уништи Југославију и распарча њену територију?
Зашто је витални интерес постојеће јединствене државе да
опстане подредио појединачним интересима (неких) њених
националних конституенаса и федералних јединица да отцепе територије које су сматрале својим? Ако је феномен
простора проглашен ефемерним, зар није, у том случају,
било логичније, лакше и безболније задржати европски и
балкански политичко-територијални status quo, него покренути, артикулисати и реализовати његову насилну промену?
8
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Када је Запад не само вербално афирмисао, већ и практично спроводио процес европске интеграције (и експанзије!),
није ли парадоксално да је упоредо у делу сопственог, дакле
европског простора, одлучујуће допринео југословенској
дезинтеграцији (и имплозији)? Будући да је Запад читавом
посткомунистичком истоку и југоистоку Европе делио лекције о људским правима и нужности демократизације, како
објаснити да је на примеру Југославије поступио управо супротно – наметнуо је Бадинтеров „принцип“ поделе њене
територије дуж произвољних, комунистичких и недемократски установљених републичких граница, а онемогућио
политичко-територијално разграничење засновано на просторном размештају конститутивних народа, и то на основу
њиховог демократског изјашњавања у којој и каквој држави
би желели да живе?
Уместо правно-политички заснованом српском инсистирању на територијалној целовитости и неповредивости
граница међународно признате југословенске државе, велике силе Запада, мотивисане не само геополитичким интересима, већ и реваншизмом, предност су дале захтевима за
територијалном целовитости и неповредивости граница
њених сепаратистичких република. Изнуђена, али легална
и легитимна српска идеја да из југословенске геополитичке катаклизме изађу са државном творевином у габаритима
како-тако омеђеног српског етничког простора преосталог
после титоистичких издвајања територија „хибридних нација“, а не као резидуална територија „авнојске“, а можда
и „уже“ Србије – дисквалификована је као „анахронизам
својствен 19. веку“. Закаснело, реактивно, дефанзивно и
више нагонско него геополитички планирано српско супротстављање сажимању и фрагментацији сопственог простора
проглашено је агресивном борбом за стварање Велике Србије и унапред инхибирано убитачно лансираном анатемом
како је то аналог нацистичке идеологије о „крви и тлу“ (Blut
und Boden) и освајање ради проширења „животног простора“
(Lebensraum). Обрачун са витално важним и приоритетним
српским националним интересом да се опростори (територијализује) политичка тежња за националном интеграцијом
образлаган је аргументима који су у неким случајевима деловали и трагикомично, али практична средства принуде
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на просторне губитке или уступке била су сурово ефикасна
(политичке уцене, економске санкције, пропагандни рат9,
подршка српским супарницима, војна агресија...).
У драматичним околностима југословенског етноверског рата, спољашњег војно-дипломатског мешања и неравноправних преговора ради престанка сукоба и постизања
политичког решења најбоље се видело колико је територија
важан део националног интереса:
• Конкретне почетке дезинтеграције Југославије тадашња ЈНА покушала је да спречи војном заштитом целовитости државне територије, тј. смушеном и неуспелом операцијом запоседања прелаза
на њеној западној граници. Сепаратистичка Словенија је то спречила преузимањем контроле границе и елиминисањем ЈНА са територије „своје
републике“, чиме је независност постала „реално
стање на терену“.
• Суштина сукоба Републике Хрватске и Републике
Српске Крајине била је борба за територије: Хрвати су захтевали независну државу у „авнојским“
границама, а Срби су хтели да омеђе свој етнички
простор, одбране га и задрже у заједничкој држави
са Србијом и осталим српским земљама. И размештање међународних снага (UNPROFOR) било је
просторно проблематично јер су Срби очекивали
да оне остварују заштитну функцију тако што ће
се поставити дуж већ формираних линија раздвајања између зараћених страна, а њихове трупе,
према Венсовом плану, позиционирале су се у четири UNPA-сектора „по дубини“ крајишке територије (уз постојање тзв. ружичастих зона изван
њиховог мандата).
• Сви планови за постизање мировног и политичког решења у БиХ били су закочени „на мапама“,
тј. на принципима и конкретним решењима њене
територијалне поделе. Тек када су установљена
два кључна принципа – територијални однос 49%
9
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Републици Српској, а 51% Федерацији БиХ (подразумевао се и квалитет територије), те континуитет територија оба ентитета (касније нарушен на
штету Републике Српске арбитражном одлуком о
формирању Дистрикта Брчко) – заустављен је рат
и склопљен Дејтонски споразум 1995. године, али
то није Босну и Херцеговину учинило стабилном
и одрживом државом јер њени конституенси и
даље имају потпуно супротстављене националне
интересе, првенствено у политичко-територијалном смислу.
• Непосредан и конкретан резултат агресије НАТО
на СРЈ 1999. године био је запоседање Косова и
Метохије, тј. 12,3% територије Србије. Изван српске контроле и у уставно-правног поретка нашла
се област која представља средиште српског идентитета (верског, националног, државотворног...),
изузетних природних потенцијала (плодно земљиште, вода, ретки метали, лигнит...) и немерљивог
геополитичког значаја (део балканске „централне
области и територијалног језгра“10; „геополитичка
макро-тврђава Балкана“11 ...). Да албанска национална мањина од косовско-метохијског дела територије Србије направи corpus separatum пресудно
је војно-политички допринео Запад (у првом реду
САД).
• Оружана побуна Албанаца у БЈР Македонији
2001. године била је великоалбански мотивисана
и оријентисана на сецесију северозападних и западних делова територије где албански етнички
колективитет чини популациону већину или значајну мањину. Изнуђеним Охридским споразумом
македонске власти прихватиле су de facto територијалну поделу земље (нарочито Анексом Б, који
се односи на ново законодавно дефинисање локалне самоуправе, територијалне поделе, изборних
јединица, службене употребе албанског језика).
10 Јован Цвијић, „Централна област и балканско територијално јегро“, Говори и
чланци, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987, стр. 112
11 Миломир Степић, Косово и Метохија – политичко-географске и геополитичке
перспективе, Знамен, Београд, 1999, стр. 16-19.
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• Одвајање Црне Горе од Србије 2006. године било
је и јесте у функцији баражирања приступа Србије мору, тј. дугорочног поништавања српске
територијалне партиципације на мору. Процес
систематског расрбљивања Црне Горе, који је потом уследио, пројектован је тако да то сажимање
српских земаља из јадранског правца постане неповратно. Упоредо, радикалном прозападном (проНАТО) оријентацијом црногорска политичка номенклатура настоји да, супротно цивилизацијској
блискости и вишевековној традицији, Црну Гору
антагонизује према Русији и покаже како њена
територија у будућности неће бити евентуално
руско упориште на Јадрану.
У сумрак југословенске државе, нарочито током њене
крваве ратне дезинтеграције, а потом и после уласка у привидно мирно постјугословенско раздобље, не-српски етноси инсистирали су искључиво на сопственим интересима,
а њихове вође, сходно томе, нису се устезале да износе чак
и максималистичке територијалне захтеве. Истовремено,
српска политичка класа најчешће није потенцирала територијалну димензију српског становишта и српског националног интереса или је, пак, то чинила пасивно, уздржано,
посредно, мимикријски. Тако је од српских званичника, али
и од етаблираних интелектуалаца, могло да се чује како би
српска страна требало да се залаже само за интересе Србије
јер српски простор западно од Дрине и Дунава „никада није
био Србија“, за „уравнотежена територијална решења“, да
„поделом територија сви буду подједнако (не)задовољни“, да
се „не узима ни стопа туђе земље“, да је интерес Србије да
се „ослободи Косова“12 , да би требало „напустити Косово
које више није ни de facto ни de iure у нашим рукама“13...
12 Добрица Ћосић, Косово, Новости, Београд, 2004, стр. 255. Академик САНУ
Добрица Ћосић, књижевник, на више места у истој књизи износио је сличне
ставове о будућности Косова и Метохије: да би требало „дати могућност самоопредељења Шиптарима“, да је Србија „уморна од Косова“, да је „Косово
канцер Србије“, да „Косово, као интегрални део Србије, је најтрагичнија национална заблуда“ (стр. 217, 227, 247, 252)
13 Речи Председника САНУ Владимира Костића, неуролога, у емисији Седмица Првог програма Радио Београда 18. октобра 2015. године. www.rts.rs/
page/radio/ci/story/27/Радио+Београд+1/2072887/Седмица.html (приступљено
12.12.2015)
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Супротно овим српским примерима, никада се није могло
чути, на пример, да Председник ХАЗУ тврди како Република Српска Крајина „није ни de facto ни de iure у хрватским
рукама“, или да угледни муслимански академик АНУБиХ у
Сарајеву препоручује како би БиХ требало да се „ослободи
Републике Српске“, или да се неки званичник у Албанији
супротставља сецесији косовско-метохијских Алабанаца са
образложењем да простор са друге стране Проклетија „никада није био Албанија“...?
Разлоге за овај српски просторни нихилизам само би
делим требало тражити у попуштању пред политичким притисцима, одбранашком ставу пред клеветом за великосрпски
експанзионизам, прагматичном преговарачко-дипломатском
маневрисању или (наводној) далековидости и стратешком
промишљању будућности. Прави корени аутодеструктивних поступака који воде детериторијализацији националног
интереса налазе се не толико у провинцијалистичкој европејској поводљивости, колико у „синдрому (нео)југословенства“, тј. у патерналистичком комплексу да се не-српским
чиниоцима сада већ давно нестале заједничке државе задовоље прохтеви чак и када су у супротности са виталним
српским интересом. Симптоматичан показатељ те хроничне
геополитички некрофилне југоносталгије јесу бројне важне државне институције у Србији које су задржале префикс
југословенски, југо- или ју (yu), док су у другим државама
које су настале на рушевинама Југославије оне већином преименоване убрзо после осамостаљења.14

4. Геополитичке последице савремене српске
аутодеструктивности у територијалном поимању
националног интереса
Четврт века после растакања супранационалне југословенске државе и снажног, континуираног антисрпског деловања Запада „тврдим“ и „меким“ средствима, готово сви
14 Академик САНУ Драгослав Михајловић, књижевник, навео је да почетком
2012. године „постоји три стотине разних установа у Србији које почињу са
југо, ју, југословенски...“. Видети у: Драгослав Михајловић, „У САНУ цвета
југословенство“, интервју, НИН, бр. 3200, Ringier Axel Springer, Београд, 26.
април 2012.
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аспекти српског националног интереса доведени су у питање.
И док неки његови елементи нису били директно изложени
глобалистичком, униполарном „цунамију“, те су се склонили у „заветрину“, прилагодили се и и како-тако опстали,
српске територије то нису могле да издрже јер су спољни
атаци управо на њих били наглашено снажни и бескомпромисни. Посебно индикативно јесте подлегање српског естаблишмента стихији рецентне детериторијализације српског
националног интереса. Таква аутодерструктивна склоност
постала је очигледна још током „рата за југословенско наслеђе“, када је национални интерес целине српског народа
и српских земаља почео да се своди на државни интерес
(raison d’etat) Србије. У ствари, наставило се са (нео)титоистичким и (нео)авнојским етно-просторним компримовањем
Српства у Србијанство. Како другачије објаснити пристанак
(истина, изнуђен) вођства Србије на поделу Југославије дуж
републичких граница, како разумети прихватање катастрофалних понуђених планова за БиХ и приморавање Републике Српске да учини исто (чак и увођењем блокаде на Дрини) у замену за укидање санкција Србији, како протумачити
препуштање Републике Српске Крајине хрватској агресији
и уништењу без војног, па чак и значајнијег политичког супротстављања Србије...?
Процес детериторијализације српског националног интереса средином друге деценије 21. века далеко је одмакао.
Српска политичка, економска, културна, научно-образовна,
медијска, војно-безбедносна, па чак и црквена номенклатура
не само да не предузима превентивне и контра-мере, већ се
са тиме мири, а све више има оних који у томе и (не)свесно
учествују:
Постојање Републике Српске Крајине, некадашње
српске политичко-територијалне јединице од 17.028 км2,
нападно се прећуткује. У августу 2015. године, приликом
обележавања 25 година од њеног пораза, готово нико је у
Србији није поменуо пуним именом, већ само у неком асоцијативном смислу – као „прогон српског становништва из
Хрватске“ (евентуално „из Крајине“), као „незнатан повратак
избеглица“, као „економске и безбедносне тешкоће повратника“, као „проблеме у коришћењу ћирилице“, као „покато36
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личавање и кроатизацију услед нетрпељивости средине“...
Није се покретало питање губитка српског етно-историјског
простора и политички конституисане територије. Хрватска је све учинила (а Србија толерисала) да српско питање
детериторијализује. Извршена је перфидна „загребизација“
политике Срба у данашњој Хрватској, чак и у персоналном
смислу. Србија није успела да за седиште конзулата, поред
Вуковара, испослује Книн коме гравитира најпространији
и најкомпактнији српски простор, већ је морала да се задовољи периферном и за Србе небитном Ријеком.
Са образложењем да жели „функционалну Босну и
Херцеговину“ и „једну адресу за сарадњу“, Запад захтева
„ревизију Дејтона“ и врши континуиран притисак на Републику Српску да се одрекне све већег броја надлежности у
корист „централних власти у Сарајеву“ под муслиманском
доминацијом, а од Србије се тражи да у томе помогне „дистанцирањем од Бања Луке“. Пред свим Србима и српским
политичким званичницима је захтев да као доказ „покајања
за агресију и геноцид“ прихвате сада политички „упакован“
муслимански ратни циљ – наметање јединствене босанске
државе и интегралне тзв. босанске нације, где би православно (српско) и римокатоличко (хрватско) становништво временом било у све подређенијем политичком и демографском
положају. Иза различитих појмовних акробација и политичко-дипломатских замагљивања крије се упорно настојање да
се Република Српска прво ослаби и развласти, а потом и
територијално „утопи“ у реорганизовану (кантонизовану,
регионализовану), али свакако унитарну државу. Иако би
био у супротности са виталним српским интересом, такав
пут преображаја представља се не само као темељ „мирне
Босне“, већ и њене евроатлантске оријентације.
Суочена са захтевима Запада да услов напретка ка ЕУ
представљају нулти проблеми са суседима, Србија од већине њих, а нарочито од новонасталих постјугословенских
земаља, трпи понижења, отворено антисрпско деловање,
отимачину и преименовање баштине, те територијалну
узурпацију и претензије. У томе се истичу БЈР Македонија
и Црна Гора, две државе које су настале политичко-територијалним омеђавањем и издвајањем делова етно-историјских
српских земаља. У њима је процес расрбљивања и стварања
37
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„инстант-нација“ далеко одмакао, политички установљене
„цркве“ су у служби раскола и слабљења Српске православне цркве, ревизионизам археолошких, историјских, географских, архитектонских, културних, државотворних и других
чињеница о српском пореклу постављен је на ниво приоритетне државне политике. Штавише, њихови нови национални и државни идентитети базирају се на негацији Српства,
уз посебно изражен радикализам проистекао из конвертитског синдрома.15 На све то српски званичници углавном
ћуте, не усуђујући се да бране ни најелементарнија људска и
национална права чак и оног становништва које се тамо још
изјашњава као српско и чији број убрзано опада због непрекинутог процеса македонизације и црногоризације. Србија,
аутоинхибирана позицијом таоца евроатлантских интеграција, није смела да адекватно реагује чак и на директан атак
ових суседа на њен територијални интегритет и идентитет –
признање независности косовске квазидржаве, дефинисање
и уређење њихових међусобних „граница“, гласање ЗА да
„независно Косово“ постане чланица UNESCO...
Пасивност Србије у заштити све угроженијих српских
интереса охрабрила је претензије и према државној територији саме Србије. Територијалну целовитост и границе
свих новонасталих постјугословенских држава Запад сматра недодирљивим и све чини да их ојача, а само интегритет Србије држи под знаком питања. Благонаклоно се гледа
на хрватске претензије у Подунављу, мађарске према северу Бачке или целом панонском делу Србије, па чак и румунске и бугарске према источној Србији. Даје се подршка
муслиманским тежњама да Рашку област, коју тенденциозно
називају „Санџак“, конституишу као (сепаратистичку) политичко-територијалну јединицу и амбицијама тзв. аутономаша да статус АП Војводине подигну на ниво „државе у
држави“, подстичу се наводно нерешена питања Албанаца
у измишљеној „Прешевској долини“, потом Влаха, Рома,
Буњеваца и других, чији захтеви за заштиту наводно угро15 Детаљан механизам, шематски приказ и геополитичке последице процеса етничког конвертитства Срба видети у: М. Степић, У вртлогу балканизације,
стр. 225-246 и М. Степић, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци
и последице“, стр. 8-9.
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жених националних права све чешће подразумевају и територијализацију.
Очигледан пример немарности у заштити територијалне димензије српског националног интереса јесте Косово и
Метохија. Сепаратистичка државолика творевина „независно Косово“ стиче све више елемената истинске државности
и спољнополитичког признања чланством у међународним
организацијама захваљујући непосредној подршци земаља
Запада. Под паролом „дијалога са Приштином“, званична
политика Србије то не само прихвата и признаје, већ у томе и
учествује. На ту (у)цену пристаје због, по свој прилици, само
„асимптотске“ тежње и тек трасирања „безалтернативног“ (у
ствари, дискутабилног) пута ка ЕУ (посредно и ка НАТО),
тј. у атлантистичке организације чији је таласократски геополитички идентитет суштински супротан српском16, а које
учешћем у стварању „независног Косова“ најдиректније угрожавају српски национални интерес. Уместо инсистирања
на територијалном интегритету међународно признате државе Србије и на Резолуцији 1244 Савета безбедности УН
којом је он потврђен, у јавном дискурсу Србије одомаћила
се пропагандна „димна завеса“ о приоритету заштите културне баштине, енергетских капацитета, рудника, привредних објеката, туристичких потенцијала, становништва... О
територији се готово и не говори, а из контроле, заштите и
управљања територијом проистиче све остало.

***
Неспорна чињеница је да читаво постбиполарно раздобље траје сажимање и фрагментација српских земаља
као механизам редуковања српског геополитичког капацитета. Тај процес није мотивисан само општим трендом
глобалистичког удара на националне идентитете, државе и
(првенствено) територије17, нити егземпларним дробљењем
16 Детаљну анализу и аргументе о несагласју српског и евроатлантског геополитичког идентитета видети у: Миломир Степић, „О српском геополитичком
идентитету“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. XIX, vol. 36, бр. 2/2012, стр. 11-40.
17 „Глобализација пре свега значи детериторијализацију.“ Видети у: Часлав
Оцић, Ка обали плови – стратеголошка разматрања, Друштво за привредну
историју, Београд, 2015, стр. 51.
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„камена спотицања“18 и уништавањем „вируса“19 који се испречио униполарном господару на врхунцу моћи, већ „обуздавањем“ српског чиниоца који је перцепиран као вечита
„руска предстража на Балкану“ и успостављањем вештачке
равнотеже (не)моћи унутар „балканског геополитичког чвора“ као (у ствари, погрешне!) претпоставке регионалне стабилности. Самозаваравајућа је била помисао да ће атак на
простор као „тврди“ чинилац српске моћи имати орочене и
ограничене домете, тј. да ће се зауставити на смени једног
режима другим и персоналним политичким променама, те
да ће се окончати само губитком Републике Српске Крајине,
или свођењем Републике Српске на 49% Босне и Херцеговине, или ампутацијом Косова и Метохије из састава Србије,
или диригованим осамостаљењем Црне Горе, или... Напротив – ради се о свеобухватној и систематској деструкцији
српског простора, која, у суштини, представља пример детериторијализације националног интереса као опомена другима. Иако се махом реализује утицајима споља – симбиозом
интереса великих сила Запада и српских постјугословенских
суседа – постмодерна специфичност јесте „противпросторно“ деловање изнутра. Несналажење, некомпетентност, нечињење или чињење супротно територијалном и геополитичком „српском становишту“20 карактеристично је како за
српске политичке институције и челнике, тако и за кохорте неотитоистичких припадника естаблишмента21. Посебан
18 Још 1879. године је Бизмарк овако дефинисао позицију тек осамостаљених
Србије и Црне Горе наспрам експанзионистичких амбиција Беча. Видети у:
Радослав Гаћиновић, Млада Босна, Медија центар «Одбрана», Београд, 2014,
стр. 113
19 Означавање Срба као „вируса“, кога би требало одстранити да не би и друге
„заразио“ непослушношћу према „Империји“, само је један од многих дисквалификаторских ставова изречених на Западу после 1990-их година. О томе
видети у: Зоран Петровић Пироћанац, Избрисати српски вирус, Југоисток,
Београд, 1999.
20 Мило Ломпар, Повратак српском становишту, Catena Mundi, Београд, 2013.
У овом делу аутор је пажњу углавном посветио национално деструктивној
десрбизацији свега српског у области културе (апострофирајући прекрајање
српског у србијанско), али тај процес има и посебно опасну територијалну, тј.
геополитичку пројекцију.
21 З. Петровић Пироћанац указује на „номенклатурни континуитет“ у Србији и
анализи тог феномена посветио је већи део своје научне монографије. Видети
у: Зоран Петровић Пироћанац, Nomenclatura Serbica 1982-2015, Институт за
политичке студије, Београд, 2015.
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куриозитет јесте да „не постоји гаранција да ће владајућа
елита увек препознати и заступати интерес који је управо
интерес нације, јер је велика вероватноћа да ће се њена перцепција националног интереса разликовати од националног
интереса како га схвата становништво“.22 У српском случају,
одрођени и некритички прозападно настројени владајући
кругови су, штавише, потпуно свесни, експлицитно признају и чак наглашавају да национални интерес, а нарочито
његов територијални смисао, виде и реализују супротно од
става осетне већине народа којим управљају, оправдавајући
то потребом колективне „промене свести“ и самододељеном
месијанском далековидошћу.
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Milomir Stepić
SERBIAN EXAMPLE OF DETERRITORIАLISATION IN
THE CONTEXT OF NATIONAL INTEREST
Resume
During a triumphant stage of unipolarism the negation of the
importance of the space had been very distinct in the context
of relativization of national interest. Neorealist approach
overcame such stance, but the selectivity in understanding and
realization of national interest, and of its territorial dimension
in particular, became one of the key post-modernist rules.
Practical implementation of this rule has become obvious in the
case of deterritorialisation in the context of Serbian national
interest. Former processes of fragmentation, compression and
amputation of certain parts of Serbian lands from Titoist period
have been continued in post-Yugoslav transition period in the
form of expulsion of Serbs and destroying of the Republic of
Srpska Krajina, territorial reduction of the Republika Srpska
and the attempts to make it integrated into unitarian Bosnia and
Herzegovian state, creation of so-called independent Kosovo state
by its forceful secession, separation of Crna Gora (Montenegro)
from Serbia, etc. The detteritorialisation of Serbia in the context
of its national interest has been systematically conducted by
Western powers by instrumentalization of expansionist ambitions
of newly created Serbian neighbouring states. The involvement
of these powerful states in this task in this matter has been only
partially motivated by a general globalist strike on national and
state identities and as a case of exemplary punishment of one
„disruptive factor“ which had opposed the West at the period of
the peak of the West’s power. A main motive for this process has
been the „containment“ of the Serbian factor, because it has been
perceived as a traditional ally of Russia in the Balkans, along
with the motive of establishment of a forced and artiﬁcial balance
of power (lessness) within „the Balkan geopolitical knot“. So far
Serbian political nomenclature has not managed to efﬁciently
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oppose this destructive process in question, considering the fact
that it itself has been mainly pro-Western oriented and „without
other alternatives“ dedicated to the process of Euro-Atlantic
integrations, even though such stance stands in contrast with
the main understanding of national interest of majority of people
in Serbia.
Keywords: post-Yugoslav period, deterritorialisation, national
interest, Serbian states, Balkans.

Овај рад је примљен 10. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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Бојан Јовановић

ИДЕОЛОШКО ПОТИСКИВАЊЕ СРПСКИХ
НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСА
Сажетак
Полазећи од става да се само критичким односом
према феномену титоизма може сагледати како његова
историјска условност, тако и актуелна митологизација,
аутор сагледава погубност овог идеолошког и политичког
обрасца за остварење српских националних интереса. Са
становишта управо тих интереса евидентни докази са одговарајуће историјске дистанце потврђују да је титоизам
био велико идеолошко и политичко зло. Међутим, како је
афирмација постојећих и нових нација у тадашњој Југославији извршена на штету Срба и Србије, титоизам се вреднује и другачије. Будући да је такав некритички однос према
вођи југословенских комуниста и његовој владавини изражен
и у Србији, аутор га препознаје као чинилац замагљивања
и искривљавања истине која уступа место фоклоризованој
митској представи о једном важном добу националне историје.
Кључне речи: комунизам, титоизам, терор, демократија,
златно доба, харизма, цензура, аутоцензура,
геноцид, тоталитаризам, Срби.
Премда је завршио свој овоземаљски живот још давне
1980. године, Јосип Броз, познат под надимком Тито1, својом
1

Јосип Броз Тито је рођен у Кумровцу 1892. године, умро је у Љубљани где се
лечио, а сахрањен је у Београду у Кући цвећа 1980. године.
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вишегодишњом влашћу обележио је овдашњу стварност
карактеристикама које нису избледеле до данас. Значајан за
разумевање наше прошлости, као битног чиниоца актуелне
стварности, однос према њему карактерише евидентна супротност. Наиме, док је у уско научним и стручним круговима критички сагледана његова личност и његова власт2 у
широј друштвеној, политичкој и културној јавности створена је потпуно другачија слика о њему.
Критички однос према Титу и његовој вишедеценијској
владавини указује на феномен карактеристичке комунистичке диктатуре која се, због тога што јој је он дао свој печат,
означава титоизмом. Комунистичка власт се након Другог
светског рата успоставља у Србији силом и терором, јер је
ратна победа Народноослободилачке војске над нацизмом
и фашизмом, којој су битно допринеле и јединице Црвене
армије, искоришћена за радикалну, насилну промену дотадашњег и наметања новог политичког и друштвено-економског система.
Терор нових ослободилачких власти био је изузетно
изражен над грађанима Србије. Показало се након ослобођења да је сваки град у Србији двоструко трагично обележен. Најпре су то биле немачке одмазде стрељања цивила
током рата због партизанских диверзија, а потом тортуре
револуционара који су се јавили у виду народних ослободиоца. Премада су масовна убијања у Крагујевцу била на
различитим стратиштима: немачка у Шумарицама, а партизанска у Капислани, у Нишу су на Бубњу, где су током рата
масовно стрељали Немци, након завршетка рата стрељали
и партизани.
Циљ ликвидација угледних грађана, проглашених за
“непријатеље народа” често је био конфискација и национализација њихове имовине. Друштво је изгубило цивилну
димензију јер је терором над грађанима, уместо неприкосновености њихових живота и права која су их штитила, успо2
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стављено револуционарно право ликвидације осумњичених
и одузимање њиховог материјалног богатства. Проглашавани непријатељским елементима, трговци, занатлије, предузетници и индустријалци губили су право на приватност,
принудно су смештани у заједничке станове, а имућнији
пољопривредници присиљени да привређују у оквиру новооснованих задруга. Посебна тортура је примењивана према
војвођанским пољопривредницима, сељацима. Њих преко
седамдесет хиљада су крајем четрдесетих година двадесетог
века робијали у рудницима Бора, Мајданпека, Трепче само
зато што нису објективно могли да испороче ону количину
жита коју су им одредили партијски чиновници. То “истеривање Бога”, из сељака, значило је уједно и утеривање у њих
новог, комунистичког бога.
Од 1949. до 1956. године, Тито је своје политичке неистомишљенике, првенствено присталице стаљинизма, али
и припаднике демократског покрета, политичаре другачијих опредељења и интелектуалце који су истицали значај националних интереса, слао у логор на Голом Отоку.
Није занемарљива чињеница да је највећи број прогоњених
и затворених припадао српској националности. На миту о
дестаљинизацији власти, Тито је потврђивао своју диктатуру, јер фактички он није прекинуо са комунизмом, чији
је радикални израз представљао стаљинизам, већ само са
Стаљином. Титоизам је блажа верзија стаљинизма коме је
вођа југословенских комуниста остао веран до краја свог
живота и своје власти. Визија друштва је била титовизија, а
опчињеност његових чланова том визијом титоманија. Када
су се тзв. дисиденти у Титовој Југославији оглашавали против тадашњег режима, онда су тражили само побошљање
тог бољшевичког концепта. Залажући се за социјализам са
људским лицем, нису захтевали његову битну политичку,
друштвену и економску реформу нити стварање политичког
плурализма. Идентичне захтеве су изражавали и студенти
у протесту 1968. године. Демонстрације у Капетан Мишином здању одвијале су се као активности новопокренутог
“Карл Маркс универзитета”, а најбитнији захтеви су се односили на отклањање евидентних аномалија, попут богаћења
појединих политичара названих “црвеном буржоазијом”, у
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функционисању постојећег система. Тито се после демонстрација обрачунао са вођама демонстрација а професоре
који су студентима дали подршку избацио је са Филозофског
факултета. Титоизам као облик комунистичке диктатуре,
био је ауторитарни систем власти који је само козметичким
средствима ублажавао и умекшавао своју тоталитарност.
Улепшана стварност у време титоизма прикривала је зло
које је провалило својим ужасом почетком деведесетих година у грађанском рату на простору Југославије као борба
за титоистичко југословенско наслеђе.

Комунистичко зло
Освајајући власт да би своју идеологију силом наметнили другима, комунисти су брзо показали да су својим
супротстављањем злу потискивали сопствено зло. Успостављајући систем тоталне политичке владавине, засноване
на идеолошкој манипулацији и терору, успели су да потпуно
укину вредности грађанског друштва, демократије и политичког плурализма. Могућност слободног друштва, настала
ослобођењем од Немачке окупације и идеологије нацизма,
претворила се са новом влашћу у немогућност остварења
било чега другог осим државе са комунистичком диктатуром. Настала, дакле, као диктат садашњости једног периода,
диктаторски режим као одредница будућности исказује се
у својој бесперспективности као социјална конструкција у
коју је уграђена њена пропаст. Привременошћу ратног победника успоставља се нови поредак са доминацијом једне
комунистичке партије чија потпуна власт постаје принцип
који оспорава и уништава постојање политичке опозиције
као претпоставке стварања праведнијег, перспективнијег и
богатијег друштва. За разлику од добра које претпосавља
постојање и своје супротности, послератна комунистичка
власт постаје политичко, друштвено и културно зло јер се
успоставља на себи.3 Иако манифестно невидљиво, политичко и друштвено зло је било посејано и изникло већ у првој
погодној прилици након Титове смрти када се Словенији
3
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и Хрватској пружила прилика да сецесијом остваре своју
државну самосталност.
Званичној идеологији, која је прожимала све битне аспекте људског постојања, активно су се приклањали сви они
који су као чланови Комунистичке партије учествовали у
спровођењу партијских директива а пасивно је прихватала
већина. Заснован на хијерархијски организованој партији
под вођством Тита, коме су биле подређене и полиција и
државна безбедност, комунистички режим је имао потпуну
контролу над привредним животом, војском и средствима
јавног саобраћаја и информисања. Врло развијена служба
Државне безбедности методом уцене и врбовања успела је да
створи широку мрежу доушника у свим областима друштва.
Зато је и после петнаест година од промене власти, Србија
остала једина земља у источној Европи која није потпуно
отворила архиве тајних досијеа јер је тако скривала припаднике својих тајних служби. Из страха да се не открију имена
многих познатих личности који су радили за ДБ, њихови
досијеи се уништавају.
Тоталитарна и ауторитарна југословенска комунистичка власт је настојала да буде ефикасна у борби против
неистомишљеника, па је политичке противнике означавала
државним непријатељима и примењивала према њима насиље и тортуру. Насиљем успостављена комунистичка диктатура, условила је и понашање народа који јој се покорава
и пристаје да јој служи. Послушност из страха прелази у
покорност која подржава култ Титове личности као доживотног партијског вође и председника државе. Проглашаван
три пута за народног хероја, његова величина се периодично
настојала да увећа. Са титулом троструког народног хероја,
постајао је трипут велики, односно, попут Божанског Хермеса Трисмегистоса, бескрајно велики. Култним односом према обоготвореној Титовој личности поништена је могућност
критичности његових поступака и стварања патолошког
мишљења које је спречавало суочавање са стварношћу и узроцима дуготрајуће економске, друштвене и духовне кризе.
У том смислу је важно указати не само на однос Срба према
Титу, већ и однос Тита према Србима и Србији.
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Титоизам као антисрбизам
Премда је коминтеровски мит о великосрпској опасности створен пре доласка Тита на чело КП Југославије, он
је на том миту темељио и одржавао своју вишедеценијску
власт и пресудно утицао на доношење политичких одлука погубних за српски народ. Тај политички мит је створен
на конгресу у Бечу 1926. године када је прихваћена оцена
Коминтерне, донета две године раније, о Краљевини СХС
као тамници народа у којој су Срби као хегемонисти владали над осталим народима. Важност тада оформљеног
става огледа се у томе што је усмерио деловање комуниста
на следећем конгресу у Дрездену 1928. године, на којем је
коначно и утврђена идеолошка и политичка основа будуће
борбе против српског народа и рушења тадашње државе.4
Овај коминтерновски став је преовладао као партијска револуционарна струја над умеренијим тзв “десним” становиштем, које је заговарао Сима Марковић и у оквиру којег се
другачије гледало на решавање националног питања и очувања Југославије. Комунисти коминтерновског опредељења
су идеолошки једнострано тумачили настанак заједничке
државе Срба, Хрвата и Словенаца као резултат великосрпске хегемоније. Иако је најпре означена за рушење, држава
је сачувана5 али као федерација у којој је извршено територијално разграничење република и стварање нових нација
на штету Србије и српских националних интереса. Уместо
првобитне идеје о дезитеграцији Југославије, авнојевским
стварањем аутономних покрајина распарчана је Србија. Настојање да се она ослаби и држи у немоћи, како би ојачала
Југославија, изражено је касније познатим политичким ставом „Слаба Србија, јака Југославија“.
Делујући најпре са становишта Коминтерне у спречавању Срба да остваре националне интересе, Тито је то чинио одлучно и осветољубиво, снажно мотивисан негативним
4
5
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ратним искуством као припадник поражених аустроугарских
јединица у биткама против српске војске на почетку Великог рата 1914. године. Међутим, говорио је да цени њихове
врлине, храброст, слободарску традицију и признао је да је
дошао у Србију да подигне устанак против Немаца, јер је
видео како их је у Загребу народ одушевљено дочекао. Но, у
време тог априлског дочека и комунисти, заједно са Титом,
били су на страни Немаца и усташа са којима и потписују
договор о сарадњи,6 а тек након Хитлеровог напада на СССР,
долази коминтеровска директива за подизање устанка, па
се у склопу тога и Тито одлучује за Србију. Титоизмом је
ојачао комунистички мит о великосрпској опасности којим
је потискивана историјска истина о геноциду над Србима у
оквиру нацистичке НДХ, а Титовим наређењем 1948. године
укинута је Државна комисија за утврђивање ратних злочина
окупатора и њихових савезника против народа Југославије.
Како су у међу тим народима највише настрадали Срби, јер
је према немачким изворима само у НДХ убијено њих више
од 750 000, овом Титовом одлуком је скривен геноцид који је
извршен над њима.7 Сматрајући, дакле, да је и признавање
највећег злочина који је извршен на Балкану у супротности са утврђеном комунистичком политиком према српском
народу, Тито ће потом наивно оправдавати Јасеновац као
усташки рефаншизам на партизански покрет. У настојању
да се прикрије српско национално порекло највећег броја
страдалих у Другом светском рату, после рата се истичу
првенствено жртве које су пале као партизани, комунисти
6

7

У такозваној Илековој торбици чуван је уговор који су 17. априла 1941, седам
дана после оснивања Павелићеве НДХ, у име усташа потписали Миле Будак
и Младен Лорковић, а у име Комунистичке партије Хрватске Андрија Хебранг и Владимир Бакарић. У преговорима је утаначено и да комунисти неће
предузимати никакве акције против НДХ. - Упор. М. Глигоријевић, “Тајни
споразум хрватских комуниста и Павелића”, НИН, бр. 3355, 16. април, Београд, 2015.
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јер им се због страшних злочина мора судити. Иако је Комисија утврдила да
се они морају испоручити Југославији, Титова власт их није тражила нити их
је добила.
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илегалци и цивили антифашисти. Тако је у време титоизма
прикриван велики злочин који је извршен над Србима.
Потврђивање српског националног идентитета схватано је као највећа опасност за комунистичко југословенство,
па је партијском и државном репресијом сузбијана свест о
вредностима и значају српске културне традиције. Показало
се да је Југославија могла опстати само на миту о великосрпској опасности и присилним одрицањем Србије и Срба од
остварења својих националних интереса.8 Залажући се за југословенство, Срби су оптуживани да теже остварењу унитаристичког хегемонизма. Те оптужбе су биле Хрватима алиби
за опструкцију тек створене заједничке државе Краљевине
СХС и сецесионистичку политику која је резултирала стварањем НДХ. Међутим, и у време титоистичке Југославије
српско југословенство добија значење унитаристичког хегемонизма, насупрот којему се развијала Кардељева идеја о
Југославији као трансисторијској творевини. На тој идејној
основи Словенци су стварали претпоставке своје државности и у погодном тренутку, почетком деведесетих година
двадесетог века, уз подршку Запада, насилним сепаратизмом
прогласили самосталност.
Оптуживањем Срба за хегемонизам потискивана је, у
ствари, истина о привредном заостајању Србије седамдесетих година 20. века. Када би се о томе покушало јавно да
проговори, као што је то учинио 1975. године недељник
НИН са новим главним уредником, Драганом Марковићем,
долазило је до политичких осуда и негирања. Иако је економски био апсурдан, штетност актуелног концепта се исказала
и у политичком апсурду немогућности Србије да успостави
суверенитет на својој територији, јер су Аутономне покрајине Косово и Метохија и Војводина биле својеврсне државе
у држави. Србија није могла да заштити сопствено, српско
становништво које је годинама било изложено албанском
погрому на Косову у Метохији. Будући да су иницијативе
за објективним сагледавањем положаја Србије у тадашњој
Југославији наилазиле на осуду владајућих комунистичких
структура, осамдесетих година 20. века је САНУ по први
8

52

Бојан Јовановић, Памћење и самозаборав, Orpheus, Нови Сад, 2014, стр. 298.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2015, год ХI vol. 24

стр. 45-64

пут дала одвор на питање актуелног економског, друштвеног
и културног стања у Србији. Текст познат као Меморандум
је најозбиљнија дијагноза тог стања, али извештај који је
једна политичка групација превременим објављивањем хтела да компромитује како институцију у којој је он написан,
тако и Србију, под оптужбом изазивања и подстицања ратних сукоба.
Имајући у виду чињеницу да је Тито имао пресудну
улогу у етничком и територијалном сужењу српског народа
у 20. веку,9 јасно је да је титоизмом поткопан српски национални идентитет, а да су се Титови послушници, наследници
и настављачи његових злодела својски потрудили да доврше
то разграђивање. Будући да су као чланови комунистичке
партије постајали Југословени и нису се изјашњавали као
Срби, српски комунисти су се нашли у чуду када је Тито
шездесетих година говорио о себи као о Хрвату. Издајући
свој народ, како је то својевремено самокритички уочио Танасије Младеновић, они су на челу са Титом и после њега
остали верни коминтерновској политици у односу према
Србима и Србији. С обзиром на све што је учинио српском
народу који се својом историјом потврдио као слободољубив, правдољубив и истинољубив, Тито не може припадати
његовој слободарској традицији. Утолико је и заћуђујуће и
готово вансеријски нонсенс да се он сматра правим српским
политичарем који у историји има места поред кнеза Милоша Обреновића и Николе Пашића.10 Тито је, заправо, сушта
супротност српској политичкој и слободарској традицији, а
последице његове власти евидентне су у Србији и данас.
То се посебно односи на покушаје да се и након авантуризма са комунизмом и разбијања Југославије Србија и даље
сагледава у некадашњем контексту. Као што је Југославија
могла опстати само на миту о српској опасности као мотиву
за сузбијања српских националних интереса, тако се и у актуелним покушајима реинтегрисања југословенског културног, привредног и политичког простора може уочити став о
Бранко Надовеза, „Тито и Срби“, Национални интерес, бр. 2, Београд, 2011,
стр. 101-119.
10 Тодор Куљић, Тито - социолошкоисторијска студија, Институт за политичке
студије, Београд, 1998.
9
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Србији као простору на којем ће свака од суседних земаља
моћи да остварује своје интересе, а да за узврат Србија неће
имати права на било који реципроцитет.

Лажно Периклово доба
Комунистички терор спровођен у име народа, ликвидирао је политичке неистомишљенике, политички плурализам и демократију и успоставио владавину једне партије.
Једноумље је долазило из главе која је била на челу државе,
и симболички је представљено Титовом фотографијом на
свим јавним местима, установама, канцеларијама, учионицама. Стицао се утисак да сваког он посматра, и да зато и
треба да се пази шта се ради, шта говори и шта мисли.
Постоје, дакле, адекватна сазнања о томе ко је био
Тито и каква је била његова власт, али она нису и одредница јавног понашања, мишљења и говора о титоизму. Рационалном и принципијелном одређењу супротстављено је
ирационално и прагматично виђење, што говори о евидентном нескладу између релевенатних и компетентних научних
сазнања и јавног мњења о једном времену и политичком
феномену. Колективно памћење титоизма као периода сигурног и доброг живота стално се потхрањује некритичким
односом према Титу и масовном хиперпродукцијом кичерских прича о разним аспектима његовог живота. Врхунац
култног односа према њему исказују његови данашњи обожаваоци који користе форму крсне славе, везану првенствено за српску традицију, да обележе 25. мај, који је некад,
као Дан младости, слављен као дан његовог рођења.11 Иако
је крсна слава управо у време Тита била забрањена члановима Комунистичке партије, оваквим његовим слављењем
он добија статус профаног кућног свеца. Оно што је важно
народу битно је и политичарима и интелектуалцима који
својим ставовима и нескривеним симпатијама за Тита подржавају такву слику о њему.
Корени таквог данашњег односа према комунистичком
диктатору имају своју историјску дубину, али су у суштини
11 Бојан Јовановић, Речник јавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009, 274-275.
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психолошки плитки и везани су за банално преовладавање
емоционалног над интелектуалним и пренебрегавање неких
битних чињеница без којих се не може донети адекватна
оцена о титоизму. У том смислу може изгледати крајње необично да појединци, попут Живојина Павловића, аутора чији
су филмови бункерисани и забрањивани а књиге спаљиване,
Титово време упоређују и одређују као Периклово доба наше
културе. О томе је овај наш књижевник и синеаст говорио не
само осамдесетих година већ и деценију потом. На питање
како објашњава одјек који је у свету имала његова смрт,
Павловић у интервјуу НИН-у 1996. године вели: “Објашњавам величином личности Јосипа Броза. Можемо да мислимо
шта год хоћемо, за његова доба што се тиче културе овога
поднебља, односно бивше Југославије, то ће бити процењено
поново, понављам, пре десет година сам то рекао па су хтели да ме линчују, Периклово доба”.12 Некритичким односом
према Титовој владавини, евоцирањем времена у којем се
оснивају велики фестивали БИТЕФ, БЕМУС и ФЕСТ и формира се југословенски мултикултурни простор настаје мит
о титоизму као перикловом добу српске културе.13 Имајући
у виду да је култура сама реалност човековог постојања у
којој он ствара своја уметничка, књижевна и научна дела,
такво позитивно одређење би се, наравно, односило на амбијент у којем се људи потврђују својим материјалним, социјалним и духовним творевинама. Иако се Павловићево
одређење културе односи на уметничка и књижевна дела,
могућност да она досегну врхунске изразе неоспорно да говори позитивно о амбијенту у којем су она створена. Титов
период као Периклово доба наше културе и уметности једно
је од најспорнијих одређења овог периода историје, јер не
узима у обзир степен слободе као најбитнији услов за уметничко стваралаштво. Одсуство политичке слободе било је за
појединце стваралачки стимулативно као могућност самопотврђивања илузије животне слободе. Међутим, с обзиром на
лимитирајуће деловање самоцензуре то време није омогућавало да се створи и најбоље што се могло.
12 Петру Крду, “Љубав је пропаст”, Интервју са Ж. Павловићем, НИН, 19. јул,
Београд, 1996, 31.
13 Биљана Лијескић, “Док сам компоновао Хасанагиницу, Мића Поповић ме је
цртао”, Политика, 24. септембар, Београд, 2015.
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Није, дакле, у питању манифестни репресивни систем,
већ унутрашња цензура која је одређивала нулти степен толеранције на критике партије и његовог врховника. Висок
степен аутоцензуре може се разумети само као последица
великог страха за сопствене позиције и уредничка места, а
драстични примери забрана и кажњавања којима су власт
и партија стављали до знања да није дозвољено слободно,
критичко мишљење стварали су полтронски и доушнички
менталитет. Након објављивања Ћопићеве “Јеретичке приче” 1952. године, реакција тадашњег агитпропа на насловној
страни “Борбе” осуђујућим текстом у наставцима убијен је
критички дух у српској култури и сатира у наредних деценија није била могућа. Када је Тито у свом говору исказао
неповољан суд о представи “Кад су цветале тикве” Драгослав Михаиловића 1969. године, представа је потом скинута
с репертоара а јасна порука да се буде будан и да оно што
би било критички непријатно за актуелну власт не треба
објављивати показала се ефектном јер у наредном периоду
није створено слично критички интонирано дело.
Иако је Југославија важила за једну од најслободнијих
земаља, јер је у њој био званично судски забрањен само један
филм, “Град”,14 фактички су цензурисана бројна дела15 што
показује да су системом контроле књижевна, уметничка и
филмска остварења забрањивана без судских одлука.16 Исту
14 Oвај играни омнибус, снимљен 1963. године, режирали су Марко Бабац
(Срце), Војислав Кокан Ракоњац (Љубав) и Живојин Павловић (Обруч), према сценарију Марка Бабца и Живојина Павловића. Одлуком суда у Сарајеву
филм је забрањен, и наређено да се све копије униште, али је 1990. године,
одлуком истог суда забрана укинута.
15 На пример филм Пластични Исус, Лазара Стојановића, снимљен као дипломски рад на одсеку за филмску режију на Факултету драмских уметности 1971.
године, склоњен је у бункер, а његов аутор осуђен на трогодишњу затворску
казну. Исте године снимљен је и филм В. Р. Мистерије организма, у режији
Душана Макавејева, који је непосредно након премијере завршио у “бункеру”. У светским оквирима филм је стекао култни статус, али је у Југославији
могао да се јавно прикаже тек 1986. када је са њега скинута јавна забрана.
Иако му је Републичка комисија за преглед филмова дозволила да се јавно
прикаже, Јавно тужилаштво СР Србије је наложило Комисији да већ издату
дозволу стави ван снаге.
16 Милан Никодијевић, Забрањени без забране: зона сумрака југословенског
филма, Југословенска кинотека, Београд, 1995. На основу ове књиге, аутор
је 2007. године, у сарадњи са Динком Туцаковићем, снимио и документарни
филм под истим насловом.
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судбину је имао и целовечерњи филм песника Мирослава
Антића “Доручак са ђаволом”, снимљен 1971. године. Иако
је аутор за сценарио овог филма награђен Златном ареном
у Пули, његов филм је због критичности према идеологији
владајуће Комунистичке партије завршио у бункеру и јавно
приказан тек јуна 2015. године у оквиру Фестивала европске књижевности у Београду. Податак да је до 1973. године
снимљен 431 филм, али је по разним основама бункерисано
око тридесетак остварења, указује на комунистички метод
склањања од очију јавности оног што је доводило у питање
лажну и улепшану слику стварности и комунистичке истине
о прошлости. Тако је идеолошким и политичким репресивним мерама означен и тзв. “црни талас” у нашој кинематографији. Систем цензуре у време комунистичке владавине
се исказивао не само на на манифестним партијским и судским одлукама, већ је претпостављао и унутрашњу цензуру
засновану на схватању индоктринираних појединаца и постојању тзв црних листа дозвољеног и недозвољеног.17
Уколико сагледамо начине на које је комунистичка
власт контролисала уметничко стваралаштво и спречавала
слободно и критичко изражавање, онда можемо уочити више
тих новоа. Најпре су то експлицитне, судске забране, којих је
заиста било мало, и чији је број давао илузију о слободном,
демократском друштву, али су управо су такви ригорозни
цензорски поступци битно утицали на стварање самоцензуре. Потом су забранама без забрана, најчешће на основу партијских ставова, мишљења и одлука идеолошких комисија,
скривана и бункерисана непожељна дела чиме је спречавано
да она дођу до јавности. И коначно, унутрашња цензура,
уреднички поступци, недопуштање да се објави било шта
критички непожељно што би довело у питање комунистички режим. Имамо ли у виду тако ефикасан репресивни систем, малобројним манифестним забранама, које су биле
само врх цензорског леденог брега, не може се оспоравати
тоталитарни карактер једног недемократског комунистичког
система. Онемогућавајући адекватан критички однос према
себи, допуштао је само култни однос према вођи.
17 Марко Лопушина, Црна књига - цензура у Србији 1945 - 2015, Прометеј, Нови
Сад, 2015.

57

Бојан Јовановић

ИДЕОЛОШКО ПОТИСКИВАЊЕ СРПСКИХ ...

На основу дела не може се некритички говорити и о
околностима у којима су настала. Наиме, одређена људска
дела нису непосредан одраз околности у којима су створена,
јер често настају упркос тим околностима. Тако, на пример,
у време свог највећег страдања Јевреја током холокауста,
седморица рабина организовала су у Аушвицу суђење Богу.
Иако је тај процес, на коме је Бог осуђен, био израз слободног односа према Богу, ниједном Јеврејину не би пало на памет да тај чин тумачи као врхунски израз слободе јеврејског
народа у том периоду и у тим околностима.
Ма колико чудна била Павловићева оцена титоизма,
још веће чуђење изазивају ставови појединих интелектуалаца, критичара комунизма и титоизма, који не могу ни данас,
две деценије потом, да поверују и схвате да је овако нешто
рекао један од највећих српских редитеља и књижевника.
Прихватајући делимично његов исказ, инсистирају на томе,
позивајући се на фиктивне доказе, да се Павловићева оцена
титоизма односи на период до 1972. године и са почетком
прогона аутора тзв. “црног таласа” којим је обележен и Живојин Павловић.18 На жалост, из цитираног интервуа јасно
се види да је редитељ “Заседе” мислио на целокупан период
Титове владавине.
Титоизам је време партијског, културног, медијског
једноумља које је настојало да симулира слободу софистираним спречавањем и гушењем не само критичког већ
и другачијег мишљења. У тој друштвеној илузији слободе
постајали су ништавни приговори о цензури која је успешно скривена унутрашњом контролом оног што се сматрало
непримереним у друштву које је функционисало према диктату једопартијског режима на чијем је челу био неприкосновени председник Тито. Осим појединаца, њему су служили
готово сви отворено се сврставајући на његову страну. Зато
данашња сумња и неверовање долазе из притајене склоности
да се та владавина разграничи и диференцира на периоде
са различитим значењима. Добро “Периклово доба” би се
односило на период до 1972. године, а лоше на време до
краја његове власти 1980. године. Тиме се и Тито, у поку18 Eksperimentalni ﬁlm i video art u regionu 70-tih i 80-tih, Akademski ﬁlmski centar,
Dom kulture “Studentski grad”, Beograd, 2015, 22.
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шају разрешења амбиваленције према њему, подваја, попут
колективног оца, на доброг и лошег. Уколико би даље пратили овај процес, онда се његова позитивна, права и његова
аутентична страна супротставља негативној, која је резултат
околности, лоших прилика деловања негативних, злих људи
из ближег и даљег окружења.

Кичерска харизматичност
Овакав однос исказује и огроман потенцијал за продукцију фолклорних садржаја и настанак актуелне митологије
о Титу која се непрестано увећава, а феномен дугогодишње
Титове комунистичке диктатуре се настоји протумачити и
неадекватним коришћењем познатог Веберовог појма харизма.19 Означавајући првенствено необичну духовну моћ, добијену милошћу божанства, којом појединац, шаман, јогин,
цар, утиче на своју околину и тако добија изузетан статус
у колективу, харизма (грч. - милосни дар) је основ легитимитета његове власти. Међутим, харизматичност се може и
симулирати и уместо стварне исказивати се као илузија, јер
се потреба за вођом као изузетном личношћу настоји да задовољи и веровањем у његову посебност и моћ. Веровањем,
дакле, у изузетност таквог појединца, инвестира се у њега
моћ која омогућује да он и функционише као харизматична
личност. Бајка о царевом новом оделу, указује на механизам
самоодрицања од реалности и прихватања илузије такве сугериране лажне моћи, па зато тек историјска дистанца, као
одјек искрених речи детета из ове бајке, омогућује адекватно
сагледавање стварности. Тада се, као након гледања снимљене колективне хипнотичке сеансе, каква је, на пример, доживљај пењања ужетом до неба коју стварају индијски факири, увиђа да је реч о ништавности илузује коју оличавају
политички кловнови чијим је речима и гестовима окупљена маса у значајном историјском и друштвеном контексту
давала потребно и жељено значење. Оно у шта се верује,
није увек објективна стварност, већ производ хипнотичких,
19 Каталог изложбе Ефекат Тито, приређене према концепту М. Докмановић, а
одржане у “Музеју историје Југославије” од марта до јуна 2009. године. Аутори текстова Радоња Лепосавић и Олга Манојловић Пинтар.
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контекстуалних и жељених утицаја. Будући да се харизмом
данас означава популарност естрадних личности из света забаве и поп културе, ова реч се користи и у тумачењу
феномена Титове власти. Међутим, јасна разлика између
појавности и суштине, указује да се симулацијом одређених
особина које одликују само изузетне појединце може само
привремено производити жељено дејство, али да нестанком
контекста чије је присилно деловање доводило до жељених
пројекција престаје и илузија о њиховим необичним иманентним својствима. Заснована на обманама и хипнотичком
деловању политичке моћи на околину и народне масе, створена је лажна представа о Титовој харизматичности.
У оцењивању Титове личности и његове владавине
запоставља се оно најбитније када се доноси о њему коначан позитав суд. Наиме, не може се говори о слободарском
периоду на основу створених уметничких дела, јер стварне
стваралачке слободе, која подразумева и критички однос
према стварности, није било. Такође се не може говорити о
некаквој харизми личности која је дошла на власт насиљем
и одржала се на тој власти репресијом, фалсификатима и
обманама.
Када се успостави некритички однос према личности
која је обележила једно доба, онда се потискивањем негативног идеализује и фалсификује истина о прошлости која
као реалност постаје атрактивна и пожељна будућност. У настојању да се историјски оправда Титова владавина истичу
се аргументи тадашњег времена и утешно наглашава да су
постојали и гори, суседни режими од домаћег. Са тог становишта титоизам се тумачи као нека неминовност и природност у којој смо се затекли, па се онда и тврди да је било
неизбежно све оно што нам се у време титоизма догодило,
јер је Тито био и остао наша судбина. У тежњи да се та
судбинска неминовност представи у што лепшем и бољем
светлу, Титу се као комунистичком дикататору приписују
вишеструке стваралачке способности. У циљу стварања лажне представе о његовој величини објављују се раскошне сликовнице у којима се он приказује у разноврсним животним
околностима. Та обмана која се представља као истина је политички кич чија непрестана продукција увећава депонију
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Титове лажне харизматичности. У том контексту фолклоризован и митологизован титоизам се испољава као српски политички идиотизам. Употребљен у изворном значењу, идиот
је неупућен у јавне послове, незналица и особењак, онај који
се не бави политиком. Зато су политички идиоти они који
се баве политиком, а нису упућени у суштину битног политичког феномена, као што је титоизам. Феномен политичког
идиотизма изражава интелектуалну немоћ да се сагледају
узроци сопствених невоља и оцртава безнадежност духовног
стања колектива у којем негативне појаве самооптуживања,
удвориштва и полтронства у промењеним условима добијају
само другачије форме. Изложени дугом деловању комунистичке идеолошке дроге, Срби се из кошмара југословенства
и титоизма још увек не могу рационално пренути и сагледати узроке својих дуготрајућих економских, социјалних и
културних невоља.
Иако веома различитих степена образовања, социјалне припадности и политичког опредељења, појединци имају
истоветан позитиван однос према Титу. Такав однос према
комунистичком диктатору је заједнички чинилац идентитета који има истоветно значење и у колективној представи
о њему. Будући да је оно супротно историјској истини која
указује на негативне и погубне последице титоизма за Србију и српски народ, оваквим односом се исказује веома низак ниво компетентности да се процене сопствени аутентични интереси. У тој немогућности да се не само рационално
просуђује о Титу, већ и да се шире прихвате адекватне оцене
о њему, одражава се, у ствари, карактеристично стање друштва без укорењене либералне традиције и демократских слобода. У тим околностима незавидног нивоа опште а посебно
политичке културе грађана може се и адекватно сагледати
процес који доводи до митологизације Титове личности и
његове владавине. Важан за утврђивање историјске истине
о једном периоду и ослобађања од заблуда које замагљују и
фалсификују истину о нашој прошлости, такав критички однос неће битно утицати на промену колективне слике о Титу
све док се суштински не промене и услови који је омогућују.
Будући да се митови стварају упркос рационалној истини јер
преносе другу поруку, и митологизација Титове личности је
61

Бојан Јовановић

ИДЕОЛОШКО ПОТИСКИВАЊЕ СРПСКИХ ...

израз потребе да се након дуготрајућег процеса транзиције,
праћеног свеукупном кризном неизвесношћу, успостави стабилно друштвено стање и започне период сигурног и срећног живота за обичне људе. У ишчекивању таквог живота
ствара се мит о Титу којим се призива његово време као
идеализована представа прошлости којом се успешно потискује и прикрива реалност његовог политичког зла.
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Bojan Jovanovic
IDEOLOGICAL SUPPRESSION OF SERBIAN NATIONAL
INTERESTS
Resume
Sufﬁciently long time distance in regard to the end of the
government of communists has provided to author of this paper
an adequate ground for the analysis of historical consequences
of this period for Serbia and Serbian people. Since this period
in question was the period of the government of Josip Broz Tito
author of this paper analyzed the abovementioned government’s
consequences. The author underlined that historical background
of the phenonmenon of „Titoism“ and its current mythologization
do exhibit deleterious effect of this ideological and political form
for accomplishment of Serbian national interests. In regard to
it author underlined that there was sufﬁcient evidence to prove
that the Titoism had been a great ideological and political evil,
but due to the fact that afﬁrmation of existing and new nations
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in former Yugoslavia had been accomplished at the expense of
the Serbs and Serbia, such communistic form of the government
has been valued in different way as well. Therefore the noncritical attitude toward the leader of Yugoslav communists and
its government has been exhibited in Serbia, too. Therefore
the author deﬁnes such attitude as a factor of „blurring“
and distortion of the truth regarding the period in question,
presenting that as time went by such attitude has even grown
into a folklorized mythical presentation of one very important
period in Serbian national history. The abovementioned form
of government has established a myth on the danger and guilt
of „Great Serbia“ and in period of breakdown of Yugoslavia it
provided its seccessionist republics the ground to accuse the
Serbs as the cause for the wars made in 1990’s.
Keywords: communism, titoism, terror, democracy, golden age,
charisma, censorship, self-censorship, genocide,
totalitarianism, Serbs.

Овај рад је примљен 14. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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НАЦИЈЕ И ЊИХОВИ ИНТЕРЕСИНационални интереси у
историјској перспективи **
2

Сажетак
У чланку се тумаче интереси за које се сматра да се
налазе у средишту индивидуалног, друштвеног и политичког живота. Имајући виду сложеност формирања интереса
међу појединцима, у људским групама и колективитетима,
аутор препознаје националну компоненту у њиховим склоповима. Иако је на „крају историје“ предсказиван нестанак
нација и прелазак у постнационално и постдржавно стање,
то се није догодило. Показало се, такође, да је подједнако
утопично денационализовање и деетатизовање као што
је илузорно и хиперетатизовање глобалне сцене.У наизменичном слабљењу и јачању националних држава, у облицима држава-нација и нација-држава, уочљива је динамична
променљивост, али и константност националних интереса. Иако је у реалполитици приметна пракса ограничавања
суверенитета, нације успевају да одоле изазовима губитка
идентитета и поништавања националних интереса. Глобализацијска процеси нису хомогенизовали и унификовали
раскошни свет националних посебности, нити су укинули
Сарадник Института за политичке студије и главни уредник часописа Национални интерес.
** Овај рад је настао као резултат делатности на научном пројекту бр. 179009
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
*
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оригиналне националне идентитете. Није створено светско друштво, светско грађанство, нити светска држава
као есхатолошки супститут планетарног света нација.
Конфигурисани национални интереси се и даље испољавају
у националним и мултинационалним околностима. Значајне области у склопу испољавања националних интереса су
историја, култура, економија, политика, вера и црква, духовност, интелектуалани живот и морал нације. Одатле
је у тумачењу и разумевању склопа националних интереса
потребно пажљиво размотрити њихову вишеструкост и
вишезначност. У супротном, плурализам националних интереса појединих нација и у једној нацији, доводиће до конфузија, релативизовања и негирања њиховог постојања и потребе. Да би се то избегло, поред уважавања полиморфног
садржаја националних интереса, потребно је успоставити
дијалог између релевантних друштвених актера, доспети
до компромиса и створити консенсуз о њиховом заступању
и примени.
Кључне речи: Срби, Србија, нација, држава, национални
интереси, национални циљеви, државни интереси, суверенизам, национални компромис,
национални консензус, национални програм

Увод: Интереси у средишту промишљања
У модерној политичкој теорији и политикологији нација и интереси су постављени међу средишне појаве теоријског промишљања. Савремена политикологија у низу
дисциплина и у целини узевши садржи две сумарне оријентације: општу и теоријску, и посебну, такође теоријску, која
у први план истиче национална својства, процесе и облике
политичких феномена.1Реч је о крупним појавама из света
1
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Разликује се национална политикологија према дословном месту у простору у
коме је изникла и у чијим оквирима се одвија, од националне политикологије
која је, узевши у обзир простор, положај и место нације у претежној мери
усмерена на тумачење и разумевање њене судбине. Одатле је, нпр. корисно
разликовати српску политикологију од политикологије у Србији. Однос према
националној формативној премиси је у оба случаја различит. Политикологија
у Србији не мора у сваком случају да садржи националне перформансе као
што их, уосталом, ни не садржи.
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живота поводом којих се ниједно предузето истраживање не
чини потпуним и коначним а тиме ни довољним, нарочито
у временима упадљивих и покаткад неразговетних историјских промена.
Разумевање смисла политике је чврст темељ политичког деловања. Разумевањем и заступањем националих
интереса тежи се таквој политичкој пракси која легитимише одређене типове моћи и власти у друштву. Уверљиво
протумачени, широко усвојени, јасно обзнањени и одлучно
заступани национални интереси основа су оправдања моћи.
Политичка моћ, заинтересована за учвршћење и јачање,
оправдава своје поступке интересима политичке целине коју
заступа и коју, понајпре, одређује као политичку заједницу,
нацију и њој сходну државу у националном и грађанском
облику. Национални интереси су, дакле, уједно и истакнута
замисао, идеја и идеал, и практично оруђе на располагању
за оправдање и заштиту битних вредности у националном
животу грађана унутар политичке заједнице.
У теоретизујућем односу општетеоријског и посебног
теоријског приступа нацији и интересима нације, акценат
тумачења може да се стави на прво или друго, тако што се
нација и интереси подвргавају општим или посебним мерилима и вредновањима. У оба случаја теоријско тумачење
и разумевања односа интересног и националног варира у
широком распону.
Опште политиколошке теорије високог и највишег степена генерализације и апстракције феномене нације и интереса интерпретирају користећи их као емпиријски материјал
у аргументацијји и сазнајним закључцима. У тотализујућем
приступу нацијама и њиховим интересима оне разматрају и
укључују појединачна национална искуства као камичке у
мозаику глобалних односа. Одатле се на општем теоријском
нивоу формира целовитост националног феномена који је
одиста целовит само ако се уважи per se,као партикула у
мноштву нација. Невоље, међутим, настају у покушају примене пожељних, идеалтипских образаца нација и интереса
на конкренте нације, а ове се одупиру гурању у Прокрустову
постељу схематизованх облика које су справили арбитри из
надмоћних кругова.
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Посебне политиколошке тeорије појединих националних оријентација полазе од прошлих и савремених искустава нација из којих и унутар којих настоје да их протумаче
и објасне. Изведени из конкретног националног живота оне
теже компарацијама, генерализацијама и апстрактним сагледавњима које, опет, саображавају сопственим партикуларним условима и могућностима.
У напорима да буду уважене „мале“ теорије нације и
интереса суочавају се са „великим“ теоријама сличних профила али знатно већих претензија и јачих амбиција. На центрираној и дубоко селектованој теоријској арени сусрета и
надметања „малих“ и „великих“ скоро да и нема, јер „мале
теорије“, без обзира на њихову истинитост не доспевају до
арене самеравања на којој би постале видљиве њигове аргументације. Реч је, дабоме, о ономе што се назива борбом
тумачења у којој реал-политика и реал-идеологија пласирана
из циничних структура супериорне моћи одлучују о крајњој
инстанци важења.
Да би се дошло до поузданих сазнања у погледу разумевања живота једне нације и њених битних интереса потребно је примењивати оба метода: општи, тј. дедуктивни
и посебни, тј. индуктивни. При том ваља имати непрестано
у виду конкретни положај властите нације у међународним
односима, и њене превасходне интересе у поређењу са другим нацијама и њима припадајућим интересима. Потребно
је, такође, осећати и познавати најзначјније компоненте националног идентитета и историјске облике и начине њиховог испољавања. Одатле је теоријски приступ националним
интересима у блиској вези са теоретизовањем компоненти
националног идентитета.Поједини национални идентитети
испољавају бројне особености што нарочито обележава старе народе и нације укључујући и српску.2

2
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Политиколог Момчило Суботић сматра да су основне компоненте српског
националног идентитета: а) српски језик; б) српско писмо – ћирилица; в)
православље и СПЦ, и; в) српска национална држава. Суботић Момчило,
Идентитет и геополитичка стварност Срба, глава „Основни елементи српског националног идентитета“, стр. 11-49, Институт за политичке студије
Београд, 2012.
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Потребна је, дакле, извесна заинтересованост и идентитетна симпатија према нацији којој се припада, али и саосећање и емпатија за друге нације и њихове генеричке интересе, наравно, под условом да су они у духу међунационалне
толеранције и коегзистенције.Уколико изостаје, макар и минимална унутарнационална симпатија, или се не испољава
емпатија за друге нације и разлоге њиховог живота, на делу
је егоизам који може да се изроди у крајњу националну неосетљивост – национални аутизам.

1. Национално: националство и национализам
Битну појавну и појмовну дистинкцију између националног и националистичког понеки, чак и веома респектовани тумачи националане проблематике нису успевали да
докуче а тиме ни схвате. Ослоњени на идеолошке предрасуде и склоности мњења, многи од њих су једно и друго
„трпали у исти кош“. Одатле се у објашњењима аутора недиференцираних критичких манира позитивно национално
увек приказује негативно као националистичко, као да му
за бољу судбину недостаје одговарајући појам, и нужно разликовно поимање.
Мало ко међу истраживачима трага за оправданим разлозима национализма, а још мањи број тако одређену појаву
покушава да га схвати у позитивним националим координатама. Међу таквима је политиколог Ђуро Бодрожић који
полази од става о извору национализма у свести угрожености и прикраћености нације:. „Народ осећа потребу да тај
недостатак превлада и да уклони постојећи поремећај који
спречава развој укупног националног живота. Фундаментални недостатак који порађа национализам и на који национализам указује, истичући захтев за његовим превазилажењем,
најчешће се односи на недостатак слободе, јединства, или територијалне целокупности, као територијалне безбедности.“3
Разликовно поимање националства и национализма у
националним односима је колико потребно толико корисно. Већ у почетним анализама националног феномена, у
3

Видети: Бодрожић Ђуро, Национална држава, глава „Нација – друга породица“, стр. 13, СКЗ - Партенон, Београд, 2008.
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савременим и историјским визурама, потребна је, наиме, јасно схваћена разлика између конкретних, може се рећи и нормалних националних процеса и структура, и сваковрсних
одступања, додали би - патологије националног живота. Јер,
свако историјско и друштвено стање може се посматрати у
његовој уобичајној и типичној форми, али и у неуобичајниим и атипичним изобличењима. Уколико се учини супротно, и свака национално испољена друштвена форма тумачи
као малигна, на делу је рђава дијагноза обележена маглама
идеолошке редукције.
У конкретни околностима политичког живота испољава се једно, рекло би се, фундаментално бркање националног са његовим суб (хипо) и супер (хепер) идеолошким и
политичким дериватима. Хипонационална и супернационална стања предмет су међусобних критичких суочавања
и борбених оспоравања. Идеолошком доминацијом модела
неолибералног глобализма у условима комплексне глобализације, нације и њихови „национализми“ постали су циљани
објекти опсежних релативизовања и делегитимизовања.
Не разликујући есенцијално и семантички умерено
од претераног, тј. националство од национализма, немачки
аутор Ернест Гелнер, рецимо, сматра да је национализам:
„теорија политичке легитимности која захтева да етничке
границе не би требало да пресецају политичке, а нарочито
да етничке границе у оквиру дате државе... не би требало да
раздвајају оне који имају већу моћ од осталих.“4
И у домаћим тумачењима националног феномена у тематском облику националног питања уочљива је склоност
идентификовања скоро сваког темељног националног становишта са непоћудним национализмом. Неразликовање феномена националства и национализма извире из идеолошке
тежње да се свака еволутивна и рационална форма националног живота тумачи као неумереност и претераност, некоректност и нежељени екстремизам. Скупно име одбојних
одређења националних процеса и структура је озлоглашени
национализам.
4
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О томе Гелнер Ернст, Нације и национализам, глава „Дефиниције “, стр. 12,
Матица Српска, Нови Сад, 1997.
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Одредбе „национализма“ су, међутим, толико многоструке и у тој мери разноврсне да у свету живота изазивају
многе недоумице и збуњеност. Благонаклоним поимањима
националства у реалном политичком животу и теоријским
тумачењима супротстављена су негативна поимања национализма. У већини интерпретација националног као националистичког а потом и шовинистичког, конституција
националства је оспорена и искључена. У једностраним
идеолошким приступима свако национално испољавање је,
једноставно речено, национализам и шовинизам на делу.
Према увидима у клишеирано мишљења већине аутора хиперкритичког и негативистичког правца редукције,
у „национализам“ у већој и или мањој мери, спадају сви
важни национално предицирани феномени. Предмет критичког оспоравања су: нације, тј. националне припадности,
националне вредности, национални идентитети, национални циљеви, национални интереси, национални програми,
националне демократије, националне државе, и сл.5

2. Национална својства интереса
Није сваки интерес испољен у друштву националан по
својим својствима, а понеки су не само различити него и
супротни националним вредностима и потребама, те националним циљевима и националним интересима једног народа. По свему судећи, тек аналитичком разложношћу се
из уобичајне заинтересованости за нацију и подразумеваног
националног сензибилитета прекорачује праг ирационалног
у правцу рационалног становишта о томе шта су а шта нису
битни интереси једне нације у њеном историјском ходу.
Национални интереси се на општи и заједнички, генералан и универзалан начин тичу нације у целини и деловима. Они извиру из сплета националних вредости и потреба,
обликују се у окриљу нације и, на послетку, обликују нацију у њеним хтењима и идентитету. Није довољно рећи да
5

Видети, на пример:Милосављевић Оливера, У традицији национализма. Или
стереотипи српских интелектуалаца 20. века о ‘нама’ и ‘другима’, глава
„‘Национални програм’ и ‘национална држава’“, стр. 61-77, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
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национални интереси нису нити могу да буду било какви
и било који интереси. У вредносној хијерархији интереса
у једном друштву, политичкој заједници и држави, национални интереси заузимају посебно, врло високо и истакнуто
место. У структури интереса у једном друштву национални
интереси су, заправо, на самом врху те структуре. Одатле се,
без грешке, може рећи да су национални интереси врхунски
израз интереса које у свом животу испољава једна нација.
Мотиви који наводе истраживаче на теоретизовање нација и интереса укорењени су у практичним потребама да
се те повезане појаве што боље разумеју у свим временским
димензијама. Плод таквих настојања су поменуте комплексне научне дисциплине: теорија нације и теорија интереса.
У савременим условима друштвених наука у Србији,
које су тешко оптерећене високим транзицоним ратама конверзије марксистичког задужења, ипак, није превише развијена конзистентна теорија нације. У условима позног титоизма био је пробуђен је интерес за истраживање нације
мимо идеолошког клишеа преваге класног над националним
и изједначавања сваког националног феномена са његовим
претерним националистичким изразом.6 И после пада титоизма настављена је неотитоистичка критика националног
феномена, отпрва са класног а потом и са транзиционог плуралног становишта: поштовања мултикултурализма, грађанског друштва и реформске потребе стварања тзв. друге Србије. Као непромењени предмет опсесивне и беспоштедне
критике указивао се „митски“ и „митотворни“ српски национализам.7
Време се ипак донекле променило, па се савременој
појави нације данас прилази са више сензибилитета, са различитих теоријских становишта, из више области истражи6

7
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О томе сведоче покушаји нешто развијенијег али идеолошки усмереног и ограниченог разумевања нације: Ђорђевић Мирослав, Српска нација у грађанском друштву. Од краја 18. до почетак 20. века, глава „Од опште теорије - до
конкретних историјских изучавања нације“, стр. 13-16, Народнa књига – Марксистички центар ЦКСК Србије, Београд, 1979. Такође: Постанак и развој
српске нације. Неки методолошко-теоријски проблеми у изучавању постанка
и развоја српске нације, Народна књига – Марксистички центар ЦКСК Србије,
Београд, 1979.
Видети, на пример: Марковић Миленко, Српско питање између мита и
стварности, глава „Национално и националистичко“, стр. 252-253, Београдски круг, Београд, 1997.
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вања, на основу веома различитих идеација и идеолошких
образаца. С друге стране, интересна теорија заснована на
емпиријској у сфери политике претендује на општи политиколошки приступ заснован на интересу као темељној категорији политике и политичког својства уопште.
И у једном и у другом феномену могуће је препознати снажне интеракције: а) утицај и улогу различитих врста
интереса у животу нације и б) утицај и улогу националне
компоненте или агенса у испољавању разноврсних интереса
у друштвеном животу. Уједно, многи додири и прожимања
оучљиви су и у односима посебно артикулисане теорије нације и теорије интереса. Отуда, често помињана и коришћена кованица национални интерес упућује на пропитивање
њених формативних чинилца, то јест теоретизовање интересних конституенаса нација у саставу теорије међународних односа, на плану једне, рекло би се, нарочите теорије
националног интереса.8
Тематизована и критички проблематизована кованица
национални интерес, примењена на практичном политичком и теоријском политиколошком плану, осликава знатну
еволутивну енергију и потенцијале нације. Да би нација у
историјском животу требало да испољава, да се придржава,
да заступа и штити сопствене националне интересе скоро да
није потребно посебно доказивати. То се, како је примећено, подразумева и пре тумачења. Ипак, поред постигнутог
степена јасноће о континуираној потреби остваривања националних интереса, остало је недовољно схваћено у којим облицима историјске егзистенције једна нација не би смела да
устукне и попусти у заштити властитих виталних интереса?9
8

9

На тај начин је феномен националног интереса тумачио политиколог Андреја
Милетић. Разматрајући америчко схватање националног интереса, аутор је
приказао и опште теоријске домете разумевања мноштва националних интереса у међународним односима и спољној политици. О томе: Милетић Андреја, Национални интерес у америчкојтеорији међународних односа, глава
„Увод“, стр. 9, Савремена администрација, Београд, 1978.
Процењујући српску политику у сецесионим сукобима до 1993. године филозоф Михаило Марковић је констатовао: „Политика која је до сад вођена представља комбинацију реализма и истрајавања на минимуму националних интереса, испод кога уступци нису могући“. Марковић Михаило, Оспоравања
и ангажовања, изабрана дела, осми том, глава „Тезе о српском националним
питању “, стр. 411, БИГЗ, Генес-с штампа, Просвета, СКЗ, Београд, 1994.
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Као и у другим проблематизовањима различитих појава у друштву и свету живота и овога пута се указује питање
могућих досега и стварних граница остваривања националних идентитетета и интереса у савременом свету, нарочито с обзиром на све интензивније глобализацијске процесе
десувернизовања, детериторијализовања и денационализовања нација и држава.10 Десуверенизовањем нација-држава
и држава-нација, угрожавају се и темељни интереси и национални и идентитет конституенаса који их творе. Али,
то је по свему судећи, логика историјског развоја у којој се
на „постмодеран“ начин разбијају национални и државни
оквири својствени националном животу у добу Модерне.11
У погледима на интересни максимализам нација, историја у широком распону указује на одиста различите примере. Модерно доба се у целини може назвати и временом
успона, развоја и јачања великих и малих нацијаи идеологија
путем којих су оне тумачене и оправдаване.12 У раздобљима
великих ратова примећени су забрињавајући знакови националних посустајања и назадовања. После опсежне анализе новије европске повести, француски мислилац политике
Рејмон Арон се запитао: „Да ли су европске нације осуђене
на декаденцију, ако остану нације?“13
С друге стране и после свега, у делимичности сопственог оцеловљења постмодерно доба означава кризу и опадање
10 О томе: Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, глава „Просторни апсолут и
‘постсувереност’“, стр. 7-13, Слободна књига Владимира Максимовића, Београд, 2001.
11 Полазећи од постмодерне перспективе, британски дипломата Роберт Купер
наводи максиме међународне политике за постимперијално доба. У четвртој
максими он тврди: „... политике једне земље сежу дубље од националних интереса. Преговори око интереса су корисни, али право питање је како су ти
интереси одређени. То је вероватно повезано са идентитетом земље и народа.
Обезбеђење трајне промене је стога нешто што иде даље од преговора око интереса.“ Видети: Купер Роберт, Распад нација. Поредак и хаос у 21. Веку, део
„Услови за мир: дипломатија 21. века“, стр. 90, „Филип Вишњић“, Београд,
2007.
12 О томе: Seton Hugh Watson, Nacije i države. Ispitivanje porijekla nacija i politike
nacionalizma, глава „Nacionalizam i ideološki pokreti. Macionalizam i liberalizam
– Socijalizam – Fašizam - Komunizam“, стр. 409-427, Globus, Zagreb, 1980.
13 Арон Рејмон, Мир и рат међу нацијама, глава „Судбина нација“, стр. 329,
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад,
2002.
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националних и државних осећаја, али и супротне наговештаје националног и државног ревитализовања.14

3. Опстанак нација после привидног краја
Супротно месијанским предсказањима и теоријским
наговештајима краја, нације и националне државе нису
окончале свој живот нити су сишле са историјске сцене.15
Пошто нису нестале нације нису могли нестати ни националне идеје и идеологије, нити национални интереси, будући да је тешко замисливо постојање нација у непостојању
и неисказаности њихових националних интереса. Идеалне
и идеаллошке форме националне свести су продужиле свој
живот, нације су опстале.16
Нема у потпуности равнодушних и за себе незаинтересованих нација, мада се могу опазити нације које не указују сталну и довољну пажњу сопственим животним интересима. У том погледу милости нема: нације које несвесно
или несмотрено занемарују властите националне интересе
страдају у односима са нацијама које, свесне сопственог
бића и свога просторно/временског положаја, итекако воде
рачуна о сопственим интересима. Вођење рачуна о сопственим интересима не може бити само себични израз националне саможивости него и досегнуте сазнања да елита која
ниподаштава и повређује интересе нације напослетку мора
да пропадне. Спознаја наважнијих националних интереса је
отуда у чврстом темељу националне свести.17
14 О потреби и пракси ојачавања држава „унесрећених“ и „слабих нација“, видети: Фукујама Френсис, Грађање државе. Управљање и светски поредак у
двадесет првом веку, глава „Мање али јаче“, стр. 134, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
15 Преживљавања националних држава је у претходном историјском добу био
свестан и теоретичар самоуправљања Најдан Пашић. Видети његову књигу:
Национално питање у савременој епохи, глава „Различит ритам унутар националне и међународне интеграције: ‘судбина’ националне државе’“, стр. 22-30,
Радничка штампа, Београд, 1976.
16 О томе: Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског
преображаја Србије у геополитичком контексту, глава „Национализам као
стратегија опстанка“, стр.179-182, Стилос, Нови Сад, 2007.
17 Опширније: „Елите у постсоцијализму“, тема броја Национални интерес, година VI, vol. 9, бр. 3, 2010, стр. 9-399. На истом месту, посебно: Митровић
Љубиша, „Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног капитализ-
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Могуће је додуше, и то се дешава, да неке нације западну у толико рђаво стање у коме битни интереси не само
да се не остварују него се на замућеном историјском хоризонту ни не разазнају у потребној мери. Такве нације су
тада у стању минималних, хибернираних, или неостварених
националних интереса. Нацијама у дуго трпљеном стању
осујећивања и прикраћивања националних интереса, прети
разградња и нестанак.18
Тако прикраћене нације могу бити младе нације, нације у изградњи и развоју, нације још недозреле до нивоа
пуне примене националних интереса, али, што може бити
изненађујуће, и неке релативно изграђене нације попут
српске. И такве нације, наиме, могу испољити недовољну
промишљеност и незрелост у заплетима и расплетима историјских токова.19
Али, чак и таквој, по одређену нацију обесхрабрујућој
и безнадежној историјској ситуацији, национални интереси,
променом склопа околности, из латентног могу бити преведени у актуелни стадијум остваривања. Буђењем нације
и борбом за постизање националних циљева остварују се
стварни национални интереси. Најчешћи облик таквих настојања је борба за стварање националне државе.20
ма“, стр. 240-270; такође: Кнежевић Милош, „Деелитизовање и декаденција.
Елите, квазиелите и контраелите недовршене транзиције“, стр. 171-221.
18 Народи и нације настају и трају, али и нестају са сцене историје. О томе: Асемоглу Дарон, Робинсон Џејмс, Зашто народи пропадају. Порекло моћи, просперитета и сиромаштва, глава „Зашто народи пропадају данас“, поглавље
„Зашто народи нису успешни“, стр. 424-428, Клио, Београд, 2014.
19 Филозоф Михаило Марковић, рецимо, сматра да је српски нaрод у погледу
стварања Краљевине СХС, тј. прве Југославије 1918. и њене обнове на основама комунистичке федерације 1945. године поступио непромишљено и незрело: „Оба пута ми смо као народ пали на испиту историјске зрелости: оба
пута смо под таквим околностима, супротно нашим интересима и без довољне критичности, у еуфоричном стању улазили у заједничку државу.“Марковић
Михаило, Оспоравања и ангажовања, изабрана дела, осми том, глава „Историјска ситуација српског народа “, стр. 256, БИГЗ, Генес-с штампа, Просвета,
СКЗ, Београд, 1994.
20 Политиколог Драган Симеуновић примећује да закаснеле нације теже да коначну зрелост потврде државношћу: „Зато стварање сопствене националне
државе представља највиши национални циљ. Без државности, по њиховом
мишљењу, нема могућности дефинитивине међународне идентификације
нације, нема легитимације цивилизацијске сазрелости, ни крунског доказа о
пунолетности нације.“ Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, глава
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У рђаво историјско стање могу запасти и развијене и
зреле нације које у покушајима да у целости остваре тренутно одређене националне интересе, трпе поразе на историјској сцени. Снажне а поражене нације, које су доживеле
слом сопствених националних циљева, у облицима у којима
су покушале да остваре њихове поражене елите моћи, силом
прилика приморане су на политичка одрицања и корените
промене националне политике.21
Отуда се после националног пораза у рату догађа темељно редефинисање пређашњих националних циљева и
националних интереса. Редефинисање и инверзија националних циљева и националних интереса, у послератним
приликама је могуће само изнуђеном ревизијом властите
историје у којој се догодио очити национални пораз и крах
једне врсте националне идеологије.
Неразвијене и младе нације до могућности пуног остварења својих националних интереса доспевају, међутим,
другим начинима и другим путевима. Унутрашњим националним зрењем и умешношћу досезања постављених циљева, оне настоје да пронађу своје „место под сунцем“ у надметању великих играча моћи. Мукотрпна и дуга национална
еманципација наилази на многе тешкоће, о чему сводочи
постимперијално раздобље стварања националних држава
у Европи у прошлом и претпрошлом веку. На сличан начин
сведочи и историја деколонизације и стицања независности
земаља Трећег света у прошлом, али и реколонизација неких
од тих земаља у овом веку.

4. Заинтересованост за националну будућност
Поновимо у упитној форми: шта је разумљивије од
трајане заинтересованости за сопствену индивидуалну и
колективну будућност! Очекивано и разумљиво, задатак и
циљ је истрајавање у остваривању вредности и идеала националног идентитета. Нација као друштвена појава може
„Насиље и сакралност нових национланих држава“, стр. 82, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
21 О томе како је у Немачкој у контитуитету заблуда и илузија, у два историјска
наврата занемарана европска и светска стварност, изазвана глобална ратна катастрофа и претрпљен национални пораз, видети: Фишер Франц, Савез елита,
глава „Савез елита“, стр. 161-163, НОЛИТ, Београд, 1985.
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бити схваћена и као крупна и бројна друштвена посебност
- самосвестан ентитет. Остваривањем потреба, вредности
и интереса нације као ентитета, осигурава се његова садашњост и будућност. Сигурност и безбедност нису само приоритетни циљеви државе него и широко прожете вредности
у политичком животу нације.
Нације су очекивано и оправдано мотивисане да промишљају сопствене интересе. Раст националне свести омогућује остварење националних интереса. Прва претпоставка
усвајања националног програма су изражене потребе нације
да се он обликује, али и јака мотивисаност могућих субјеката његове израде да то учине. Уколико програмске потребе нације нису довољно снажне да би биле препознате,
а заинтересованост за артикулисање националних интереса
који би довели до националног програма изостаје, изостаће
и национални програм.
У кашњењу у доношењу и изостанку националног програма, међу актерима у политичком животу се уочава више
различитих чак и опречних становишта међу којима су три
карактеристична:
а) Да је остало премало времена, да је национални програм потребно донети у најкраћем времену ако не и одмах,
чак и насупрот кризним опасностима које већ прете и које ће
тек да запрете у току његовог креирања.22 На основу осећаја
о неопходности израде национаног програма од почетак 90их година прошлог века тог задатака се подухватило на десетине појединаца и група.23
22 Историчар Радован Самарџић је приметио: „Писање програма носило би
елементе наивности јер је немогуће написати програм који би задовољио све
услове живота, али он је ипак потребан, бар у уопштеним цртама, пре свега
због оног дела српског народа који је непосредно угрожен, а то је у извесном
смислу већи део.“ Самарџић Радован, „Програм је ипак потребан“, стр. 44-45,
у Све о српском националном програму, политички магазин Србија, специјално издање, Београд, април 1991.
23 Лингвиста Петар Милосављевић потсећа: „Кад је била разбијена Југославија,
неки од водећих и добронамерних Срба, схватили су да Срби немају свој национални програм. Зато су прегли да га сами стварају. Тако су настали занимљиви и важни текстови неких историчара, филозофа, правника, Али они
нису могли да помогну да се проблем реши. Школским жаргоном речено, добри су, али су промашили тему,“ Видети: Живковић Биљана, О српском питању. Разговори са Петром Милосављевићем, глава „О српском националном
програму“, поглавље „Имају ли Срби свој национални програм?“, стр. 184,
Матица српска у Дубровнику – Логос, Грачаница, Београд, 2012.
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б) да још увек има времена, да национални програм у
развијеном облику још увек није потребно доносити, иако
ће такав чин можда бити потребан у неком повољнијем тренутку, када буде мање опасно и шире прихватљиво његово
обликовање, усвајање и декларисање, и најзад;
в) да није у питању недоумица око дозрелог или недозрелог времена доношења, већ став да национални програм
не би требало нипошто обликовати, усвајати и декларисати.
Национални програм је непотребно доносити, не само због
претећих опасности услед таквог предузећа у датом моменту, него и због начелне излишности обликовања националних интереса и националног програма, у прошлости, у овом
часу и убудуће.24
Док се у прва два изложена становишта не негирају
национални интереси изникли из препознатих националних
потреба, али се различито сагледава пожељно време обликовања националног програма, у трећем становишту је испољава се начелно негативан став према националним интересима и националном програму као непотребним тежњама
остварења у било ком историјском времену.
Нарочито је занимљиво управо треће, негативистичко
становиште одбацивања могућности доношења било каквог
националног програма заснованог на препознатим националним интересима, чак и оповргавања потребе обликовања,
одређења и заступања било којих и било чијих националних
интереса. При овом становишту се, у ствари, не негиррају
интереси као неизбежна психичка, социјална и политичка
појава већ могућност да нација легитимно испољава своје
интересе. Нација је, заправо, разапета на анационалном и
противнационалном крсту као превазиђена и непоћудна
историјска појава.
Проблем је, међутим, у томе што заступници националног негативизма и нихилизма, који тако нападно делују
на унутарнационалном и међународном плану, често нису
аутономни нити независни него, скучени у комплексу ниже
24 Веровало се у то или не, економиста Владимир Глигоров је написао је овакву
реченицу: „Српски национални интереси делегитимишу државу Србију.“ Видети: Глигоров Владимир, Државни и национални интереси, http://pescanik.
net/drzavni -i-nacionalni-inetresi
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вредности, дубоко зависни и неоригинални у анационалним
и противнационалним праксама.25

5. Парадокси нација без сопствених интереса
Ретке су по властиту судбину одиста незаинтересоване
нације. Ретке су, наиме, нације незаинтересоване за властите
потребе и систем вредности, националне циљеве и интересе.
Тешко је замислити да заступници једне нације у дужем
историјском времену уместо сопствених негују, заступају и
остварују интересе неке друге нације, а да при том успеју да
задрже властити национални идентитет и трајно не оштете
национални понос и срж властитог бића.26
Ипак, историја сведочи и о западању нација, делова
нација и националних (квази)елита у стања порицања, одричуће и одрођујуће праксе. У различитим, по нације нарочито
тешким, покаткад и судбоносним околностима, испољавају
се пометеност, дефетистичко клонуће и национална малодушност. Таква поразна стања огледају се у деструктивним
политикама националног самоодрицања, самомржње, мазохизма и аутошовинизима, најзад и најтежих облика националног нихилизма.27
25 О томе: Вучинић Маринко, Друга Србија. На мртвој стражи политичке
коректности, глава „Епигонство између фарсе и трагедије“, стр. 73-79, и
„Грађанска снисходљивост и хрватска култура“, стр. 136-141, Службени гласник, Београд, 2012.
26 О томе: Ломпар Мило, Повратак српском становишту, главе „Најсрамотнији
нараштај у историји српске културе“, стр. 104-113, „Нема националне интелигенције у нас“, стр. , 137-154, „Постигли смо јединство на идеји националне
издаје“, стр. 201-211, Catena mundi, Београд, 2013.
27 О томе, консултовати следеће књиге: Аврамовић Зоран, Родоморсци. О једном
делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2000, глава „Родомрзачка српска интелигенција после 5. октобра 2000.“, стр. 78-81, и „Како су
деловали родомрсци“, стр. 126-132, Култура полиса – Графо мркетинг, Нови
Сад, 2009; Антонић Слободан, Срби и „Евро-Срби“. Расправе о о нацији политици, глава „Срби и „Евро-Срби“, стр. 147-150, Чигоја штампа, Београд,
2007; од истог аутора, Вишијевска Србија, глава „Изворна и пројектована
‘друга Србија’“, стр. 61-74, Чигоја штампа, Београд, 2011; Ломпар Мило, Дух
самопорицања. Прилог критици српске културне политике, глава „Титоизам и
секуларно свештенство“, поглавље „Идеологизована кривица“, стр. 114-123,
Орфеус, Нови Сад, 2011; Кљакић Љубомир, Криза – корисни идиоти и колапс
Србије, глава „Светски корпоративни поредак и његови корисни идиоти“, и
„Режим корисних идиота у Србији“, стр. 305-370 , Фонд „Слободан Јовано-
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У одређеним групама, са пренаглашеним интелектуалним и контроверзним моралистичким претензијама, најчешће на политички декласираним рубовима нације, артикулише се противнационални и анационални пропагандни
дискурс. У том типу дискусра приметна је пасионираност
актера на истањеној граници мисионарског фанатизма. Одатле не чуди само на изглед велика заљубљеност у (сопствену)
слободу, уз сталне и истовремене тежње ограничавања слободе других и друкчијемислећих путем селекције, дискриминације и цензуре.28
Таквим типом дискурса се, такође, оспоравају национални интереси, не само у форми превлађујућег и доминирајућег испољавања моћи и власти него, како је поменуто,
и по себи, као феноменолошки неутемељен и идеолошки
превазиђен политички конструкт.
Пример негативног становишта према испољавању националних интереса пружио је правник Војин Димитријевић. „Реч ‘национални интерес’ се у србијанском контексту
лако потеже, па се као трајни интереси често представљају
краткорочне тактичке предности и заостајања, а о њима лако
мења мишљење... С друге стране, то је сагледавање Србије
у модерном окружењу, где се траже не само прилагођавања
измењеним околностима него и нов начин мишљења који не
полази од државе као отелотворења историјске мисије, већ
од добробити њеног становништва. Стога остаје јака сумња
да је концепт ‘националног интереса’ као државног интереса, који - како смо видели – превладава у светској теорији,
уопште применљив на данашње прилике у Србији.“29
вић“ – Печат, Београд, 2011; Дамјанац Милан, Саморзећи Срби. Српски идентитет у 21. веку, глава „Самомрзећи Србин – порекло, значај, функција“,
стр. 100-110, Центар академске речи, Шабац, 2015; Анђелковић Драгомир,
Српски национални мазохизам, глава „Увод“, стр. 9-13, Алтера, Београд, 2008;
од истог аутора, Српски политички нихилизам, глава „Контекстуални антисрбизам“, стр. 86-90, Уна прес, Београд, 2010.
28 О томе, детаљније: Кнежевић Милош, „Теорија и пракса надзиране духовности“, анкета „Духовна и културна окупација Србије: претња или стварност“
(15. део), недељник Печат, бр. 11, 8. мај 2008, стр. 54.
29 Видети: Димитријевић Војин, „Појам националног интереса и међунарноди
положај Србије“, стр. 42, зборник Национални и државни инетрес модерне
Србије. Између ауторитаризма и демократије, књига трећа, уредници Драгица Вујадиновић и Владимир Гоати, ЦЕДЕТ – ФЕС, Београд, 2007.
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Слично Димитријевићу, критичко оспоравање одређених схватања идентитета националних и државних интереса
Србије врши социолошкиња Весна Пешић. Она истиче да
ће покушати да докаже како је „српски национализам иманентно антидржавни“, јер: „Његова суштина је недовршива
држава, па отуда његова инкомпатибилност са модерном
правном државом. По својој особености српски национализам се разликује од национализама у другим југословенским
републикама. Ти други народи желе да направе своју самосталну националну државу као универзални идеал и зато у
њима развијају европске вредности. Ту се национализам развијао као политичка идеологија која ће након остваривања
циља (успостављања државе), постепено губити политичку
доминацију.“30 У истом духу, ауторка нешто даље наставља:
„Прва и суштинска особина српског национализма садржана
је у његовој контрадикцији која се није могла уопштити у
било какав принцип, односно, ни у какву реалну државу,
сем да се декларише у радикални партикуларизам који је
неспојив са универзалним вредностима модерног друштва.
Та колективна фрустрација и ‘комплекс инфериорности’ је
рационализован у наративу о вечној неправди коју према
Србији и Србима спроводе велике силе, наводно због неке
необјашњиве мржње коју већ вековима према њима испољава ‘спољшњи фактор’.“31
Економиста Владимир Глигоров, такође веома „посвећено“, са (нео)либералног становишта оповргава могућности остварења српских националних интереса у до сада дефинисаним формама државних интереса.Интерпретирањем
реалполитичких околности, аутор оспорава све национално
дефинисане државне могућности: реинтегрисања Косова и
Метохије у државни састав Републике Србије; интеграцију
Републике Србије и Републике Српске; чвршћу сарадњу Србије са Русијом, итд. У закључку аутор вели: „Дакле, ако се
30 Видети: Пешић Весна, „Национализам немогуће државе. Оквир за разумевање неуспеле легитимацијске транзиције у Србији“, глава „Теоријско разумевање српског национализма као немогуће и неодрживе државе“, стр. 72, зборник Национални и државни инетрес нидерне Србије. Између ауторитаризма
и демократије, књига трећа, ЦЕДЕТ – ФЕС, Београд, 2007.
31 На истом месту, стр. 74.
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државни интереси подреде националним, делигитимише се
држава. Више од тога, ако се тежи чланству у ЕУ, мора се
одустати од политике моћи. Претпостављам да то разумеју
они који се противе интеграцији у Европску унију, руководство Републике Српске, а потом и евроскептици и они у
Србији који се противе интеграцији у ЕУ у Србији. 32

6. Неусиљена лојалност и патриотизам
Нико не може бити принуђен да воли сопствени народ
уколико већ нема сличне осећаје. А када већ поседује јаке
осећаје припадања и привржености сопственом народу, нацији и завичајној заједници, зар би осећаја емотивне лојалности требало да се клони и - не дај Боже - стиди? Зашто би
се неко – као појединац, грађанин и држављанин, припадник
неког етноса или нације – устручавао и либио од испољавања сопствених елементарних идентитетних осећаја. Која
потреба и какав интерес, најзад какав систем вредности би
ту индивидуу нагонили на одрицање и скривање сопственог
идентитетета?
Могуће је, додуше, замислити, и за то има много примера, да се истиче неидентитетно и неоличено стање које се
поткрепљује арогантним презрењем било ког вида патриотизма. Постмодерни интелектуални ветар заледио је топлих
политичких осећаја. Патриотизам је, на жалост, озлоглашен,
у толикој мери да се у сваком појединачном случају изнуђава доказивање његове умесности. А управо патриотизам је
један од важних показатеља стања нације. Уколико у политичком животу недостају национални осећаји, лојалност и
патриотизам нацији се лоше пише.
Филозоф Михаило Марковић је истакао разлику: „У
ствари, патриотизам и национализам су врло различити појмови. Национализам је увек облик групног егоизма, којим
се свом народу придају већа права него другим народима,
којим се национални интерес не усклађује са општељудским
интересима и етичким нормама, већ се ставља изнад њих.
Због тога је сваки национализам, чак и онај најдоброћуд32 Видети: Глигоров Владимир, Државни и национални интереси, http://pescanik.
net/drzavni -i-nacionalni-inetresi/
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нији, израз једностраности, аморалности и неправичности...
У најесктремнијим и најзлоћуднијим својим облицима национализам се испољавао као непризнавање постојања других
нација и као жестока мржња према њима.“33
Од интереса је сваке нације уважавање њених суштинских својстава: завичаја, очевине, мајчевине, дедовине, отаџбине, домовине! Нација се тешко одржава без родољубивог
односа њених припадника. Патриотски сензибилитет је део
укупног националног и политичког сензибилитета и, што је
такође важно, као вредности и идеал, део опште политичке
културе.34
Нико, уосталом, не може да буде привољен на љубав
према нацији у којој израстао и у којој је образован, а којој
можда не жели да припада; или,из расзних разлога, са нацијом жели само неповезано и необавезно бивство. Када је
неко активно или пасибвно непривржен тешко га је уверити
у потребу поверења и оданости заједници. Патриотизам се
подразумеваа када изостаје дешава се позледа колективних
осећаја. Уколико се неко стиди сопственог народа утолико
су одбојни осећаји јачи а приврженост националној судбини
мања.
Према појави и појму патриотизма се и практично и
теоријски заузимају различита становишта.35 Неке индивидуе могу скоро у потпуности да буду лишене националних осећаја; могу бити национално обезнањене, безосећајне
и бездушне. Национално несензибилисаним и апатичним
људима тешко је дочарати потребу и лепоту националних осећаја, нарочито уколико сматрају да су национални
осећаји ружни и одвратни. Када се неко упиње да ниучему
није оно што у неком неразговетном слоју свог бића ипак
33 Видети: Марковић Михаило, Оспоравања и ангажовања, изабрана дела,
осми том, глава „О патриотизму“, стр. 297, БИГЗ, Генес-с штампа, Просвета,
СКЗ, Београд, 1994.
34 О томе: Бодин Миленко, Национална безбедност. Концепти, друштвени
и људски ресурси, глава „Отаџбинска култура као друштвени ресурс националне безбедности“, стр. 96-98, Центар за друштвена истраживања, Београд,
2014.
35 Са мотришта англосаксонских теоријских становишта о патриотизму, нпр.
пише: Стојановић Ђорђе, „Различити приступи феномену патриотизма“, глава „Пристрасност која прихвата пристрасност или непристрасност која уважава пристрасност“, нарочито место о становишту либералног национализма,
Национални интерес, бр. 1, 2012, стр. 67-68.
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јесте, тешко га је уверити у потребу повратка у аутентичне
индивидуалне или колективне модусе егзистенције. А и зашто би био увераван?
У нацију се не мора веровати – то није никоме и ничим прописана обавеза - а када се већ не верује зашто би
се поверовало у потребу и оправданост њених темељних
интереса? Да не буде забуне, тако је обично у околностима
међунационалних сукоба када се, са становишта властитих
националних интереса, оспоравају и не признају ривалски
национални интереси противника. У сарадњи и сукобима
међу нацијама се сусрећу и сучељавају различити па и супротни национални интереси, у којима се сваки од учесника
придржава сопственог националног становишта.
Иако су такве околности уобичајне, догађа се међутим
и супротно, и не само у сукобним него и у несукобним, мирним временима. Догађа се, наиме, да се унутар једне нације,
из различитих разлога, створи неверица у њене могућности
и будућност, и да та неверица прерасте у дубоко депресивне
групне и појединачне форме безвољности и малодушности.
Када је малодушност у фази ширења умножавају се
опасности по национални опстанак. Но, и у раширеној малодушности не делује увек апсолутна безвољност јер се негативни став према оквирној нацији покаткад очитује као
енергична антитетичка воља. Интензивност хтења да се нешто никако не буде није праћена симетричном жељом да се
нешто одређено и у особеном лику буде.
Михаило Марковић је, рецимо, сматрао да: „Особа која
се отуђује од ових непосредних конкретних средина, у којима је, уопште, постала људско биће, биће заједнице, већ је
закржљала на нивоу првобитног, примитивног егоизма, или
је из неких разлога доживела регрерсију на тај ниво. Таква особа ће узалудно покушавати да свој егоизам прикрије
и рационалзује тобожњим космополитизмом и тобожњим
залагањем за универзалне вредности. Универзално може у
појединачном постојати само посредовањем посебног. Другим речима, да би се припадало човечанству мора се припадати некој конкретној заједници.“36
36 Видети: Марковић Михаило, Оспоравања и ангажовања, изабрана дела,
осми том, глава „О патриотизму “, стр. 398, БИГЗ, Генес-с штампа, Просвета,
СКЗ, Београд, 1994.
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Национална неоличеност, анонимност после „испада“
изван колективног идентитета који се не прихвата и одбија,
индивидуу ставља у положај вишезначних могућности. Она,
наиме, може да се осећа покретљиво и обездомљено, да помисли да може да буде неко, било кад и било где, као номадски нигде у аморфним просторима без седишта и тачне
адресе.37

7. Хоризонти националних очекивања
Шта је природније него осећати се припадником свог
народа и своје земље! Национални осећај није пуста апстракција, он је конкретно персонализовано имање. Зар свака нација укорењена у садашњости не стреми расту и развоју у
будућности? Још увек није доказана постојање колективне
тежње ка националном самоубиству.38 Насупрот томе, колективна настојања опстанка испољавају се у тежњама живота
у будућности која је обезбеђена већ сада, и будућности која
би тек требало да се догоди, са нама у њој, наравно. Шта је,
уопште, разумљивије у односима међу појединцима и заједницама од очекивања боље будућности?! Рекло би се да је
тек у пронаданој будућности у пуном замаху етнонационални оптизмизам. Националне програме, уосталом, енергично
обликују виспрени оптимисти а не песимисти и нихилисти
који разједајућим сумњама начелно оповргавају њихову смисленост и било какву потребу.
Ко је малодушно пасиван од будућности не очекује
ништа, нити се ичему нада пред њеним наиласком. Национлано обесхрабрени су резигнирани је пред могућношћу
избављења и спаса. Ако не мисле да је све што је иоле вре37 Видети: Кнежевић Милош, Мозаик геополитике. Идентитет – транзиција –
српско питање, глава „Идентитет и територија“, стр. 105, и „Усхићење идентитетом безличног“, стр. 106-107, Институт за политичке студије, Београд,
2008.
38 О томе како филозоф Александар Пражић тумачи значење речи „порив“ у изразу „српски самоубилачки порив“, видети његову књигу, Национално самоубиство, глава „Психички механизми у служби самоубилачких порива“, стр.
165-172, „Пешић и синови“, Београд, 2009. Такође: Стојановић Јовица, „Етнопсихолошке универзалије у ставовима према самоубиству“, глава „Психологија колективне недоследности у ставовима према самоубиству“, стр. 196201, зборник Етнопсихологија данас, ДКСГ, Београд, 1991.
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дело већ пропало, онда су уверени да ће ипак неминовно
пропасти. Спас, међутим, чак и у безнађу може да се догоди
на изненађење очајника. Антрополошки песимизам у политици, међутим, указује на непревладивост зла и неизбежну
негацију националне будућности, очајнички лишене могућности спасења.39
Таласи суморног песимизма после ратних ерупција
запљускују изнурене и повређене нације чији су хоризонти очекивања замрачени губитничким облацима пораза. У
ратним циклусима историје националну малодушност проживљавају поражене нације али и нације победнице чије су
прослављене победе плаћене превисоком ценом ненадокнадивих губитака. У таквим случајевима стање нације и националних интереса самерава се стварном ценом победе и
њених трагичних последица.40
Ипак и у тренуцима најдубље колективне обесхрабрености и очаја пламичак наде не догорева, чак ни међу нацијама са којима се историја поиграла на трагичан начин.
У окриљу таквих нација увек се изнађу појединци и групе
које су кадре да ситуирају и самере прокламоване националне циљеве ионе неутемељене националне интересе који
су довели до пораза и губитака у конкретним историјским
токовима.
Уклапање и самеравање националних интереса са
историјским потенцијалима нације потребно је управо због
негативног стицаја околности, њиховог неподударања и
разилажења. Зато је, уосталом, потребан напор продубљивања и ојачавања националног осећаја и националног идентитета, у разним контекстуалним облицима и
садржајима.41
39 Видети прилоге у Тамна страна људске природе, посебно део „Антропологија зла“ (више аутора),стр. 11-65, зборник, приредио Бојан Јовановић, ДКСГ,
Београд, 1992.
40 О српским губицима у Првом светском рату, видети: Јовановић Ј. Јован, Дипломатска историја нове Европе, књига II, глава „Српски губици“, стр. 247249, Издавачка књижара Косте Ј. Михаиловића, Београд, 1939.
41 Видети: Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског
преображаја Србије у геополитичком контексту, глава „Одбрана национализма као феномена“, стр. 167-171, и „Одбрана национализма као става“, стр.
171-175, Стилос, Нови Сад, 2007.
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Мада национални интереси, нужношћу своје просторне и временске конституције, садрже темпоралну димензију,
у тежњама њиховог остварења догађа се занемаривање историјског контекста а тиме и препреке њиховог реализовања.
Тада, условно речено прокламовани и заступани национални интереси одступају од историјских интереса једне нације
што доводи до мучних последица и тешко одрживих стања.
У унутарполитичком и спољнополитичком остваривању националних интереса не тече све у складу са жељама
и до у танчине како је замишљено. У национално артикулисаној политици наилази се на бројне препреке, јављају се
многе потешкоће које могу изазвати међунационалне сукобе. У јеку таквих сукоба упадљив је изостанак претходне
сагласности око одређених облика националних интереса.
Укратко, различити приступи, те разноврсне идеје и идеологије националних интереса у једној нацији, једне нације
према другој нацији, и међу многим нацијама, у држави и
међу државама и њиховим савезима, изазивају често и трагичне сукобе.
На међународном и међудржавном плану ситуација је
друкчија од оне на унутарнационалном плану. Разлике и супротности интереса нација и држава у надметању и завади
могу бити толико оштре да се изопачују у ратове. Ратови
између нација и држава указују на непомирљивост и антагонизам међусобно манифестованих националних интереса.
Отуда је уочљива склоност у тумачењу динамичне суштине
националних интереса као реално и потенцијално конфликтних интереса нација.42
Конфликти нација, представљених у националним
државама и савезима држава, не јењавају на међународном
плану у глобалном оквиру. Савремени свет је, упркос миротворним и пацифистичким настојањима, и даље позорница жестоких спољашњих и унутрашњих међунационалних
сукоба. Одатле је постизање мира у свету нација могуће
сагледати као непрестану потребу одржавање равнотеже и
усклађености парцијалних националних интереса а не химе42 О томе: Арон Рејмон, Мир и рат међу нацијама, глава „Корени и установе
рата“, поглавље „Друштвени корени“, стр. 354-358, Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2002.
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ричног склада проистеклог из њиховог насилног супранационалног потирања и укидања.
Људске тежње ка успостављању „вечног мира“ међу
народима наилазиле су и још увек наилазе на многе препреке с обзиром на начелно непревладане супротности и
противречености у светској политици. Но, за сваку нацију
и сваку националну државу је од велике важности заштита
националног идентитета и интегритета, као и развој у миру
и пуној извесности, укратко, у социјалној и економској, те
политичкој и правној сигурности.

Уместо закључка: национални као
општељудски интереси
Нације остају и опстају у процесима глобализације, упркос оштрим глобалистичким идеолошким
оспоравањима.43Ма колико били релативизовани и негирани
у међународним односима, национални интереси и даље су
на животној сцени нација у различитим облицима и садржајима.
Нације испољавају колективне побуде и потребе за развојем на основу препознатог мноштва интереса. Национални
интереси сопствену темељност и кровност дугују чињеници
да се остварују међу људима, у бројним људским групама,
међу појединцима, у заједницама и друштвима, међу грађанима у државама, у разноврсним етнијама, етносима, народима и нацијама, у посебности њихових историја и општој
историји човечанства.
Отуда су национални интереси не само генерички
сродни него и неразлучни од општељудских и друштвених интереса. Нема ванвремених и ванпросторних нити
непроменљивих националних интереса, јер они историјски
израстају, расту и гранају се из хуманог и социјалног супстрата нација које су у непрестаним променама.
Плурализам националних интереса на унутрашњем и
спољашњем плану, у више видова испољавања, може да се
43 Видети: Цирн Михаел, Управљање с оне стране националне државе. Глобализација и денационализација као шанса, глава „Будућност националне државе
и комплексно управљање светом“, стр. 253-283, „Филип Вишњић“, Београд,
2003.
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посматра на два начина: ривалитета и конфликта, и кооперације и хармонизовања. Потребно је да тумачи националних интереса, на сваком стадијуму њиховог обликовања и
при сваком акту тумачења, имају на уму различите замисли
у идеалним и реалним формама, али и могућности минималног, оптималног и максималног испуњења националних
интереса. Оптимализовање националних интереса и циљева
се обично предвиђа у дужим интервалима.44
Уз одређење изгледне могућности и степена вероватноће остварања националних интереса, потребно је, такође,
имати у виду и њихов интензитет, хијерархију, приоритете
по значају, редоследу и темпу остварења. Нужно је сагледати
и одабрати подесне инструменте и процедуре, као и расположиве ресурсе за њихову оптималну реализацију. Осим целисходности и сврсисходности потребно је, дакле, разабрати
и средствусходност обзнањених националних интереса.
Најзад, потребно је рећи да је у сваком часу обликовања и одређивања, те тумачења и залагања упутно имати
у виду сложеност националних интереса у условима интересног плурализма и полиморфије у разним областим живота једне нације међу многим нацијама. Из конфликтне
реалности националних интереса потиче потреба међунационалне и унутарнационалне толеранцијена траси постизања националног компромиса и консензуса. Уколико се,
пак, све то испусти из вида и занемари синтетичност склопа
националних интереса може се догодити њихова екстремна
идеолошка релативизација па чак и потпуна реалполитичка
негација. А релативизовање и негирање аутентичних националних интереса је деструктиван друштвени, политички и
културни процес који води до негативног стања нације које
је потребно избећи!

44 Такав приступ у постјугословенском решавању отвореног српског питања је
сугерисао Михаило Марковић: „Заједничка држава уједињеног српског народа ипак остаје оптимални дугорочни циљ.“Видети: Марковић Михаило, Оспоравања и ангажовања, изабрана дела, осми том, глава „Нацрт декларације
о српском националном питању“, тачка 4. стр. 369, БИГЗ, Генес-с штампа,
Просвета, СКЗ, Београд, 1994.
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Milos Knezevic
NATIONS AND THEIR INTERESTS-NATIONAL
INTERESTS IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE
Resume
Reasonably enough phenomenons of „nation“ and
„interest“ have been in focus of politicological research for quite
some time. National and interest phenomenons are reﬂected in
signiﬁcant parts of the ﬁeld of politics and cannot be excluded from
analytical focus. Therefore they have been carefully researched
both in a theory of nation and theory of interest. In an encounter
of these two theoretical approaches there is created a theory of
national interest which is positioned both in general and separate
theories of national interests.General theory of political interes
relies on general knowledge of sociology, psychology, ethnology,
economy, law and other related social sciences. Separate theories
are related to concrete pratices and experiences of national
interests of certain nations in geopolitical space and historical
time. Separate national interest embodies a complex of vital
interests of a nation which is reﬂected in various ﬁelds of social
life. National interests are based on recognized and deﬁned and
manifested national objectives. Signiﬁcant ﬁelds of reﬂection
of certain forms of national interest are history, culture, faith
or the matters of religion and church, economy, domestic and
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foreign politics, geopolitic, individual and collective forms of
consciousness and morality.National interests is accomplished
on domestic and foreign ﬁeld in international relations, in local,
regional and global ﬁeld. In accord with an object and factors of
shaping and adopting national programs, they can be: the state,
military, war, party, leader, scientiﬁc, intellectual (individual and
collective), ofﬁcial, unofﬁcial, secret (cryptopolitical) ones, etc. It
is possible to effeciently accomplish authentic national interests
by reaching national compomise and consensus. It is possible to
make and adopt a national program only on the basis of social
and political dialogue and reconciliation and agreement made
among most important internal political actors. For the national
program to be effective, it needs to be established in accord
with realistically recognized needs of the nation and achievable
national interests. Accomplishment of national interests can
be partial and complete, minimum, optimal and maximum
one. Unexplained national interest maximalism is reﬂected as
a national and great state megalomania. Setting unreachable
and impossible objectives makes a certain national program to
be utopian one. National interests are shaped and reﬂected as
the most general interests of a certain ethnos, people, nation.
Existential account and predestination of a nation are embodied
in deﬁned national interests. National interest is a deepest and
broadest, general and speciﬁc, basic and highest interest of
every nation. Therefore it is needed and useful to constantly
carefully and critically analyze and advocate and afﬁrm the set
of national interests.
Keywords: Serbs, Serbia, nation, state, national interests,
national goals, state interests, sovereignism, national
compromis, national consensus, national program.
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РАТ И ДРЖАВА – ОСЛОБОДИЛАЧКА
БОРБА И НАЦИОНАЛНО УЈЕДИЊЕЊЕ У
САВРЕМЕНОЈ ИСТОРИЈИ СРПСКЕ
ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ
Сажетак
Историјски развој српске политичке мисли био је под
снажним утицајем ратова и окупација који су обележили
велики део историје Срба. Највећи део своје савремене
историје, од пада средњовековне Србије у 15. веку, српски
народ провео је под окупацијом коју су пратили дискриминација, неправда и насиље. Без обзира на изузетно тешке
услове у којима су вековима живели, Срби су успели у томе
да сачувају свој национални идентитет и сећање на слободну државу, што им је у великој мери помогло када су
почетком 19. века подигли устанак. У готово непрекидном
низу ратова у 19. и првој половини 20. века Срби су покушавали да се ослободе окупаторске власти и уједине свој народ
који је живео у различитим државама. Несрећне историјске
околности под чијим је утицајем српски народ, подељен између великих царстава, живео вековима обликовале су српску националну идеологију у складу са идејама ослободилачке борбе, националног уједињења и обнове средњовековне
српске државе. Темељ српске политичке мисли постале су
управо идеје ослободилачког рата и националног уједињења
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које су суштински биле водиље националне политике у 19.
и 20. веку.
Кључне речи: српска политичка мисао, рат, држава, ослободилачка борба, национално уједињење, српски
национални идентитет/идеологија.

УВОД
Историјски развој српског националног идентитета,
политичке мисли и државе био је, без икакве сумње, под
великим утицајем ратова, насиља и страних окупација, и
огромне жртве, које су Срби подносили у својој историји,
временом су добиле митске пропорције у националној идеологији, исто као и борба за слободу, независност и поновно
успостављање средњовековне државе, некада вођена са реалним шансама за успех, много чешће започињана из чистог
очаја и унапред осуђена на пропаст. Без обзира на све историјске специфичности и нијансе, једна чињеница остаје неоспорна – у својој дугој и бурној историји одлукама које су
доносили у тешким и судбоносним моментима, а које су се
углавном тицале ступања у ратове за ослобађање од страних
окупација и обнављање сопствене државе, Срби су показали
да су „бројчано мали народ са менталитетом великог“.1 То да
су ове одлуке, у готово свим случајевима, доводиле до катастрофалних последица по сам народ и његове територије,
како у самим ратовима, тако и у мирнодопским периодима
који су услеђивали након њих, такође представља неоспорну
историјску чињеницу која српску „историјску судбину“ доводи у раван са неколицином посебно тешких и трагичних
историја малих народа, којих нема много у бројној светској
породици нација.
Највећи део своје савремене историје, од краја 14. па
до почетка 20. века, српски народ провео је под окупацијамa
које су биле обележене дискриминацијом, репресијом и бруталним насиљем. Кулминација српског страдања достигнута
1 Др Константин Никифоров, „Мјесто и улога Дејтонског споразума на постјугословенском простору“, у: Република Српска – Десет година Дејтонског мировног споразума, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2005,
стр. 225-226.
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је у првој половини 20. века, у којој су Срби два пута за
редом, у оба светска рата, постали жртве стравичних геноцидних кампања фашистичких снага.
Несрећне историјске околности под чијим је утицајем
српски народ, подељен између великих царстава, вековима
трпео дискриминацију, неправду и насиље обликовале су
српску националну идеологију у складу са идејама ослободилачке борбе, националног уједињења и обнове средњовековне српске државе. Српска политичка мисао, настала у
вихору рата, темељила се на горућој жељи читавог народа за
слободом, независношћу и јединством, које су, у непрекидном низу ратова у 19. и 20. веку, храбром и пожртвованом
борбом Срби упорно покушавали да досегну. Култ борбе за
слободу и спремности на жртву временом је постео стожер
националне идеологије, што се управо доказало у бројним
устанцима и ратовима које је српски народ водио у својој
новијој историји. Сви оружани сукоби у којима су Срби учествовали, од отоманских освајања па до савременог периода,
имали су национално-ослободилачки и револуционарни карактер, и управо те карактеристике постаће кључни део српске националне идеологије, идентитета и политичке мисли.

РАТ, НАЦИЈА И ДРЖАВА
Рат представља један од највећих друштвених
феномена чији је непосредан и историјски утицај на
нацију, државу и друштво немерљив. Ова врста политичког
насиља има кључну улогу у историји већине нација и
националних држава, али и у неким другим елементима
њиховог идентитета, као што су култура, традиција,
митови и легенде. „Материјал“ од којег су сачињене нације
и њихов идентитет заправо се, у великој мери, састоји од
многобројних, историјских и савремених, ратова за одбрану,
освајање, ослобођење, независност и слободу. Ратом су,
кроз читаву историју људског рода, подједнако стваране
и уништаване етничке и националне заједнице, државе и
читаве цивилизације. Велики број некада моћних земаља и
култура нестао је у ратном вихору, али су и многи „нови“
народи настали управо из њега. Рат, стога, често представља
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мотор изградње нација, исто колико има директну улогу у
њиховој деструкцији.2
Као што се може тврдити да су нације, у одређеној
мери, продукти ратова, велики број постојећих држава
такође представља директне резултате ратова вођених за
њихову независност. Како примећује Норберт Елајас (Norbert Elias), „националне државе стваране су ратовима и
због ратова“.3 У многим деловима света ову тврдњу могуће
је доказати у реалности. Ретке су државе које нису настале
„у крви“ и које се у својој историји нису бориле за освајање
нових територија или браниле од других освајача. За своју
садашњу позицију и просперитет, најмоћније и најбогатије
земље савременог света, у великој мери, имају да „захвале“
ратовима које су водиле (и добиле) у својој историји. С
обзиром на ту чињеницу, није зачуђујуће то што се ратна
сећања често користе од стране политичких елита у циљу
мобилизације становништва за подршку одређеном режиму
или националном пројекту.4
Непосредна и историјска моћ насиља и рата у улози
катализатора великих друштвених промена неупоредива је
у односу на било који други феномен. Својим бруталним
системом елиминације, кроз читаву историју човечанства,
рат је имао одлучујућу улогу у друштвеној и историјској
селекцији људске цивилизације. Некада велике, моћне и
утицајне државе и народи нестајали су у тренуцима када
више нису могли да се одупру нападима својих, војно
надмоћнијих непријатеља, без обзира на евентуалну
супериорност своје културе или друштвене организације.
Рат, стога, представља јединствени друштвени феномен
који је кроз историју имао моћ да ствара и уништава државе,
народе и читаве цивилизације, елиминишући „слабе“ и
отварајући пут „јаким“. У читавом овом процесу његов
2
3

4

Јелена Вукоичић, Историја, рат и идентитет Срба у Републици Српској,
Чигоја штампа, Београд, 2015, стр. 28.
Norbert Elias, Die Gesellschaft der Individuen, Suhrkamp Edition, Frankfurt, 1987,
p. 276; овде цитирано према: Wolfgank Hoepken, “War, Memory and Education
in a Fragmented Society: The Case of Yugoslavia“, East European Politics and
Societies, Vol. 13, No. 1, Winter, 1999.
Погледати: Јелена Вукоичић, „Историја, рат и национални идентитет“, Политичка ревија, бр. 1/2014, Институт за политичке студије, Београд, стр. 45-65.
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утицај подједнако је досезао до свих нивоа и сегмената
друштва; једино је претња ратом успевала да наведе
милионе људи да својевољно ризикују своје животе у нади
да ће тиме заштитити себе, своје породице и народ, али и
„више циљеве“, односно државу, културу и религију којима
припадају; рат је одувек, брже и интензивније од било чега
другог, могао да усади осећај националне свести и систем
вредности у појединце и читаве заједнице, који би после
трајали вековима, али и да, у изненађујуће кратком периоду,
ефективно уништи идентитете стваране током низа година
или деценија.5

УЛОГА СРПСКИХ СТРАДАЊА У ПЕРИОДУ
ОТОМАНСКЕ ВЛАСТИ У ОБЛИКОВАЊУ СРПСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ СВЕСТИ
С обзиром на бројне ратове, окупације и жртве које су
Срби у својој историји морали да поднесу, у српској историографији и јавном дискурсу посвећеном историји значајно место заузимају управо вишевековна страдања српског
народа. Као што истиче Јован Рашковић, „страдање Срба
било је правило историје. Једино што се Србима догађало
од боја на Косову до данас било је велико страдање. Само је
Божја правда спасила Србе од потпуног уништења, од потпуног брисања српског имена. У сваком вијеку су стотине
хиљада, или милиони, најбољих међу Србима оданих својој
вјери и нацији плаћали властитом главом. Шест вјекова је
српски народ уништаван“.6 Према речима Остоје Ђукића,
„ако се мало вратимо у историју нашег народа, постаће
нам јасно да су неки чудни усуд и простори на којима смо
живјели, геополитички положај, те остале околности нашег
живљења условљавали честе ратове, буне, устанке, а кулминација свега је било петовјековно ропство под силама мрака
и зла. Налазили смо се на путевима који су били у фокусу
интересовања царевина, великих сила и њихових савеза, похлепних и дрских освајача који су хрлили на наше просторе,
освајали наше државне творевине, рушили, палили, тјерали
нас на сеобе, збјегове, претварали у робље, присиљавали
5
6

Јелена Вукоичић, Историја, рат и идентитет Срба у Републици Српској,
Чигоја штампа, Београд, 2015, стр. 91-92.
Јован Рашковић, Луда земља, Акваријус, Београд, 1990, стр. 208-209.
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нас да примамо туђу вјеру, расрбљавали и стварали од нас
рају и слуге“.7
Најдужи период своје савремене историје српски народ
провео је под oкупацијом Отоманског царства. Сама дужина
трајања отоманске власти у српским земљама, али и њена
природа и догађаји који су је обележили, утицали су на то
да овај период постане изузетно значајан за развој српског
националног идентитета и српске политичке мисли. Тежак
положај српске популације и терор који је српски народ
трпео од стране турских окупатора у великој мери утицали
су на обликовање његовог националног бића. Турска владавина, која се у свим српским земљама завршила тек у 20.
веку, за собом је оставила друштво под јаким утицајем ратничке традиције и вредности, дубоко подељено по етничковерским линијама.
У српској националној и историјској свести, отоманска
владавина доживаљава се као најмрачнији и најтежи период историје овог народа. С обзиром на то да су отомански
освајачи уништили средњовековну српску државу, приморавајући њено становништво на вишевековни потчињени
статус, генерални поглед на овај историјски период, турска освајања и власт, у српском јавном дускурсу испуњен је
негативним емоцијама. Како наглашава Радован Самарџић,
„Турци су запоседање појединих земаља најчешће почињали, као победници, покољима становништва, одвођењем у
робље оних које би поштедела њихова сабља, пљачкањем и
паљењем насеља, разарањем цркава или њиховим претварањем у џамије“.8
Књиге српских аутора из историје, али и других области, на тему отоманске власти, препуне су живописних
описа суморних и трагичних живота Срба у времену турске
владавине. Већина српских историјских истраживања концентрише се на политичку организацију Отоманског царства
7

8

Остоја Ђукић, „Морални аспекти Дејтонског мировног споразума“, у: Република Српска – Десет година Дејтонског мировног споразума, Академија
наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2005, стр. 611.
Радован Самарџић, „Српска православна црква у XVI и XVII веку“, у:
Историја српског народа III-2, Радован Самарџић (ур.), Српска књижевна задруга, Београд, 2000, стр. 33.
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које је, као и сва друга исламска друштва, било засновано
на верским разликама, и у коме су Срби, као и сви други
немуслимани, имали статус зимија, односно грађана другог
реда, који је био праћен великим бројем различитих ограничења и обавеза које су морали да испуне.
Генерално виђење улоге и утицаја Отоманског царства
у земљама и животима српске популације, у српској историографији, може да се сумира речима историчара Димитрија
Богдановића: „Турску власт српски народ није никада признао као вечну, никада није престајао да je мрзи и осећа као
туђинску, насилничку, непријатељску. Ова сe чињеница мора
имати у виду ако треба разумети однос народа према стању
створеном после коначног губитка независности, на Косову
као и у другим областима широм српских земаља. Са Османлијама долазе Србима несреће, погибија, беда, потпуна
обесправљеност и пљачка, без обзира на то да ли сe ради о
првом или другом периоду турске власти, о раздобљу успона и моћне, уређене османске администрације или о временима опадања и анархије. Извесна консолидација цркве, па
чак и њен релативни напредак, после 1557, не би ни могли
ни смели да засене истиниту слику ропства, посведочену
у свим историјским изворима и задржану у свести српског
народа. Не може сe без тога разумети ослободилачка борба Срба, која у ствари континуирано траје све до коначног
ослобођења од Турака 1912. године. Османлијска власт je
уназадила српски народ: одузела му независност и слободу,
лишила га државности, разбила му јединствено национално
подручје, изменила цивилизацијски лик овог простора, доводећи у питање његов европски карактер. Турска je уништила
српску аристократију, одузела народу најбољу децу (насилном регрутацијом за јаничаре – “данком у крви”), прекинула природно кретање српског народа ка модерном друштву,
осиромашила му земљу, а привреду, која сe чак и у полузависној Деспотовини налазила на линији успона, пресекла
и упропастила својим пљачкашким друштвено-економским
системом. Поврх свега тога, османлијска власт je почивала
на закону дискриминације и апсолутне владавине ислама,
са легалним могућностима да сe у пракси спроводи насиље,
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појединачно или масовно, као физичко уништење појединаца или читавих области.“9
У вековима које су морали да проведу под отоманском окупацијом, Срби су успели у томе да сачувају свој
национални идентитет и успомену на средњовековну српску
државу, великим делом захваљујући православној цркви и
епској поезији.10 Јуначке епске песме, у највећој мери инспирисанe бројним биткама које је српски народ водио у својој
бурној историји, имале су кључну улогу у јачању и очувању
осећања националног идентитета. У сиромашним и забаченим селима, од којих већина није имала ни цркве ни школе,
управо је усмена епска традиција очувала националну свест
и идентитет код потлаченог и необразованог становништва.
Приче о храбрости и отпору далеко надмоћнијем непријатељу, о борби и жртвовању за идеале слободе и државе, служиле су да олакшају свакодневне проблеме и патње, као и да
оправдају немогућност ослобађања од окупаторске власти.
Њихова најзначајнија улога, међутим, свакако лежи у сталном подстицању жеље за борбом за слободу и стварањем независне и уједињене српске државе сачињене од територија
насељених српским народом. Чврсто веровање у неминовност поновног успостављања независне државе присутно је
у овим песмама, без обзира на период у којем су настале; у
српској епици нема дефетизма.
Често освртање на патње и неправде, заједно са величањем чврсте решености за борбу упркос свим недаћама и
спремности подношења незамисливих невоља за идеал слободе који је, реално, често био ван домашаја, може се наћи
у великом броју историјских извора. Велики број историчара истиче да су се борбени дух и чврста решеност да се
жртвују за слободу, показали као значајне карактеристике
националне свести српског народа. Пишући о Србима који
Димитрије Богдановић, Књига о Косову, Пројекат Растко – Грачаница, електронско издање, http://www.rastko.rs/kosovo/istorija/knjiga_o_kosovu/ (приступљено: 01. 06. 2015).
10 Више на тему српског националног идентитета видети у: Јован Базић, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска
политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2012, стр.
253-271; Сања Шуљагић, „Српски национални идентитет од средњовековне
теодулије до разградње модерне државе Србије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 1-24.
9
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су живели у граничним регионима Отоманске империје,
Душан Батаковић примећује да су у борби за опстанак они
често улазили у војну службу Хабсбуршке монархије, или
приступали ирегуларним ускочким јединицама у служби
Венецијанаца. У сваком случају, углавном су против својих
непријатеља водили герилски рат тако да је неопходност
борбе – често жестоке и са великим последицама – постала
значајан део српске политичке традиције. Ова борба ојачала је одлучност Срба да очувају свој етнички и религијски
идентитет који се налазио под сталном претњом римске католичке цркве у Аустрији и Републици Венецији са једне, и
ислама у Отоманском царству са друге стране.11
Великим патњама које је српски народ вековима
подносио под бруталном отоманском окупацијом коначно је
почео да се назире крај почетком 19. века, након подизања
Првог српског устанка. Српски национални образац који је
садржао идеју ослобођења и обнове државе која је у 14. и
15. окупирана и чије су, готово све, институције уништене, и
који је био присутан све време окупације, постао је државни
циљ у време Карађорђеве Србије.12 Према речима Владимира
Стојанчевића, „морално-психолошко јединство Срба сељака
које се ванредно одразило већ у првим данима устанка,
готово да није познавало случајеве издвајања и дефетизма.
Јасна социјално-ослободилачка идеја водиља борбе против
дахија давала је том јединству и основ за истицање
политичког програма са захтевима и гаранцијама које би
важиле за целу устаничку територију. Снажна историјска
традиција, очувана народна свест и спонтана жеља за
слободом, као и жив устанички и хајдучки дух у најширим
слојевима српског народа...нису могли задуго остати пасивни
пред окрутним поступцима дахијске власти и њиховог
покушаја да потпуно загосподаре свим институцијама и
манифестацијама народног живота“.13
11 Dusan T. Batakovic, The Serbs of Bosnia and Herzegovina - History and Politics,
Dialogue, Paris, 1996, p. 38.
12 Борис Милосављевић, „Национални карактер, културни и политички
образац“, Национални интерес, бр. 3/2013, Институт за политичке студије,
Београд, стр. 201.
13 Владимир Стојанчевић, „Српска национална револуција и обнова државе од
краја XVIII века до 1839.“, у: Историја српског народа V-I, Владимир Стојанчевић (ур.), Српска књижевна задруга, Београд, стр. 87-88.
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Без обзира на коначни исход ове велике српске побуне
против Турака, може се слободно рећи да „највећа тековина
Српске револуције јесте држава. Србија је васкрсла своју
негдашњу државност у првим устаничким годинама,
а најдаље до почетка 1807. године. Устаничка Србија
осигурала је снагом сопственог оружја стварну независност
и стекла статус „државе са пуном сувереношћу“,14 а идеја
националног ослобођења у српској политичкој мисли,
обликована у вековима отоманске окупације и претворена у
политички програм у Првом српском устанку наставила је
да дефинише и усмерава српску политику.
Како наводи Милош Кнежевић „очевидно, ма каква и
ма колика била, српска држава најбоље је штитила српски
народ у историјским потресима и ковитлацима. Без државе
Срби су били изложени разорном политичком вулунтаризму,
милости и немилости оних чинилаца који су на српском
етнонационалном простору успостављали своју моћ и власт.
Одатле је ослободилачки порив народа/нације поистовећиван са етатизовањем, то јест одржављењем у облику српске
националне државе. Тежња ка националном ослобађању и
етатизовању током 19. и 20. века била је битан састојак остварења националног интереса Срба на плану историјског
решења српског питања“.15

НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКА МИСАО У
НОВИЈОЈ СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ
Готово непрекидан низ ратова које су Срби водили у
19. и првој половини 20. века довољно говори о одлучности
народа да се бори и жртвује уколико би постојала било каква шанса за супротстављање непријатељу. Рат и револуција
постали су интегрални део српске политичке мисли која је
као свој циљ увек постављала уједињење српског народа и
обнављање српске државности. Срби су користили сваку,
па и најмању шансу, да започну ратове против Турака што
је имало катастрофалне демографске и материјалне после14 Радош Љушић, Књига о Начертанију, Јефимија, Крагујевац, 2003, стр. 55.
15 Милош Кнежевић, „Ослобођење, слобода и држава: Размишљање о могућим
приступима суштини српског питања“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/ 2013, стр. 15-16.
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дице по народ и државу. Неке битке и ратови су добијени,
неки изгубљени, али једна чињеница остаје неоспорна – српски народ се, у својим напорима да се ослободи окупаторске власти и обнови своју државност, борио против далеко
бројнијих и, у сваком могућем смислу, надмоћнијих непријатеља, најчешће без савезника и углавном без значајније помоћи са стране. Српска држава, у 19. и 20. веку, ослобођена
је и обновљена готово искључиво пожртвованом борбом српског народа. Како истиче велики српски политички лидер
Никола Пашић, „народ српски подигао је сам српску државу,
подигао је крвљу, трудом у умењем својим и она носи на
себи печат њеног творца“.16
У тешким, често апокалиптичким историјским околностима, однесене су неке од највећих српских победа, али је
и плаћена огромна цена у људским жртвама и материјалним
разарањима. На овим основама обликовала се и српска национална идеологија и политичка мисао, као историјски сведок
српских страдања, пораза и победа. Темељ српске политичке мисли је управо идеја ослободилачког рата која је суштински била водиља националне политике у 19. и 20. веку.
Праведност идеје национално-ослободилачке борбе, али и
чињеницу да српски народ, у својој новијој историји, никада
није планирао и водио освајачке, већ искључиво ослободилачке ратове, често су са поносом истицали велики српски
политички лидери и идеолози. Тако Никола Пашић, у једном скупштинском излагању, наводи да државе, у складу са
својом спољном политиком, могу да се поделе на два типа:
„Први тип представљају државе које нису на путу ослобађања свог, већ потчињавања других народа. Оне заступају само “државну идеју”. Други тип су државе које теже
ослобађању и уједињењу нације, ван постојећих граница, као
заступнице “идеје народности”. Типичан представник прве
врсте је Аустро-Угарска, а друге Србија“.17 На сличан начин,
Владимир Јовановић, иначе либерал и пацифиста, у чијим
16 Никола Пашић, Слога Србо-Хрвата, др Ђорђе Станковић (пр.), Време књиге,
Београд, 1995, стр. 137.
17 Стенографске белешке Скупштине Србије, 1880-1881. г., стр. 711-712; овде
цитирано према: Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба,
Институт за политичке студије – Београд и Правни факултет – Бања Лука,
Београд, 2003, стр. 481.
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делима се често наилази на осуде агресије и насиља, подржава ослободилачки рат српског народа, као једини начин
постизања универзалног идеала слободе. Према његовом
мишљењу, „инсистирање великих “бајонетима” на придржавању одредби наметнутих међународних уговора никада
није успело да одржи мале у стању вечите послушности.
Осећање неправде рађа бунт и немир јер где “јачи гњечи и
глоби слабијега, ту и мира бити не може“.18 Ослободилачки рат, истиче Јовановић, као неминовни пут ослобођења и
уједињења српског народа није и не сме бити предмет пацифистичких осуда: „Па кад сваки човек има право да се
брани, и силом, своју личност, своју слободу и собственост,
онда и више људи имају право удружити се, сложити се и
саставити обшту снагу за правилну такву одбрану“.19 Идеал
слободе, као циљ ослободилачког рата, доживљава се као
највећа вредност у српској политичој мисли. Како наглашава
Јовановић „снажна је крвна веза која привлачи сродна племена у народ, и сродне народе у расу: али је још јача свеза
мисли и убеђења, ума и савести узајамних потреба и интереса, свеза што све људе зближава у уједињава као синове
обште отаџбине: слобода.“.20
Срби су 19. век дочекали јако далеко од свог идеала
слободе, под окупацијом, етнички разбијени, политички
обесправљени, економски осиромашени и демографски исцрпљени. Према речима Драгана Симеуновића „Срби су као
народ били историјски разбијени, разуђени на веома великом простору који су премрежили и други народи. Требало
их је и ослободити и ујединити. Пре тога ни време дуго
није радило за Србе који су полако нестајали као хомоген
народ једне вере и једне територије. У турском царству су
се исламизирали или из њега исељавали, а у хабсбуршко
десељавали и у њему католичили“.21 На сличан начин Радош
Љушић примећује да је, „српски народ, почетком 19. века,
18 Владимир Јовановић, За слободу и народ, Платонова штампарија, Нови Сад,
1868, стр. 42.
19 Ибидeм.
20 Ибидем, стр. 53.
21 Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке студије – Београд и Правни факултет – Бања Лука, Београд, 2003, стр. 41.
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ако је хтео да мисли о свом опстанку, морао...да схвати да му
је положај био сувише забрињавајући. Срби у Београдском
пашалуку били су доведени до стања истребљења, до најниже тачке на којој може да се нађе један народ. Није било
боље ни у другим провинцијама Турске. Нимало похвално
за један народ. Он се ту тргао и кренуо у борбу за слободу.
Уколико је народ више трпео, а бол био јачи, патња дубља,
утолико је његов бунт био снажнији, а ослобађајућа снага
експлозивнија. У овом процепу, пада и васкрса, у том судбоносном тренутку за српски народ, избија из дубине српског
понора лик Карађорђа Петровића и постаје оличење борбе за
слободу и људско достојанство. У томе је његова величина,
на којој почива целокупна наша историја 19. и 20. века“.22
Како историја, тако и српска политичка и државотворна мисао почива на величанственој и самопожртвованој борби српског народа против далеко надмоћнијег Отоманског
царства, започетој 1804. године. Први српски устанак, односно Српска револуција, означила је велику прекретницу у
српској историји и утемељила савремену српску политичку
мисао, њене основне идеје и циљеве. Како истиче идеолог
српског социјалистичког покрета 19. века, Светозар Марковић, „један од најпретежнијих преврата у умном развитку
српског народа што га је донела прва српска револуција без
сумнње је она револуционарна мисао покорене раје: мисао
да створи српску народну државу која би обухватила цео
српски народ“.23 Та мисао, наводи Марковић „изнесена је
после пропасти српске први пут српском револуцијом. Она
раја која је крила пушке кад је ага покрај ње пролазио, газила блато да само Турчин прође по суву, та раја замишља
да обнови своју српску државу и уништи турско царство у
Европи“.24
Иако из периода Првог и Другог устанка нема сачуваних планова о ослобођењу и уједињењу Срба, таквих замисли је свакако било, што је видљиво како из акција устаничке војске, тако и из писама њихових власти. Карађорђеви и
22 Радош Љушић, Књига о Начертанију, Јефимија, Крагујевац, 2003, стр. 53-55.
23 Светозар Марковић, Српске обмане, Србија на истоку, БИГЗ, Београд, 1973,
стр. 73.
24 Ибидeм.
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устанички погледи су, наводи Радош Љушић, „били упрти
према Босни и Херцеговини, Црној Гори и Старој Србији.
И војне акције биле су усмерене у том правцу. Устаници
су више пута прелазили Дрину, спојили се са црногорском
војском 1809, допирали до Косова, а према неким непровереним подацима пробили се до Вардара и Скопља. Кретање устаника са заставом у руци био је сигуран путоказ
будуће српске државе. Идеја ослобођења носила је у себи
идеју уједињења“.25 Устанички национални и државотворни програм представљен је у писму Карађорђа и Савета,
упућеном 16. априла 1806. године митрополиту Петру I. Из
писма се јасно види устаничко уверење у то да би ратна
победа довела до уједињења српског народа. Након предлога
о савезу између српске и црногорске војске, вожд и Савет
излажу и свој план ослобађања Босне и Херцеговине који би
водио свесрпском уједињењу: „Да нам с војском что се скорије може на помоћ нађете и да такија с леђа отуда на Босну
ударите, да дижемо све што се честитим крстом крсти, да
устане и Босна и Херцеговина на обшчеје свију Сербаља
избавленије, и да побједимо невјерну нама и цару нашему
Босну и да живимо заједно и уједно како што нам бог заповједа, који је у нас једну исту сербску крв улио и једним
нас благочестијем просвјетио, тако да живимо и да будемо
једна браћа, једно тјело, једно серце и једна душа и љубезни
сограджани“, али под руским покровитељством.“26
Иако је Први српски устанак завршен поразом српске војске, након готово деценије ратовања, национална и
ослободилачка мисао којом су се од самог почетка водили
Карађорђе и његови устаници, наставила је да живи у српском народу и његовој политичкој елити. Кроз читав 19.
век Срби су покушавали да се ослободе отоманских окова
и обнове своју средњовековну државу, улазећи у ратове са
Турцима и онда када уопште није било реалних шанси за
успех и победу, као што је то био рат 1876. године. Након
подизања Босанско-херцеговачког устанка, 1875, Србија улази у рат на страни устаника, упркос врло неповољним међу25 Радош Љушић, Књига о Начертанију, Јефимија, Крагујевац, 2003, стр. 55-56.
26 Ибид., стр. 56.
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народним околностима и неспремности војске и државе за
један такав подухват. Како примећује Радош Љушић „била је
заиста неопходна кураж да малена и сиромашна Кнежевина,
са непуних милион и по становника, дипломатски и финансијски неприпремљена, уђе у рат са моћном Турском, која је
бројала више од четрдесет милиона људи“.27 Своје залагање
за рат, у околностима врло неповољним по српску државу,
Јован Ристић у скупштини је образлагао регионалном позицијом Србије као стожера ослобођења српског народа. Према
његовим речима, без обзира на противљење великих сила
рату против Турске, Србија не сме да остане по страни, јер
„ако остане пасиван гледалац словенских устанака...губи свој
положај на истоку, одриче се своје мисије, постаје предмет
подсмеха свему словенском свету“.28 Ристић указује на то да
велики политички циљеви подразумевају и велике ризике, и
да је Босанско-херцегевачки устанак напросто одредио почетак ослободилачке мисије Србије која као држава мора да
буде достојна свог народа и схвати да „има тренутака када
народне државе морају ући у своје задатке одважно, поверивши своју судбину промислу Божјем“.29 Важност српске
ослободилачке мисије је толика да, чак и ако држава изгуби,
добиће народ, с обзиром на то да ће „у сваком случају ствар
народна бити унапређена“. 30
Након пораза који је претрпела у рату против Турске, 1876. године, Србији је требало више од тридесет пет
година да се коначно у потпуности ослободи отоманске
власти, али је ослободилачка мисија све време наставила
да буде приоритет српске политике. Иако је међу водећим
политичким идеолозима било и „дипломата“ и „револуци27 Радош Љушић, Српска државност 19. века, Српска књижевна задруга, Београд, 2008, стр. 162.
28 Јован Ристић, „Српски конзервативци: Одбрана и критика“, у: Полемика Јована Ристића и српских конзервативаца 1877. године, Чедомир Попов (пр.),
Завод уџбенике и наставна средства, Београд, 1997, стр. 42.
29 Радомир Д. Лукић, „Јован Ристић и српско национално питање 1878. године“,
Зборник САНУ, Живот и рад Јована Ристића, стр. 52; овде цитирано према:
Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за политичке студије – Београд и Правни факултет – Бања Лука, Београд, 2003, стр.
243.
30 Исто.
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онара“, идеја ослободилачког рата све време представљала
је кључни део српске политичке и државотворне традиције.
Од Првог српског устанка па до Првог светског рата сви
српски политички лидери и идеолози су или планирали или
водили ратове за ослобођење и независност српске државе;
сви политички и државни програми заснивали су се, између
осталог, и на, мање или више извесној, ратној опцији, с обзиром на чињеницу да је земља била окупирана, а чак и када
је Србија коначно постала независна, уједињење матице са
осталим територијама насељеним српским становништвом
било је тешко изводљиво мирним путем. Тешку, наизглед,
безизлазну ситуацију у којој се српски народ налазио током
највећег дела овог периода, из које је тражио излаз и на којој
се и утемељила српска национална и политичка идеологија,
сликовито дочаравају речи једног од најпознатијих српских
политичара и идеолога тог времена Владимира Јовановића:
„Наше народно тело је живо распето – на четири стране.
Шуме варварских бајонета и планине дипломатских интрига растрзавају удове народне. Куд се окренемо, видимо
пред собом силе – сурењиве на господарење над робовима.
Непријатељске стреле лете и одкуд се ненадамо, лете противу свега што се наше назвало: противу спомена славне
прошлости, противу братинских обичаја и слободњачких нарави, противу јуначког духа и старинских демократијских
установа, противу простоте укуса и чистоте душе, противу поштовања себе и уздања у човечанска права, противу
собствености имена и материнства језика, противу независности ума и отворености срца, противу здравог суђења и
поштеног осећања – једном речи, противу сваке унутрашње
вредности Србина, вредности која Србина у очима човештва
подиже, која србском друштву достојанство даје и будућност
ујамчава“.31
***
Како истиче Радош Љушић „државе настају и нестају у
ратовима, ретке су државе створене за зеленим столом. Ратови су пратили развој српске државности, од њеног настанка
31 Владимир Јовановић, За слободу и народ, Платонова штампарија, Нови Сад,
1868, стр. 22.
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до њеног нестанка. Скоро половина њеног државноправног
периода протекло је у рату (1804-1815, 1831-1832) – тад је
настала вазална држава Србија. У другом периоду Србија
је водила два краткотрајна рата против Турске (1876-1878)
– тад је стекла независност...После краткотрајног рата са
Бугарском (1885), Србија је водила Први балкански рат са
Турском (1912), Други балкански рат са Бугарском (1913) и
учествовала у Првом светском рату (1914-1918) против Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске“.32
Идеја решавања националног питања револуцијом, рушењем окупаторске власти и изградњом своје националне
државе ударила је печат савременој националној и политичкој мисли у Србији, као и у другим земљама насељеним српским становништвом. Прихватајући ову идеју, Срби и њихови лидери прихватали су и њене, по народ и државу, често
катастрофалне последице – револуција и рат траже жртве,
и то не појединаца него читавог народа. Када се посматрају
бројни примери из ратова које су Срби водили у 19. и првој
половини 20. века, може се видети до које је мере народ био
спреман на борбу до самоуништења; Срби су своје ратове за
ослобођење добили, при томе ослобађајући и друге народе
бивше Југославије, али су своје победе платили милионима
жртава, што су губици од којих нација никада није могла
до краја да се опорави. Огромне жртве, међутим, на крају
нису допринеле ни обнови средњовековне српске државе
нити коначном решењу српског националног питања, што
су били највећи српски национални и политички циљеви;
године 1918, српска идеја и српска држава доживеле су пораз
и уступиле су место југословенској идеји и југословенској
државној заједници у коју ће Срби, победници оба Балканска рата и Првог светског рата, утопити своју, крваво стечену
слободу и државност.

32 Радош Љушић, Српска државност 19. века, Српска књижевна задруга, Београд, 2008, стр. 250.
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Jelena Vukoicic
WAR AND STATE – LIBERATION STRUGGLE AND
NATIONAL UNIFICATION IN THE CONTEMPORARY
HISTORY OF SERBIAN POLITICAL THOUGHT
Resume
The historical development of the Serbian national identity,
political thought and state had been greatly inﬂuenced by wars,
violence and foreign occupations, and huge sacriﬁces that
Serbs had made in their history had, in time, acquired mythical
proportions in the national ideology, together with the ﬁght for
freedom, independence and reestablishment of the medieval state.
The biggest part of their contemporary history, from the end of
the 14th century until the beginning of the 20th, Serbian people
had spent under the occupations marked by discrimination,
repression and brutal violence. The culmination of the Serbian
suffering was reached in the ﬁrst half of the 20th century, in
which Serbs had, twice in a row, in both world wars, become the
victims of horriﬁc genocidal campaigns of fascist forces. Difﬁcult
historical circumstances under the inﬂuence of which Serbs had
suffered discrimination, injustice and violence for centuries, had
shaped national ideology in accordance with the ideas of the
liberation struggle, national uniﬁcation and the renewal of the
mediaeval Serbian state. Serbian political thought, created in the
whirlwind of war, was based on the burning desire of the whole
nation for freedom, independence and unity, that Serbs had been
trying to reach with an unbroken string of wars in the 19th and
20th century. War and revolution had become integral parts of
Serbian political thought whose goal always was the uniﬁcation
of Serbian people and the restoration of Serbian statehood.
Although there were both “diplomats” and “revolutionaries”
among Serbian political ideologues, the idea of liberation war
represents the crucial part of Serbian political state tradition.
From the First Serbian Uprising to the First World War all
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Serbian political leaders and ideologues had either planned or
waged wars for the liberation and independence of Serbian state;
all political programs included a war option, because of the fact
that the country was occupied, and even when Serbia become
independent, uniﬁcation of the motherland with the rest of the
territories inhabited by Serbian people was hardly possible in
a peaceful way. At the end of their liberation path Serbs had
won all of their wars, liberating along the way all the other
peoples of ex-Yugoslavia, but they had paid for their victories
with millions of victims, which are losses that the nation was
never able to recover from. However, huge sacriﬁces, at the end,
did not lead to the renewal of the medieval Serbian state, which
was the greatest national and political goal; in the year 1918,
Serbian idea and Serbian state were defeated by Yugoslavian
idea and Yugoslavian state into the which Serbs, the winners of
both Balkan wars and the First World War, had drowned their
freedom and statehood.
Keywords: Serbian political thought, war, state, liberation
struggle, national uniﬁcation, Serbian national
identity/ideology.

Овај рад је примљен 5. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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Драган Симеуновић*
1

МИГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
СРБИЈЕ
Сажетак
Предмет анализе рада су масовне миграције према
Европи и њихова релација са националним интересом Србије. Анализом садржаја, упоредно-историјским методом и
коришћењем статистичких података у раду се истражују
разлози за савремене масовне миграције са Блиског истока и
из Африке према Европи и утврђује да су главни разлози за
миграције: демографска експлозија у неким деловима света,
дуготрајни ратови и могућност социјалног инжењеринга.
Утврђује се и низ аномалија које су се поводом миграција појавиле у многим земљама ЕУ, анализира се закаснела
реакција институција ЕУ на изазове које су миграције донеле са собом а нарочита пажња се обраћа на оне димензије
миграција које их претварају у безбедносни изазов. Такође се
анализирају могући позитивни економски ефекти миграција.
Акценат у раду је на релацији миграција и националног
интереса Србије. Аутор закључује да су миграције у извесној мери безбедносни изазов за Србију не само у погледу
увећања опасности од тероризма, него и због могућности
избијања регионалних конфликата, те да Србија због релативне економске неразвијености и високог броја незапослених нема економски и уопште национални интерес да
*

Редовни професор, Факултет политичких наука, Београд.
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задржи известан број миграната на свом тлу, као ни да
сноси терет миграционог транзита.
Кључне речи: миграције, демографска експлозија, ратови на
Блиском Истоку, реакција ЕУ, политичке аномалије, национални интерес Србије
Иако су у савременој Европи доживљене као ретроградни и парадоксални новум и екстраординарна пошаст,
масовне миграције становништва су заправо уобичајена
историјска појава која се јавља у неједнаким временским
интервалима. Поред негативних имају и своју неспорну
позитивну историјску улогу као главни медиј интеракције
између различитих цивилизација1. Миграције су уз то и реитеративан процес. То значи да ако их неко вештачки прекине
оне имају тенденцију да се обнове, наставе и доврше.
Три главна разлога за миграције су: демографска експлозија у неким деловима света, ратови и могућност социјалног инжењеринга.

1. Демографска експлозија
Демографска експлозија је израз који означава огроман
раст становништва у некој држави, региону или на неком
континенту. Данас на том плану предњачи Африка, а знатан
пораст становништва је карактеристичан и за неке азијске и
латиноамеричке земље. У Африци је 1950. живело само 9%
светског становништва, односно 244 милиона, а данас у
Африци живи милијарду и двеста милиона људи. Дакле, за
само пола века један континент је добио милијарду становника више. Поређења ради наводимо податак, да би свеукупан број људи на земљи достигао цифру од једне милијарде
био је потребан период од праисторије па све до 19. века.
Према прогнозама УН број становника у Африци ће достићи
четири милијарде пре 2100. године. Томе доприноси не само
брзо размножавање становништва, већ и знатно побољшани
животни и здравствени стандарди а сходно томе и проду1 Rey Koslovski, „Human Migration and the Conceptualization of Pre-Modern
World Politics“, International Studies Quaterly, Volume 46, Number 3, September
2002, стр. 375-401.
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жени животни век. Од 21 „супер плодне“ земље чак 19 их
је у Африци, а две су у Азији. У томе предњачи Нигерија
која је са својих 160 милиона становника одавно претекла
једну Русију по броју становника, а у којој иначе број становника стално опада. Нигерија ће 2050. имати 244 милиона
становника, односно тачно онолико колико је имала цела
Африка век раније. За то време број аутохтоних становника
у земљама ЕУ ће порасти за свега 13 милиона.2
Тек је да се утврди колико на брзину прираштаја у
Африци утиче чињеница да се она нагло и радикално исламизира у последњим деценијама. Хришћанство као религија
мрских белих освајача која је присутна у Африци тек један
век се све више одбацује, а нарочито узмиче пред исламом
у северној, односно тзв. „горњој“ половини Африке.
Са тако великим прираштајем становништва у неразвијеним земљама логично је да расту и неиспуњена социјална ишчекивања у погледу запослености и животног
стандарда. Иако се никада у историји људског рода није производило толико хране као данас, у свету и даље расте број
гладних. Од седам милијарди људи колико их има данас,
чак једна и по милијарда живи у крајњем сиромаштву са
приходом испод једног долара по глави становника. Сваког
дана у просеку умре од глади 17.000 деце, али их се дневно
роди око 175.000, односно двоје у секунди. Нагло се повећава потражња за храном, водом, простором, разним природним ресурсима, али и за послом. У исто време технолошка
револуција са поносом најављује да узнапредовала роботика
и компјутеризација производње и управе драстично смањују
потребу за радним ангажовањем људског фактора. Маказе
између наглог пораста становништва и смањења потребе за
ангажовањем људи се полако претварају у социјалну провалију са несагледивим последицама. Природни ресурси се
топе брже него што су то предвиђале и најзлосутније прогнозе. Природни ресурси се топе брже него што су то предвиђале и најзлосутније прогнозе. Потребе за храном доводе
до искрчивања око 13 милиона хектара шума годишње како
2 http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/planeta_dobija_sedmomilijarditog_
stanovnika.26.html?news_id=226870#sthash.xLrZJnwE.dpuf (приступљено 21.октобар 2015)
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би се повећало обрадиво земљиште3 . Према извештају Фонда УН за становништво (UNFPA) из 2011. године свет ће се
суочити са дефицитом од 40 одсто воде до 2030. године4 .
На Блиском истоку, богатом нафтом а сиромашном водом, такође се бележи вртоглав пораст становништва, али и
ратова у последњих пола века. Сирија је, примера ради, 1950.
године имала 3,5 милиона становника, а данас их има око
22 милиона. За исти период становништво Јемена је порасло
са 4,5 на 25 милиона, са изгледима да до 2050, достигне 52
милиона становника. Број становника Египта је од 1950. до
данас порастао са 20 милиона на скоро 85 милиона. а до
половине УН овог века број становника Египта ће прећи 125
милиона5. У Европи којој и поред прилива миграната прети
драстичан пад броја становника, једино Косово и Метохија
са својом стопом прираштаја од 0.9 годишње прате светски
просек врхунског прираштаја од 1,2 одсто. Између 2015. и
2050. године у Европи ће бити 63 милиона више умрлих
него новорођених. У извештају Уједињених нација насловљеном „Изгледи за становништво у свету: Ревизија 2015”
оцењује се да ће до 2050. године у Европи бити 31 милион
миграната, а да ће се до тада њено аутохтоно становништво
смањити за 32 милиона6 . За то време у Србији ће опасти
број становника за 17 %, пре свега Срба и Мађара, а већ
сада највећи прираштај у Србији имају Роми. Драстичан
пад броја становника у том периоду бележиће и друге балканске земље, пре свега Бугарска, али и Хрватска.
Дакле, имамо са једне стране огроман и неазаустављив прираштај у Африци и на Блиском Истоку као у
најсиромашнијим и најкризнијим деловима света, а са друге
драстичан пад прираштаја и броја становника у Европи –
најбогатијем и најуређенијем континенту света. За оријентир
3
4
5

6

Према:http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/planeta_dobija_sedmomilijarditog_
stanovnika.26.html?news_id=226870#sthash.xLrZJnwE.dpuf
Види: Извештај Фонда УН за становништво (UNFPA) из 2011. године
http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/planeta_dobija_sedmomilijarditog_stanovnika.26.html?news_id=226870#sthash.xLrZJnwE.dpuf (приступљено 21.октобар
2015)
Цит. према: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Pad-broja-stanovnika-u-Srbijiza-17-odsto-do-2050.lt.html (приступљено 21.10. 2015)
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миграција је веома важна чињеница да се Африка, Блиски
Исток и Европа граниче поморски и континентално огромном дужином.

2. Ратови
Већина миграната ипак највише стиже са Блиског
истока зато што су ратови важнији разлог за миграције од
демографских експлозија, а на Блиском Истоку збило се, и
још није довршено Арапско пролеће, и, што је најгоре, бележи се пораст броја ратова и терористичких организација7
на једном истом простору. Пре напада на Ирак у њему је
било око 200 терориста а данас их само у редовима тзв. „Исламске државе“ има преко 100.000. Ирак, Сирија и Авганистан су малтене једно ратиште. Ништа не доноси са собом
толики степен несигурности по човека и његову породицу
као рат. Природно је да се човек склања од несреће, поготову кад она дуго траје. Када се, као сад на Блиском истоку
споје вртоглав пораст становништва и перманентни ратови,
велике миграције су неминовне.
Док је ратова биће и миграција, а за сада, и поред најбољих жеља не постоји основа или начин за спречавање нових ратова. Што човечанство више говори о миру, све више
води велике и мале ратове. У двадесетом веку су створене
две светске организације за мир, донете безбројне декларације за мир и против рата, а у истом том веку су вођене на
стотине малих и великих, па чак и два рата светских размера. Сви они су били праћени већим или мањим нежељеним
миграцијама.

3. Миграције као резултат
социјалног инжењеринга
Вештачко изазивање миграција је одавно познато а данас је оно могућност којим су поред великих војно-обавештајних система овладали и многи мањи. Могуће је изазвати
7

Драган Симеуновић, „Проблем дефинисања савременог тероризма”, Српска
политичка мисао, бр. 3-4/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005,
стр. 1-12.
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наоко спонтане масовне миграције, усмеравати њихов ток
или пак организовати лажне миграције у пропагандно-политичке сврхе. На тај начин се може изазвати жељени спољнополитички ефекат, остварити знатна политичка, територијална и војна корист, и нанети велика економска штета
непријатељској страни. У крајњем, и ратови који се воде са
тим циљем се могу сматрати обликом социјалног инжењеринга. Све у свему, могућност вештачког изазивања миграција постоји али тој могућности не треба давати димензије
које нема.
Поборници и противници теорија завере се споре око
садашњих миграција које иду ка Европи преко нас, тачније
око одговора на питање постоји ли елеменат завере у овој
гигантској миграционој кризи. Но, нити су у праву они који
се ругају причама о заверама нити су у праву они који тврде
да је све ово што се збива плод завере. Завере постоје, али
нису све ни респектабилне нити су довољно функционалне
чак ни онда када се остваре. Ипак, било би нерационално да
неке снаге не покушају да искористе ове миграције за остварење својих тајних планова. Такозвана „Исламска држава“,
иако незадовољна тиме што велик број младих Арапа бежи
у Европу уместо да се бори за њене циљеве, не крије да у
редове миграната убацује своје људе да би после изводили
терористичке нападе по Европи. Тако је и један од нападача у Паризу дошао из Сирије, пропутовавши и кроз нашу
земљу.

4. Аномалије које су се изродиле у
ЕУ поводом миграција
Може се са сигурношћу рећи да се у Европи догађају
поводом миграција велике аномалије.
Аномалија је пре свега у томе што се забраном проласка избеглица крши принцип слободе кретања људи, роба
и идеја на коме је базиран концепт ЕУ, затим што у демократској Европи 21. века имамо непоштовање људских права миграната, а нарочито права на натурализацију, као и
пораст ксенофобије, што политику мржње према странцима и суседима практикују земље којима су пуна уста демо126
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кратије и које су нам давале толике лекције о толеранцији.
Личе на учитеље који подучавају друге лекцији коју сами
нису савладали. Није ли аномалија то што зидове на својим
границама подижу земље попут Мађарске, Хрватске и Словеније у којима избеглице уопште не намеравају да остану
већ само теже да кроз њих што пре прођу. Историјска је аномалија што су захтев ЕУ да прихвате по квотама један део
избеглица одбиле земље попут Мађарске, Словачке , Чешке
и Пољске из којих су својевремено многи бирали пут избеглиштва, као и то што земље које одбијају да приме избеглице тиме показују да имају једностран однос са ЕУ – хоће
само корист од ЕУ без намере да узврате солидарношћу на
потребе ЕУ када је она као заједница у проблему. Тиме показују да сматрају да чланство у ЕУ није повезано са имањем
извесних одговорности. Свакако да је аномалија и то што
је Европа као најуређенији континент света испољила потпуну неспремност и висок степен неорганизованости, па и
превелике изненађености, а неке чланице ЕУ чак и панику
у суочавању са мигрантским таласом иако он увелико тече
још од 2011, а интензивно од 2014. године. Европа ће морати
да се запита да ли је аномалија или природна реакција то
што се отписана национална држава и одбачени национални
суверенитет као анахроне појаве преко ноћи враћају на велика врата у политички живот Европе кроз саможиве одлуке
земаља чланица Уније, кроз подизање ограда и обнављање
граница и граничара не само између Мађарске, Словеније и
Хрватске већ и између тако демократски напредних и блиских земаља као што су Немачка и Аустрија.
Најновија аномалија је одлука ЕУ да се сви мигранти који нису из Авганистана, Ирака или Сирије прогласе
за економске мигранте, чиме се одабиром земље порекла
врши дискриминација и нарушава право миграната да као
појединци приступе азилним процедурама, што је UNHCR
као одлуку критиковао.
Аномалија је и то што велик, ако не и највећи терет
мигрантске кризе засад сносе земље које нису ни на који
начин допринеле стварању кризних жаришта у Ираку, Либији и Сирији из којих избеглице највише долазе у Европу,
нити су те европске државе које су засад највише погођене
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мигрантским таласом попут Србије ишта профитирале од
ратова који су се у тим земљама водили или воде.
Све је видљивије да миграциони терет није равномерно расподељен. Ту аномалију увећава чињеница да су земље
које тренутно трпе највећи терет миграција уједно и најсиромашније или су у тешкој финансијској кризи попут Грчке.

5. Одговор ЕУ на кризу
Одговор ЕУ на мигрантску кризу дошао је веома касно. Звучало је цинично када је из Брисела саопштено да
ће поводом тако великог и ургентног проблема као што су
миграције бити одржан хитан састанак свих земаља чланица ЕУ за шест недеља! Након недозвољиво дугог периода
збуњености у којем су неке чланице радиле шта су и како
су хтеле у погледу мигрантске кризе, све државе чланице
ЕУ су тек 23. септембра одржале први самит о миграцијама,
и то самит неформалне природе. Самит се завршио доношењем закључака о подршци најновијим предлозима Европске комисије и потврдом од стране земаља чланица ЕУ да је
потребно далеко више уједињеног приступа уколико се жели
ефикасно решити мигрантска криза.
У оквиру тих одлука 28 европских лидера је најавило
јачање мреже за помоћ мигрантским жариштима, давање
додатне милијарде евра Комесаријату УН за избеглице,
Светском програму за храну (World Food Program) и другим сродним телима, као и хармонизовање напора да се
повећају давања за фонд за Сирију да би се бар досегао
обећани ниво тих давања у 2014. години, будући да су неке
земље чланице самовољно смањиле своја давања у Фонд за
храну чак за 99% процената као и у друге сродне фондове
иако је било договорено да се у фонд за Сирију прикупи
пола милијарде евра, а у фонду за Африку 1, 8 милијарди
евра, што није учињено.
Да Европска комисија мигрантску кризу углавном покушава да реши новцем показује и пораст њених ресурса за
тај проблем. Од маја до септембра 2015. ти ресурси су порасли са 4,6 на 9,5 милијарди евра. Поред тога Европска комисија је најавила давање 100 милиона евра као хитну помоћ
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највише погођеним земљама чланицама ЕУ, и 600 милиона
евра додатне помоћи надлежним европским телима у 2016,
те да се још 300 милиона евра дода у ЕУ фонд за хуманитарну помоћ у 2016. години, као и да се у 2015-ој да додатних 200 милиона евра организацијама као што су UNHCR и
WFP8. Одлучено је да се да помоћ земљама у окружењу ЕУ,
и то Турској милијарда евра (што је касније повећано на 3,4
милијарде евра)9, а Србији и Македонији заједно свеукупно
17 милиона евра10. Такође је одлучено да се додатне финансијске инекције убризгају земљама у којима су се масовно
слиле избеглице, као што су Либан и Јордан, како би што
мање избеглица напуштале те земље и кретало ка Европи.
Закључено је и да ЕУ треба да повећа напоре на стабилизацији оних афричких земаља које су главни извор миграција.
У Европској агенди за миграције је 24. септембра
најављено и конституисање копнених и водених граница
ЕУ као и безбедносно-војног надзора тих граница од стране новопројектоване европске граничне страже. Можда и
градње зидова. У прилог томе говори и податак да је Брисел 20. октобра потврдио право Мађарске да подигне зид
према Хрватској и тиме оснажио идеју ограђивања држава
чланица ЕУ Парадоксално је да ће уколико се тај тренд
настави европске државе бити строжије раздвојене него пре
уједињења.
Како је у цитираном документу ЕУ и тврдња о потреби осигурања „окружења“ ЕУ, и како је Турској због миграција поред уобичајених давања овим актом и каснијим
одлукама дато до сада свеукупно чак 3,4 милијарде евра,
можда би са становишта интереса ЕУ и уједно са становишта националног интереса Србије било најцелисходније
да се та планирана граница установи као граница окружења,
8

“ EU response to the Syria crisis”, http://ec.europa.eu/echo/ﬁles/aid/countries/
factsheets/syria_en.pdf#view=ﬁt (pristupljeno 28. januara 2016)
9 “Funding to main migration-related activities in the Western Balkans and Turkey”,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5535_en.htm (pristupljeno 28.
januara 2016)
10 “EU approves additional €17 million to help Serbia and the Former Yugoslav
Republic of Macedonia cope with refugee inﬂux”, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-5795_en.htm (pristupljeno 28. januara 2016)
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те да се контрола врши на турско-сиријској граници, а ако
треба подизати зидове онда то треба чинити на тој граници, а не тек кад мигранти уђу хиљаду километара дубоко у
Европу. Уместо тога Турска још добија додатно и наставак
разговора о уласку Турске у ЕУ који је био закочен пуних
десет година након отварања првих поглавља.

6. Економска корист од миграција
Богате ни тероризам неће одвратити од богаћења те
они и у миграцијама гледају шансу за своју корист. Иако и
богати имају право да као свако људско биће брину о свом
добру, вечно питање које и сада стоји јесте да ли је начин
на који то раде у реду. Чак и у страху Европе од тероризма и
миграната они гледају како да миграције искористе за даље
акумулирање профита и у томе их помажу одговарајуће политичке партије11. Реч је о намери да се искористи та огромна гомила најјефтиније могуће радне снаге која је богатима
дошла на ноге. Они не морају сад да премештају фабрике
тамо где је радна снага јефтина и да скупо плаћају трошкове
транспорта за своје робе произведене у даљини. Само треба извршити концентрацију те радне снаге и користити је
плански и систематично и богати део Европе ће зарадити на
миграцијама. То је као са јагодама на пијаци. Скупе су кад
их нема, али су још увек скупе и кад их има а раштркане
су по крајевима пијаце. Међутим, када су све скупљене на
пар суседних тезги цена им пада. Тако и мигранти, ако буду
скупљени на једном месту, поготову оном које их не задовољава, биће спремнији да раде за још мање новца. Важно је
само да не дозволимо да то место концентрације миграната
постанемо ми, односно да се та улога не додели Србији.
Није спорно да миграције могу имати и позитивне економске последице, мада махом онда када су планиране, дозиране и жељене. Исту логику рецимо користи и Јапан који
буквално увози мигранте из мање развијених делова Азије
и поред великог негодовања немалог дела јапанског станов11 Филиповић Мирослава и Ђорић Марија, „Политичке партије и економски интервенционизам“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије,
Београд , 2011, бр. 1, стр. 39-74.
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ништва. Уз то, Јапан је крајем септембра 2015. донирао 830
милиона долара за помоћ избеглицама из Сирије и Ирака и
показао да није само профитно оријентисан у свом односу
према миграцијама.
Отуда је циљ и ЕУ да миграције учини дозираним и
уклопивим у своје планове, чиме би оне од нежељених постале пожељне, и као такве биле уграђене у агенду друштвеног развоја земаља чланица ЕУ.

7. Миграције као безбедносни изазов
за Европу и Србију
Као безбедносни изазов миграције нису тек пуко повећање опасности од пораста броја терориста на тлу Европе
како се често наводи. Овакве какве су сада, неконтролисане
и самоточне, у условима растуће панике у неким, пре свега централноевропским државама, миграција повећавају и
ризик од унутрашњих и међудржавних конфликата на тлу
пре свега Југоисточне Европе, и у томе је Ангела Меркел
потпуно у праву. Ако би се саможивост и наказно доказивање обновљивости пуног националног суверенитета неких
држава чланица ЕУ наставиле да развијају овим темпом,
упозорење председнице Немачке, изречено 3. новембра 2015.
да би, уколико и Немачка престане да прима избеглице, то
могло довести до оружаних конфликата на Балкану, лако
може постати реалност.
Када је реч о врсти тероризма који са бујицом миграната расте као безбедносни изазов, одговор је наоко једноставан и једнозначан – опасност која нараста је опасност од
исламистичког тероризма12 будући да је огроман проценат
миграната муслиманске вероисповести. Међутим, ствари не
стоје баш тако просто. Будућност која нас чека у Европи
свакако ће бити обележена порастом исламистичког екстремизма али његов пораст ће бити праћен једном другом врста
12 Dragan Simeunovic, “Security Threats of Violent Islamist Extremism and Terrorism
for South East Europe and Beyond”; (коауторство са Адамом Долником), међународни зборник радова Shaping South East Europe’s Security Community for
the Twenty-First Century, Edited By Sh. Cross, S. Kentera, R. Vukadinovic and R.
Craig Nation, Palgrave Macmillan, 2013, стр. 87 – 114.
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екстремизма, а то је десничарски13, који ће све више бити реактивне природе у односу на миграције које ће му истовремено бити мета и замајац. Увек вигилантно оријентисани14,
десничари сада ликују због несналажења ЕУ и њене касне
реакције пред изазовом миграција, нудећи себе као „спас
од те пошасти“. На руку им без сумње иде чињеница да уз
миграције увек иде и висок степен политизације друштва,
као и неизбежност емотивног реаговања. У сваком случају
отвара се велики простор за десницу на политичкој сцени
Европе, а вероватно и Србије, мада у мањој мери.
Страх неких земаља је оправдан исто колико је неоправдан страх неких других. Право да страхују имају оне западноевропске земље у којима су већ дуго ситуиране бројне
а недовољно друштвено интегрисане муслиманске мигрантске заједнице са којима имају горка безбедносна искуства.
Међутим поред тог права те земље имају и обавезу да се запитају да ли је сва кривица због недовољне интегрисаности
на муслиманима или су и оне пропустиле да учине много
више на том плану. Ако је тако имаће прилику да исправе своје грешке јер миграције неће и не могу стати вољом
једне стране. Онај ко је третиран као грађанин другог реда
не може се лако интегрисати све и ако хоће, па је природно да се затвара у своје окружење са осећањем фрустрације
коју носи чак и трећа генерација миграната. Мигрантима је
доступна тек правна једнакост, отуда они могу бити само
држављани а не и припадници државотворне нације, ма колико усвојили њен језик, културу и обичаје, што је знак да
не постоји истинска претпоставка за пуну интегрисаност.
Мигранти и њихови потомци могу све да постану формално
али не и суштински. Такво стање је доказ да је национална
држава и у ери глобализације која је бучно најавила њен
крај заправо само прикривена, али снажно укопана у своје
идентитетне темеље. Приче о друштву у коме је отклоњена
13 Маrija Djorić, „The Left or the Right: Old Paradigms and New Governments”,
Serbian Political Thought , No. 1-2/2010, Year II, Институт за политичке студије,
Београд стр. 121-144.
14 Драган Симеуновић, „Одређење екстремизма из угла теорије политике”, Српска политичка мисао, бр. 2/2009, Институт за политичке студије, Београд ,
стр. 11-29.
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свака ксенофобија, расизам и на културолошки план пребачена национална и свака друга дискриминација постају
прозирна самореклама идеално уређеног друштва какво за
сада заправо нигде не постоји. Миграције то јасно доказују.
На питање колико Европа може да издржи миграната
логично се надовезује питање колико уопште планета Земља
може да издржи људи.

8. Миграције као узрок обнове
националне државе на тлу ЕУ
Миграције показују да национална држава и поред
свих глобалистичких најава о њеном крају итекако опстаје,
па чак најављује свој велики повратак. Подизање зидова, обнова граница и постављање граничара широм ЕУ су јасан
доказ тога.
Миграције су биле само окидач и показале су да се
још увек не може без националне државе. Очигледно је да
ма шта неки причали сви људи су ипак помало и националисти. У праву је Лудвиг Флек када каже да сви гледамо
на свет својим очима али да га видимо очима наших колективитета: нације, верске групе, расе, у крајњем и породице. Човек није нити може бити апсолутно ослобођен сваке
субјективности из простог разлога што није нити ће икада
бити савршен ма колико радио на себи. У непрекидној смени избора између општег и посебног он се повремено чак и
несвесно приклања интересу и националног колективитета
као посебног.
Тероризам који иде уз миграције такође доприноси опстанку националне државе тако што као екстремна опасност
натерује државе да се попут пужа увлаче у своје кућице.
Поред тога у свакој држави постоји нешто што је посебан
национални интерес и сходно томе постоји и национална
безбедност. Њихово остваривање и заштита је веома сложен посао који усложњавају разни фактори, између осталог
и нека врста традиционалног приступа безбедности. У питању је однос традиције обавештајног рада као строго националног посла и савременог тероризма као све више и више
глобалног изазова. Борба против тероризма се свуда у свету
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највише води преко обавештајних служби, а све оне традиционално нерадо дају информације другим службама, па чак
и оним из исте државе, јер то је у складу са њиховим бићем
и њиховим принципима. То се преноси и на план борбе ЕУ
против тероризма. Рецимо, у ЕУ свака држава чланица је
дужна да размењује све своје информације о терористима са
другим чланицама, али се у пракси то не ради већ се уступа само део информација, а остатак се чува зарад „националног интереса“. Услед тога се чланице ЕУ на том плану
уствари понашају и потврђују првенствено као националне
државе а не као искрене чланице ЕУ које су се одрекле свог
суверенитета у највећој могућој мери. Отуда је главни европски функционер ЕУ за борбу против тероризма уместо
да буде кључна фигура у тој борби, заправо скоро небитан
фактор без праве оперативне моћи и довољно сазнања. Нарочито се много прича о сарадњи у овако трагичним тренуцима као што је терористички напад у Паризу у новембру
2015, а потом када прође неко време ниво те сарадње пада
иако је свима јасно да би она морала бити далеко већа јер у
противном тероризам никада неће бити побеђен.
Миграције откривају једно ново лице Европе у којој
чланице ЕУ све више показује спремност да се одрекну
заједничког због свог националног као посебног интереса.
У питању није национализам већ страх богатих за очување
свога благостања. Вековима су колонијалне европске силе
пљачкале Африку и Азију и сада им мигранти долазе да
наплате бар део тога. Већина њих жуди за наплатом у новцу и социјалним услугама, али нажалост, неки од њих хоће
наплату у крви, по принципу – за бомбардовање моје земље и мог народа платиће ваш народ у Паризу, Лондону
или Мадриду.

9. Национални интерес Србије versus миграције
Са доласком великом броја миграната из земаља у
којима се воде грађански ратови и у којима су ситуиране
разне терористичке групације расте ризик од тероризма у
земљама кроз које мигранти пролазе, а нарочито у оним у
којима се задржавају. Правило је да што се дуже задржавају
и ризик бива већи, а највећи је у оним земљама у којима
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трајно остају, поготову уколико те земље попут Француске
учествују у бомбардовању или у неком другом типу војних
операција у земљама из којих мигранти стижу. Зато свака
од транзитних земаља има пред собом веома озбиљан, али
не и немогућ задатак да међу мигрантима идентификује потенцијалне или праве терористе. Тај задатак није нимало
лак али одустати од њега или спроводити га површно значи дозволити да се у Европи посеје семе из кога ће нићи
тероризам. Један од битних разлога за неспровођење овог
задатка јесте чињеница да он као додатна енормна активност
националних безбедносних структура значајно додатно оптерећује буџет те земље, што је потпуно у супротности са
националним интересом Србије која покушава привредни
опоравак.
Ситуацију у Србији усложњава чињеница да су неке
земље које хоће да приме мигранте попут Немачке искористиле насталу ситуацију да нам промптно враћају Роме15.
Према попису становништва у Србији из 1961. године у
Србији је живело 9,826 Рома 16 а до 2011 њихов број је према процени Савета Европе порастао на 450.000, услед чега
су Роми постали трећа по величини етничка скупина у Србији, одмах иза Срба и Мађара. Само у периоду од 2002. до
2011. број Рома у Србији је порастао за око 37% док је број
Срба и Мађара у том периоду опао за неколико процената.
Неке друге процене о броју Рома у Србији су много веће.
Рецимо, заменик директора канцеларије за људска и мањинска права Србије др Драгољуб Ацковић je на састанку на
коме је разматрана политика становања ромске популације
у коме су учествовали секретар експертске групе Савета Европе CAHROM, Мајкл Гует и представници Канцеларије
за људска и мањинска права Србије, изнео податак по коме
у Србији има 600.000 Рома17 што отвара питање “етничке
15 Dragan Simeunovic, „Serbien in Europa - unter besonderer Berücksichtigung
der deutsch-serbischen Beziehungen“, in: Serben und Deutsche - Traditionen der
Gemeinsamkeit gegen Feindbilder, Collegium Europaeum Jenense, Palm & Enke,
Jena und Erlangen, 2003, str. 235-251.
16 Према: http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/FINALLY/Nacionalni-izvestaj-Srbija.pdf
(приступљено 21.10. 2015.)
17 Према: “Velika seoba Roma u Srbiju“, http://www.vesti.rs/Vesti/Velika-seobaRoma-u-Srbiju.html (приступљено 27.01. 2016)
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мимикрије” Рома у Србији. То значи да је број Рома у Србији
био раније већи него што то показује попис из 1961. али да
нису сви били пописани или се нису изјашњавали као Роми.
Међутим, оволики њихов бројчани пораст у току последњих
десетак година није плод само рађања. Јасно је да је нагли
прираштај Рома у Србији од фасцинантних 37% , који нису
имали ни Албанци на Косову и Метохији, у великој мери
резултат механичког прилива Рома из других средина, пре
свега из ратом захваћених подручја, услед њиховог протеривања из Хрватске и са Косова и Метохије18, али све више
и услед њиховог принудног досељавања из земаља ЕУ. Неке
европске земље их депортују нама а не у њихове матичне
земље, рецимо у Румунију, зато што би се из тих својих
држава које су чланице ЕУ Роми лакше могли да врате у
богате европске земље. Овако, пошаљу их у Србију, а ми
им дамо наша документа са којима имају мање права и теже
могу да се крећу по Европи, а нарочито теже могу да се
трајно настањују.
Иако мигранти не теже да остану код нас већ да оду у
најбогатије европске земље попут Немачке, ми на Балкану, а
нарочито у Србији, треба да задржимо дозу опреза у погледу могућих последица миграција по нас. Упозорење да би на
Западном Балкану могло доћи до рата због мигрантске кризе има дуготрајни карактер. Ратовали смо ми и због мањих
ствари. Миграције могу не само представљати проблем па и
безбедносну претњу земљама у које долазе и кроз које пролазе, већ, као што смо имали недавно прилике да видимо на
примеру понашања Хрватске према Србији и обрнуто, могу
нагло и драстично пореметити односе међу тим земљама.
У мутним вировима великог мигрантског таласа Србија се
од многих својих суседа издвојила тиме што не само да не
прети другима па чак ни онима који јој кроз зубе прете,
већ интензивира добросуседске односе, трпећи чак и извесну
штету, али као јасан доказ не њене слабости већ жеље за
миром и успоставом пријатељства. Свако пријатељство, па и
политичко се увек градило повећаном пажњом и поклонима
и држава Србија очито иде тим утабаним путем.
18 Dragan Simeunovic, “Migration und sozioökonomische Transformation in
Jugoslawien/Serbien”, in: Migration und sozioökonomische Transformation in
Südosteuropa, Universität Potsdam, 1997, стр. 283-295.

136

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2015, год ХI vol. 24

стр. 121-141

Све је гласнија идеја да се неке земље западног Балкана претворе у акумулационо мигрантско језеро у које би се
сливала река миграната, а који би потом били пропуштани у
ЕУ сходно њеним могућностима и потребама. Оваква опција
је у потпуној супротности са националним интересом Србије и њеним економским могућностима. Србија због своје
релативне економске неразвијености и високог броја незапослених нема економски и уопште национални интерес да задржи известан број миграната на свом тлу. Мигранти који
успеју да се релативно трајно ситуирају у некој земљи па и
у Србији могу временом услед бројчаног пораста постати
не само масовно криминализована групација, већ и снажан
неформални политички фактор који тежи да утиче на спољнополитичка збивања и оријентацију земље домаћина, чак
и тако што ће је плашити масовним насилним протестима
и кажњавати је терористичким чиновима.
Очекивати да, на пример једна сиромашна балканска
земља као Србија која вредно ради на свом привредном опоравку према правилима и принципима које јој намеће ЕУ
почне да подноси абномаралан терет миграција није реално,
тим мање ако њој суседне земље – чланице ЕУ подижу зидове и гурају је тако у мултидимензионалну кризу из које
тешко да ће икад више моћи изаћи ако број миграната у њој
прерасте све нивое њене социјалне, економске, безбедносне,
па и политичке издржљивости. Зато је очигледно да свако
задржавање као и претерано дуг транзит миграната кроз Србију не само да није у њеном националном интересу, већ и
да су му чак и изразито противни.
Будући да је у националном интересу Србије да се
мигранти у њој дуже не задржавају она треба да следи логику UNHCR који се залаже да се тријажа избеглица врши у
Турској и Грчкој, а да се одабрани мигранти потом директно
релоцирају из тих земаља у земље Западне Европе. На тај
начин би Србија била потпуно заобиђена и поштеђена од
свих невоља које са собом доноси мигрантски талас.
Логика и предлог ЕУ су другачији и Србија је због
свог настојања да постане чланица ЕУ принуђена да ипак
следи европска решења19. У немогућности да избегнемо
19 Dragan Simeunovic, “Wie kann Serbien früher nach Europa kommen?”, in:
Bürgerbewusstsein und Demokratie in Mittel- und Osteuropa, Tagung CEJ im
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миграције у потпуности потребно је онда припремити се
за будућност на том плану. Оно што свакако нас чека јесте
изградња правила на регионалном нивоу и потом што хитније усвајање међудржавних споразума којима би се колико
толико релаксирала напетост међу суседима и створио регионални поредак ствари кад су у питању миграције, што би
без сумње смањило и унутрашње социјалне тензије у свакој
од тих држава.
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Dragan Simeunovic
MIGRATIONS AND NATIONAL INTEREST OF SERBIA
Resume
In this paper, author explores the reasons for modern
massive migrations from the Middle East and Africa to Europe,
and determines that main causes of migrations are: demographic
explosion in some parts of the world, wars and possibility of
social engineering.
Based on content analysis of recent documentation, author
establishes that on one hand there are unstoppable birth rates
in Africa and in the Middle East, which are at the same time
the poorest and the most turbulent areas of the world. At the
same time, birth rates and population in Europe – the wealthiest
and best governed continent, are in decline. Migrations are very
encouraged by the fact that Africa, the Middle East and Europe
share an extremely long continental and sea border.
Most migrants come from the Middle East because wars
are more important reason for migrations than demographic
explosions, and in the Middle East there is still unﬁnished
Arabian Spring, and, even worse, the number of wars and
terrorist organizations in the same area is increasing. Iraq, Syria
and Afghanistan are, practically, a single battleﬁeld.
Regarding artiﬁcial induction of the migrations, author
asserts that it is a long known phenomenon. Today, it is a
subversive method, mastered not only by the big, but also
by many of the smaller military-intelligence systems, but its
dimensions should not be overestimated.
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Paper also ﬁnds a number of anomalies that have arisen
in many EU countries. It analyzes late reaction of the EU
institutions to challenges posed by migrations. Special attention
is paid to those dimensions of the migrations that turn them into
security challenge. Possible positive effects of the migrations are
also analyzed.
Paper focuses on relation of migrations and national
interest of Serbia. Author determines that migrations are, to
some extent, security challenge for Serbia, not only in terms
of increased danger of terrorism, but also because of possible
outbreak of regional conﬂicts. Also, Serbia, due to its relative
economic underdevelopment and high unemployment does not
have economic or, in general, national interest in keeping a
certain number of migrants on its soil.
Keywords: migrations, demographic explosion, Middle East
wars, EU reaction, political anomalies, national
interest of Serbia.

Овај рад је примљен 1. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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Ђорђе Вуковић⃰ 1

КОЛИКО БУДУЋНОСТ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЗАВИСИ ОД
„ПАТРИОТСКОГ ЧУЛА“ СРБИЈЕ?
Сажетак
У овом тексту аутор разматра тезу да Република
Српска, изложена непрестаним притисцима извана и оптерећена бројним слабостима изнутра, још не може да се
прогласи једином и коначном побједом српског народа у низу
националних пораза током процеса распада југословенске
државе. Иако западне силе годинама настоје да унитаризацију БиХ остваре дипломатским уцјењивањем Србије, она
и даље, као потписница и гарант Дејтонског споразума,
држи кључеве политичкогопстанка Републике Српске. Споразумом о специјалним и паралелним везама обавезана је
на бригу о њеној економској и културној виталности, али
изнад свега – национални опстанак овог дијела српског становништва зависи од свакодневних и стратешких ослонаца
на Србију. Одговорност Београда према сународницима са
друге стране Дрине почива прије свега на сензибилитету
„патриотског чула“ (Цвијић) и чврстини „српског становишта“ (Црњански), али и довољно јасном увјерењу како
сваки изостанак међусобног разумијевања, сарадње, јединственог дјеловања, који може да буде погубан за Републику
Српску, радикално погоршава државне интересе Србије и
доводи у питање националну будућност. Без обзира коли*

Доцент, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци.
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ко бременита била политичка и социјална питања с обје
стране Дрине, упркос државним границама, супротним интересима Брисела, Берлина или Вашингтона, српска политика и интелигенција имају националну одговорност, али и
довољно повољне услове да остварују задатак уједињавања
српског културног простора, подизања националне свијести
и афирмације политичких слобода.
Кључне ријечи: Србија, Република Српска, национални циљеви, јединство, српско становиште, културни
задаци, стратешки темељи.

1. Увод
Послије низа националних трагедија и пораза у другој
половини 20. вијека, а нарочито током његове посљедње деценије, стварање Републике Српске у патриотским круговима доживљава се као једина и велика побједа српског народа
у савременој историји. Милорад Екмечић назвао ју је „остатком остатка српске етничке територије западно од Дрине“1,
а Добрица Ћосић „првом српском државом преко Дрине“2.
Но, ни 20 година након међународног признања Републике
Српске као државотворног ентитета у Босни иХерцеговини,
одбрањеног током четворогодишњег грађанског рата, српски
народ својуутјешну побједу не може да сматраконачном и
непорецивом.
Сједне стране, већ двије деценије не јењава политичка,
дипломатска и медијска офанзива бошњачких политичких
и интелектуалних елита да оспоре и обесмисле Дејтонски
мировни споразум као темељ уставног уређења и формулу унутрашње структуре државне заједнице БиХ, при чему
константно наилазе на подршку дијела међународне заједнице и западних званичника, док се, с друге стране, усрпској јавности множе силнице које покушавају да формирају и усидре увјерење како је Република Српска неодржив
и кратковјечан плод геополитичких престројавања након
1

2

Милорад Екмечић, „Историјске и стратешке основе Републике Српске“, Анализе, Нова српска политичка мисао, Београд, година III,, бр. 5-6/2005, стр.
19-38.
Добрица Ћосић, Босански рат, Службени гласник,Београд, 2012.
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распада бивше Југославије и грађанског рата који никада
није у потпуности завршен3. Према том стајалишту, судбина српског народа западно од Дрине зависи превасходно од
политичке воље великих сила, а потом ињиховеочевидне
моћи да дипломатским притисцима на Србију одлучује о
расплету босанске драме. Другим ријечима, како је јасно да
у БиХ не постоји унутрашњи консензус о облику државног
уређења и њеног опстанка, а трајно супростављени интереси конститутивних народа одржавају стање замрзнутог
конфликта и дестабилизују читав регион, при чему се као
рјешење одбацује свака могућност мирне дисолуције БиХ,
а нарочито присаједињења Републике Српске Србији, тако
се изнова афирмише стајалиште да су кључеви будућности
1,3 милиона западнодринских Срба – у Београду. И у томе
има много истине.
Извјесно је да српски ентитет у БиХ нема ни политички, ни економски, ни културни потенцијал за самосталан
развој, нарочито не изолован и суочен са непрестаним притисцима извана и оптерећен бројним слабостима изнутра. У
том смислу, као потписница и гарант Дејтонског споразума,
Србија заиста формално држи у рукама политичку егзистенцију Републике Српске. Споразумом о специјалним и
паралелним везама обавезана је на бригу и о њеној економској и културној виталности, али изнад свега – национални
опстанак овог дијела српског становништва зависи од свакодневних и стратешких ослонаца на Србију.Одговорност
Србије према сународницима са друге стране Дрине почива
прије свега на сензибилитету „патриотског чула“ (Цвијић) и
чврстини „српског становишта“ (Црњански), али и довољно
јасном увјерењу како сваки изостанак међусобног разумијевања, сарадње и јединственог дјеловања, који може да буде
погубан за Републику Српску, радикално погоршава државне интересе Србије и доводи у питање националну судбину.
Момчило Суботић тврди да је одбрана Републике Српске
3

У интервјуу за магазин Недељник (бр. 24, стр 29; 15. 10. 2015.) Драгољуб
Мићуновић тврди да је Република Српска творевина која је створена да би
се завршио рат и истиче да је стратешка концепција била да се она одвоји од
БиХ и сједини са Србијом, али како се то није десило – остала је „неуспешан
пројекат“!
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свесрпско питање и да српски народ мора и данас, као у
Калајево4 вријеме, да одржава „националну енергију“. „Са
становишта српских интереса Република Српска је највећа
вриједност и најдрагоцјенија тековина у борби српског народа за очување свог етничког простора, па је и задатак Срба
у цјелини да будно мотре и супростављају се претензијама
које иду у правцу њеног укидања“.5
Истовремено, водећи бригу о будућности Републике
Српске, званичници Србије морају да пазе на посљедице
њених политичких потеза по међународни положај саме Србије јер једнострани и непромишљени поступци политичког
вођства из Бање Луке могли би да ометају и угрожавају њен
државни дискурс, излажући је новим притисцима и уцјенама међународне дипломатије, али и потхрањујући оне дезинтегративне идеје које стасавају на тобожњој разлици између
Срба ван Србије и Србијанаца6. Дакле, без обзира колико
бременити и тешки били политички и социјални изазови
пред Србијом и Републиком Српском, много важније је питањевиталности и стабилности националне идеје са којом
српски народ наступа пред будућим испитима. То питање
осликава не само димензије националне самосвијести, државничке одговорности и визија данашњих политичких и
културних елита, већ снагу српског народа и његове стварне домете за очување и оплемењивање националне мисли,
при чему се увијек треба подсјећати тестаментарне поруке
великог српског политичара Светозара Милетића да спас
Српства није у Србији, већ да је спас Србије у Српству.

4

5

6

Бењамин Калај (1839-1903), аустроугарски управник окупиране Босне и Херцеговине који је заговарао „босанску нацију“ и различитим методама покушавао да раскида везе између Срба са лијеве и десне стране Дрине.
Момчило Суботић, „Геополитичка актуелност Цвијићевог списа Анексија
Босне иХерцеговине и српски проблем“,Зборник радова о Јовану Цвијићу,
НИЦ „Војска“, Београд, 2005, стр. 154.
Комунистичке власти у Југославији подстицале су стављање под наводнике
помињање српског народа изван Србије („ругање Српству ван Србије“), на
шта је, између осталих, упозоравао велики српски научник, универзитетски
професор и политички емигрант Лазо Костић у бесједи „Српство је у опасности“, уприличеној 1958. године у Канади.
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2. Национално питање, оглашени циљеви и
политичка пракса
Национално питање представља свеукупност политичких, идеолошких, социјалних и културних стремљења, народних надахнућа и самоодређења, државотворних планова
и визија, проистеклих из историјског искуства, разноврсних
спољашњих утицаја и унутрашњих представа. Национална
мисао није окамењена, дефинисана једном заувијек, већ живи
организам, синтеза националних идеја и искустава, јединство различитих гледишта властите политичке, културне и
духовне традиције.Она свједочи о идејама и нивоу свијести
политичких и културних елита, бивших и садашњих, али и
пружа перспективу у оквиру које се одређују циљеви који
инспиришу политичку, економску, просвјетну активност.
За савремени контекст српске идеје далеко најзначајније је да се уочионо што је у њој „вјечно живо“ – идеја самобитности, коју Милан Матић потцртава као тако ријетку
и изузетну у једном малом народу, а која је за Србе увијек
значила преузимање тешког бремена и историјског налога,
оријентацију ка провјереним вриједностима које конституишу истинску националну идеју. „Због тога се и ‘српска
идеја’ (као и ‘руска’, или ‘америчка’, или ‘француска’) може
замислити, прије свега, као скуп највиших и најбољих постигнућа једног народа у читавом његовом досадашњем развоју, као избор његових најбољих тековина и вриједности,
оно што будућим нараштајима може послужити као мјера,
полазна основа и циљ будућих, још виших остварења, као
идеал којем треба тежити“.7
Вијековима су сви Срби имали исте јуначке идеале
кроз које су обнављали своја историјска знања, освјежавали
свој понос и гајили исте наде. Српска мисао је била главни
мотив и неуништиви дио српске душе. „Ми смо имали претке чије самопоуздање није никада надмашено“.8 Таквим прецима, који су беспримјерним, несаломивим снагама бранили
7
8

Милан Матић, О српском политичком обрасцу, ЈП Службени гласник СРЈ, Институт за политичке студије, Београд, 2000, стр. 23.
Драгиша Васић, Карактер и менталитет једног покољења, Просвета, Београд, 1990, стр. 16.

147

Ђорђе Вуковић

КОЛИКО БУДУЋНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ...

своју отаџбину, Срби су се одувијек поносили, идеализовали
их и славили, осјећали дужност према њиховој успомени,
ма на којем да су мјесту живјели. Зато је Црњански с правом тврдио да је наша народна традиција разнијела свијест
у све српске крајеве и допрла до свих слојева и да истински
родољуби у данашњем добу имају обавезу да се окупе и без
оклијевања, „у име наших мртвих, међу живима“ понављају
исту мисао.
Као што су те успомене његоване, националне идеје
расле и стасавале у Србији, паралелно су се исте мисли и
тежње, снови о слободи и јединству српског народа, развијали у међу Србима изван Србије. Владимир Ћоровић
забиљежио је да су сви народни ослободилачки покрети у
БиХ током 19. вијека потицали од Срба који су тежили да
своју судбину вежу за Србију. Турске власти су за вријеме Осман паше (1860-1869) прогониле „српску идеју“, а „по
Бањој Луци кажњавале омладину што пјева ‘раздражљиве
српске-националне пјесме’“.9Са вјером у пијемонтску улогу
Србије, устаници у Босанској Крајини крајем јуна 1876. године објавили су Проглас народа Босне у којем изражавају
једнодушну жељу за уједињењем („присајужавањем“) са Србијом. Кристално јасна национална мисао српског народа у
БиХ садржана је у ономе што је Петар Кочић назвао светињом: „Ослобођење моје домовине и уједињење раскомаданог српства“. Ни период аустроугарске окупације, брутални
обрачуни са српском културом, тзв. велеиздајнички процеси
и масовна убиства, нису могли да помуте националну идеју
западнодринских Срба.
Колико је она чврста и колико значајна за Србију записао је Јован Цвијић у познатом спису „Анексија Босне и Херцеговине и српско питање“ (1908), у којем наглашава да је
БиХ оно што је Москва за Русију, централна област и језгро
читавог српског народа, његов „етнографски најсвјежији и
најјачи дио“, крај у којем живе његови најбољи представници, одакле потичу најзаслужнији људи и најљепше народне
умотворине, први књижевни споменик српском језику, али
и значајан број учесника свих ослободилачних ратова које је
9

Владимир Ђоровић, Босна и Херцеговина, Глас српски, Бања Лука, Арс Либри, Београд, 1999, стр.207.
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Србија водила у 19. вијеку. Примјетивши да је послије Берлинског конгреса (1878) почело да слаби национално самопоуздање и да се широм Србије почела ширити клонулост и
депресија, Цвијић је запазио да иста осјећања нису опхрвала
и Србе у сјеверозападном дијелу Босне, Херцеговини, Лици,
Банији, Косову и Метохији, већ да они и даље имају јасну
националну свијест и виталну националну снагу, самостално радећи на свом опстанку и препороду.
Након побједе у Првом свјетском рату,огромна већина
српског становништва у БиХ није могла да прежали што
умјесто државе Срба, Хрвата и Словенаца није створена онаква Србијао којој су деценијама и вјековима сањали кроз
епску традицију, просвјетно-културну дјелатност и самопрегорну борбу за остварење аутономије и слободе. Српска
буржоазија Бање Луке и Крајине, супротно дјеловању Народног вијећа из Сарајева, инсистирала је на моменталном
сједињавању БиХ са Србијом, али је државни акт о стварању
Краљевине СХС омео њихова настојања. „Стога је један
збор народних људи у Бањој Луци прогласио непосредно
спајање са Србијом, а у Сарајеву је на Св. Саву 1919. године био изабран један одбор који се спремао да организује
посебну српску националну странку“.10Тешко пострадалом
и унесрећеном народу, којег су његови разборити представници уразумили да се не свети онима који су над њим починили толико зла и увјеравали га у исправност југословенске
идеје, није била непозната слутња како би могао поново да
се нађе на стратишту, што ће се и десити 1941. и 1991. године. Југословенска идеја била је подношљива западнодринским Србима само у оној мјери колико је резултирала животом у заједничкој држави са Србијом. У Османском царству,
Аустроугарској монархији, НДХ или унитарној БиХ нису
видјели своје мјесто.
Иако ни почетак 21. вијека нису мимоишле иницијативе о новим облицима уједињавања народа са простора бивше Југославије, кроз регионалну сарадњу и
европске интеграције, национализми Хрвата, Бошњака, Албанаца, па и Црногораца, кључног непријатеља и даље виде у
10 Исто, 243.
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Српству, а против настојања да се његови раскомадани дијелови ревитализују, зближе и уједине спремни су да употријебе сваку силу. Јавно мњење западног свијета дугогодишњом пропагандом одњеговано је тако да осуђује и сваку
помисао о српском јединству, са окошталим стереотипом о
његовој кривици за минуле ратне сукобе и политичке нестабилности. Након распада СФРЈ, српски народ остао је поново раздвојен границама новонасталих држава, у Хрватској
и федералном дијелу БиХ готово истријебљен, у Македонији минимизиран, у Црној Гори располућен. Према неким
процјенама, изван Србије на Балкану живи нешто мање од
два милиона Срба, од којих више од половине у Републици
Српској. Само у њој он има одређени облик суверенитета,
државотворног потенцијала, културне аутономије.
Колико је српски народ тога свјестан и зна ли начине
како да се сачува пред искушењима која предстоје? Славни
српски државник и научник Стојан Новаковић прије више
од стољећа, тврдећи да онај народ који у будућност иде без
програма и утврђених тачака свог властитог питања не може
очекивати успјех, нагласио је како би у српској историји
много тога било другачије да је српски народ био сложенији,
уистину родољубивији, боље организован, просвијећенији и
посвећенији опшем добру, оданији својој културној задаћи,
превазилазећи слабости, ситничавости и свагдашње страсти
и преокупације. „Које су наше просвјетне мисли, које ли
њихови плодови? Које су наше високе политичке идеје за
које ће нас славити потомци послије више стотина година?“11
Питања која је 1906. године поставио Новаковић актуелна
су и данас.Нема сумње да, упркос супротним интересима и
утицајима западних сила, државним границама и законским
прописима, српска политика и интелигенција имају довољно
повољне услове да остварују задатак уједињавања српског
културног простора, подизања националне свијести и политичких слобода.
Подсјећајући да у политици постоје оне ствари о којима
се говори, али ништа не ради, и оне на чијем остваривању се
11 Стојан Новаковић, Балканска питања,Изабрана дела, књига III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000, стр. 298.
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ради, али се о њима не говори, Мило Ломпар српску културну политику, као оглашени циљ српске државне политике,
означава оним о чему се прича, али не ради, политику која
постоји на ријечима, али не и у срцу. Политичка и интелектуална свијест трага за својим лишеним српским становиштем, поново јој се намећу „граничници“у име регионалне
сарадње, добросусједских односа, обнове „југосфере“, европске перспективе, тобожњег суочавања са прошлошћу. У том
трагању наставља се и процес самопорицања, занемаривања
и одрицања властитог националног идентитета.Зоран Аврамовић наглашава да се национално дезинтегративна мисао
о српској идеји појављује у више облика међу којима су
супротност Европа–Србија, небрига за Србе изван Србије,
подјеле на Србе и Србијанце итд.Као и толико пута до сада,
српска интелигенција продубљује развалине унутар националне идеје, саплићући историјску судбину државе и нације
о исте оне замке на којима смо већ посртали и страдали, а
на шта су упозоравали толики српски државници, научни
и културни прегаоци.„Српски интелектуалци и политичари
генеришу темељне разлике у одређивању општих схватања
о интересима и плановима српског народа. Али, разлике
не остају само у њиховом кругу. Русвај српског консензуса
спушта се и међу обичан свијет, на улицу“.12

3. Можемо ли се мијењати, а остати исти?
Регионална сарадња је свакако неоподна и добродошла, али њу треба разликовати од попуштања и самопонижавања, а нарочито од негирања и одустајања од темељних
националних интереса у име тобожњег новог братства међу
народима. Уочавајући да је међу многим Србима анационалност поново у моди, Љубомир Тадић подсјећа колико нас
је скупо коштала илузорна „идеологија братства и јединства“.„Док су једни гајили своје илузије у најбољој намјери да служе људском и међунационалном братству, други
су без трунке илузије сабирали своје рачуне“.13 У државама
12 Зоран Аврамовић, Родољупци и родомрсци – савремени српски патриотизам
и национално дезинтегративна мисао и пракса, Службени гласник, Београд,
2013, стр. 167.
13 Љубомир Тадић, Парергон, Филип Вишњић, Београд, 2002, стр. 178.
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насталим након распада Југославије, Србима се негирају индивидуална и колективна права, брише и вулгаризује њихова
културна традиција, непрестано траје политичко сатанизовање. Српска лаковјерност поново постаје пријетња националној судбини. Истовремено, исто важи и када је у питању
однос према европској перспективи. Уцјене, условљавања,
дезоријентисање. „Затим се Срби, без обзира гдје живе, у
Србији или ван ње, приморавају да због указане ‘европске
перспективе’, забораве све што им је учињено или им се
чини.“14Бојан Јовановић тврди како су српски политичари, да
би се додворили европским моћницима, спремни да понизе
сопствени народ и државу, а такав однос се преноси и на
грађане. „Удворништво као психолошка црта препознаје се
у актуелном додворавању странцима кроз идолопоклоничко прихватање и слављење њихових производа и културе и
пренаглашену критичност и омаловажавање сопствене културне традиције“.15 Наравно, отпор таквим тенденцијама не
подразумијева окретање леђа модернизацији установа, демократизацији друштва и оплемењивању колективног духа,
већ управо супротно –запуштању националних и културних
корјена и срљању у оне политичке процесе који удаљавају
Србе од њихове демократске традиције.
Милан Матић сматра да управо треба стријемити ренесанси демократског грађанства код Срба, а да су препреке
на том путу недовољно изграђена правна држава, политичке партије и појединци који своје интересе стављају испред
општих, изостанак стандарда личне одговорности вођа итд.
На уласку у тзв. златно доба демократије у Србији, Јован
Цвијић истицао је да се национални интереси стално морају
стављати испред интереса пролазних група и појединаца,
ма ко они били, а да политичке партије избјегавају међусобна трвења и поготово личне поводе, удешавајући међусобне односе тако да не ометају рад за народ у цјелину и
не шкоде држави. Демократија треба толико да очврсне да
14 Слободан Вуковић, Етика западних медија: антисрпска пропаганда деведесетих година XX века, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски
Карловци, Нови Сад, 2009, стр. 39.
15 Бојан Јовановић, Пркос и инат, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 206.
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се под њеном управом поштује и осигурасвака личност, а
спријечи самовоља партија и вођа.Но, да ли слога зависи
само од сагласности између „амбициозних и искључивих
вођа“? „С друге стране, српске сеобе и расејања, уз изложеност различитим културним и политичким утицајима, на
разуђеним, изолованим и удаљеним просторима, довели су
и до формирања различитих културних варијетета, односно
карактерних профила и менталних особина људи у разним
српским крајевима, које није било увијек лако ускладити и
које су се често претварале у велики ‘метеж и мјешавину’,
чак и када су у питању биле сагласности око основних националних питања и задатака“.16
Поставља се питање колико су сагласне националне
идеје које посљедњих година доминирају у Србији и Републици Српској ако су оне заиста оличене у политичким и
културним становиштима њихових водећих политичара.
Уочљиве су разлике по питањима односа са бошњачком
политиком, са којом предсједник и премијер Србије Томислав Николић и Александар Вучић покушавају да граде чвршће односе и унапређују сарадњу Србије и БиХ, док
предсједник и премијер Републике Српске Милорад Додик
и Жељка Цвијановић указују на немогућност те сарадње и
афирмишу тезу о издвајању Републике Српске из БиХ.Такође, док Србија озбиљно ради на приближавању Европској
унији, отвара своје тржише капиталу из западноевропских,
али и арапских земаља и опрезно његује односе са Русијом,
Република Српска европске интеграције сматра „нужним
злом“ и прихвата их само у мјери у којој не угрожавају њен
дејтонски капацитет и аутономију. Међутим, најизраженија
је супротност у ставовима према стању колективног духа
српског народа. Премијер СрбијеАлександар Вучић све гласније и аргументованије говори и о неопходности „промјене
свијести“, односно о судбоносном обрачуну Срба са сопственом нарави, навикама, уобразиљама, митским погледом
на политику, дакле о оном тестаментарном националном
задатку који су нам постављали многи претходници, од Доситеја, преко Стојана Новаковића и Слободана Јовановића,
16 Милан Матић, О српском политичком обрасцу, ЈП Службени гласник СРЈ, Институт за политичке науке, Београд, 2000, стр.94.
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до Зорана Ђинђића који је, између осталог, прије више од
деценију због таквих апела од стране већине савременика
сматран издајником. С друге стране, предсједник Републике
Српске Милорад Додик данас, пак, упорно тврди да Срби
морају да бране и промовишу свој „начин живота“, дакле
затечени културни образац, а да је теза о „промијени свијести“–недопустива и наметнута споља. Иако не треба сумњати у њихов национални и патриотски сентимент, најбоље
намјере, сасвим је очигледно да су поменути државници
потпуно редефинисали и напросто замијенили своје раније
политичке ставове, када су Николић и Вучић припадали
радикалима, а Додик важио за прозападног и либерално
оријентисаног политичара. Како је и зашто до тога дошло?
Гдје су се мимоишли, а гдје су се требали срести? Да ли
су у питању толико различита искуства,да ли Дрина дијели само двије неусклађене политичке реторике или је ријеч
о сасвим супростављеним визијама, концептима? Да ли се
апел о „промјени свијести“ односи подједнако на Србе у Србији и Србе у Републици Српској (или „Босанце“, како их је
„крстио“српски предсједник Тома Николић17)?
Ипак, у посљедње вријеме, са новим усложњавањем
политичких процеса на Балкану, наново је оживјела јавна
свијест о неопходности изједначавања стајалишта са обје
стране Дрине. Све су израженија и динамичнија политичка и културна стремљења да се усагласе активности и манифестује међусобна одговорност. Иако званични Београд
понавља да недвоисмислено подржава територијалну цјеловитост Босне и Херцеговине, јасно је да унутар ње само
непобитна Република Српска може осигурати српском становништву да национална равноправност није тек прокламована вриједност. Због тога је похвално што се из српског руководства, али и САНУ-а и Патријаршије СПЦ нижу
позиви на политичко јединство, заштиту и афирмацију националних интереса и културног идентитета у Републици
Српској, уз упозорења о рањивости њеног положаја, погубности партијских сукоба и растакања националне енергије
на међусобна окривљивања.
17 http://www.blic.rs/Vesti/Politika/379577/Tomislav-Nikolic-Srbi-iz-RepublikeSrpske-su-za-mene-Bosanci 25/04/2013.)
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Политички живот у Републици Српској током цијелог
послијератног периода оптерећен је унутрашњим подјелама, страначким сукобима и беспризорним личним обрачунималидера. Чести изборни циклуси условљавају поплаву
популистичког и демагошког јавног наступања, доминирају
обиљежја ауторитаризма и подаништва, расте неповјерење
у институције. На видјелу је све озбиљнија унутрашња политичка криза, све су евидентије социјалне разлике, све
израженије сиромаштво, незапосленост и бесперспективност младих. Током непуне двије и по деценије постојања
Републике Српске партијашење није било у оволикој мјери
изражено и погубно, страсти се радикализују међусобним
оптужбама за криминал и национално издајство. Зоран Аврамовић пише да је Србе у БиХ одувијек красило херојство
и самопрегалаштво у борби за српски национални интерес,
док су примјери издајства током посљедњег рата 1992-95.
године и у политичкој пракси послије потписивања Дејтонског споразума били само појединачни случајеви. Овој сасвим утемељеној оцјени, Аврамовић међутим додаје и једну
сасвим проблематичну тврдњу: „Они Срби који сарађују са
муслиманима и Хрватима у Федерацији, нису издајници, већ
политички Срби који не дјелују у корист српских циљева,
Срби који не доприносе цјелини српских интереса“.18 Оваква
тврдња, осим што је погрешна и непримјерена у смислу да
управо овакве оптужбе подстичу дезинтеграционе процесе
међу Србима у БиХ, противрјечна је и дејтонским принципима Устава БиХ који политичке представнике српског народа
упућују и обавезују на сарадњу са друга два конститутивна
народа, али и ентитетским и заједничким институцијама
путем којих се чувају и афирмишу интереси Срба у БиХ.
Важно је да политика буде промишљена и усклађена, а не
да води у самоизолацију и одустајање од стратешких мјеста
за борбу у име националних интереса. Проблем настаје када
се унутарсрпски расколи подстичу личним и партијским амбицијама да се дефинисање јавног и националног интереса
банализује и злоупотребљава у међусобним обрачунима. Политичка елита мора, дакле, да обликује заједничко стајали18 З. Аврамовић, Родољупци и родомрсци– савремени српски патриотизам и национално дезинтегративна мисао и пракса, стр. 56.
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ште које обезбјеђује најбољу могућу заштиту националних
интереса, али и омогућава узајамност и подстиче сарадњу
са другим народима и њиховим политичким органима која
доноси обострану корист.

4. Снови остварени, обавезе овјековјечене
Највећи идеал српског народа у БиХнакон распада југословенске државе отјелотворен је у стварању Републике
Српске19. Иако је од почетка свог постојања Република Српска била мета војничког, дипломатског, медијског, економског и културног оспоравања, њеним егзистирањем остварују се два вишевјековна идеала српског народа западно од
Дрине:
• идеал државности – иако Република Српска није
самостална и независна држава, ни дио вијековима сањаних и
проглашаваних уједињених „српских земаља“, она остварује
висок степен аутономије, има бројне елементе државности и
капацитет да и даље гради и јача своје институције;
• идеал слободе – иако још постоје снажне
унитаристичке претензије од стране првенствено бошњачке
политике, у децентрализованој државној заједници српски
народ више није потчињен Сарајеву, као конститутиван и
равноправан народ своје интересе може да чува и остварује
и посредством заједничких органа; посљедњих година
јењава протекторатско дјеловање Канцеларије високог
представника међународне заједнице за БиХ, а улога
Европске уније, званичника из Вашингтона, Њујорка и
Брисела колико год била облик спутавања слободарске
идеје, подједнако је и резултат властитог политичког избора
и опредјељења да Република Српска и БиХ саучествују у
европским интеграционим процесима.
Међутим, да би опстала као ентитет који је створен
уз огромне жртве и чврсту одлучност, неопходно је да Република Српска континуирано и развојно бива штићена и
19 Република Српска проглашена је 9. јануара 1992. године, а као ентитет у
БиХ међународно призната Дејтонским мировним споразумом 21. новембра
1995., који је званично потписан 14. децембра исте године у Паризу.
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афирмисана политиком која се темељи и руководи националном самосвјешћу, политичком компетенцијом, одговорношћу вођа и елита. Истовремено, она би требало да буде
надахнута идеалима бољег живота њених грађана, социјалне
правде, демократског развоја, заштите и промоције људских
права, учвршћивања повјерења у институције, политичком
и вјерском толеранцијом, уређивањем области образовања,
здравства, борбом против криминала и корупције.20
Да би се не само политички утврдила, већ и реализовала као истинско историјско постигнуће српског опредијељења ка државотворности, слободољубљу и саборности, што је компатибилно и националним и демократским
вриједностима, Републици Српској потребни су јасни идеали грађанског друштва према којима ће се оријентисати
политичке елите, градити културна политика, који ће мобилисати креативне потенцијале јавности и на којима ће се
васпитавати будући нараштаји. Због тога актуелна генерација политичке и интелектуалне елите мора властитим примјером да покаже ка остваривању којих циљева стријеми?
Само општи културни идеали могу дати вриједност неком
народу, као што је сматрао Слободан Јовановић. У супротном, политичко подземље помрачиће све народне идеје,без
којих српски национални идентитет, па тако ни Република
Српска, не могу опстати. Блискост Бања Луке и Београда не
смије да долази у питање, али ни да прелази ону границу
политичке међузависности у којој би међународна заједница
притисцима на вођствоСрбије евентуално могла Републику
Српску да претвори у залог за неку будућу политичку трговину, као што ни бањалучка власт не смије да се испријечи
пред новим политичким курсом Србије. На крају, у међусобном сагледавању и разумијевању, нека се право родољубље
и национална одговорност не доказују ријечима, флоскулама, тапшањем по рамену и распаљивањем страсти, али ни
међусобним игнорисањем грешака и толерисањем заблуда.
20 Ђорђе Вуковић „Прелазак у трећу етапу политичког утемељења РС и самоидентификације српског народа у БиХ“,Република Србија и Република Српска
– стари и нови политички изазови, Институт за међународну политику и привреду у Београду, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци,
Представништво Републике Српске у Србији, Београд, 2014, стр. 87-96.
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Djordje Vukovic
HOW THE FUTURE OF SERBIANDEPENDS ON
“PATRIOTIC SENSES”
Resume
The Republic of Srpska, exposed to incessant pressure
from the outside and loaded with a number of weaknesses from
the inside, can not yet be declared the sole and ﬁnal victory of
the Serbian people in a series of national defeats during the
breakup of Yugoslavia. Although Western powers have been
trying to achieve unitary BiH by diplomatic blackmailing Serbia,
it is still, as a signatory and guarantor of the Dayton Agreement,
holds the key to political existence of the Republic of Serbian, the
Agreement on Special Parallel Relations is obliged to care for its
economic and cultural vitality, but above all - national survival
of this part of the Serbian population depends on everyday and
strategic supports to Serbia. Responsibility Belgrade’s ethnic
kin across the Drina is based primarily on the sensibility of
“patriotic senses” (Cvijić) and ﬁrmness “of the Serbian point of
view” (Crnjanski), but also sufﬁciently clear belief that any lack
of mutual understanding, cooperation, uniﬁed action, which can
be detrimental to the Republic of Serbian, radically deteriorating
state interests of Serbia and calls into question the national
future. No matter how weighty a political and social issues
on both sides of the Drina River, in spite of national borders,
opposing interests Brussels, Berlin or Washington, Serbian
policy and intelligence have a national responsibility, but also
enough favorable conditions to achieve the task of uniting the
Serbian cultural space, raising the national consciousness and
afﬁrmation of political freedoms.
Keywords: Serbia, Republic of Srpska, national goals, unity,
Serbian viewpoint, cultural tasks, strategically based.
Овај рад је примљен 21. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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ОПШТИ УМ - GENERAL INTELLECT
КАРЛА МАРКСА И КЛАТНО
УМБЕРТА ЕКА У СВЕТУ
КОРПОРАТИВНЕ ДИСТОПИЈЕ
Сажетак
У раду се разматра актуелност концептa „општи
ум, general intellect“ Kaрла Марксa (Основе критике политичке економије, 1857-1858) унутар текуће историјске демисије светског (капиталистичког) система, односно „краја
капитализма“. Већ четрдесет година тај процес се одвија
у складу са Марксовим открићем да „капитал... ради на
свом властитом укидању као облик који господари производњом“. „Крај капитализма“, односно историјска демисија светског (капиталистичког) манифестује се, с једне
стране, као светски поредак корпоративне дистопије, а са
друге, истовремено, као Четврта револуција света. Централну улогу у овом склопу догађаја има „општи ум, general
intellect“ Карла Маркса.
Кључне речи: Карл Маркс, капитализам, образац, „фрагмент
о машинама“, „општи ум, general intellect“,
крај капитализма, Четврта револуција, политичка економија информација, алтернативе,
Умберто Еко.
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Једног раног фебруарског јутра 1858, нешто после 4
сата, у викторијанском Лондону, главном граду „империје у
којој Сунце никада не залази” и граду који се истовремено
гуши у „Великом смраду” („the Great Stink”), како је названо
то време отровних, колеричних испарења која се шире из
Темзе загађене индустријским отпадом и фекалном канализацијом, усред економске кризе која је 1857-1858-1859. потопила стотине банака у САД, УК и Француској, за радним
столом у свом (изнајмљеном) стану у кварту Вест Кентиш
Таун (Графтон Терас 9, данас број 46), извесни политички
изгнаник и емигрант, четрдесетогодишњи доктор филозофије и револуционар из Пруске, протеран из те земље 1849,
одмах после слома велике европске револуције 1848, човек
који у том часу издржава своју породицу као европски дописник радикално либералног њујоршког дневника New York
Daily Tribune – сарадњу са овим листом започео је августа
1852, а наставиће је до фебруара 1861– већ другу годину
мучио се радећи на рукопису веома амбициозно замишљене
књиге коју, како ће се ускоро испоставити, на крају и неће
објавити. Биће, наиме, незадовољан својим крајњим резултатом, архитектоником књиге и уопште стилом свог излагања, чврсто уверен да је на тако незадовољавајући исход
пресудно утицала болест јетре која га је мучила док је на
књизи радио. Овог раног фебруарског јутра 1858, написао је
11. Пододељак Другог одељка Треће главе тог дела.
Иако ће рукопис ове књиге оставити незавршен и
непознат за наредних сто година, идеје које је у том рукопису артикулисао наш писац, постаће његово животно
дело – наставиће да их развија наредних четврт века, све
до краја. Следствено, после сто година од када је написана, ова необјављена, деценијама непозната књига, испуниће
такође своју судбину. На централној светској позорници
идеја заиграће улогу великог открића, улогу инспиративне
и подстицајне књиге, као што ће се то испоставити у деценијама после 1939. и 1941. када је у Москви први пут било
објављено њено двотомно издање на немачком, пишчевом
матерњем језику – издање које ће, готово у целини, пропасти у Другом светском рату – и 1953. када је ово московско
издање обновљено у Источном Берлину, а посебно од шездесетих и седамдесетих година 20. века, када су објављени
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њени преводи на друге језике (преводи на руски, француски
и италијански, објављени су 1968, превод на енглески 1973,
а превод на хрватско-српски 1974) и када се њена рецепција
разгранала у више школа критичког мишљења и политичког
активизма радикалне левице.
У сваком случају, оног раног фебруарског јутра 1858,
лондонски дописник угледног њујошког листа овако је, у 11.
Пододељку Другог одељка Треће главе књиге на којој је радио, формулисао своје главно животно откриће: „Капитал...
ради на свом властитом укидању као облик који господари
производњом.“
Лондонски дописник њујошког листа био је др Карл
Маркс (5. мај 1818 - 14. март 1883), књига о којој је реч позната је као Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,
Основи критике политичке економије, а овде наведено место
преузето је из југословенског издања делâ Маркса и Енгелса
у 46 томова.1
До открића да „капитал... ради на свом властитом
укидању као облик који господари производњом“, Маркс
је дошао у „тренутку“ кризе 1857 - 1858,2 на самом почетку кризе коју ће, већ следеће 1859, покренути „паника на
берзи“ у Њујорку и Лондону,3 у јеку „потопа“ како је ове
1

2

3

Karl Marx, Feidrich Engels: Dela, MED, 1- 46, Institut za međunarodni radnički
pokret - Prosveta, Beograd 1968 - 1979; Karl Marx: Osnovi kritike političke
ekonomije (Rukopis iz 1857 - 1858), preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša
Pijade, predgovor: Gajo Petrović, (19) VII-XX, 19-20, Beograd, 1979, 20, „Drugi
deo [ Odeljak 11. [Strojevi i nauka u službi kapitala] ]“, 69.
Пропаст банака у САД 1857, који се 1858. „прелио“ у УК и Француску. Кримски рат, познат и као Источни рат у коме је војни савез УК, Француске, Турске
и Сардиније од октобра 1853. до фебруара 1856, ратовао против Русије која је
тај рат изгубила, претходио је кризи 1857 - 1858. Размере и дубину ове кризе,
веома добро рефлектује стављање под директну власт краљице Викторије и
њеног кабинета Источноиндијске компаније - East India Company, EIC (основана 1600), која је од 1757. па до експропријације од стране монарха 1858, владала индијским потконтинетом као суверени корпоративни администратор.
Криза 1857-1858. и криза 1859. генерисале су услове за амерички грађански
рат који се 1861 - 1865. водио између северних и јужних држава, односно између снага новог индустријског капитализма и снага традиционалне аграрне
аристократије.
Практично симултани слом њујоршке и лондонске берзе. За опис тог склопа догађаја, в. David Morier Evans: The history of the commercial crisis, 1857-1858 and
the stock exchange panic of 1859, Groombridge, London, 1859, Internet Archive,
https://ia801409.us.archive.org/28/items/historyofcommerc00evan/history
ofcommerc00evan.pdf
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догађаје назвао у једном писму Фридриху Енгелсу из 1857,
али и са богатим искуством некога ко је савременик кризâ
које су претходиле „потопу“ из 1858.4 Данас знамо, управо
захваљујући Марксовом открићу, како талас криза капитализма којима је он био савременик до 1858, као и талас кризâ
којима ће бити савременик до краја живота 1883,5 уосталим
као и сви каснији таласи кризâ капитализма, представљају
унутрашње својство капитализма од прве појаве на сцени
историје до данас,6 укључујући, разуме се, и саму историј-

4

5

6

Криза 1847 – 1849. (слом британског финансијског тржишта и крај индустријске експанзије коју је покренуло увођење железничког транспорта 1847.);
криза и револуција 1848 – 1849. (колапс британских финансија отворио је простор за ове догађаје у Европи); „Паника 1837“ (пропаст банака у САД и петогодишња рецесија после тога); „Паника 1825“ (општа рецесија у УК, пропаст
бројних банака и угроженост саме Енглеске банке, Bank of England, која се
нашла на ивици банкрота).
Француско-пруски рат од 19. јула до 10. маја 1871; Париска комуна проглашена 18. марта 1871. и ликвидирана током „Крваве недеље” 21 - 28. маја 1871;
„Дуга депресија 1873 - 1879”, паника због слома бечке берзе, покренула је
кризу у САД (банкротирало 10 савезних држава, 18.000 компанија, укључујући и 89 железничких компанија, пропало више стотина банака), захватила је Латинску Америку (Чиле) и практично читаву Европу (Аустро-Угарска,
Француска, Велика Британија, Италија, Русија, Немачка); отварање „Источног
питања” и реконфигурација моћи у Европи 1875 – 1878. (Невесињска пушка
1875, Берлински когрес 1878), представља главну манифестацију политике
интересних сфера и тајне дипломатије великих сила током „Дуге депресије
1873 - 1879”. Исто тако, показало се да је сама „Дуга депресија1873 - 1879”,
била тек прва секвенца дубље и дуготрајније кризе. Реч је о кризи која се
данас назива “Дуга депресија 1873 - 1896”. Она је генерисала услове за Први
светски рат.
Године 1345. банкротирале су банка породице Перучи и банка породице
Барди, две највеће фирентинске и европске банке 14. века; слом низоземске
економије изазван тулипоманијом, првим модерним финансијско-кредитним
„балоном“ који је пукао 1637. и потопио низоземску привреду, са крупним
последицама на европску економију уопште; криза УК позната као „Мехур
Јужног мора“ 1720; банкрот француске Компаније Мисисипи 1720; криза
1763, која је отпочела у Амстердаму са пропашћу компаније Leendert Pieter
de Neufville, а затим се проширила у немачке и скандинавске земље; криза
1772. коју је, симултано у Лондону и Амстердаму, покренуо слом банке Neal,
James, Fordyce and Down,; „Паника 1785” која је захватила САД; „Паника
1792”, такође у САД; „Паника 1796 - 1797” која је захватила УК и САД; банкрот Данске 1813; „Пост-Наполеоновска депресија” од 1815; „Паника 1819”,
односно привредна рецесија у САД, праћена пропашћу многих банака, као
врхунац првог америчког економског циклуса.
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ску кризу капитализма чији је савременик, сведок и учесник
наша генерација.7
Данас, такође, знамо и то да је криза друго име за капитал/капитализам, да је трајекторија капитала/капитализма
исто што и трајекторија кризе, да су појмови капитал/капитализам и криза два имена једне те исте историјске структуре и свих њених појавних облика и да због властитих
унутрашњих, структурних својстава капитал од самог свог
„почетка“ „.. ради на свом властитом укидању као облик
који господари производњом“.
Да, ово је можда и највеће откриће међу свим другим
великим открићима која су у часу великог „потопа“1858.
успостављала и одржавала унутрашњу равнотежу људског
света. За ова открића, апокалиптична 1858, година „краја
света“ који се тада није догодио, била је, нимало парадоксално, једна добра година.8
7

8

Историјска демисија светског (капиталистичког) система, као историјска
криза капитализма - последња криза капитализма који свет познаје од „дугог
16. века“ до данас, дакле за протеклих 600 година - неповратно је покренута
1972-1975. године. Завршиће се са окончањем четвртог секуларног циклуса
Фернана Бродела и са успостављањем једног новог, не нужно и бољег, светског система око године 2056. О предмету историјске кризе, односно историјске демисије капитализма као светског система, нарочито Fernan Brоdel:
Podela prostora i vremena u Evropi, prevod [Fernand Braudel: Civilisation
matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, I-III, Armand Colin,
Paris, 1967 (I), 1979 (II,III), III, 11-70 ] i redakcijske napomene: Mile Vitorović
, u Svetski kapitalistički sistem. Od privrede sveta do svetske privrede, priredili:
Dušan Pirec, Miomir Jakšić, Ekonomika, Beograd, 1987, 59-127; интегрални
превод, Fernand Braudel: Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV.
do XVIII. stoljeća, I-III, Strukture svakidašnjice (I), Igra razmjene (II), Vrijeme
svijeta (III), (1967, 1979, 1979) August Cesarec, Zagreb, 1992; или, исто, Fernan
Brodel: Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, IIII, Struktura svakodnevice (I), Igre razmene (II), Vreme sveta (III), (1967, 1979,
1979) Stylos art, Novi Sad, 2007; Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem 1-4,
(1974, 2011) I-II, CID, Podgorica, 2012.
Године 1858. у другој години Марксовог „потопа“, у Теби, Египат, откривен
је први од два најстарија староегипатска математичка рукописа која су стигла
до нашег времена; по свом аутору или преписивачу, чије је име забележено на
самом документу, назван је Ахмесов папирус, а данас је познатији као Риндов
математички папирус (по имену трговца антиквитетима који је дошао до тог
документа); Ахмесов папирус датован је у 1650. годину п.н.е.; још старији
староегипатски математички документ Московски математички папирус или
Голеничев математички папирус, откривен је 1892. или 1893, такође у Теби,
а датован је у 1850. годину п.н.е. Такође 1858, Феликс Надар, управљајући
балоном, снимио је прву фотографију из ваздуха, Чарлс Дарвин је први пут
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У Основама критике политичке економије, Маркс је
показао да „капитал... ради на свом властитом укидању као
облик који господари производњом“, тако што је открио, а
колико је то било могуће и осветлио, општа историјска и
друштвена својства капитала као начина производње – роба,
робна производња, фетишизам робе, отуђење, профит, капитал, рад, класна структура, концентрација капитала, закономерност и цикличност кризâ... Открио је да се сваки
историјски манифестовани облик капитала/капитализма, ма
колико његов стварни лик био невидљив, маскиран или мистификован (институционално, идеолошки, јуристички, културолошки, религиозно... итд.), закономерно и без изузетка
репродукује у складу са јединственим и константним скупом унутрашњих релационих принципа који су његов идеални, апстрактни модел, његов координатни систем, општи
образац, његов смисао. Било је то, да парафразирам Хераклита, откриће оног унутрашњег, добро скривеног, невидљивог склопа, оног логоса капитала, који је јачи од сваког свог
спољашњег и видљивог облика.
Решавајући „загонетку“ и „тајну“ капитала, дешифрујући његове „хијероглифе“ и скидајући „маске“ и „завесе“ иза којих се капитал скрива, Маркс је открио могућност
за излазак из гвозденог загрљаја капитала, за транзицију и
трансформацију људског друштва из постојећег динамичког стања „нејасности“ у ново динамичко стање „јасности“,
из постојећег друштвеног поретка „непрозирности“ у нови
друштвени поредак „прозирности“.9 Захваљујући Марксу и
његовом открићу, апстрактни модел капитала, његов унутрашњи координатни систем, његов невидљиви релациони

9

објавио главне идеје своје теорије еволуције, а немачки математичари Аугуст
Фердинанд Мебиус и Јохан Бенедикт Листинг, који је 1847. у математику увео
појам „топологија” и утемељио топологију као математичку дисциплину, независно један од другог, открили су и објаснили Мебиусову траку, ексцентрични дводимензионални, ротирајући простор без „почетка“ и без „краја“.
Исто тако, британски математичар Артур Кејли, објавио је математичку „теорију матрица”, Роберт Овен је завршио свој „миленијумски пројекат“ и напустио овај свет, а прва изложба фотографија у историји била је одржана у
Лондону... итд.
Marija Janjion: Romantizam, revolucija, marksizam, Nolit, Beograd, 1976, стр.104105.
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образац, његова матрица, matrix,10 постао је „прозиран“, „јасан“ и видљив – капитал је комплексно и динамично структуриран друштвени однос који се ритмички креће по свом
нарочитом таласном обрасцу. Зато је криза друго име капитала и зато је таласна путања капитала исто што и таласна
путања кризе.
Своје откриће из 1858, Маркс је овако представио у
Капиталу I из 1867. године:
„Огромна способност фабричког система да се на махове шири и његова зависност од светског тржишта нужно
изазивају грозничаву производњу која повлачи за собом препуњеност тржишта, са чијим сужавањем наступа парализа.
Живот индустрије претвара се у низ периода средње живахности, полета, хиперпродукције, кризе и застоја. Неизвесност и нестабилност којима машинска производња излаже
радниково запослење, а с тим и радников животни положај,
постају нормална појава услед наизменичности тих периода
индустријског циклуса. Сем у периоду полета, међу капиталистима бесни најжешћа борба око индивидуалног места на тржишту. То место стоји у управној сразмери према
10 Појам (срб.) „матрица”, (енгл.) „matrix” (у значењу: „материца”, „родно место”, „окружење”, „средина”, „посредник”, „калуп”, „образац”), дериват је од
(срб.) „матера”, „мајка”, (гр.) „mitéra”- „μητέρα“, (лат.) „mater“; деривати су
још: (гр.) „metra” - „μέτρα”, (срб.) „мера”, (гр.) „husteria”- „ύστέρα”, „delphys”
- „δελφύς”, „matrix” - „μάτριξ”, (лат.) „uterus”, (срб.) „постељица”, „материца”… итд.; „матрица”, „matrix”, означава окружење у коме се нешто развија,
то је посредник који окружује и обезбеђује неки процес раста и развоја; у
математици и гравитирајућим дисциплинама „матрица”, „matrix” представља
ректангуларни, односно правоугаони низ количника или израза (бројева, симбола, исказа) у редовима и колонама који се третира као један ентитет и којим
се управља према одређеним правилима; м. се користи за опис линеарних једначина, линеарних трансформација, за складиштење и чување података који
зависе од два параметра; м. је основни инструмент у линеарној алгебри и теорији матрица; у математици, појам „матрица”, „matrix” први је употребио и
дефинисао британски математичар Џејмс Џозеф Силверстер, у два рада из
септембра 1850; неколико година доцније, управо у јануару 1858, дакле месец дана пре него што је Маркс написао „11. Пододељак” из „Другог одељка
Треће главе” Основа критике политичке економије, Артур Кејли, још један
британски математичар, поставио је математичку теорију матрица; историја
употребе „матрице”, „matrixa” као математичко-филозофског инструмента и
метода може се реконструисати од Питагоре и питагороваца из 6. века п.н.е.,
затим преко Платона и његовог квадрата из 4. веку п.н.е, па до данас; „матрица” се користи у Девет поглавља о вештини математике, Jiǔzhāng Suànshù,
кинеском математичком рукопису из 2. века н.е.
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јефтиноћи производа. Поред тога што то рађа супарништво
у примени усавршених машина које замењују радну снагу и
нових метода производње, наступа увек и један моменат кад
се за појефтињењем роба тежи насилним обарањем најамнине испод вредности радне снаге.“11
Захваљујући, дакле, Марксу и његовом открићу из
Основа критике политичке економије, капитала је постао
„прозиран“ и „јасан“, постао је заиста видљив.
Тако је постало видљиво и то да капитал/капитализам
такође не одступа од оног аксиома моћи12 који је, изгледа,
стар колико и писана историја људског рода – наиме, пренос знања, translatiio studii, увек и без изузетка, претходи
успостављању моћи, translatio imperii. У посебном случају
капитала, то значи да капитал посредством сложених процеса присвајања и акумулације укупног друштвеног знања
– целокупне „друштвене науке“, како каже Маркс – заправо
„апсорбује (укупну друштвену) акумулацију знања и вештина“, другим речима у потпуности присваја целокупну друштвену акумулацију „опћих производних снага друштвеног
мозга“.13
Због тога се „производна снага капитала развија... с
тим опћим напретком што га капитал бесплатно присваја“.14
И зато се „знање... у машинерији појављује као нешто туђе,
изван радника, а живи рад као потчињен самостално дјелујућем опредмећеном раду. Радник се појављује као сувишан уколико његова дјелатност није условљена потребом
(капитала).“15 Следствено, „тенденција капитала (јесте) да
производњи даде научни карактер, а да непосредан рад унизи до пуког момента тога процеса.“16
Овај историјски „тренутак“ достиже се, достигнут
је, тек онда када „је велика индустрија већ достигла виши
11 MED, isto, Karl Marx: Kapital, I-III, 21, 22, 23, Kapital I, 13. glava - Mašine i
krupna industrija. IV odeljak, 7, 21, 1977, 400-401.
12 Ljubomir Kljakić: Aksiom moći, video-intervju, razgovor vodio Milan Vidojević,
serijal Portret, Beograd, 12. 08. 2009, Vimeo.com, https://vimeo.com/6066134.
13 Karl Marx: Osnovi kritike političke ekonomije, исто, стр.67.
14 Исто, 67-68.
15 Исто, стр. 68.
16 Исто, стр. 68.
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ступањ и када су све науке стављене у службу капитала, а
с друге стране, постојећа машинерија већ сама пружа велика средства. Проналазак тада постаје трговачки посао, а
примјена науке на непосредну производњу гледиште које је
одређује и подстиче. / Међутим, ово није пут који је довео
до машинерије у цијелини, а још мање пут који она слиједи
у детаљу. Тај пут је анализа која подјелом рада све више
претвара операције радника у механичке, тако да на извјесној тачки на њихово мјесто може ступити механизам. (An
economy of power.) То је, дакле, одређени начин рада директно пренијет с радника на капитал у облику строја, а тим
је преношењем његова властита радна снага обезвријеђена.
Отуд борба радника против машинерије. Оно што је било
дјелатност живог радника, постаје дјелатност строја. Тако се
раднику грубо-осијетилно супротставља присвајање рада од
стране капитала, односно капитал као онај који апсорбира у
себе живи рад – ‘као да га љубав мори’.“ („als hatt’ es Lieb
im Leibe“, Goethe, Faust, I deo, Auerbachov podrum, н. Љ.К.)17
Тек када се ово догоди, капитал се историјски успоставља као капитал, „као моћ над живим радом, и уопће ступањ у којем је капитал себи потчинио процес производње.“18
Противуречност је, међутим, у томе, што „машинерија
не би изгубила своју употребну вриједност кад би престала
да буде капитал. Из тога што је машинерија најприкладнији
облик употребне вриједности сталног капитала нипошто не
слиједи да је потчињавање под друштвени однос капитала
најприкладнији и коначни друштвени однос производње за
примјену машинерије.“ 19 Динамика претварања „процеса
производње из једноставног процеса рада у научни процес“,20
као ток догађаја и трансформација (производних, научних,
технолошких, културолошких, друштвених, других) без
којих капитал није могућ, истовремено представља производњу и репродукцију услова и облика који су историјски
фактори његовог само-укидања, као „облика који господари
производњом“.
17
18
19
20

Исто, стр.71-72.
Исто, стр.68.
Исто, стр.68.
Исто, стр.69.
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Факторе само-укидања капитала/капитализма које је
идентификовао 1858, Маркс именује овако:
• „друштвени мозак“,21
• „знања и вештине“,22
• „друштвена наука“,23
• „знање“,24
• „опредмећени рад“,25
• „научни процес“,26
• „све науке стављене у службу капитала“, 27
• „наука и технологија“,28
• „органи човековог мозга“,29
• „опште друштвено знање, knowledge“,30
• „општи ум, general intellect“,31
• „производне снаге не само у облику знања, већ и
као непосредни органи друштвене праксе“.32
Ови фактори само-укидања капитала/капитализма су
„производне снаге и друштвени односи – обоје различите
стране развитка друштвеног индивидуума – (које) изгледају
капиталу само као средство, и за њега и јесу само средство
да би производио полазећи од своје ограничене основице.
Али они су материјални услови за њено дизање у зрак.“33
Било је потребно преко сто година па да Марксове
идеје из фебруара 1858, превале дуг и неизвестан пут из
лавиринта невидљивог света идеја, али и невидљивог света опште структурне и коњуктуралне историје, до видљивог простора опште догађајне историје и његове јавности.
Ритам секуларних циклуса Фернана Бродела осигурао је та21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Исто, стр.67.
Исто, стр.67.
Исто, стр.67.
Исто, стр.68.
Исто, стр. 68.
Исто, стр. 68-69.
Исто, стр. 71-72.
Исто, стр.72.
Исто, стр.74.
Исто, стр.74.
Исто, стр. 74.
Исто, стр. 74.
Исто, стр. 73.
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кав исход. У овом конкретном случају реч је о Четвртом секуларном циклусу који је своју највишу тачку, „место где се
преокреће секуларна тенденција“ и које „обележава кризу“,
достигао 1974. године.34 Предмет, људско друштво под капиталом, сусрео је своју идеју, идеја је сусрела свој предмет,
онда када је то постало могуће, неизбежно и потребно – око
1974. године када је историјска демисија светског (капиталистичког) система била неповратно покренута, а са њом,
истовремено, и први талас Четврте револуције са њеним
информационим технологијама.
Примарни простор раста и примарно средство да се
раст осигура за Четврту револуцију није материја, као што
је у био случај у Првој (палеолит) и Другој (неолит) револуцији, нити је то енергија као што био случај у Трећој
револуцији (савременост, перпетум мобиле светског капиталистичког система), него је то онај трећи (или први, у зависности од одговора на питање шта чему претходи) градивни
елеменат Универзума – информација.
Имамо ли у виду да је овде реч о току догађаја који
су покренути у „тачки” Четвртог секуларног циклуса где се
„преокреће секуларна тенденција“ која „обележава кризу“, дакле 1974. године, онда је јасно то што је први талас Четврте
револуције заснован на политичкој економији информација
– капиталистичка производња, експлоатација и транспорт
информација, манипулација информацијама, у бинарном
виртуелном простору. Са информационим технологијама и
политичком економијом информација, Четврта револуција
данас представља први, зато и примитивни, супститут за
Други биогеохемијски принцип, ноосферу и психозоик еру
Владимира Вернадског из 1926; 35 за централну улогу свести
и концепт ума као траке скупова компресованих догађаја,
„ јединих догађаја који су нам познати другачије него по
својим математичким и случајно уоченим својствима“,
Бертранда Расела из 1927; 36 или за „светски мозак“ Херберта
34 Fernand Brоdel: Podela prostora i vremena u Evropi, исто, стр. 116-124; опширније, напомена 7.
35 Vladimir Vernadsky: The Biosphere (ру., 1926; фр., 1929; срб. 1960), Synergetic
Press, Oracle, Arizona, 1986, 18, 79-82.
36 Bertrand Rusell: An Outline of Philosophy, Unwin Paperback, London, 1927,
281; navedeno prema, The Bertrand Russell Dictionry on Mind, Matter & Morals,
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Џорџа Велса из 1936-1938.37 Заокружену слику овог стања
чињеница добићемо када у разматрање Четврте револуције
уведемо целокупну структуру на којој се она заснива. Реч је о
интегрисаној структури четири терестријалне еволуције.38
Управо због тога што се заснива на политичкој економији информација – капиталистичка производња, експлоатација и транспорт информација, манипулација информацијама, у бинарном виртуелном простору – Четврта револуција
је оптимални простор за Марксов „општи ум, general
intellect“, иако сâм Маркс тај појам користи само на једном
месту у Основама критике политичке економије. И заиста,
под актуелним претпоставкама Четврте револуције, њене
политичке економије информација, њених информационих
технологија, њеног манипулисања информацијама и њеног
бинарног универзума, појам „општи ум, генерал интеллецт“
употребљва се од 1999 - 2000, за именовање свих фактора
само-укидања капитала/капитализма из „фрагмента о машинама“, односно из 11. Пододељка Другог одељка Треће главе
Марксових Основа критике политичке економије.39
edited, with an Introduction, by Lester E. Denonn, (1952), A Citadel Press Book,
Carol Publishing Book, New York, 1993, стр. 149-150.
37 H. G. Wells: World Brain, Methuen & Co., London, 1938.
38 Љубомир Кљакић: Студије будућности 1987-2004, Народна књига-Алфа, Београд, 2005, „Последњи циклус последње кризе или ритам будућности (11.
септембар 2002)“, стр.241-255.
39 Antonio Negri: Marx beyond Marx. Lessons on the Grundrisse, (1978-1979)
Automedia - Pluto, New York - London, 1991; Nick Dyer-Witheford: Cyber-Marx.
Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, University of
Illinois Press, Champaign, Ill, 1999; Carlo Vercellone: „From Formal Subsumption
to General Intellect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive
Capitalism”, Historical Materialism, Brill Academic Publishers, 2007, 15 (1), 1336; Massimo De Angelis: The Beginning of History: Value Struggles and Global
Capital, Pluto, London, 2007; Paolo Virno: „Angels and the General Intellect:
Individuation in Duns Scotus and Gilbert Simond”, Parrehsia Journal, No. 7, 2009,
58-67; Omar Hamed (Auckland, Aotearoa/New Zealand): „Lessons from defeat:
Antonio Negri, autonomist Marxism and anarcho-syndicalism from seventies
Italy to today”, Libcom.org, 10 June 2009; W. F. Haug: „Historical-Critical
Dictionary of Marxism. General Intellect”, Historical Materialism, Brill Academic
Publishers, 2010, 18, 209-216; Patrick Cuninghame: „Autonomism as Global
Social Movement”, WUSA (WorkingUSA: The Journal of Labor and Society), Vol.
13, Dec. 2010, 451- 464; Crawford Spance, David Carter: „Accounting for the
General Intellect: Immaterial labour and the social factory”, Critical Perspectives
on Accоunting, Elsevier Ltd. Published by Elsevier Ltd. , (22), 3, March 2011,
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За ову ситуацију имамо да захвалимо теоријском и практичном доприносу групе мислилаца, оснивача и припадника, италијанског анархо-комунистичког покрета Operaismo,
доцније познатог као Autonomia, или Autonomia operaria, у
Европи и САД Autonomism, из шездесетих и седамдесетих
година 20. века (Романо Алквати, Марио Тронти, Тони Негри, Паоло Вирно, Гаспаре Де Каро…).
Романо Алквати био је онај који је први, са „Composizioni
organica del capitale e forza-lavoro alla Oliveti“, „Органски састав капитала и радне снаге у Оливетију“, својим текстом
из 1961 (када је написан), односно 1962-1963 (када је текст
делимично објављен), отворио врата за марксистичку, постмарксистичку или уопште марксизмом инспирисану анализу
информационих технологија и критику политичке економије
информација која ће довести до данашње употребе појма
„општи ум, general intellect“.40 Овде је занимљиво то што су
управо 1962 – као што ће показати развој догађаја у наредним годинама – биле артикулисане и концептуалне претпоставке за Интернет (доцније и његову Светску мрежу), чији
је примитивни прото-модел следствено и био постављен
1968-1973.41
pp. 304-315; Matteo Pasquinelli: „Italian Operaismo and the Information
Machine”, Theory, Culture & Society, 2015, Vol. 32(3) 49-68 „Digitizing Karl
Marx: The New Political Economy of General Intellect and Immaterial Labor”,
Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, Vol.27, Issue 1,
07 Jan 2015, 123-137…
40 Romano Alquati: „Composizioni organica del capitale e forza-lavoro alla Oliveti“,
I, II, Quaderni Rossi 2, 3, 1962, 1963; engl. Romano Alquati: „Organic Composition
of Capital and Labour-Power at Olivetti (1961)”, Translated by Steve Wright,
View Point Magazine, September 27, 2013, http://viewpointmag.com/2013/09/27/
organic-composition-of-capital-and-labor-power-at-olivetti-1961/.
41 „.. Данас, на пример, знамо и то да је ток догађаја који је довео до
Интернета и његове Светске Мреже, такође био убрзан у време светске
револуције 1968. Advanced Research Projects Agency, ARPA, Агенција за напредне истраживачке пројекте – организација коју је, као војни стратешки пројекат највишег степена поверљивости, влада САД основала још
1957. са циљем да понуди адекватне научне и технолошке одговоре САД на
Спутник , први сателит у Земљиној орбити који је те године лансирао СССР
– основала је управо 1968. године Мрежу агенције за напредне истраживачке пројекте, Advanced Research Projects Agency Net, ARPANET,
чији је задатак био да више компјутера повеже у интегрисану, функционалну и комуникабилну нецентрализовану мрежу аутономних јединица
– што сваком компјутеру омогућава да сачува своју пуну радну самосталност
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Алкватијев чланак био је авангардан и иновативан
искорак, сасвим у духу италијанске интелектуалне, политичке и културне сцене тих година и расправа које су је
обележиле. Нарочито карактеристичне, биле су жестоке полемике поводом делатности нео-авангардне књижевне Групе
63, чији су чланови оптуживани да су „ирационални формалисти”, „закаснели футуристи” и, посебно, „опасни марксистички револуционари”. Међу њима, био је и Умберто Еко.
– и да тако реализује једну замисао која се јавила шест година раније. Наиме,
команда ратног ваздухопловства САД ангажовала је 1962. своју корпорацију
RAND да, под претпоставком прилика које могу настати после хипотетичког
нуклеарног удара на територију САД и озбиљног нарушавања, или чак распада командно-комуникационог система, направи истраживање и студију одрживости комуникација између командно-контролних центара с једне стране,
а са друге авиона и ракетних система с друге стране. Пол Беран (Paul Baran),
истраживач корпорације RAND, направио је такво истраживање и у свом извештају предложио више решења за постављени проблем. Као оптимално решење, предложио је концепт packet switched network... Управо ову
замисао мрежног повезивања више компјутера имао је 1968. године да практично реализује ARPANET. И заиста, већ 1969, постављена је прва
функционална мрежа компјутера међу којима је остварен пренос пакета информација на даљину. Ова претеча Интернета имала је четири компјутера у четири лабораторије ангажоване у војним истраживањима
на Калифорнијском универзитету у ЛосАнђелесу, SRI у Станфорду, на
Калифорнијском универзитету у Санта Барбари и на Универзитету
Јута. Капацитет преноса података ARPANET-a као прве функционалне
компјутерске мреже био је 50Kbps. Године 1972, дизајниран је и први
програм електронске поште, e-mail, а прво е-писмо прослеђено је кроз
ARPANET. Због стратешког значаја постигнутих резултата за америчку војску, ARPA је исте године преименована у Агенцију за напредне
одбрамбене истраживачке пројекте, The Defense Advanced Research Projects
Agency, DARPA, a ARPANET у Мрежу агенције за напредне одбрамбене истраживачке пројекте,The Defense Advanced Research Projects Agency Net,
DARPA; пројекат је био непосредно подређен Министарству одбране,
Department of Defensе, DoD. Посредством тзв. NCP, Network Control Protocol,
мрежа је у том тренутку повезивала већ 23 компјутера са исто толико универзитета укључених у овај програм војних истраживања и развоја. Када
је 1973, био дизајниран протокол касније назван TCP/IP, онда је то
омогућило различитим компјутерима умреженим у DARPANET да се аутономно повезују и међусобно комуницирају. Тако су постављени темељи Интернета... Година 1995... била је, такође, година у којој је Интернет доживео и
произвео праву информатичку, али и социјалну, културну и, нарочито, светску
економску револуцију. Последице промена које је ова светска револуција изазвала 1995. године, на пример у Европи, упоређиване су са променама које
је Европа доживела у револуцији 1848. године.” Ljubomir Kljakić: Kosmopolis.
Ogled o celini sveta i upravljanju svetskim poslovima, rukopis, Beograd, avgust
2005 - februar 2007, (184), e-izdanje, Beograd, 2010, napomena 66, Scribd.com,
Published by: Kljakic on Jun 05, 2010.
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Најзад, у таквом амбијенту, први пут у свету, објављена је прва студија о тада практично непознатим Основама
критике политичке економије Карла Маркса. У читавом
свету, наиме, тада је само незнатан број појединаца уопште
чуо за московско и берлинско издање ове књиге, а још их
је мање било који су имали прилику да је виде и прочитају.
Један од оних малобројних који је имао прилику не само
да набави и прочита московско издање из 1939-1941, него
и да о том Марксовом делу напише двотомну студију Zur
Entsteŉungsgeschichte des Marxshen „Kapital”, Prilog istoriji
Marksovog „Kapitala”, био је Роман Ростолски. Прво издање
ове студије Ростолског објављено је у Милану 1964.42
Историја је, дакле, потврдила основаност Марксовог
открића из 1858. Кристално јасно, ово стање чињеница види
се из амбијента историјске кризе капитализма чији смо савременици током протеклих четрдесет година, а нарочито из
перспективе друге деценије 21. века.
Данас, заиста, живимо у историјском „тренутку“ који
је Маркс најавио 1858. Развој капитала/капитализма заиста
је довео до отварања простора за прелазак људског друштва из поретка „нејасности“ и „непрозирности“ у поредак
„јасности“ и „прозирности“. Заиста се догодило оно „претварање процеса производње из једноставног процеса рада у
научни процес“,43 са одлучујућом улогом коју овде има „општи ум, general intellect“ („органи човековог мозга“, „опште
друштвено знање, knowledge“, „производне снаге не само
у облику знања, већ и као непосредни органи друштвене
праксе“; „друштвени мозак“, „знања и вештине“, „друштвена наука“; „знање“, „опредмећени рад“, „научни процес“;
42 Karl Marx: Temelji slobode. Osnovi kritike političke ekonomije (Grundrisse),
preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša Pijade, predgovor - Gajo Petrović:
„Smisao i značenje Marxovih ,Grundrissa’”, pogovor - Gajo Petrović, Naprijed,
Zagreb, 1974, predgovor V-XXXVI, pogovor 337-345; Roman Rostolsky: (Zur
Entsteŉungsgeschichte des Marxshen „Kapital”), Prilog povjesti nastajanja
Marxova „Kapitala”, I-II, prevod: Ivan Prpić, pogovor: Hotimir Burger, Komunist,
Beograd, 1975, pogovor, II, 286-297; Gajo Petrović: Odabrana djela, I-IV, NaprijedNolit, Zagreb-Beograd, 1986, „Smisao i značenje Marxovih ,Grundrissa’”, III,
95-124; Karl Marx: Osnovi kritike političke ekonomije (Rukopis iz 1857 - 1858),
preveli: Branko Petrović, Gajo Petrović, Moša Pijade, исто, predgovor: Gajo
Petrović, (19) VII-XX.
43 Karl Marx, исто, стр. 69.
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„све науке стављене у службу капитала“; „наука и технологија“). Али, будући да „капитал... ради на свом властитом
укидању као облик који господари производњом“,44 данас
се јасно види и то да је овај „општи ум, general intellect“,
који има одлучујућу улогу у репродукцији капитала/капитализма, истовремено и главни услов за излазак из поретка
„непрозирности“ и „нејасности“. Реч је о двострукој природи
„општег ума, general intellect“-a. Истовремено, „општи ум,
general intellect“ је и главни услов успостављања, изградње и
очувања поретка капитала и главни услов за његово само-укидање, превазилажење, напуштање и алтернативу.
Круг се, дакле, затвара па је зато и било могуће да
се сто четрдесет година од 1858, када је Кејли, у јануару,
поставио математичку теорију матрица, а Маркс, у фебруару, написао „фрагмент о машинама“ – са централном улогом коју ће „општи ум, general intellect“ имати да одигра у
„тачки“ врхунца поретка капитала која је, истовремено, и
„тачка“ историјског преокрета – ова двојица, сасвим у складу са начелима Четврте револуције, њене политичке економије информација, њених информационих технологија,
њене маниплулације информацијама и њеног бинарног универзума, сретну 1999. и то посредством филма. Такође једног
од облика „општег ума, general intellect“, чији су темељи,
исто тако, постављени 1858. са спектакуларним Надаровим
фотографијама из ваздуха и првом изложбом фотографије
уопште. Наиме, The Matrix, неоготички SF филм из 1999
(са два наставка из 2012, The Matrix Reloaded i The Matrix
Revolutions), америчких сценариста и режисера Вачовских
(the Wachowskis) – Лана Вачовски (раније Лоренс Лари Вачовски) и њен брат Ендрју Пол Вачовски, раније познати као
Браћа Вачовски (Wachowski Brothers) – учинио је да појам
„матрица”, „matrix”, постане синоним и метафора за достигнуто стање чињеница о којима је Маркс писао 1858.45
44 Karl Marx, исто, стр. 69.
45 Године 1999. овоме је свакако допринела и тада објављена књига Cyber-Marx.
Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, Sajber-Marks
Ника Дајер-Витфорда (в. напомену 36). Марксове Основе критике политичке економије представљају снажно упориште за аутора Cyber-Marxa. Најзад,
нема никакве сумње да је драматично уверљиву и снажну аргументацију за
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Достигнута је „тачка“ историјског врхунца досадашњег светског поретка капитала са централном улогом
коју „општи ум, general intellect“ има у тој ствари. У тој
истој „тачки“ историјског врхунца досадашњег светског система, као светског поретка капитала, истовремено почиње
и његово опадање, урушавање, трансформација и само-укидање. Четврта револуција је неповратно покренута, а један
нови свет, не нужно и бољи свет, већ се види на хоризонту
догађаја. Овај процес само-укидања капитала/капитализма
и драматичног рађања новог света траје већ четрдесет година.46
Зато је данас „matrix” синоним и метафора за историјску демисију светског капиталистичког система и његов
светски поредак корпоративне дистопије у коме се ова епохална трансформација одвија.47 Зато се и данашњи концепово увођење појма „матрикс” као синонима и метафоре за светски поредак
корпоративне дистопије, представљао рат који су управо 1999. године САД и
НАТО водили против СР Југославије. Тај рат сâм, био је, наиме (историјски,
социјални, политички, етички, економски, културолоши…) „образац”, „матрица”, „matrix”, у коме је дошло до сусрета Маркса и Кејлија, а сам појам
„matrix” постао синоним и метафора за поредак корпоративне дистопије. Као
„образац”, „матрица”, „matrix”, тај рат био је и обликован и вођен.
46 Immanuel Wallerstein: On the end of Capitalism (The sociologist and philosopher
Immanuel Wallerstein talks about the end of capitalism, which he says has been
happening over the past forty-odd years), Video, Territorial Scenarios and Visions
for Europe, European Union. Part-ﬁnanced by European Regional Development
Fund Investing in Your Future 2011-2014, http://www.et2050.eu/index.php/
Wallerstein.
47 O svetskom poretku korporativne distopije, pisao sam i govorio na drugim mestima
– Љубомир Кљакић: ,,Империја и њена пропаганда”, predavanje, Tribina Fonda
Slobodan Jovanović, Kolarčeva zadužbina, Beograd, 28. april 2011, video, Yutube,
https://www.youtube.com/watch?v=eKkjZoGwxRY; Љубомир Кљакић: Криза.
Корисни идиоти и колапс Србије, Печат - Фонд Слободан Јовановић, Београд 2011; „Дијаболички смех смрти“, интервју са Љ.К., разговарао Александар Дунђерин, Печат, 22. децембар 20011, такође, Global Research, January
2012,
http://www.globalresearch.ca/ljubomir-kljaki-263-dijaboli-269-ki-smehsmrti/28757, као и друге е-адресе; „Контролисана дезинтеграција“, интервју
са Љ.К., разговарала Дијана Ивановић, Геополитика 52, Београд, мај 2012, 5458, такође Global Research, June 2, 2012, http://www.globalresearch.ca/ljubomirkljaki-263-kontrolisana-dezintegracija/31645, као и друге е-адресе; „Разбијање
Југославије и светски корпоративни поредак“, Global Research, November 29,
2012, http://www.globalresearch.ca/razbijanje-jugoslavije-i-svetski-korporativniporedak/5313469, такође и више других е-адреса, štampano u, Разбијање Југославије, Зборник радова са истоименог научног скупа, приредили: Живојин
Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, Институт за политичке студије
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ти изласка из кризе које нуди корпоративни поредак преко
своје либералне, демократске и декларисано социјалистичке
фракције са њиховим политикама „центра“ и „левог центра“– пост-капитализам, когнитивни капитализам, инклузивни капитализам, дигитална економија, итд. – и данашњи
концепти различитих фракција левице који нуде више или
мање радикалне системске алтернативе – партиципативно
друштво, колаборативно друштво, економија равноправних,
мрежно друштво, политика против одрицања, итд. – позивају на Марксов „фрагмент о машинама“ и његов „општи ум,
general intellect“. Овај парадокс не треба да чуди, као што
је то 1942. показао (и) Јозеф Шумпетер.48 Наиме, сасвим у
складу са Марксовим открићем из 1858, историјска криза капитализма, дакле историјска криза капиталистичког начина
производње, свих његових института, начела и историјског
идентитета, у свом последњем циклусу само-репродукује се,
(ИПС), Београд, 2012, 103-121; „Именовање је моћ. Светски поредак корпоративне дистопије и његов језик као средство потчињавања“, Национални интерес, Београд, 3, 2012, 101-116; „Magnum opus Imanuela Volerstina“, predgovor
za Imanuel Volerstin: Moderni svetski sistem, 1-4, I-II, исто, IX-XXII; „Светска
влада корпоративне дистопије“, Политика, 27. 09. 2014, додатак „Уметност,
култура, наука“, 02; „Светска влада корпоративне дистопије, поново“, Политика, 27. 09. 2014, додатак „Уметност, култура, наука”, 02 (pod uredničkim
nаsloвom „Светска влада је могућа“); „Поредак и алтернатива. Узорни случај
српског мислиоца Светозара Стојановића. Прилог за историју идеја и људског
карактера у доба историјске демисије светског система”, Политеиа, ФПН,
Бања Лука, 8/ 2014, 329 -350, исто, у Svetozar Stojanović, ličnost i delo, priredila
Mirjana Radojičić, Institut za ﬁlozoﬁju i društvenu teoriju, Beograd, 2015, 111129; „Идеја светске власти и феудализација света”, интервју са Љ.К., разговарао Александр Лукић, Печат, 16. jануар 2015…итд.
48 „U drugom delu – Može li kаpitаlizаm ostаti u životu? – nаstojаo sаm dа dokаžem
dа će se jedаn socijаlistički oblik društvа neizbežno pojаviti iz isto tаko neizbežnog
rаspаdања kаpitаlističkog društvа. Mnogi čitаoci će se sа čuđeњem upitаti zаšto
sаm smаtrаo dа je potrebnа tаko teškа i složenа аnаlizа dа bi se utvrdilo ono što sve
više postаje opšte mišљeњe, čаk i među konzervаtivcimа. Rаzlog je u tome što se,
iаko se većinа nаs slаžemo u pogledu rezultаtа, ne slаžemo se u pogledu prirode
procesа koji uništаvа kаpitаlizаm i u pogledu tаčnog znаčeња koje trebа pripisаti
reči ,neizbežаn’. Verujući dа je većinа iznetih аrgumenаtа – kаko u mаrksističkom
tаko i u populаrnijem smislu – pogrešnа, smаtrаo sаm svojom dužnošću dа uložim
znаtаn nаpor i dа gа tаko isto nаmetnem i čitаocu, dа bi se eﬁkаsno došlo do mog
pаrаdoksаlnog zаkљukа: kаpitаlizаm uništаvаju њegovа sopstvenа postignućа.“
– Josip Šumpeter: Kаpitаlizаm, socijаlizаm i demokrаtijа, prevelа: Verа Ilić,
predgovor (izdаvаčа): dr Zorаn Pjаnić, Kulturа, Beogrаd 1960, „Predgovor“ (Josip
Šumpeter zа prvo izdањe, Tаkonik, Konektikаt, SАD, mаrt 1942), 17; „Deo II:
Može li kаpitаlizаm ostаti u životа?“, 99-239.
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само-организује се, само-уобличава се, као светски поредак
корпоративне дистопије.49 Зато што имамо посла са поретком света који се, захваћен ентропијом и пропадањем, пошто
је достигао свој историјски зенит, као и сваки други комплексни систем, неповратно креће по трајекторији само-укидања, и зато што је тај ритам догађаја постао очигледан,
данас се на све стране говори о „крају капитализма”.50
49 Andrew Reinbach: „Welcome to the United States of Dystopia”,The Hufﬁngton
Post.com, June 16, 2010,
http://www.hufﬁngtonpost.com/andrew-reinbach/
america-heres-your-dystop_b_615297.html; Rebecca Solnit: „American Dystopia,
Fiction or Reality? Welcome to the 2012 Hunger Games. Sending Debt Peonage,
Poverty, and Freaky Weather Into the Arena”, TomDispatch, May 1, 2012, http://
www.tomdispatch.com/post/175536/tomgram%3A_rebecca_solnit,_american_
dystopia,_ﬁction_or_reality; Rebecca Solnit, TomDispatch: „American dystopia
more reality than ﬁction”, CBS News, May 1, 2012, http://www.cbsnews.com/
news/american-dystopia-more-reality-than-ﬁction/; George Dvorsky: „Why
modern society would appear completely dystopian to a visitor from the past“,
io9, Octover 26, 212, http://io9.gizmodo.com/5955264/why-modern-societywould-appear-completely-dystopian-to-a-visitor-from-the-past; Andrew O’Hehir:
„America the Brave New World. The United States Is Realizing the Dystopian
Nightmares of Our Best Science Fiction. As in Huxley, Philip Dick, and ,The
Matrix’, we chose the simulacrum of democracy and ,freedom’ instead of the real
things”, AlterNet, June 16, 2013, http://www.alternet.org/civil-liberties/americabrave-new-world-united-states-realizing-dystopian-nightmares-our-best; Nouriel
Roubini: „Europe’s politics of dystopia”, The Guardian, 29 October 2015, http://
www.theguardian.com/business/2015/oct/29/europes-politics-of-dystopia; William
Mitchell: Eurozone Dystopia. Groupthink and Denial on a Grand Scale, The
Lypiatts -UK, Northampton MA - USA, 2015…
50 J. K. Gibson-Graham: The End Of Capitalism (As We Knew It): A Feminist
Critique of Political Economy, University of Minnesota Press, Minneapolis,
2006; Joel Kovel: The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the
World?, Zed Books, London, 2007; Matt McCaffy: „Entrepreneurship, Economic
Evolution, and the End of Capitalism: Reconsidering Schumpeter’s Thesis”,
The Quarterly Journal of Austrian Economics, 12, No. 4 (2009): 3-21, https://
mises.org/library/entrepreneurship-economic-evolution-and-end-capitalismreconsidering-schumpeters-thesis; István Mészáros: The Structural Crisis of
Capital, Foreword by John Bellamy Foster, Monthly Review, New York, 2010;
John Bellamy Foster and Robert W. McChensney: „Capitalis, the Absurd System.
A View from the United State”, Monthly Review, Vol. 62, Issue 02 (June), New
York, 2010, http://monthlyreview.org/2010/06/01/capitalism-the-absurd-systema-view-from-the-united-states/; David Harvey: The Enigma of Capital And the
Crises of Capitalism, Proﬁle Books, London, 2011; Immanuel Wallerstein: On
the end of Capitalism (The sociologist and philosopher Immanuel Wallerstein
talks about the end of capitalism, which he says has been happening over the past
forty-odd years), Video, Territorial Scenarios and Visions for Europe, European
Union. Part-ﬁnanced by European Regional Development Fund Investing in Your
Future 2011-2014, http://www.et2050.eu/index.php/Wallerstein; David Harvey:
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Једну такву прокламацију о крају капитализма представио је недавно, 17. јула 2015, и лондонски Гардијан у
есеју свог економског уредника Пола Месона „The End of
Capitalism Has Begun”, „Крај капитализма је почео”.51 Есеј
је наишао на знатан одјек у међународној јавности, не без
ваљаних разлога – Гардијан се налази у групи од неколико најутицајнијих, и веома референтних, гласила данашње
корпоративне левице, а сам аутор есеја потврђује тај углед
будући да овде заступа сет тренутно доминантних идеја о
карактеру света у коме живимо ове исте корпоративне левице.
Као што је пре 500 година капитализам заменио феудализам, сада капитализам уступа своје место пост-капитализму, каже Месон. Постојећи капитализам неће бити
укинут техникама усиљеног марша технологије, него ће га
укинути „нешто“ што је од њега (постојећег капитализма)
много динамичније и што ће, иако је на први поглед готово
невидљиво, са својим новим вредностима и својим новим
приступом производњи, потпуно преобликовати затечену
Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Proﬁle Books, London, 2014;
Richard Koch: „The End of Capitalism”, The Hufﬁngton Post, January 14, 2014,
http://www.hufﬁngtonpost.com/richard-koch/the-end-of-capitalism_b_4593969.
html; Naomi Oreskes, Erik M. Conway: The Collapse of Western Civilization:
A View from the Future, Columbia University Press, New York, 2014; Wolfgang
Streeck: „How Will Capitalism End?”, New Left Review 87, May-June 2014 ,
http://newleftreview.org/II/87/wolfgang-streeck-how-will-capitalism-end; Andrew
Wilks: „Towards a Socialist America”, Hafﬁngton Post, 11 November 2014, http://
www.hufﬁngtonpost.com/andrew-wilkes/towards-a-socialist-ameri_b_5898248.
html; Naomi Klein: This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, Simon
& Schuste, New York, 2015; Robin Chase: Peers Inc: How People & Platforms are
Inventing the Collaborative Economy & Reinventing Capitalism. Public Affairs,
imprint of the Perseus Books Group, New York, 2015; Derek du Preez: „Sharing
economy = end of capitalism? Not in its current form”, Diginomica, August 17,
2015, http://diginomica.com/2015/08/17/sharing-economy-end-of-capitalism-notin-its-current-form/#.VnKAvl7W1U4; Chris Dite: „Automation, unemployment,
and the ‘End of capitalism’”, Socialist Party Australia.Org, October 6, 2015,
http://www.socialistpartyaustralia.org/archives/7805; Hans Rollman: „What Can
Mushrooms Tell Us About the End of Capitalism? „, Pop Matters, 14 December
2015,
http://www.popmatters.com/column/what-can-mushrooms-tell-us-aboutthe-end-of-capitalism/....
51 Paul Mason: „The End of Capitalism Has Begun”, The Guardian, 17 July 2015,
http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalismbegun;
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економију. Ово „нешто“, за Месона је пост-капитализам.
Процес успостављања пост-капитализма увелико је у току.
Пост-капитализам не само да убрзава спољашње потресе
којима је друштво изложено, него и утиче на појаву нове
врсте људских бића – a new kind of human being, каже Месон.
Три групе промена које се одигравају, или су се већ
догодиле, омогућиле су успостављање пост-капитализам:
Прво: редуковање потребе за људским радом због аутоматизације, дигитализације и роботизације процеса производње и радног процеса уопште; граница између рада и слободног времена се замагљује, постаје порозна; однос између
уложеног рада и плате за тај рад постаје слаб, лабав; текући
талас аутоматизације – тренутно невидљив, будући да наша
социјална инфраструктура не може да се носи са његовим
последицама – увелико ће смањити количину потребног
живог рада, али ће ово смањење количине потребног рада
истовремено осигурати пристојан живот за све.52
52 Тенденцију пада људског радом у процесу производње услед утицаја науке и
технологије о чему је Маркс писао 1858. у Основама критике политичке економије, амерички нобеловац руског порекла Василиј Леонтијев разматрао је
осамдесетих година 20. века у светлости дотадашње аутоматизације и резултата првог таласа компјутеризације; в. Vassily Leontief : Long-Term Impact of
technology on Employment & Unemployment, National Academy of Engineering,
New York, 1983; The Future Impact of Automation on Workers, co-authored with
F. Dvein, Oxford University Press, Oxford, New York… etc., 1986. Промена је постала очигледна 1995, у тренутку првог таласа револуције коју су покренуле
информационе технологије; проблем је тада осветлио амерички економиста
Џереми Рифкин; v. Jeremy Riffkin: 1995, The End of Work: The Decline of the
Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam Publishing
Group, New York, 1995. Данас, двадесет година после Рифкинове књиге,
пад живог људског рада у производњи, услед примене информационих технологија, има драматичне размере; истраживање Фреја и Осборна из 2013,
показује да ће у току наредних 5 до 10 година, дакле 2018 - 2023, чак 47%
запослених (тада, 2013) у САД и земљама ЕУ, остати без посла услед чињенице да ће дигиталне технологије и роботи преузети њихове послове (у мање
развијеним чланицама ЕУ, као што је то, на пример, Румунија, чак 62% запослених ризикује да из истих разлога остане без посла у наредних 5 до 10 година, показује налаз истраживања бриселског Brougela); v. Carl Benedikt Fray,
Michael Osborn, paper: The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to
Computation, Oxford University Workshop „Machine & Employment“, September
17, 2013, http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_
of_Employment.pdf. О истом проблему драматичног пада живог људског
рада из веома оптимистичке технократске перспективе, Erik Brynjolfsson &
Andrew McAffee: Race against Machine: How Digital Revolution is Accelerating
Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment of the
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Друго: информација нарушава способност тржишта
да формира цене – тржиште се, наиме, регулише на основу принципа несташице (понуда и потражња за робама и
радом), док се информација заснива на принципу обиља и
његовог непрекидног раста; стога је одбрамбени механизам
система да формира монополе – гигантске компаније високе
технологије – у размерама које нису виђене за протеклих 200
година; међутим, ови монополи не могу трајати дуго; ове
компаније, наиме, уместо да омогуће слободно коршћење
идеја, са изградњом својих монополских пословних модела
и поделом вредности на основу поробљавања и приватизације свих информација које друштво proizvodi („all socially
produced information”), граде крхко корпоративно здање које
је у супротности са најосновнијим потребама човечанства.
Треће: спонтани раст удружене производње –
collaborative production: робе, услуге и организације
појављују се, а да више не реагују на диктат тржишта и
управљачку хијерархију; доказ је највећи информациони
производ на свету – Википедија – који су волонтери направили бесплатно па су тако укинули дотадашњу енциклопедијску индустрију, а рекламној индустрији су смањили приход за око 3 милијарде USD годишње.
На основу овога, Гардијанов уредник сматра да се потпуно успостављање пост-капитализма, односно спас капитализма, може очекивати око године 2075. Месон се у свом
есеју, такође позива на Марксов „фрагмент о машинама“,
односно на импликације за које мисли да из тог фрагмента
следе, а могу бити аргумент у твари коју заступа.
Осим што је и сам констатовао да је „крај капитализма… почео” – премда у случају краја капитализма, као што
је то већ речено, имамо посла са динамичним и комплексним
догађајем који траје већ 40 година и који ће, сва је прилика,
Economy, Digital Frontier Press, MIT Sloan Experts, 2012; Research Brief, The
MIT Center fo Digital Business, January 2012; http://ebusiness.mit.edu/research/
Briefs/Brynjolfsson_McAfee_Race_Against_the_Machine.pdf; Erik Brynjolfsson
& Andrew McAffee: The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a
Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, New York, 2014; David
Rotman: How Technology is Destroying Jobs, MIT Technology Review, June 12,
2013, http://www.technologyreview.com/featuredstory/515926/how-technologyis-destroying-jobs/...
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трајати и наредних 30 година– Месон својим читаоцима није
понудио нове погледе на перспективу/перспективе човечанства, а нарочито не идеје о могућим и другачијим расплетима драматичног историјског заплета о коме пише. Разуме
се, трагање за алтернативом светском (капиталистичком)
систему који се у облику светског поретка корпоративне
дистопије неповратно разлаже у вртлогу своје историјске
демисије, није једноставно предузеће. Напротив.
Зато на Волерстиновом трагу продуктивну истраживачку стратегију у овој ствари и називам стратегија Ешер.53
Раскошну и подстицајну визуелизацију ове стратегије обезбедили су Умберто Еко и његово Клатно. Реч је о оној
сцени у којој главни протагонисти Ековог романа Фукоово
клатно (Казаубон, Белбо, Диоталеви, у друштву рачунара
Абулафија),54 расправљају о озбиљним, често непремостивим
тешкоћама и ограничењима, са којима се суочава свако ко се
упусти у трагање за истином55 – образац, матрица, унутра53 Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер/ Срби и Американци у светским пословима кроз историју и отворена питања будућности. Дуги 16. век и Дуги 21.
век. Ритам историје, једно клупко конца, Њутн, Кондратјев, Бродел, Волерстин и други. Година 2050. Наука открива и рефлектује апсоксимације, а методологија парадоксалних обрта и релација у томе помаже, (1-139), Beograd
2004, e-izdanje, Scribd.com, Published by: Kljakic on Sep 12, 2010, http://www.
scribd.com/doc/37296972/Љубомир-Кљакић-СТРАТЕГИЈА-ЕШЕР
54 Umberto Eko: Fukoovo klatno, Beletra, Beograd 1988, 34 - 41; овде према новом
издању, Umberto Eko: Fukoovo klatno, Plato, Beograd 2008, 40.
55 „... Шта да радиш са двадесет и четири Божја имена? Зар мислиш да наши
мудраци то нису израчунали? Узми па прочитај Књигу Постања, шеснаести
ред, четврта глава. А нису имали рачунаре. ’Два камена граде две Куће. Три
Камена граде шест Кућа. Четири Камена граде двадесет и четири куће. Шест
Каменова гради седамсто двадесет Кућа. Седам Каменова гради пет хиљада и
четрдесет Кућа. Одатле идеп даље и размишљаш о ономе што уста не могу да
изговоре и ухо не може да чује.’ Знаш ли како се то данас зове? Факторијални
рачун. А знаш ли зашто те Традиција упозорава да је боље да се ту зауставиш?
Зато што у случају да Божје име има осам слова, било би четрдесет хиљада
комбинација, а у случају да има десет слова, три милиона и шесто хиљада,
а твоје једно име би имало готово четрдесет милиона комбинација, и треба
да будеш захвалан што немаш middle initial, као Американци, иначе би било
преко четири стотине милиона комбинација. А да Божје име има двадесет и
седам слова, колико постоји у хебрејском алфабету, пошто нема самогласника
већ двадесет и два гласа и пет варијаната, број његових могућих имена имао
би 29 цифара. Али, морао би да узмеш у обзир и понављања, јер не можеш да
искључиш да Божје име буде на пример слово Алеф које се понавља двадесет
и седам пута, тада ти ни факторијални рачун више не би био довољан и морао
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шњи, добро скривени, невидљиви логос који је јачи од свих
својих спољашњих облика, интегрисана апстракција, тачка
која се означава са „0“, сâм Бог, за кога Еко налази метафору
у клатну.56 Али, расправа ове четворице (Казаубон, Белбо,
Диоталеви, у друштву рачунара Абулафија) није само слика
по избору овог писца. Ова расправа, наиме, преноси једну
веома важну поуку. Када се у трагању за истином нађемо
пред непремостивим тешкоћама и ограничењима, добро је
да се вратимо на почетак, саветују нам Казаубон, Белбо, Диоталеви, у друштву рачунара Абулафија. Зато је потребно да
и овде, пре него што разматрање о Марксовом „фрагменту о
машинама“ и његовом „општем уму, general intellect“ у свету
корпоративне дистопије буде настављено, читаву ствар осветлимо полазећи од самог почетка. А то значи да је потребно да се вратимо на услов и темељ свих ствари, на људску
свест и њену моћ.
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KARL MARX’S ‘GENERAL INTELLECT’ AND
UMBERTO ECO’S PENDULUM IN THE WORLD OF
CORPORATIVE DYSTOPIA
Resume
The paper discusses the actuality of Karl Marx’s concept
of “general intellect” (A Contribution to the Critique of Political
Economy, 1857-1858) within the current historical demission
of the world (capitalist) system, or the “end of capitalism”. In
the course of the last forty years that process takes place in
accordance with Marx’s discovery that “Capital ... is working
on its own abolition as a form which masters production”.
“The end of capitalism”, i.e. historical demission of the world
(capitalist) system is manifested on the one hand as world order
of corporative dystopia, and at the same time on the other hand
as the world fourth revolution. Central role in this has Karl
Marx’s ‘’ general intellect”.
Keywords: Karl Marx, capitalism, pattern, “ fragment about
machines”, ‘’general intellect,” the end of capitalism,
The Fourth Revolution, the political economy of
information, alternatives, Umberto Eco.
Овај рад је примљен 8. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
188

УДК 340.15(497.11)“13“
Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година ХI, vol. 24
Број 3/2015
стр. 189-207

Иван Ж. Јоксић∗

ДУШАНОВ ЗАКОНИК – СОЦИЈАЛНИ
КОНТЕКСТ И ПРАВНА НАСЛЕЂА
Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se
principem proﬁteri:
adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas57
Сажетак
У раду ће бити разматрани резултати теоријског истраживања на тему Душановог законика као симбола политичке и правне (над)моћи српске средњовековне државе. На
самом почетку, аутор је предмет теоријског истраживања
проширио на друштвене и правне прилике које су пратиле
установљење прве српске државе. Разматран је утицај постојеће социјалне структуре становништва на доношење
првих писаних правних аката у Србији. Тежишни део истраживања чини временски период установљења Душана
на царски престо у контексту владајућих друштвених и
правних прилика у Србији. Поред несумњивог политичког и
војничког успеха цара Душана, посебно се апострофира значај његовог Законика. У том смислу, анализираће се основне
одредбе Душановог законика у визури данашњег позитивног
права.
У методолошком поступку коришћени су следећи
методи: лингвистички, историјски, социолошки, правно*

Ванредни професор, Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет
Привредна академија у Новом Саду.
57 Владар је достојан ако се понаша као поданик права: наша власт да се покорава праву. Извор: Кодекс, књига 1, наслов 14, одељак 4. Цит. едикта цара
Теодосија II и Валентијана III.
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догматски, логички, анализа садржаја и др. Резултати
добијени употребом наведеног методолошког оквира биће
коришћени у циљу потврђивања основне тезе да одредбе Душановог законика имају ванвременски оквир и велики значај
за развој права у Србији. На основу прикупљење научне и
стручне грађе сматрамо да је основна теза водиља у раду
у потпуности потврђена.
Кључне речи: цар Душан, законик, правна одредба, средњи
век, телесна казна, смртна казна, Византија,
Србија.

1. Друштвене и правне прилике у доба
настанка српске државе све до доласка цара Душана
Свака озбиљнија научна студија којом се обрађује
историјски развој државе и права у средњовековној Европи
не може мимоићи државно-правни развој српске државе. С
обзиром на историјски контекст у коме је постојала, као и
просторни контекст у коме се налазила, српска држава је
неоспориво представљала нераскидиви део европске правне и културне баштине. Притом, разматрање читавог периода средњовековне европске али и српске правне историје
изискује коришћење знатно ширег историјског, политичког,
правног и културног приступа. На основама овако коципираног проучавања државно-правног развоја европских држава могуће је целовито сагледати развој њихове државне организације и настанак правних споменика. Период средњег
века у Европи обележио је настанак два паралелна „правна
система“ односно „правне културе“. Западноевропски правни споменици настају на темељу римског права чији прави
смисао и суштину откривају глосатори и постглосатори. Они
су своје правничке вештине усмерили у правцу рецепције
римских правних споменика и очуваних дела римских правника кроз њихово прилагођавање и постепено уграђивање
у правне споменике средњовековних западно-европских
држава. С друге стране, на територији коју је заузимала
Византија одвијала се дијаметрално супротна законодавна
делатност усмерена ка изградњи аутономног права заснованог на светлој традицији римско-византијских правника и
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сачуваних правних споменика.1 Отуда није нимало нескромно рећи да је Византија, а са њом и српска средњовековна
држава, представљала правни бастион новог времена које је
захтевало другачије државно-правно (пре)уређење како би
се одговорило изазовима новог времена.
Но, настајање државе и права у Срба није могуће изоловано посматрати од црквених дешавања. Срби су упоредо са примањем православне хришћанске вере прихватили
прве писане законе. Њима је претежно регулисана област
црквеног, брачног и породичног права. Свети Сава је представљао важну личност у постављању темеља српске духовности и државности. Поред тога, он је одиграо важну
улогу у настајању првих писаних правних споменика. Свети Сава је 1219. године саставио Законоправило које се у
правној историји Србије сматра првим српским уставом.2
Њиме је у српској држави регулисана широка област друштвених односа, почев од црквених па све до грађанских.
Важност овог правног споменика не почива само у слепој
рецепцији византијских правних споменика већ одређеним
делом и у стваралачкој делатности самог Светог Саве. Он је
захваљујући природном дару и завидном правном знању дао
своје тумачење одређених правних института који потичу
1

2

У погледу мотива који су покретали правнике из доба раног средњег века да
преузимају туђа решења, пожељно је поћи од две претпоставке: прва, да се
у држави рецепције у једном тренутку појавила реална потреба да се правно
регулишу неки конкретни друштвени односи који су или нови на том простору и у том времену, или су већ постојећи, али су до тада били регулисани
не правним, већ другим друштвеним нормама; друга је претпоставка да је
законодавац у садржају неке већ постојеће стране правне норме (по правилу
из развијенијег правног система у односу на сопствени) препознао идеално
решење за конкретан случај и зато такву правну норму преузима дословно је
преводећи на свој језик. Драган Николић, „Закон судњи људем - најстарији
словенски правни споменик“, Зборник радова Правног факултета у Нишу,
Правни факултет, Ниш, бр. 63/2012, стр. 36.
У литератури су присутни различити називи овог познатог дела насталог из
пера Светог Саве. Потпуно неоправдано се у историјској и правној науци, додуше појединих а не свих аутора, уместо Номоканон (у преводу Законоправило) користи назив Крмчија. Овај назив је настао пред крај XII века у руским,
а не у српским, номоканонским споменицима. У српској литератури продире
тек у XIX веку, под утицајем штампане Крмчије. Миодраг Петровић, О
Законоправилу или Номоканону Светога Саве (расправе), Култура, Београд,
1990, стр. 37.
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из римско-византијског права. Отуда се не може порећи изузетна вредност и оригиналност пера Светог Саве и његов
немерљив допринос српској и европској правној баштини.
Томе у прилог говори чињеница да је Свети Сава, радећи
на Законоправилу, настојао успоставити еквивалентан однос између црквене и световне власти. Савина делатност на
изради Законоправила оставила је дубоке трагове у правној историји суседних држава. У Србији је Законоправило
стекло статус свете књиге која се имала примењивати на
територији целе државе. У каснијим списима кнеза Лазара
и Душановом законику наилазимо на спомињање Савиног
Законоправила.
Српско друштво у средњем веку било је организовано
у већим градовима и селима. Притом, у правном и у друштвеном погледу, градско становништво је било хетероген
сталеж. Назив грађани (грагıани, граждани) настао је од
именице град (градь), која је у средњовековном језику имала
различито значење од данашњег. У изворном смислу, град
је утврђени објекат (тврђава) у коме је становништво могло
да пронађе склониште. Протеком времена становништво се
почело настањивати у подножју и около тврђаве бавећи се
трговином и занатима. Ова насеља „испод града“ почела су
да се називају подграђе (подградиıє), suburbium или понекад
и амборија.3 Завидан ниво развоја српског средњовековног
друштва, у градовима и селима, изискивао је успостављање
адекватног правног поретка. Међутим, постојећи систем прописа, присутан у преведеним римско-византијским правним
споменицима, није пружао довољну основу за даљи развој
робно-новчаних, јавних и приватних односа у Србији. Спутавању даље прогресије у развоју српског друштва допринела је Црква која је била активни, или боље речено, пресуђујући елемент у друштвеном животу Србије тог времена.
Присутни недостаци у погледу аутономног (писаног)
права надомешћивани су кроз систем примене приватне реакције због учињеног кривичног дела. Доминирала је крвна
освета која је често попримала обележја безобзирне освете
3

Срђан Шаркић, „Градско становништво у средњовековној Србији“, Зборник
радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр.
2/2011, стр. 17-18.
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због невраћеног дуга, нанете штете, окаљаног образа итд.
Међутим, упоредо са развојем свести о могућности замене
убиства због крвне освете, плаћање одређене своте новца
на име извршеног убиства, породици убијеног, постаје прихватљив начин окончања непријатељства између две породице. Уводи се могућност откупнине (вражда) коју треба да
плати страна на којој има да се изврши крвна освета, страни
која треба да је изврши, како би дошло до помирења.4
Систем казни и начин њиховог извршења код Балканских Словена, пре доласка на престо Стефана Немање, био
је нарочито развијен. Примена казни због учињених кривичних дела указује на трагове државне организације и реакције иако су оне биле кратког века. Поред тога, уочљиво
је присуство неке врсте државног кривичног права које није
искључиво било засновано на приватној реакцији појединаца
и колектива (племена). Да ли је овако конципирано кривично
право било присутно код Срба не може се са сигурношћу
рећи. Међутим, одређени трагови указују да је систем државне реакције, у времену пре примања хришћанства код
Срба, постојао и да се он дословно примењивао. Више од
тога нисмо у могућности рећи због недостатака трагова
писаних правних споменика. Отуда би нагађања ове врсте
била на нивоу инсинуација без поткрепљених доказа.5
Српско друштво из времена пре Душанове владавине било је социјално раслојено у више категорија. Себри
су представљали припаднике потчињене класе становника
у средњовековној Србији.6 Према врсти посла којим су се
4

5

6

Расправљајући о коренима из којих потиче могућност откупа крви између две
породице Тарановски истиче да она потиче из дубоко укорењеног обичајног
права у Срба. У том смислу, новчани откуп (вражда) је представљала давни
српски обичај који се састојао у наплаћивању једне одређене своте новца за
убиство. Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави,
Службени лист СРЈ, Београд, 1996, стр. 360.
На то нам указује професор Алексић у својим књигама које се баве историјом
криминалистике, система казни и начина њиховог извршења у времену пре
и након оснивања српске средњовековне државе. Види: Живојин Алексић,
Криминалистика у Србији (ковчежић за историју 1793-1914), Одабрана дела,
Глосаријум, Београд, 1996, стр. 119.
Сам термин себри се почиње употребљавати нешто касније, тј. за време Душанове владавине. Упореди: Драгош Јевтић, Драгољуб Поповић, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 2003, стр. 44.
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бавили сталеж себара су чинили: меропси (зависни сељаци),
власи (зависни сточари), сокалници и сеоске занатлије (зависни али са мањим обавезама), отроци (потпуно обесправљени) и сеоско свештенство (попови).7 Становнике села је
везивао заједнички економски интерес због чега су они колективно наступали према владару (плаћали установљене
дажбине, обраћали се за помоћ и др.). Поред тога село је
сносило колективну кривичну одговорност због учињених
кривичних дела на њиховој територији.8
Наведена социјална структура становништва, у српској
средњовековној држави, усклађена је са реалним потребама српског друштва. Отуда није могуће говорити о самосталном ступању у правне односе припадника потчињених
са вишим слојевима становништва. У прилог томе говори
чињеница да су припадници виших слојева у друштву, поред осталих, полагали имовинска права над припадницима
нижих слојева. У таквом друштвеном и правном амбијенту
неопходно је сагледавати стварни положај и утицај српске
Цркве. Она је настојала да себи обезбеди материјалну независност кроз добијање читавих села и градова која су јој
великодушно даривали владари. Отуда имамо ситуацију где
на једној страни имамо масу сељака који нису имали земљу
за обрађивање, а на другој страни имамо позамашне црквене земљишне поседе. Међутим, погрешно је улогу и значај
Цркве уподобљавати са Светим Савом и њему приписивати
негативне конотације засноване на појединим историјским
изворима. Чињеница је да Црква својим пристајањем односно учествовањем у државној власти, заснованој на великим
класним неједнакостима, одступа од хришћанских начела о
једнакости и братству свих људи. Међутим, не треба заборавити и занемаривати чињеницу да је Свети Сава мирио своју
завађену браћу зарад мира у држави. У таквој ситуацији
Сава је исправно проценио да је само писаним законима,
7

8

Срђан Шаркић, „Маисторије, сокалници и сеоски попови“, Зборник радова
Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2011,
стр. 59.
Милош Благојевић, „Српска средњовековна држава и целина сеоског земљишта“, Зборник Матице Српске за историју, Матица Српска, Нови Сад,
бр. 44/1991, стр. 10.
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били они рецептовани или аутономни производ црквене и
световне власти, могуће ограничити владалачку власт. Притом, класна неједнакост пренета у писане законе представља
производ времена у коме су настали први писани правни
споменици у средњовековној српској држави. Отуда Законоправило представља велико достигнуће српског средњовековног права конципираног на римско-византијским основама.9
Сређенији односи у српској средњовековној држави
наступају са доласком Стефана Душана на српски престо
када Србија доживљава општи процват. Иако под директним утицајем римско-византијске културе, српско друштво
у време његове владавине изграђивано је по узору на развијена друштва других европских држава.

2. Преглед друштвених и правних прилика у србији у
време владавине цара Душана
Блистави тренуци у развоју српске државе из времена средњег века везују се за владавину цара Душана. Први
пут у својој историји Србија је постала царевина чија је
територија знатно проширена. У горљивој атмосфери у српској држави, насталој услед наглог повећања територије и
континуираних ратова са околним државама, преко потребно је било правно уредити функционисање успостављеног
царства. Цар Душан је покренуо процес новог уређења државе засноване на чврстој владаревој власти. У том циљу
9

Сматрамо прихватљивим и примењивим мишљење професора Вотсона који,
бавећи се питањем утицаја правних транспланата у правној историји, у погледу утицаја владалачке власти на право наводи: „Законодавци понекад не
воде рачуна о реалним друштвеним околностима, јер су често првенствено
руковођени различитим другим потребама које им намеће власт, због чега су
прописи неретко нејасни и непотпуни. То је поготово случај када законодавци
преузимају прописе из других правних система, некад и са недовољно разумевања... власти нису претерано заинтересоване за развитак права, поготово
не приватног. Оне то често препуштају подређеним законописцима којима,
међутим, не дају законодавну власт. Тако се кроз књиге појединих стручњака
ствара право које ће бити од далекосежног значаја, а да при том они сами
нису били законодавци“. Алан Вотсон, „Право у књигама, закону и стварности: упоредноправни преглед“, Анали Правног факултета у Београду, Правни
факултет, Београд, бр. 2/2007, стр. 10.
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је уклонио све препреке које су му стајале на путу и прокрчио путеве зарад успостављања државне власти чији ће
он бити неприкосновени носилац. Цар Душан је био познат
по својим освајачким походима и постигнутим успесима на
територијама које су припадале Византији. Заузимање Халкидикија од 1345. године допринело је потоњем Душановом
проглашењу за цара. По угледу на византијске узоре Душан је обавио церемонију крунисања за цара у Скопљу, на
Ускрс 1346. године. С обзиром да је царском титулом могао
бити проглашен само од стране патријарха, цар Душан је
уздигао српску архиепископију у ранг патријаршије. Самом
чину крунисања били су присутни охридски архиепископ,
бугарски патријарх, светогорски прот као и игумани светогорских манастира.10
Душанова владавина је била занована на успостављању
сарадње са моћним државама и царствима. Зато не чуди савезништво које је цар Душан склопио са Кантакузином у
време када је Византија била најмоћнија држава. Отуда је,
по мишљењу историчара, владалачка стратегија цара Душана била заснована на принципима од којих су полазили и
бугарски владари. Она се састојала у успостављању једне врсте паралелне власти (савладарство) између српске и византијске државе.11 Упоредо са променама прилика и околности
цар Душан је прилагођавао своју политику и постепено се
удаљавао од Византије. Савезништво цара Душана и Јована
Кантакузина растаче се и постепено претвара у отворено непријатељство које је довело до склапања новог савезништва
између цара Душана и Јована V.
10 Према казивањима његових савременика, забележених пером калуђера и ретких писмених људи тога времена, цар Душан је био охол у настојањима да
себи обезбеди неограничену власт. Његова гордост и неспремност за компромисом је ишла дотле да је он настојао да себи обезбеди титулу наследника
римско-византијског царства. Зато не чуди што се у грчким повељама потписује као самодржац Србије и Романије. Божидар Ферјанчић, Сима Ћирковић,
Стефан Душан, краљ и цар 1331-1355, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2005, стр. 56.
11 У погледу ставова које заступа званична историографија сматрамо релевантним мишљење професора Ћирковића, нашег познатог и признатог историчара
и најбољег познаваоца српске средњовековне историје. Управо овај аутор заступа тезу о постојању једне врсте отвореног савладарства између цара Душана и Јована Кантакузина. Ibid., стр. 158.
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Правни темељи Душанове владавине постављени су
доношењем већег броја писаних повеља. У њима је изражена жеља Стефана Душана да своју владалачку вољу заодене
у императивну (правну) форму. Он је на грчком језику издавао хрисовуље чиме је своју власт устројио по ромејским
узорима. Мали број сачуваних правних споменика, из периода пре и за време владавине цара Душана, најречитије
указују на снажан утицај византијске јуриспруденције на
прве писане споменике у српској држави. Тако је, на пример,
купопродаја непокретности у време владавине цара Душана
вршена по византијским правилима у граду Призрену (познатија као Призренска тапија).12
Велике амбиције цара Душана је могуће уочити из самог текста издатих повеља и хрисовуља. Нимало случајно,
на њима је текст исписан грчким језиком пратећи, притом,
језик и слог византијских царева. Поред тога, стилизација
одредби у писаним актима цара Душана указује на дубоко
укорењену римско-грчку традицију. Уосталом, цар Душан је
приликом потписивања себе означавао царем Срба и Грка.
Отуда сматрамо прихватљивом аргументацију оних аутора
који у оваквом чину виде нескривене амбиције цара Душана
да себе именује наследником византијског царства. Томе у
прилог говоре историјски подаци према којима цар Душан,
одмах након свог крунисања, властелинима даје највиша
византијска достојанства кесара, севастократора и деспота.13
12 Александар Соловјев у својим делима град Призрен означава као варош.
Види: Александар Соловјев, Историја словенских права - Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Службени лист СРЈ, Београд, 1998, стр. 197.
Уз пуно уважавање научног опуса и великог доприноса који је професор Соловјев дао српској правној историји, сматрамо неприхватљивим минимизирање
значаја који је град Призрен имао у време цара Душана. Посебно ако пођемо
од чињенице да је Призрен једно време био српска престоница о чему најречитије говоре остаци тзв. Душановог града. На његовим темељима се сада налази Манастир Свети Архангели на географском простору непосредно испред
града Призрена из правца Средачке жупе. (Види шире: Михајло Чемерикић,
Призрен и околина 1019-1941, књ. 1-3, Игп Прво слово, Београд, 2003.). Аутор овог рада себи дозвољава донекле субјективан став услед чињенице да је
рођен и живео у Призрену све до 1999. године. Отуда разматрање владавине
цара Душана као и правних споменика које нам је оставио у наслеђе добија
посебну димензију када излазе из пера некога који је живео у Призрену и био
физички присутан на остацима Душанових грађевина (прим. аут.).
13 „Душан је издавао грчке хрисовуље према византијском моделу, додељивао
царска достојанства деспота, севастократора и кесара, издавао простагме ове-
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3. Душанов законик
Упоредо са војничким успесима, израженим кроз добијене битке, ратове али и успешно склопљене војне савезе,
цар Душан је проширио свој утицај и на унутардржавном
плану. Учврстио је своју власт и онемогућио било који облик отпора тако успостављеном државном и друштвеном
поретку. Значајан део Душанове владавине обележила је
примена византијског права и његових писаних аката (повеља, декрета, наредби). Он је настојао изградити систем
у држави који ће његове владалачке апетите у потпуности
задовољити. Међутим, иако је својем „нејаком“ наследнику
оставио велику и моћну државу цар Душан остаје упамћен
у српској правној историји и као законодавац. Круна његове политичке власти, дипломатских и војничких успеха
представља доношење посебног писаног правног споменика познатог као Душанов законик. Отуда се најзначајнијим
правним спомеником, који је цар Душан оставио у наслеђе
српској држави, сматра његов Законик који је донет 1349.
године у Скопљу, а допуњен 1354. године у Серезу. Иако не
садржи потпуније одредбе о појединим питањима погрешно је извлачити закључак да Душанов законик представља
законски текст који није у потпуности у складу са временом
у којем се примењивао.14
Душанов кодификаторски рад можемо поделити у
два дела: 1) Душанов законик; 2) Нови превод византијског црквено – грађанског законика који је онда у Византији био највише на гласу. Велики део Душановог законика
је посвећен кривичном праву где се уводи и нови термин
за кривицу - сагрешеније. То је подразумевало прекршај
неке државне норме или моралне заповести, што је, по
византијским схватањима, истовремено уперено и против
рене менологемом, што је било ексклузивно право врховног цара у Константинопољу (не и његових савладара)“. Љубомир Максимовић, „Србија и идеја
универзалног царства“, Зборник радова Византолошког института, САНУВизантолошки институт, Београд, бр. 44/2007, стр. 376.
14 У контексту изнетог, Соловјев упоређује Душанов законик са правним споменицима тога доба у другим средњовековним државама. Овај аутор, темељно
проучавајући Душанов законик, похвално истиче: цар не зна за покрајинске
и националне разлике, него тежи да створи јединствени правни систем, један
закон по всој земљи. Александар Соловјев, op. cit., стр. 205.
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божанског закона. Казне су биле врло сурове, а Душанов
законик је преузео из византијског права све врсте сакаћења
осим кастрације.15 На подручју кривичног права уочљиво је
присуство различитог третирања припадника нижих и виших сталежа. За иста кривична дела припадници различитих сталежа се кажњавају различитим казнама.
Присутност општих института кривичног права, у
нешто измењеном, односно недовољно развијеном облику,
можемо пронаћи и у Душановом законику. Кривична одговорност је, по правилу, индивидуална али постоји и систем
колективне одговорности за одређена кривична дела.16 Душанов законик не садржи одредбе које се односе на урачунљивост али се одредбе о урачунљивости налазе у Властаревој Синтагми и у Прохирону. Кривица (Виност) је била
присутна у Властаревој Синтагми док је у Законику она на
посредан начин присутна кроз прављење разлике између
умишљаја и нехата.17
У области кажњавања присутна је најдубља разлика
између византијског и српског права. Византијско право је
имало упориште у Јустинијановом законодавству кроз јавноправни поглед на казну, док је српско право из XIII века
стајало на доста примитивном упоришту.18 Ако сагледамо
одредбе Душановог законика, можемо уочити да је под утицајем византијског права начињен прелаз ка јавноправном
15 Радоман Станковић, Душанов законик,
www.dusanov-zakonik.com,
(10/08/2013).
16 Приликом разматрања одредби Душановог законика важно је указати на
чињеницу да српско средњовековно право, како пре, тако и за време владавине цара Душана, није правило разлику између малолетних и пунолетних лица.
Нису познати примери у којима су малолетници, због свог старосног узраста,
имали повољнији статус у односу на пунолетна лица. Отуда Душанов законик не садржи одредбе о кривичној одговорности и кажњавању малолетника.
Иван Јоксић, „Промене у кривичноправном статусу малолетника са посебним
освртом на кривичну одговорност“, Журнал за криминалистику и право, Полицијска академија, Београд, бр. 2/2010, стр. 117.
17 Уопштено посматрано, Немањићка држава поседује све елементе модерне европске државе тога доба, а у области кривичног права познаје неке модерне
материјалне (урачунљивост, кривица, заблуда, покушај, поврат) и процесне
кривичноправне институте (акузаторско-расправни кривичносудски поступак, вишестепеност суђења). Цит. према: Александар Б. Ђурић, Мотив у кривичном праву, Пеликан принт, Ниш, 2006, стр. 16.
18 Александар Соловјев, op. cit., стр. 461.
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карактеру казне. Систем казни у Душановом законику
изграђен је кроз рецепцију византијског режима кажњавања кривца. Новчане казне којима се кажњавају кривци
за лакша кривична дела плаћају се у корист државе а не
оштећеног како је раније био обичај. Јавно извршење смртне
и телесних казни утицао је како на саме кривце тако и на
окупљене људе који су присуствовали кажњеничком чину
(систем специјалне и генералне превенције). Поред државног, запажено је и присуство црквеног начина поправљања
кривца због учињеног дела. У ту сврху, предвиђен је читав
систем црквених епитимија које се примењују упоредо са
државним кажњавањем. Црква утиче на увођење временских казни које кривцу дају довољно времена да се сам покаје и затражи опрост због учињеног дела.19
Смртна казна је извршавана на различите начине од
којих многи, иако нису били присутни у средњовековним
српским правним споменицима, постоје у пракси њеног извршења. Зато је могуће издвојити више начина извршења
смртне казне: каменовање, бацање у провалију, вешање,
спаљивање, одсецање главе, комадање тела,20 дављење.
Поред смртних, биле су заступљене и телесне казне које се
извршавају на људском телу с тим да немају за последицу
смрт осуђеног лица. У литератури је присутна класификација ове врсте казни у две групе: телесне казне које сакате и телесне казне које не сакате.21 Групу телесних казни
које сакате чине: одсецање руку и ногу,22 одсецање носа,
одсецање ушију, чупање и одсецање језика, вађење очију и
19 Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањићкој држави, књ. II,
Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1931, стр. 5-6.
20 У шабачком крају је забележен случај да се нека девојка, која роди копиле,
кажњавала тиме што је коњима растрзана. Валтазар Богишић, Зборник садашњих правних обичаја у Јужних Словена, ЈАЗУ, Загреб, 1874, стр. 574.
21 Наведена класификација телесних казни заступљена је у заједничкој монографији професора Алексића и аутора овог рада. Она одговара владајућем начину кажњавања криваца у српској средњовековној држави, како пре, тако и за
време владавине цара Душана. Види: Живојин Алексић, Иван Јоксић, Откривање и кажњавање злочина у Србији, Глосаријум, Београд, 2013, стр. 133-144.
22 У Душановом законику је предвиђено више случајева због којих се према
кривцу могла применити телесна казна одсецање руке. Тако је, на пример, у
одредби члана 87. (О хотимичном убиству), било прописано: „Ко није дошао
хотимице, силом, те је учинио убиство, да плати триста перпера, ако ли је
дошао хотимице, да му се обе руке отсекy“.
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ослепљење, пребијање ногу и руку. С друге стране, групи
телесних казни којима се не сакати тело припадају следеће
казне: батинање, бацање у окове,23 жигосање.
У српској средњовековној држави, како пре тако и за
време Душанове владавине, примењиване су и друге врсте
телесних казни. Међутим, примена постојећих и увођење
нових казни потпуно је у духу и под утицајем византијске
правне традиције. Утицај византијског начина кажњавања
можемо уочити у првим годинама постојања српске државе.
Тако је Стефан Немања кажњавао богумиле телесним казнама под утицајем, или боље речено, по налогу свештенства.
Под утицајем хришћанске цркве и римско – византијског
права појављују се нови појмови о казни и њеном циљу. Поред остварења циљева генералне превенције, кроз примену теорије застрашивања, указује се на потребу остварења
специјалне превенције која се састоји у поправљању кривца
чему посебно доприноси систем црквених епитимија.24 Зато
је немогуће прецизније одредити, бар када је кажњавање у
питању, у којој мери је Душанов законик оригиналан у односу на раније византијске кодификације. Притом, не треба
заборавити да је Душан крунисан у Скопљу (16. априла 1346.
године) за цара Срба и Грка, као и да су његове амбиције,
које је прекинула прерана смрт, досезале дотле да је себе видео на византијском трону. Како после Душановог законика
није било других закона из области кривичног права његова
важност се протеже све до успостављања османлијске власти у Србији.
Поред одредби кривичног односно казненог права Душанов законик садржи одредбе из других области права.
У складу са владајућим хришћанским начелима (члан 1),
Душанов законик је регулисао начин склапања брака кроз
венчање након кога је било могуће правити свадбу (члан 3).
Велики број чланова је посвећен верским питањима у циљу
спречавања јеретизма који се у његово време почео испољавати. Отуда је предвидео строге телесне казне „да се ожеже
по образу и да се изагна, а ко би га тајио, и тај да се ожеже“
23 У Душановом законику не затичемо одредбе у којима се предвиђа кажњавање
криваца њиховим стављањем у окове. Ипак, после смрти цара Душана, проналазимо случајеве примене окова с кавезом.
24 Александар Соловјев, op. cit., стр. 463-465.
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(члан 10). Доказе да се световна и духовна власт заједнички старала, како о државним, тако и црквеним пословима
проналазимо у одредби члана 25 Душановог законика (О
управљању црквама).
Доношење Душановог законика није довело до укидања ропства и сталешких разлика. Тако се, на пример, у
одредби члана 46. (О робовима) експлицитно наводи: „И досад робове, што имају властела, да су им у баштину, само
што ће властелин опростити, или жена му, или његов син,
то да је слободно, а ништа друго“. С обзиром да су пре доношења Душановог законика, на појединим територијама
његовог царства, биле примењиване хрисовуље и простагме, у складу са одредбом члана 124, сва права стечена по
том основу остају на снази. Са пуним правом можемо рећи
да је принцип независности у раду судова и судија установљен са Душановим закоником. У том смислу, у одредби
члана 172 (О судијама), стоји написано: “Све судије да суде
по законику, право, како пише у законику, а да не суде по
страху од царства ми“. На тај начин овај принцип постаје
део светске правне баштине па не чуди што аутори који се
баве људским правима Душанов законик сврставају у ред
правних докумената којима се стварају услови за потоњи
развој људских права.25
Целовито разматрање одредби Душановог законика и
правних принципа који су њиме установљени није могуће
без примене филолошко-лингвистичких метода. Отуда је
значајан број научних радова посвећен питању лингвистичке
анализе текста Законика. Оне обухватају истраживања (не)
оригиналности језика и слога који су коришћени у тексту
Душановог законика. Међутим, не треба заборавити да је
овај Законик доживео више преписа на којима су, свесно
или не, његови преписивачи уносили део сопственог језика
и правног резона. Језичке особине у појединим преписима
Душановог законика указују на присуство речи које потичу
из различитих говорних подручја.
25 У одредбама Душановог законика (члан 172) реч је, пре свега, о ограничавању
свемоћне монархове власти у жељи да се влада правично, човечно и делотворно, али се њиме експлицитно не признаје да људи имају права независно
од суверенове воље. Војин Димитријевић и др., Људска права, БГ Центар за
људска права, Београд, 1997, стр. 35.
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У Грбаљском рукопису Душановог законика затичемо
присуство италијанизма којих нема у другим преписима.26
Претпоставка је да се разлози присуства различитих филолошких особености, у појединим преписима Душановог
законика, тичу прилагођавања његовог изворног текста просторима на којима се имао примењивати. Отуда промене у
Грбаљском рукопису Законика, по којима се он разликује
од других преписа, нису резултат случајних околности већ
одраз друштвених потреба.27
Поред значајног места у правној историји Душанов
законик је био предмет интересовања аутора који се баве
историјом језика. Важно поље лингвистичке анализе текста
Душановог законика чини истраживање употребљаваних
падежа у текстовима његових преписа. У Атонском, Струшком и Бистричком препису коришћени су генитиви без предлога ради исказивања посесивности. Тако се, на пример, у
Атонском препису бележе посесивни придеви, а на истим
местима у Струшком препису реализују се посесивни генитиви.28 Осим тога, коришћење падежа у Душановом законику најречитије сведочи о постојању завидног нивоа језичке
културе у средњовековној Србији.
26 Оригинални тескт Душановог законика није сачуван али је пронађено укупно 25 његових преписа. Они су сачињени у временском периоду од ХIV до
ХIХ века. Зато није једноставно определити се за препис који је најближи
оригиналној верзији Душановог законика.
27 „Употреба српскословенских језичких црта у овом Грбаљском рукопису Законика цара Душана показује, пре свега, да је старији рукописни предложак, с
којег је сачињен овај препис, био писан поменутим старим, традиционалним
српским црквеним и књижевним језиком (српскословенским). Тај језик - а
то је заправо српска редакција старословенског језика - био је у званичној
употреби Српске православне цркве врло дуго: од примања словенског богослужења код Срба (што се остварило најкасније током друге деценије ХI
века) па негде до средине ХVIII столећа (а у Црној Гори и нешто касније),
када је замењен рускословенским језиком, руским црквеним језиком тога времена. Поменутим српскословенским језиком, уз употребу и особинâ српског
народног језика, био је, без икакве сумње, писан и оригинал Душановог Законика 1349. г., наравно са језичким цртама карактеристичним за половину
ХIV века“. Александар Младеновић, „Неке филолошке напомене о Грбаљском
рукопису Законика цара Душана“, Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику, Матица српска, Нови Сад, бр. 1-2/2005, стр. 85, 86 и 89.
28 Биљана Савић, „Употреба падежа у Душановом законику (Атонски, Струшки
и Бистрички препис)“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,
Матица српска, Нови Сад, бр. 1-2/2007, стр. 815.
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Ivan Z. Joksic
DUŠAN’S CODE – SOCIAL CONTEXT AND
LEGAL HERITAGE
Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se
principem proﬁteri:
adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas29
Resume
During a political and legal history of Serbia which lasted
for centuries, its’ statehood had reached the highlight throughout
the ruling of emperor Dušan. This monarch turned Serbia into
an empire and therefore founded the system of state organization
in resemblance to Byzantine. He also considered himself an
emperor of the Serbs and the Greeks, as well as a heritor of
Byzantine rulers. Bearing in mind that Dušan’s Code was put
in line with the modern codes of medieval European legal
heritage, it is essential to point out the timeless enforcement of
its’ norms. However, Dušan’s Code was based on the principles
of legality and legitimacy in the actions of government bodies.
Nevertheless, it comes as no surprise to know that numerous
quotes of provisions of this Code are written on the walls of
many courts and institutions.
When it comes to Dušan’s Code as a symbol of political
and legal supremacy of Serbian medieval state, it is inevitable to
emphasize the fact that it was used as a basis for all legal codesto-be in the latter development of the law of European countries.
Although only seemingly strict and cruel in his action towards
his opponents, emperor Dušan was one of few rulers who had
brought his, alternatively, unlimited power, to the limits of written
law. That was the moment when his intention to bring Serbia to
29 A ruler is honourable if acts as a subject of law: our authority is to obey the
law. Source: Kodeks, book 1, title 14, section 4. Quotation of edict of emperor
Theodosius the 2nd and and Valentinian the 4th.

206

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2015, год ХI vol. 24

стр. 189-207

the society of other European countries was obvious. However, a
number of authors are trying to oppose the genuiness of certain
provisions of Dušan’s Code by indicating to their resemblence
to well-known Byzantine legal documents. Due to the existance
of many transcripts of this Code, it is hard to determine which
one is the most similar to its’ original text. Whatsoever, this was
not a characteristic of Dušan’s Code only, because legal codes
of other European countries had also emerged in the reception
or Roman law.
Even though the historical science implies to the political
power of emperor Dušan, incarnated in a wide teritory which
was a part of his empire, the author of this paper believes that
the source of his power lies in the Code itself. Namely, many
rulers had used both their military and organizational skills to
create a state, even empire (e.g. Attila, the Hun leader). Needless
to say, only few of them had managed to leave a permanent
legal trace in the form of a law, let alone Codes. This is why the
emperor Dušan is so signiﬁcant and every jurist in Serbia should
be thankful for. Never mind the Roman state having given its’
contribution to the development of culture, art, military doctrine,
it is the law that the Romans succefully built to perfection that
gives the special glow to the signiﬁcance to the Roman empire.
Keywords: emperor Dušan, Code, legal provision, The Middle
Ages, corporal punishment, death penalty, Byzantine,
Serbia.

Овај рад је примљен 14. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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РАТНИ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ
СТАНОВНИШТВА ИЗВРШЕНИ ЗА
ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА У
БЕОГРАДУ 1941-1944.
Сажетак
У чланку се обрађује међународно правни аспект ратних злочина који су извршени у Београду за време немачке
окупације 1941-1944. године. Немачка војска, Гестапо као и
квислиншка Специјална полиција су за време наведене окупације извршили масовне ратне злочине над цивилним становништвом Београда. Ратни злочини су почели бомбардовањем Београда 6. априла 1941. године, када је погинуло око
5.000 цивила, порушено 50% целокупног стамбеног фонда и
уништена највећи део инфраструктуре. Немачки окупатор
одмах почиње са прогоном, хапшењем и убијањем Јевреја и
Рома, и доношењем расистичких закона. Немачки окупатор
формира концентрациони логор на Сајмишту и на Бањици, где су били затворени Јевреји, Роми, антифашисти,
левичари, комунисти и сви који нису одобравали немачку
окупацију. Сва наведена лица нису могла да буду хапшена,
затварана у логор и убијана, јер за то нису постојали било
какви међународно правни основи. У Јајинцима се врше масовна стрељања чији број никада неће бити утврђен, али
реалне процене су преко 120.000 убијених. Немачка окупа*

Редовни професор, Факултет за пословно-индустријски менаџмент и право,
Универзитет Унион- Никола Тесла, Београд.
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ција Београда од 1941. до 1944. године је најтежи период
у хиљадогодишњој историји Београда. Сви ратни злочини који су извршени од стране немачког окупатора као и
од стране колабрациониста били су противни постојећем
међународном праву, Хашким конвенцијама из 1907. године
и Женевским конвенцијама из 1929. године које је Немачка
била потписник.
Кључне речи: Београд, окупација, ратни злочини, бомбардовање, концентрациони логори, специјална
полиција.

УВОД
Други светски рат је почео, као што је опште познато,
1. септембра 1939. године када је нацистичка Немачка напала Пољску. Врло брзо скоро читава Европа је била окупирана од нацистичке Немачке сем Енглеске, која је одолевала
немачким нападима. Краљевина Југославија је покушавала
одуговлачењем путем преговора са Немачком и потписивањем Тројног пакта 25. марта 1941. године да избегне агресију и окупацију. Међутим, војним пучем од 27. марта 1941.
године била је запечаћена судбина Краљевине Југославије,
јер је већ 6. априла 1941. године Немачка напала Југославију
која је капитулирала 17. априла 1941. године.31
Први ратни злочин који је извршила нацистичка Немачка према тадашњој Краљевини Југославији била је агресија на Краљевину Југославију 6. априла 1941. године, која
ничим није била изазвана нити је Југославија било којој
држави претила или је напала. Наведена немачка агресија
на Југославију је извршена и без било какве објаве рата,
што је било предвиђено међународним конвенцијама као и
међународним обичајним ратним правом. 32
31 Никола Миловановић: Војни пуч и 27. март 1941, Београд, 1981; Бранко Петрановић, Никола Жутић: „27. март 1941“ Тематска збирка докумената, Београд, 1990.
32 Борис Кривокапић: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Београд, 2010, стр. 30-31; Миодраг Сукијасовић: Појам агресије
у међународном праву, Београд, 1967, стр. 201-225; Никола М. Мишљеновић:
Дефиниција агресије - магистарска теза, Београд, 1999, стр. 19-28.
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БОМБАРДОВАЊЕ БЕОГРАДА
Агресију на Краљевину Југославију нацистичка Немачка је почела 6. априла 1941. године бомбардовањем Београда, иако је Београд био проглашен за отворени град који
није бранила војска. Приликом овог бомбардовања Београда погинуло је неколико хиљада цивилног становништва, а
преко десетак хиљада је било рањено. Тачан број погинулих
и рањених цивила у Београду никада није утврђен. Наше
процене су да је број од 2.500 до 5.000. погинулих. Војни
аташе немачке амбасаде у Београду Рудолф Тусен наводи у
свом извештају да број погинулих према подацима градске
управе износи 4.000.1
Уништен је велики број јавних зграда, на стотине
инфраструктурних објеката, саобраћајница, аеродром Београд, неколико музеја, радио станица Београд, главна пошта,
Белгијско посланство, Немачко посланство, водоводне инсталације, електричне централе, железничке станице, зграде
разних министарстава, градска поликлиника, више болница,
амбуланте, апотеке, фабрике, предузећа, више здравствених
установа, више универзитетских зграда, више основних и
средњих школа, културне установе, Народна библиотека,
Народно позориште, споменика културе, приватних кућа и
станова. Према попису који је на захтев окупационих немачких власти извршен у току месеца маја 1941. године укупан
број порушених и оштећених зграда износио је 9.365, што
је тада износило скоро 50% целокупног стамбеног фонда
Београда. 2
Бомбардовање немачка авијације је почело у недељу 6.
априла 1941. године рано ујутро око шест часова и нико од
становника није био опоменут путем сирена да се склањају
у склоништа или подруме, тако да је велики број становника
страдао у самим зградама немајући могућност да се склоне макар у подруме. Иначе ово безобзирно бомбардовање
без икаквог избора циљева и цивилних објеката трајало је у
више махова читав дан.
1

2

Анђелија Драгојловић: “Обим разарања града, људске и материјалне жртве
априлског бомбардовања 1941.“ , Бомбардовање Београда у Другом светском
рату, Београд, 1975, стр. 20-22.
Ибидем: стр. 23-28.
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Бомбардовање Београда од стране нацистичке Немачке
је са међународноправног аспекта био ратни злочин против
цивилног становништва. 1
Наведено бомбардовање Београда од стране авијације
нацистичке Немачке није било једино бомбардовање града
Београда за време немачке окупације 1941-1944. године. У
пролеће 1944. године савезничка англо-америчка команда је
одлучила да се систематски изврши бомбардовање Београда, као важне раскрснице саобраћајних путева и као врло
важно стратегијско место Немаца, јер Немци су користили
друмове, железничке пруге, као и реке Дунав и Саву где су
пловили немачки и мађарски ратни бродови. Савезници су
планирали да бомбардују војне циљеве у Београду, касарне,
мостове, железничку станицу, војна складишта, аеродром,
касарне, складишта бензина и нафте. Овакав план савезници нису спровели, него су 16. и 17. априла 1944. године Београд бомбардовали са око 600 великих четворомоторних
бомбардера са велике висине без икакве контроле и то тзв.
«тепих» бомбама по цивилним циљевима. Последица овог
дводневног бомбардовања је био велики број погинулих и
рањених цивила као и велики број уништених зграда, станова и многих јавних објеката. Према немачким подацима,
број погинулих цивила у Београду био је 1.160, као и 343 немачка војника и 96 италијанских војника.2 Број рањених није
био наведен, али је сасвим извесно да их је било неколико
хиљада. Логор на Сајмишту је био бомбардован 17. априла
1944. године, којом приликом је погинуло 60, а рањено 150
логораша. После овог бомбардовања логор на Сајмишту је
затворен, а логораши су пресељени и новоосновани логор
на Звездари у Београду.3
1

2

3

Смиља Аврамов: Међународно јавно право, Критичка научна мисао о међународном јавном праву и међународним односима, Београд, 2011, стр. 663-665;
Fritz Kalshoven: Beligerent Represals, Leyden, 1971, стр. 163. Јелена Ђ. Лопичић: Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. КЗ СРЈ, Београд, 1999, стр. 28-29.
Јован Марјановић: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала,
Београд, 1964, стр. 300-303; Ђорђе Станковић: „«Ревизионисти» и савезничко
бомбардовање Београда 1944. године,“, Војно-историјски гласник, бр. 1-2, Београд, 2006, стр. 138.
Јован Марјановић: „Англо-америчко бомбардовање“, Бомбардовање Београда у Другом светском рату, Београд, 1975, стр. 47-48.
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Савезничко бомбардовање Београда настављено 21. и
24. априла 1944. године, 6. јуна 1944. године, почетком јула
1944. године и последње 3. септембра 1944. године. Сва наведена бомбардовања су имала за последицу велики број погинулих и рањених цивила, чији број никада није утврђен,
као и велика оштећења јавних објеката, станова и кућа. 4
Савезници су 1944. године поред Београда бомбардовали Ниш 5, Лесковац,6 Крагујевац, Краљево, Ћуприју, Смедерево, Земун, Поповац код Параћина, Подгорицу и Никшић.7
Објективно посматрајући, није постојао ни један војно
стратегијски разлог да се Београд бомбардује, јер, у самом
граду нису постојали немачки војни објекти. Сви већи војни
објекти налазили су се изван Београда. Бомбардовањем су
практично уништавани цивилни објекти, убијани и рањавани цивили који нису имали никакве везе са немачким окупатором, напротив они су били њихове жртве. Врхунац ових
ратних злочина представља бомбардовање концентрационог
логора Сајмише, где су били жртве логораши а не Немци.
Наведена савезничка бомбардовања Београда од 16.
априла до 3. септембра 1944. године са међународноправног
аспекта представљају ратне злочине против цивилног становништва. Јер, таква бомбардовања цивилних циљева нису
дозвољена по међународним конвенцијама и међународном
обичајном ратном праву. Несхватљиво је да нико од наредбодаваца као и од непосредних извршилаца ових бомбардовања који су извршили ратне злочине није никада одговарао.
Иначе у нашој историографији постоје различита мишљења
ко је одговоран, односно ко је наредбодавац за савезничко
бомбардовање Београда и других градова у Србији 1944.
године. 8
4
5
6

7
8

Ибидем,стр. 48-49.
Драгољуб Ж. Мирчетић: Ваздушна бомбардовања Ниша у Другом светском
рату 1941-1944, Ниш, 1996.
Хранислав Ракић, Живан Стојковић: Бомбардовање Лесковца, Лесковац,
1994; Момчило Павловић, Верољуб Ракић: Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944, Студија и документи, Лесковац, 1995.
Бранислав Ковачевић: Савезничко бомбардовање Црне Горе 1943-1944, грађа,
Подгорица, 2003.
Ђорђе Станковић: „«Ревизионисти» и савезничко бомбардовање Београда
1944. године,“, Војно-историјски гласник, бр. 1-2, Београд, 2006 стр. 131-146;
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Нема сумње да извршиоци ових масовних ратних злочина су англо-америчка авијација, јер без обзира на наређења
њихове врховне ваздухопловне команде они су несумњиво
имали поуздане податке и непосредни увид да су у питању
градови са цивилним становништвом и да то нису војни
објекти и војни циљеви. Уосталом, англо-америчка авијација
је у Другом светском рату вршила масовна бомбардовања
немачких градова (Хамбург, Дрезден, Лајпциг, Нирнберг и
читав низ градова у Рурској области) које су у потпуности
разорили уз огромне цивилне жртве. Оправдање за ова бомбардовања су наводили да је то реторзија за бомбардовање
Лондона, Ковентрија и других енглеских градова и лука. Врхунац бомбардовања градова за време Другог светског рата
извршили су Американци 1945. године када су бацили атомске бомбе на градове Хирошиму и Нагасаки у Јапану који
су у потпуности уништени, а број цивилних жртава никада
није тачно утврђен, али поуздано износи неколико стотина
хиљада погинулих, као и још толико рањених и који су од
последица радијације деценијама касније умирали. Такође и
за сва ова бомбардовања нико никада није одговарао.
Када смо код бомбардовања Београда прилика је да
се подсетимо и на агресију деветнаест држава НАТО-а на
Савезну Републику Југославију која је почела 24. марта 1999.
године и трајала све до 10. јуна 1999. године. Београд је тада
свакодневно и дању и ноћу бомбардован, којом приликом
нанета велика материјална штета на великом броју инфраструктурних објеката, и да је у Београду погинуло неколико
стотина цивила и неколико хиљада је било рањено.9
И ово бомбардовање је класичан ратни злочин
извршен против цивилног становништва, као и агресија која
је извршена без сагласности Савета безбедности Уједињених нација. Иако су биле поднете кривичне пријаве Савезне
Републике Југославије као и разних међународних организација Тужилаштву Међународног кривичног трибунала у
Хагу, Тужилаштво је све пријаве одбацило сматрајући да
нема кривичних дела.

9

Милосав Самарџић: Крвави Васкрс 1944.: Савезничка бомбародвања српских
градова, Београд, 2011, стр. 23-71.
NATO Crimes in Yugoslavia Doсumentary Evidence 25. March-24. April 1999,
Belgrade, May 1999.
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Још на почетку агресије у априлу 1941. године нацистичка Немачка је врло јасно и отворено показала да се неће
придржавати међународног ратног права из Хашких међународних конвенција из 1907. године и Женевских међународних конвенција из 1929. године, а које је Немачка потписала
и усвојила. Наводимо само два случаја тог кршења наведених међународних конвенција. Немачка војска СС Дивизија
«Дас Рајх» и пук «Дојчланд» је 10-12. априла 1941. године у
Алибунару стрељала 30 заробљених југословенских војника
и официра, и немилосрдно убијала цивилно становништво.
Затим, у Панчеву војници пука «Грос Дојчланд» су без
икаквог разлога убили 6 југословенских ратних заробљеника и више њих теже или лакше ранили. 10
Сасвим је извесно и очигледно да се још на самом
почетку агресије на Југославију манифестовао и испољио
злочиначки дух нацистичке немачке војске која је масовно
кршила међународно ратно право и масовно вршила ратне
злочине. Тада у априлском рату нису постојали партизани
и непризнавање зараћене стране од стране Немачке, него је
југословенска регуларна војска бранила своју независност
и мирно цивилно становништво које никог није нападало.
Овакав злочиначки дух нацистичке немачке војске који је
имао геноцидни карактер према српском народу испољен је
од првих дана окупације Београда априла и маја 1941. године
па све до последњих дана месеца октобра 1944. године.
После капитулације Краљевине Југославије настаје
окупација Београда и читаве државе од стране немачке
војске. Београд је био под немачком окупацијом све до 20.
октобра 1944. године када је био ослобођен заједничком
борбом Народноослободилачке војске Југославије и војних
јединица Совјетске Црвене армије. Наведени временски период немачке окупације града Београда био је несумњиво
најтежи у својој хиљадугодишњој историји.
Као што смо навели, Београд је после априлског бомбардовања био тешко разрушен, без електричне енергије,
воде, градског саобраћаја као и насталом оскудицом хране
и животних намирница. Окупатор је већ 14. априла 1941.
10 Јелена Ђ. Лопичић-Јанчић: Ратни злочини против ратних заробљеника: судска пракса, Београд, 2005, стр. 23-25.
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године објавио први плакат са прогласом којим је уведен
полицијски час од 21 час увече до 5 часова ујутро. Забрањено је свако састајање, одржавање зборова, демонстрација,
штрајкова, издавање и лепљење плаката, слушање ненемачких радио станица и друго. Окупатор је одредио и курс од
20 динара за једну немачку марку.11 Постојећи дневни листови ПОЛИТИКА, ПРАВДА и ВРЕМЕ престали су да излазе.
Лист НОВО ВРЕМЕ почео је да излази 16. маја 1941. године
који је био гласило квинслиншке владе. Окупатор је заузео
и Радио Београд који је радио на средњим и кратким таласима, и преко ове радио станице емитовао свој окупаторски
програм.12 У Београду за сво време окупације владала је несташица хране, огрева, одеће, обуће, лекова и свих других
неопходних потребштина за нормалан живот. Цветала је
црна берза и шверц свих могућих ствари и артикала почев
од хране па до цигарета.13
У Београд као и у остале делове Србије одмах после
капитулације Краљевине Југославије у априлу 1941. године
долази велики број избеглица Срба из Хрватске, Босне и
Херцеговине, Војводине, Македоније и са Косова и Метохије, бежећи од усташа, Мађара и Албанаца.14 Поред наведених Срба избеглица, немачки окупатор је из Словеније
протерао у Србију десет хиљада избеглица. Србија и Београд је и поред веома тешког економског стања и велике
глади прихватила све избеглице из Словеније и свих других
делова Југославије.
Одмах после потписивања акта о капитулацији немачки окупатор је предузео мере да се у окупираној Србији
успостави што пре једна квинслиншка управа по искуству
које су већ имали у покореним и окупираним државама у
Европи. Тако је 30. априла 1941. године формирана тзв. «Влада комесара» на чијем је челу био Милан Аћимовић, бивши министар унутрашњих послова у влади Милана Стоја11 Јован Марјановић: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964, стр. 141.
12 Ибидем, стр.72.
13 Ибидем, стр. 207-210.
14 Милош Хамовић: Избјеглиштво у Босни и Херцеговини 1941-1945, Београд,
1999.

216

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2015, год ХI vol. 24

стр. 209-233

диновића. Пре образовања ове «Владе комесара» окупатор
је поставио за градоначелника Београда Драгомира-Драгог
Јовановића полицијског функционера, а за председника општине Земун Немца Др Ханса Мозера.15
Пошто се у јулу и августу у Србији раширио партизански устанак немачки окупатор је 29. августа 1941. године заменио владу Милана Аћимовића са владом Милана Недића,
бившег армијског генерала, са циљем да се Србија умири и
устаници поразе. У том циљу квинслишка влада је тада имала 5.000 жандара, помоћне оружане снаге од 1.000 војника,
Љотићев Добровољачки корпус, као и специјалну полицију.

РАТНИ ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ
Као што смо навели, у окупираном Београду су већ у
јулу 1941. године почеле бројне саботаже и диверзије, немачки окупатор је већ 17. августа 1941. године у центру Београда на Теразијама обесио пет родољуба (Ратко Јовић из
села Дрлупе, Велимир Јовановић из села Парцана, Милош
Покрајац студент из Београда, Јован Јанковић и Светислав
Милин из Београда) и оставио их да висе на електричним
стубовима као опомену свим другим Београђанима који се
буду супроставили немачком окупатору.16
Почетком августа 1941. године немачки окупатор у
сарадњи са комесарском владом Милана Аћимовића написали су Апел српском народу, у коме врло оштро осуђују
устанике и захтевају да овај Апел потпишу сви значајнији
српски интелектуалци, универзитетски професори, академици, књижевници, уметници. Вршен је велики притисак,
претње и уцене па је један број најистакнутијих српских
интелектуалаца потписао тај Апел. Међутим, и поред великих претњи један број српских интелектуалаца је одбио да
потпише тај Апел. То су били поред осталих: Милош Ђурић,
Исидора Секулић, Иво Андрић, Миливоје Костић и Сретен
Стојановић. 17
15 Историја Београда, одговорни уредници Никола Тасић, Миодраг Драганић,
главни уредник Здравко Антонић, Београд, 1995, стр. 414.
16 Ибидем, стр. 425.
17 Ибидем, стр. 425.
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Почетком новембра 1941. године Гестапо и квинслишка
полиција су ухапсили преко 400 људи и то представнике
српске интелигенције и сви су затворени у концентрационом логору на Бањици. То су били познати јавни радници,
научници, професори универзитета, академици, књижевници, лекари, адвокати, бивши министри, уметници, генерали,
привредници. Наводимо само неке: Александар Белић, председник Српске академије наука, Синиша Станковић, Милош
Ђурић, Јован Ердељановић, Виктор Новак, Михаило Илић,
Никола Вулић, Иван Ђаја, Миодраг Ибровац, Видо Латковић, Ристо Стијовић, Букић Пијаде, Владислав Рибникар,
Првислав Грисогоно, Александар Дероко, Драгаш Денковић, Никола Ђоновић, Тома Живановић, Петар Колендић,
Александар Леко, Ђура Поповић, Михаило Чубински, Васо
Чубриловић, Ксенофон Шаховић, Душан Кусовац, Јаков Бајлони, Борислав Т. Благојевић, Вељко Петровић и други. Задржавање у логору је било различито. Неки су после краћег
времена пуштени, а већина је остала дуже време. Један број
је изведен и стрељан са групама осталих затвореника: Др
Ђорђе Тасић, Др Михаило Илић, Др Милорад Ђорђевић,
Воја Ђорђевић, Гојко Терић и Др Букић Пијаде. 18
У вршењу масовних ратних злочина у окупираном Београду учествовали су и домаћи фолксдојчери, који су се
одмах по настанку окупације нагло досељавали у Београд,
тако да их је било 25.000. Сви ови фолксдојчери су били у
саставу окупаторске власти, било као тумачи или у служби
Гестапоа, а касније у саставу СС дивизије «Принц Еуген».
Већина ових фолксдојчера су били ратни злочинци, и најистакнутији од њих је био Петер Кригер из Црвенке, заменик
команданта концентрационог логора на Бањици. 19
Веома важан фактор у окупираном Београду представљала је специјална полиција, која је имала преко 1.500
агената. Специјална полиција је поседовала предратне спискове и картотеку са подацима комуниста, Јевреја, Рома, масона, симпатизера савезника, родољуба, патриота, левича18 Јован Марјановић: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964, стр. 181;
19 Венцеслав Глишић: „Злочини нациста у Београду 1941-1944“, Београд у рату
и револуцији 1941-1945, Београд, 1971, стр.184-185.
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ра, интелектуалаца, и свих могућих сумњивих лица који су
симпатизери комуниста и савезника. Специјална полиција
је имала свакодневну сарадњу са окупаторском Службом
безбедности званични назив Ајнзац групе (Einsatzgruppen)
и Гестапоом. Сарадња се огледала у достављању спискова са
именима и адресама Јевреја Гестапоу који је вршио хапшења
и одводио их у логор код Аутокоманде и на Сајмиште, а затим на стрељања у Јајинцима. Јер, Гестапо није има потпуни
списак Јевреја, поготово једног броја Јевреја који су имали
српска презимена као и Јевреја из мешовитих бракова. Поред тога Специјална полиција је вршила масовна хапшења
комуниста, Јевреја, Рома, масона, левичара, интелектуалаца,
студената и свих који су по њиховој оцени били прозападно или просовјетски оријентисани или противници немачке
окупације. У том циљу су поставили бројне плаћене доушнике по читавом Београду који су им достављали бројне
информације. Специјална полиција је поред осталог имала
учешће и у управљању Бањичким логором, вршила одабир
жртава за одмазде и последњих месеци вршила стрељања. 20
Први на удару немачких окупатора су били Јевреји и
Роме. Немачки окупатор је 31. маја 1941. године доноси Наредбу немачког војног заповедника која се односи на Јевреје
и Роме. У последњем члану наведене наредбе су прописане
казнене мере, где се наводи: « Ко се успротиви одредбама
ове Наредбе биће кажњен затвором и новчаном казном, или
једном од ове две казне. У тешким случајевима казниће се
робијом или смрћу.» 21 То је типичан расистички закон који
предвиђа припрему тзв. «коначног решење Јеврејског питања.» Прикупљају се подаци и врши регистрација Јевреја
и Рома где ће врло брзо бити ухапшени и одведени у концентрациони логор код «Топовских шупа» на Аутокоманди
у Београду и на Сајмиште у Земуну. Окупатор са својим
20 Бранислав Божовић: „Специјална полиција у окупираном Београду - општи
приказ“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971, стр. 129-138;
Бранислав Божовић: Специјална полиција у Београду 1941-1945, Београд,
2003, стр. 36-47.
21 Лазар Ивановић: „Јеврејско питање у Београду за време окупације 1941-1944“.
године, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971, стр. 189-197;
Бранислав Божовић: Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944, Београд, 2012, стр. 294-299.
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помагачима одмах врши масовну пљачку и крађу јеврејске
непокретне и покретне имовине. Немачки окупатор заузима
јеврејске радње, предузећа, пословне просторе, магацине и
станове у које се усељавају Немци и њихови помагачи.22
Постоје бројне наредбе нацистичке немачке врховне
команде као и других команди у окупираној Југославији
немачкој војсци да врше репресалије и ратне злочине над
цивилним становништвом, ратним заробљеницима, рањеницима и болесницима. Главнокомандујући немачки генерал у
окупираној Србији Франц Беме издао је следеће наређење: «
Буде ли губитака међу немачким војницима или фолксдојчерима, територијални команданти закључно са командантима пука, наредиће одмах стрељање противника тако да се
стреља: за сваког убијеног немачког војника или фолксдојчера (мушкарца, жену или дете) 100 заробљених талаца, за
сваког рањеног немачког војника или фолксдојчера 50 заробљеника или талаца.»23
На основу наведених наредби немачке војске немачки
окупатор је само у Србији до почетка децембра 1941. године
убио преко 20.000 људи, највише цивилног становништва, а
затим заробљене, рањене и болесне партизане које су заробили. 24
Акције које су вођене у окупираном Београду против
нацистичких окупатора као и њихових помагача почеле су
у лето 1941. године и трајале у континуитету све до ослобођења Београда 20. октобра 1944. године. Организатор ових
акција била је Комунистичка партија Југославије која је била
у илегали у окупираном Београду. Врсте, облици, начини и
методи акција и оружаног отпора и борби били су веома
22 Kristofer Brauning (Christopher R. Browing): Коначно решење у Србији - ЈУДЕНЛАГЕР на Сајмишту - Студија случаја, Јеврејски историјски музеј Зборник 6, Београд, 1992, стр. 407-423; Др Венцеслав Глишић: Терор и злочини
нацистичке Немачке у Србији 1941-1944, Београд, 1970, стр. 81-93; Јаша Алмули: Страдање и спасавање српских Јевреја, Београд, 2010, стр. 25-33.
23 Венцеслав Глишић: Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1944,
Београд, 1970, стр. 62-63; Миливој Деспот: „Три документа из Титовог војног
дјела који се тичу ратног права“, Билтен Правне службе ЈНА, број 3, Београд,
1977, стр. 17-18.
24 Венцеслав Глишић: Терор и злочини нацистичке немачке у Србији 1941-1944,
Београд, 1970, стр. 73-80.
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разноврсни. Јер, у Београду се није могао применити партизански или герилски рат који се водио ван градова и села у
планинама, пошто је био у питању град. Затим, у Београду
је била сконцентрисана огромна немачка војна, полицијска
и безбедносна сила против које се није могла предузимати отворена оружана борба, нити су илегалци имали толико оружја да би се супроставили немачкој војсци. Већина
илегалаца су били омладинци, студенти и ђаци који нису
служили војску и били су необучени за оружану борбу и руковање оружјем, али су имали храброст и неустрашивост у
борби против окупатора и домаћих квислинга. Овоме треба
додати и доста бројне и јаке квислиншке јединице Недићеве
државне страже и специјалне полиције. 25
Навешћемо само неке облике отпора и акција које су
вршене према окупаторској војној сили у окупираном Београду као и према квинслишким војним и полицијским
снагама. Акције су најчешће изводили организовано мање
групе омладинаца припадника Савеза Комунистичке омладине Југославије. Генерална директива Комунистичке партије Југославије је била да се на све могуће начине нанесе
што већа штета окупатору и њиховим помагачима, почев од
материјалне штете па све до оружаних акција, разних врста
диверзија и саботажа. Прве акције су биле стихијског карактера и почеле су одмах после капитулације и то разношењем
разног војног и цивилног материјала, нарочито хране и одеће
из војних магацина и складишта, а који је по постојећем
ратном праву требао да припадне окупатору као ратни плен.
На овај начин нанета је штета немачком окупатору који није
запленио највећи део постојеће војне опреме.
Пошто је окупациона власт као и квислиншка власт
вршила велику непријатељску пропаганду нарочито путем
дневне и недељне штампе, плаката и разних писаних и штампаних објава, разним књигама и брошурама, акције су биле
усмерене на паљење штампе, часописа и брошура на киосцима где се продавала, цепање и шарање плаката и објава.
Наведене акције се огледају и у масовним писањем разних
25 Сретеније Зоркић: „Терор у Београду за време непријатељске окупације“, Годишњак града Београда, књ. VI, Београд, 1959, стр. 459-460.
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парола које су биле уперене против немачког окупатора као
и колаборациониста. Већ у првој половини јула 1941. године
извршене су прве саботаже: сечење немачких телефонских
каблова. Затим, биле су значајне акције у паљењу немачких
војних и других возила, паљење гаража, складишта бензина
и нафте. Колико су ове акције биле бројне па и спектакуларне јер се радило о паљењима и експлозијама, је чињеница
да је само за десет дана јула 1941. године у Београду било
запаљено 200 аутомобила и камиона. Поред наведеног, саботаже и диверзије су била извршене на железници, разним
фабрикама, предузећима и другим привредним објектима
који су били важни и који су радили за окупатора.26
Комунистичка партија која је била у дубокој илегали је већ почетком августа 1941. године поседовала своју
илегалну штампарију, која је штампала први број Билтена
Главног штаба Народноослободилачких партизанских одреда Југославије, као и разне летке, плакате, брошуре и друге
штампане материјале. У окупираном Београду је постојало
неколико илегалних штампарија које нису никада биле откривене од стране окупатора и специјалне полиције. 27
У окупираном Београду постојала су већ од почетка
окупације дипломатско-конзуларна представништва страних
држава, конзулат САД, као и конзулат Швајцарске који су
постојали и пре окупације. Постојале су дипломатске мисије држава Тројног пакта Италије, Мађарске, Бугарске и
Румуније. Затим, постојали су конзулати марионетских влада: Конзулат Независне Државе Хрватске, Конзулат Данске,
Конзулат Норвешке и Конзулат Вишијевске Француске.28
26 Јован Марјановић: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964, стр. 110-121; Милица Рајчевић: „Облици акција и методе отпора
против окупатора и квислинга у Београду 1941-1944“, Београд у рату и револуцији 1941-1945, Београд, 1971, стр. 69-73.
27 Владимир Дедијер: Партизанске штампарије, Београд, 1945, стр. 20-41; Јован Марјановић: Београд на основу сакупљеног и обрађеног материјала, Београд, 1964, стр. 265-270; Брана Перовић: „У штампарији Покрајинског комитета“, Град борбе и слободе 1941-1944, Београд, 1964, стр. 185-194; Радомир
Герић: „Рад у илегалној штампарији 1941. у Београду“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961 стр. 161-167.
28 Мухарем Кресо: Њемачка окупациона управа у Београду 1941-1944. (са освртом на централне окупационе команде и установе за Србију, Југославију и
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Са међународноправног аспекта наведене дипломатско-конзуларне мисије у Београду држава које су окупирале Југославију, као и марионетских међународноправно непризнатих држава нису имале никакав међународноправни
легитимитет.
Период немачке окупације Београда од 12. априла
1941. године па све до 20. октобра 1944. године представља
несумњиво најтежи и најтрагичнији период у хиљадугодишњој историји града Београда. Број убијених и рањених
током окупације Београда се никада неће тачно утврдити,
али процене су заиста стравичне: убијених преко 120.000
хапшених, мучених, малтретираних још тридесетак хиљада.
Не зна се број лица која су у великом броју умирала услед
глади, заразних болести, немања лекова и одсуства неопходне медицинске помоћи.
Пре рата у Београду је било око 12.000. Јевреја, а преживело је свега 1.115. београдских Јевреја, бекством из Београда, или одласком у партизане. У логору Сајмиште је
прошло преко 10.000 Јевреја. Убијено је у камиону-душегупки у пролеће 1942. године преко 7.500 Јевреја углавном
жена и деце.29
У концентрационом логору Сајмиште су били затворени цивили Јевреји из Београда, који су на превару стављани у специјални камион, душегупку специјално за то направљен и допремљен из Немачке и гасом угушени. Затим
су превезени на стрелиште у село Јајинце код Београда, где
су бацани у заједничке масовне гробнице.30 После само једне
године немачке окупације Србија је била према наводима
немачког званичника пуковника Емануела Шефера: « Београд је једини велики европски град који се ослободио Јевреја» а његова полицијска служба Sipo-SD Dienststelle била
Балкан), Београд. 1979, стр. 78; Александар Војиновић: НДХ у Београду, Загреб, 1995, стр. 30-31.
29 Кристофер Браунинг (Christopher R. Browing): „Коначно решење у Србији ЈУДЕНЛАГЕР на Сајмишту - Студија случаја“, Јеврејски историјски музеј
Зборник 6, Београд, 1992, стр. 423; Милан Спасојевић: „Кућа смрти на Сајмишту“, Град борбе и слободе Београд 1941-1944, Београд, 1964, стр. 205-218.
30 Бранислав Божовић: Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944,
Београд, 2012, стр. 88-90; Беата Ниман: Мој добри отац, Живот са његовом
прошлошћу, Биографија мог оца злочинца, Београд, 2012.
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друга изван Немачке која је своју територију прогласила за
«јуденфрaj (judenfrei)» у склопу «коначног решења јеврејског
питања». 31
Логор Бањица је био највећи концентрациони логор у
Србији. У литератури се наводи да је кроз тај логор прошло од 30 до 80 хиљада људи из свих крајева Србије. Поред
заробљених, рањених и болесних партизана, њихових симпатизера у логор на Бањици немачки окупатор уз сарадњу
квислиншке специјалне полиције је хапсио и цивилно становништво и држао као таоце и служио као резерву за стално слање на губилиште у Јајинцима у околини Београда где
је убијено преко 100.000 људи. Немачки подаци указују да
је убијено 127.000. људи. Квислиншка специјална полиција
је достављала Гестапоу спискове комуниста, Јевреја, Рома,
левичара, патриота, угледних интелектуалаца, православних
свештеника, про западних грађанских политичара, студената, ђака и свих лица за које су они процењивали да су
сумњиви, који су хапшени и послати у логор на Бањици.
Неутврђен број ухапшених лица често је после хапшења директно спроведен у Јајинце где су их стрељали и бацали у
масовне гробнице. Стрељања у логору на Бањици вршена
су све до 8. септембра 1944. године, а логор је распуштен 3.
октобра 1944. године. 32
Капацитет логора на Бањици је био 5.000 логораша,
али тај број је често био већи. Стрељање логораша су била
свакодневна. Командант логора је био гестаповац Фридрих,
а његов помоћник је био Петар Кригер фолксдојчер из Цр31 Кристофер Браунинг (Christopher R. Browing): „Коначно решење у Србији
- ЈУДЕНЛАГЕР на Сајмишту - Случај студија“, Јеврејски историјски музеј
Зборник 6, Београд, 1992, стр. 426; Лазар Ивановић: „Јеврејско питање у Београду за време окупације 1941-1944. године“, Београд у рату и револуцији
1941-1945, Београд, 1971, стр. 196-198; Бранислав Божовић: Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944, Београд, 2012, стр. 83-87; Владимир
Жугић: Ратни злочини окупатора и њихових помагача у Југославији 19411945. године, Пријепоље, 1988, стр. 56-58.
32 Сима Беговић: Логор Бањица 1941-1944, Београд, 1989; Сима Беговић: Логор
Бањица 1941-1944, Београд, 1989; Новка Вуксановић: „Логор на Бањици,“ Годишњак града Београда, књ. IV, Београд, 1957, стр. 563-570; Драгица Лазаревић, Милица Рајчевић, Убавка Вујошевић, Радунка Милановић: „Хронологија
напредног радничког и народноослободилачког покрета Београда“, Годишњак
града Београда, књ. VI, Београд, 1959, стр. 855-870.
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венке, свакако највећи џелат у логору. Шеф логора био је
злогласни Светозар Вујковић. Већ новембра 1943. године
немачки окупатор настоји да прикрије масовна стрељања у
Јајинцима, па су почели са ископавањем и спаљивањем лешева. Спаљивање је трајало све до 2. априла 1944. године.
Спаљено је око 68.000 лешева. 33
Немачки окупатори и њихови домаћи помагачи квинслиншка Специјална полиција током читаве окупације су
створили стални оправдани страх код обичног, потпуно
невиног становништва о хапшењима и слању у логор на
Бањици, где их је чекала пре или касније у највећем броју
случајева смрт. 34
Концентрациони логор на Сајмишту као и концентрациони логор на Бањици су били у потпуности противни
са аспекта постојећег међународног ратног права. Јер, сви
логораши који су хапшени и спроведени у наведене концентрационе логоре нису могли ни по каквом међународноправном основу да буду ухапшени, спроведени и те логоре и на
крају стрељани на стратишту у Јајинцима. Наиме, радило
се о цивилном становништву, деци, женама, старцима, који
никако нису могли да имају било какав војни третман да би
се приказали као ратни заробљеници. Што се тиче Јевреја,
у питању је било познато физичко истребљење које је нацистичка Немачка спроводила и читавој окупираној Европи и
то је био геноцид.
Окупацију Србије укључујући и Београд нацистичка
немачка окупациона власт је спроводила противно важећем
међународном ратном праву као и Хашким и Женевским
међународним конвенцијама које је и она потписала.
Важно је нагласити да је за улазак совјетских војних
јединица у Југославију потписан 28. септембра 1944. године
Споразум између Националног комитета ослобођења Југославије и Врховног штаба Народноослободилачке војске и
33 Владимир Жугић: Ратни злочини окупатора и њихових помагача у Југославији 1941-1945. године, Пријепоље, 1988, стр. 50-56.
34 Андрија Раденић:,,Методи немачке и квислиншке страховладе у Београду
1941. године“, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961, стр. 327367; Сретеније Зоркић: „Терор у Београду за време непријатељске окупације,“
Годишњак града Београда, књ. VI, Београд1959 стр. 459.
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партизанских одреда Југославије и представника Совјетске
војске у граду Крајова у Румунији о заједничким борбеним
операцијама против немачких и мађарских трупа. Наведеним Споразумом је прецизирана заједничка борба против
немачког и мађарског окупатора, као и привремени улазак
совјетских војних јединица на југословенску територију,
правац кретања Совјетске војске после ослобођења Београда
преко Војводине правац Мађарска. Совјетске војне јединице
ће после извршених оперативних задатака бити повучене из
Југославије. Такође је прецизирано да се на територији на
којој се налазе јединице Црвене армије деловати администрација Националног комитета ослобођења Југославије. 35
Са међународноправног аспекта ово је важна чињеница, јер је тадашња народноослободилачка војска Југославије
имала статус савезника и имала је организовани отпор нацистичкој Немачкој као и велику ослобођену територију која
је била под њеним суверенитетом, тако да је и једна савезничка држава тражила одобрење за улазак на ту територију
и сагласност за борбу против заједничког непријатеља нацистичке Немачке.
За разлику од тада непријатељских држава Румуније,
Бугарске, Мађарске, Литваније, Естоније и Летоније Совјетска држава није тражила никаква одобрења или сагласност за
улазак у те државе јер су биле у питању непријатељске државе, које су имале неколико стотина хиљада својих војника
на Источном фронту и код Стаљинграда и где су вршили
масовне и стравичне ратне злочина над цивилним становништвом, ратним заробљеницима, рањеницима и болесницима. За Пољску и Чехословачку које су биле окупиране
од стране нацистичке Немачке Совјетски Савез није тражио
никакво одобрење и сагласност за улазак на њихову територију из разлога што у тим државама није постојао организовани војни отпор и борба већих размера нити је постојала
слободна територија.
35 Балкански уговорни односи 1876-1996. Двострани и вишестрани међународни
уговори и други дипломатски акти о државним границама, политичкој и војној сарадњи, верским и етничким мањинама, II. том (1919-1945), Приредио
Момир Стојковић, Београд, 1998, стр. 630-631.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Нацистичка окупација Београда од 6. априла 1941.
до 20. октобра 1944. године представља најтежи период у
хиљадугодишњој историји Београда, како по броју жртава
тако и по уништавању и разарању града и инфраструктуре и
привреде, од којих се и до данас у потпуности Београд није
опоравио. Нажалост ни ратну штету Југославија ни Београд
нису успели да надокнаде од нацистичке Немачке.
Већ у септембру 1944. године када је постало извесно
да ће се Београд ослободити од немачке окупације и квислиншке окупаторске власти почела је евакуација и бекство
највећих немачких ратних злочинаца као и домаћих ратних
злочинаца, пре свега припадника Специјалне полиције, особља, иследника и стражара логора на Бањици. Ослобођењем
Београда од немачке окупације 20. октобра 1944. године дошло је до прикупљања доказа од стране надлежних војних
и цивилних органа, о извршеним масовним ратним злочинима над цивилним становништвом, ратним заробљеницима,
рањеницима и болесницима од стране немачке окупационе
војске и полиције као и од квинслишких органа почев од
Специјалне полиције, Српска државне страже, припадника
Љотићевог «Збора» и четника. 36 Велики број наведених
ратних злочинаца успео је да побегне са немачком војском
у Аустрију и Немачку где су се предали англо-америчким
савезницима, рачунајући да ће на овај начин да избегну
кривичну одговорност за масовне ратне злочине. Међутим,
англо-амерички Савезници су извршили екстрадицију већег
броја немачких и квинслишких ратних злочинаца Југославији, где им је суђено за извршене масовне ратне злочине.
Један део немачких ратних злочинаца био је заробљен од
стране Народноослободилачке војске Југославије.
Хиљаду немачких ратних заробљеника било је оптужено за извршење ратних злочина у окупираној Југославији.
Правоснажно је осуђено 922 лица, над 40 је извршена смртна
казна, док је за 52 лица смртна казна замењена временским
36 Алберт Вајс: „Рад комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4, Београд, 1961, стр. 387400.
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затворским казнама.37 Навешћемо само неке немачке ратне
злочинце који су везане за ратне злочине извршене за време
окупације у Београду. Свакако да је један од највећих ратних злочинаца био немачки генерал-пуковник Александар
Лер, који је као командант IV. Ваздушне флоте организовао
и наредио бомбардовање Београда 6. априла 1941. године као
и за читав низ других ратних злочина где је био наредбодавац. За наведене ратне злочине осуђен је на смрт стрељањем.
Адалберт Лончар, генерал мајор немачке војске као фелдкомандант у Београду од фебруара 1942 до октобра 1943.
године у више наврата предлагао немачком заповеднику
окупиране Србије да се изврше стрељања таоца за погибије
и рањавање немачких војника у борби са партизанима. За
наведене ратне злочине осуђен је на смрт вешањем. Турнер
Харалд, бивши шеф војне управе за Србију у рангу генераллајтнанта и Кисел Георг, заменик шефа војне управе за
Србију, што су извршили низ ратних злочина, поред осталог
у споразуму са Драгим Јовановићем изградили концентрациони логор на Бањици и са Гестапоом основали концентрациони логор на Сајмишту, осуђени на смрт стрељањем.
Фукс Вилхелм, бивши пуковник СС и полиције, за време
окупације Србије од априла до децембра 1941. године био
је шеф Ајнзанц групе за Србију, поред низа ратних злочина што је 17. августа 1941. године наредио јавно вешање 5
талаца на Теразијама у Београду да би застрашио становништво, осуђен на казну смрти вешањем. Мајснер Аугуст,
виши вођа полиције и највиши представник рајхсфирера
СС-а Химлера у Србији од фебруара 1942. до пролећа 1944.
године као наредбодавац извршио више ратних злочина у
логору на Бањици, логору Сајмиште, наређивао одмазде за
погинуле припаднике немачке полиције и војске, осуђен на
казну смрти вешањем. 38
37 Мр Милош Гојковић: Историја југословенског правосуђа, Београд, 1999, стр.
148.
38 Детаљније о ратним злочинима немачких окупатора у Београду и Југославији
видети: Др Ђорђе Н. Лопичић: Немачки ратни злочини 1941-1945. пресуде
југословенски војних судова, Београд, 2009; Ратни злочини немачких окупатора у Југославији 1941-1945. године - Пресуде југословенских војних судова,
приредила Др Јелена Ђ. Лопичић, Београд, 2010.
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Jelena Dj. Lopicic Jancic
INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF CIVILIAN
POPULATION IN BELGRADE DURING THE GERMAN
OCCUPATION 1941-1944
Resume
German occupation of Belgrade from 1941 until 1944
represents the most difﬁcult period in its history of a thousand
years. During the bombing of Belgrade 5,000 civilians were
killed, more then 10,000 civilians were wounded, infrastructure
was destroyed as well as 50% of the housing premises. During
the occupation of Belgrade German occupiers committed terror
and war crimes against the civilian population. One of the
ways of committing the war crimes were killing the hostages,
which meant for one killed German soldier, 100 civilians were
killed, and for one wounded German solders 50 hostages were
killed. Occupiers organized concentration camps in Sajmiste
(Fairgrounds) and Banjica, as well as scaffold in Jajinci, where
were killed more than 120,000. people. This was the result of
the German occupation of Belgrade. The entire occupation of
Belgrade from 1941 in 1944 was against the International Law,
the Hague Conventions of 1907 and the Geneva Conventions of
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1929 that Germany signed and that were at force at that time,
but Germany violated them during the occupation.
Keywords: Belgrade, Оccupation, War Crimes, Bombing,
Concentration Camps, Special Police.

Овај рад је примљен 1. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ
И СРБИЈА 1924-2015.
Сажетак
Међународни суд правде је један од шест главних органа Уједињених нација и наследник Сталног суда међународне
правде. Краљевина СХС и Република Србија су више пута
биле страна у поступку пред овим међународним судовима.
Анализа тих процеса и саветодавних мишљења показује да
постоји континуитет негативних одлука и саветодавних
мишљења када се ради о Србији. Краљевина СХС се реалније односила према тој негативној пракси у контексту
заштите својих националних интереса него модерна Република Србија која годинама инсистира на некритичком односу према МСП иако случајеви БиХ против СРЈ, Хрватска
против СРЈ, саветодавно мишљење поводом проглашења
независности такозваног Косова и тужба СРЈ против десет НАТО држава, убедљиво показују да МСП примењује
двоструке стандарде када се ради о Србији.
Кључне речи: Република Србија, међународно јавно право,
Међународни суд правде, НАТО, БиХ, Хрватска, Косово и Метохија
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1. Стални суд међународне правде
Идеја о формирању једног општег правосудног органа који би основале државе је веома стара. Конкретизована
је 1899. године на Првој хашкој конференцији мира када је
основан Стални арбитражни суд или претходник Сталног
суда међународне правде и Међународног суда правде40 (материја је регулисана Конвенцијом о мирном решавању спорова или једном од 13 конвенција које су донете на Првој
хашкој конференцији 1899).41 Највеће заслуге за одржавање
Прве хашке конференције (као и Друге хашке конференције
1907) имао је руски цар Николај II и велики руски правник,
дипломата и познати арбитар Фјодор Мартенс.42 Међутим,
ова чињеница се често због латентне (политички мотиви40 Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд,
2008, стр 537. Према подели општеприхваћеној у модерном међународном
јавном праву арбитража спада у међународне судске органе Правни извори и
правила поступка (из 1907) коришћени пред Сталним арбитражним судом у
великој мери преузети од Сталног суда међународне правде (ССМП) и Међународног суда правде (МСП).
41 Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2012,
стр 746-747.
42 Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд,
2008, стр 608 О Фјодору Мартенсу као правнику, арбитру и дипломати види:
(Фёдор Фёдорович) Мартенс, российский юрист и дипломат, член-корреспондент
Петербургской Академии наук, профессор Петербургского университета,
делегат России на международных конференциях 1874-1907 гг. по проблемам
военного и международного права, член Совета Министерства иностранных
дел России, вице-президент Европейского института международного права,
член «Постоянной палаты третейского суда» в Гааге, автор фундаментального
труда в области международного права «Современное международное право
цивилизованных народов».
В 1855 г. Ф. Ф. Мартенс поступил в Сиротский приют, состоявший при Главном
немецком училище Св. Петра. За отличные успехи в учении он был переведён
из школы сиротского дома в училище, после блестящего окончания которого
продолжил обучение на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета. Во время обучения в университете Мартенс увлёкся уголовным
правом, однако своё выпускное сочинение он посвятил проблемам права
международного — «Об отношениях между Россией и Оттоманской империей
в царствование императрицы Екатерины II». Защитив в 1869 г. магистерскую
диссертацию, Мартенс занял кафедру международного права Петербургского
университета, а вскоре начал преподавать в Императорском училище правоведения
и в Александровском лицее.
В январе 1871 г. Мартенс был утверждён попечителем Санкт-Петербургского
учебного округа в звании штатного доцента. В 1873 г. он защитил докторскую
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сане) русофобије и западоцентризма занемарује у западној
правној науци.
Након избијања Првог светског рата отказана је Трећа
хашка мировна конференција (требало је да буде одржана
1914). Пад руског царства у марту 1917. и долазак бољшевика
на власт у Октобарској револуцији не доноси само промене у рату и на политичком нивоу. Након нестанка Руског
диссертацию «О консулах и консульской экспедиции на Востоке», а спустя три
года был назначен ординарным профессором Университета.
В 1873 г. Александр II поручил Ф. Ф. Мартенсу заняться составлением
сборника всех международных договоров, когда-либо заключённых Россией
с другими государствами. Для выполнения данной работы профессору был
предоставлен доступ во все архивы Министерства иностранных дел. В итоге
было подготовлено 15-томное «Собрание трактатов и конвенций, заключённых
Россией с иностранными державами».
В 1879 г. Мартенс был назначен чиновником особых поручений при
государственном канцлере А. М. Горчакове, а два года спустя — непременным
членом Совета Министерства иностранных дел. В 1886 г. он стал членом
Российского общества Красного Креста. Фёдор Фёдорович принимал участие
в Брюссельской конференции о торговле и морском праве (1889), конференции
о борьбе с рабством (Брюссель, 1889-1890 гг.), а также выступал в качестве
делегата на Гаагской конференции, созванной Нидерландским правительством
для определения основных принципов международного частного права.
Яркой заслугой Ф. Ф. Мартенса явилось проведение по инициативе России
Гаагских конференций мира 1899 г. и 1907 г., которые положили начало мировому
процессу установления правил ведения войны и мирного урегулирования
международных споров. За свои заслуги в сфере гуманитарного права, а также
за участие в качестве посредника в международных конфликтах Мартенс
неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию мира.
Жизненный путь учёного прервался 7 (20) июня 1909 г. по дороге в Петербург.
Он скончался на железнодорожной станции Валк Лифляндской губернии от
внезапной остановки сердца и 11 (24) июня был похоронен на Волковском
лютеранском кладбище Петербурга.
Фёдор Фёдорович Мартенс внёс большой вклад в дело развития и нормативного
закрепления идей и принципов гуманитарного права, а ряд положений ныне
действующих конвенций по международному гуманитарному праву являются
результатом его трудов.
Лит.: Лесмент Л. Новые сведения из жизни Ф. Ф. Мартенса [Электронный
ресурс] // Юридическая Россия. 2002-2006. URL: http://www.law.edu.ru/doc/
document.asp?docID=1135197; Мартенс Ф. Ф. Об отношениях между Россией и
Оттоманской империей в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1867;
Мартенс Ф. Ф. О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. СПб., 1873;
Мартенс Ф. Ф. Восточная война и Брюссельская конференция 1874 г. СПб.,
1879; Мартенс Ф. Ф. Египетский вопрос и международное право. СПб., 1882;
Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов.
СПб., 1882-83; Пустогаров В. В. Фёдор Фёдорович Мартенс — юрист, дипломат.
М., 1999. http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=651
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царства међународно правосуђе трајно потпада под утицај
западних држава а руска држава и правници (добровољно)
заузимају једну врсту пасивно/игнорантског става. Такав
однос Москве према међународном правосуђу (са извесним
променама) траје до данас.
У контексту игнорисања совјетске Русије и успостављања версајског мировног поретка се 1920. формира и
Стални суд међународне правде или ССМП. (Версајска конференција 1919. и њен саставни део Пакт Друштва народа
у члану 14 предвиђају оснивање ССМП). Ипак, као што
пише чувени француски правник Луј ле Фир, ССМП због
осетљивости материје и проблема у пракси (‘’непостојање
власти која је изнад странка’’1) није формиран одмах након
завршетка Версајске конференције, већ 1920. године.
Године 1920. донет је Статут ССМП, чији су најзначајнији чланови 38 и 36 (регулишу правне изворе и заснивање
надлежности тог суда). Судије су биране на 9 година а два
главна органа Друштва народа, Савет (претходник Савета
безбедности УН, окупљао највеће силе) и Скупштина (као
и Генерална скупштина УН, састављен од свих чланица) су
заједнички већином гласова, бирале судије. Бирано је укупно 15 судија, 9 је било довољно за кворум. ССМП је доносио
одлуке у споровима и давао саветодавна мишљења. Седиште
суда је било у Хагу у Холандији.
До 30-тих година прошлог века неколико десетина
држава чланица Друштва народа је прихватило обавезну
надлежност (факултативна клаузула из члана 36) ССМП.
Тачније, обавезале су се да ће учествовати у спору ако буду
тужене од стране држава која је такође прихватила члан 36.2
Други светски рат је донео фактичко гашење Друштва народа (1940) али и ССМП. Године 1945. се формирају
Уједињене нације и доноси се Повеља УН. Саставни део
Повеље УН је Статут новог међународног суда, Међународног суда правде или МСП-а. (МСП се сматра и једним од
6 органа УН и условно говорећи, представља правосудни
1

Ле Фир Л., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008,
стр. 393.

2

Краљевина СХС је 16. децембра 1920. године потписала факултативну
клаузулу из члана 36 Статута ССМП а ратификовала је 24. новембра
1930. године.
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део међународне власти УН). Статут МСП је скоро у потпуности истоветан са Статутом ССМП. МСП има такође као
ССМП, 15 судија које заједнички бирају Генерална скупштина и Савет безбедности УН. Седиште МСП је (као и
ССМП) у Хагу у Холандији. Хијерахијски правни извори
регулисани чланом 38 су исти, МСП такође, доноси пресуде
и саветодавна мишљења.
Након Другог светског рата, иако чланица Статута
МСП, бивша СФРЈ није тужила друге државе пред МСП
(нити је тражила преко органа УН овлашећних за то саветодавно мишљење од овог суда). СФРЈ је предвидела у
неколико уговора са међународним финансијским организацијама (Светска банка) надлежност МСП. После распада
СФРЈ, СРЈ и Србија учествују у неколико спорова и једном
саветодавном мишљењу пред МСП.

2. Краљевина СХС (Југославија) и стални суд
међународне правде
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је била потписница Версајског мира и оснивач Друштва народа 1919. Новој
Краљевини СХС је признат континуитет са Краљевином Србијом, државом која је била на страни савезника (победника)
за време Првог светског рата. Тачније, Краљевина СХС је
била међу 32 државе које су потписале Версајски уговор
о миру и Пакт Друштва народа. (Версајски уговор о миру
нису ратификовале САД, Еквадор и Хеџас који се налазио
на територији данашње Саудијске Арабије). Албанија, Бугарска, Мађарска, Аустрија нису биле оснивачи Друштва народа, као и Немачка и друге силе поражене у Првом светском
рату.
Дакле, углед Краљевине СХС (и Србије као фундамента те државе) је био можда и највећи у историји када се
радило о односу са западним силама. Француска као водећа
сила Друштва народа је успоставила са Србијом и Краљевином СХС блиске савезничке односе. Међутим, све те чињенице нису утицале на повољнији третман Краљевине СХС
пред ССМП.
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3. Саветодавно мишљење ССМП поводом спора
краљевине СХС и Албаније око
манастира свети Наум из 1924.
Самосвесна (и самоуверена) због свог међународног
положаја и угледа државе која је била оснивач Друштва народа и победница у Првом светском рату, Краљевина СХС
се обратила Друштву народа ради ревизије одлуке Конференције амбасадора из 1922. по којој је манастир Свети Наум
припао Албанији.3 Савет Друштва народа је одлучио да спор
око манастира Свети Наум упути ССМП-у ради давања саветодавног мишљења.4 (Манастир се налази у данашњој БЈР
Македонији, на југу Охридског језера близу границе са Албанијом, у том манастиру старом око 1.000 година, се налазе мошти православног светитеља Наума, ученика Ћирила и
Методија). Аргументи Краљевине СХС су били да манастир
као православни верски објекат треба да припадне православној а не муслиманској држави. Такође, правни аргумент
Београда је био да је Конференција амбасадора 1922. донела
супротну одлуку у односу на ону коју је донела у Фиренци
Комисије за разграничење десет година раније (која је формирана на основу Лондонске конференција из 1913. којом је
окончан Други балкански рат).5 Међутим, ССМП је одбио у
саветодавном мишљењу све правне (и историјске) аргументе
Краљевине СХС и стао је на страну Албаније. Ипак, власти у Београду се нису помириле са оваквим саветодавним
3

4
5

Италија се мешала у то питање и зато је вероватно Друштво народа било против српских захтева: ‘’Границе између Србије и Албаније нису никада биле
утврђене мировним уговором него су остале онако како их је привремено
утврдила Конференција амбасадора 1913. и 1918. Исправку границе тражили
су и дебатирали стално и у Албанији, и у Грчкој, и у Италији’’, према Црњански М., Ембахаде, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 772. Црњански је
озбиљан извор, годинама је радио као југословенски дипломата у Риму.
Више о овоме види Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 122-124.
Краљевина СХС је изнела аргумет и да је Лондонским протоком који је настао
на основу Лондонске конференције из 1913. формирана Комисија за раграничење која је још тада утврдила да манастир Свети Наум припада Србији
(Завршни протокол из Фиренце 1913) Касније је Друштво народа послало Анкетну комисију и тражило још једно мишњење од чланова Комисије за раграниучење и на основу тога донело супортну одлуку (Конференције амбасадора
за разграничење 1922).по којој манастир припада Албанији.
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мишљењем ССМП. Потписале су билатерални договор са
тадашњим премијером Албаније (каснијим краљем) Зогуом
да се манастир Свети Наум размени са селом Лин.

4. Пресуда ССМП у случају српских
дугова Француској из 1929.
У Београду је као симбол пријатељства искованог у
Првом светском рату 1930. године откривен Споменик захвалности Француској (на Калемегдану, на месту где се некада налазио споменик Карађорђу). На споменику је уклесано ‘’Волимо Француску као што је она нас волела 1914-1918’’.
Првобитна намера друштва за подизање споменика (који су
углавном чинили Срби школовани у Француској) била је да
се споменик подигне у Француској. Али, француски амбасадор у Београду Емил Дара је инсистирао да се споменик
подигне у Београду и да буде на Калемегдану.6 Поводом
подизања споменика, организована је и велика прослава у
Београду.
Међутим, иза ових церемонијалних гестова, стајао је
озбиљан дугогодишњи правни спор између Краљевине СХС
(од 1929. године Краљевине Југославије) и Француске.7 Тачније, Француска је годинама потраживала од Краљевине
СХС као наследнице Краљевине Србије дугове направљене
у периоду од 1895-1913. године али и ратни дуг из периода
1914-1918. Французи су такође штитили и приватне повериоце и тражили су наплату својих дугова у злату. Међутим,
није се знало тачно колики је дуг из ратног периода и да
ли треба да се исплати у злату или не. Французи су захтевали и да се репарације које је Немачка била дужна да
6
7

http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=959088&print=yes З. Јанковић
Више о томе у научном раду Станислава Срететеновића са Института за
савремену историју у Београду под називом ‘’Репарације побеђених дугови
победника: Случај Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца /Југославије’’, Филозофија и друштво, 2009/1 доступан и у електронској форми на http://www.
doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2009/0353-57380901223S.pdf . О проблемима у односима Француске и Краљевине СХС, тачније о неискреном понашању
Париза који све до Другог светског није хтео да потпише војни савез са Београдом види Црњански М., Ембахаде, Службени гласник, Београд, 2009, стр.
228.
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исплати Србији припадну Француској (укупно је за Србију
било предвиђено 6,5% репарација иако је Србија изгубила
огромних 600.000 цивила, а за Француску је предвиђено око
55% репарација). После вишегодишњих спорења и преговора
(којима је учествовао и тадашњи српски министар финансија
Милан Стојадиновић) Француска и Краљевина СХС су се
1927. године договориле8 да спор изнесу пред ССМП. Одлука ССМП је донета 1929. године и у потпуности је била у
складу са француским захтевима. Српски дугови Француској су морали бити исплаћени у злату а не у папирантим
францима. (На основу те пресуде постигнут је договор да
немачке ратне репарације предвиђене за Краљевину СХС
припадну Француској као замена за српски ратни дуг у периоду 1914-1918). Ипак, Краљевина Југославија је само две
године након овакве одлуке ССМП отплаћивала француски дуг. Године 1932. Краљевина Југославија је престала да
плаћа француски дуг у злату под оправдањем да то подрива
националну валуту.

5. Случај БиХ против СРЈ пред међународним судом
правде 1993-2007.
СФРЈ није тужила друге државе пред МСП нити је
тражила саветодавно мишљење у периоду 1945-1991. Ипак,
државе настале након распада СФРЈ су прекинуле ту праксу.
Први корак у том правцу су урадиле муслиманске власти у
Сарајеву. Тачније, године 1993. након избијања грађанског
рата у на територији бивше СФРЈ, муслимански део БиХ
је поднео Захтев за покретање судског поступка против СР
Југославије (на основу Конвенције о геноциду из 1948). Индикативно, захтев није поднео неки муслимански правник из
Сарајева већ један амерички професор. Годину дана касније
је поднета и тужба против Београда, која је била проширена
и допуњена верзија Захтев за покретање судског поступка из
8

Треба праавити разлику између заснивања надлежности договором страна
за конкретни случај као што су Француска и Краљевина СХС урадиле 1927.
године и прихватања у општем смислу наделжности за будуће спорове под
условом реципорцитета, као што је Краљевина Југославија урадила 1930. када
је ратификовала клаузулу из члана 36 Статута ССМП.
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1993. У тим поднесцима Сарајева су се често наводиле разне
непотребене тврдње и конструкције попут оних да је у БиХ
погинуло неколико стотина људи за само годину и по дана
рата до ‘’открића’’ (које чак и у условима ратне пропаганде звучи трагикомично) да је Илија Гарашанин био српски
православни свештеник који је хтео својим Начертанијем да
разори Отоманско царство, узорну мултиетничку државу у
којој су поштована људска права много пре Универзалне
декларације УН.9 МСП се у том периоду ограничио само
доношењем привремених мера, тачније захтевом странама
у поступку да спрече геноцид на територији БиХ.
У међувремену, СРЈ је поднела контратужбу против
БиХ 1997. године. Такође, условила је успостављање дипломатских односа са Сарајевом решавањем судског спора.
Међутим, након промене власти у Београду, СРЈ једнострано повлачи тужбу против БиХ, 2001. године. Овај гест
добре воље је пратило и успостављање дипломатских односа
(и серија јавних извињења највиших државних функционера
из Београда). У Сарајеву је то очигледно доживљено као
гест слабости и поступак против СРЈ се наставља (иако је
чак и део БиХ, Република Српска, била против тога).
Године 2003. се одбацује и приговор СРЈ о ненадлежности МСП заснован на чињеници да је СРЈ примљена у
УН тек 2000. година као нова држава која се одрекла континуитета са СФРЈ. Тачније, 2000. године је СРЈ на основу
молбе у којој се фактички одрекла континуитета са СФРЈ
примљена као нова држава у УН. Из те правне чињенице
произилази да СРЈ није могла бити тужена од стране БиХ
1993. пред МСП јер у периоду од 1992-2000. није била чланица УН. Међутим, МСП одбија тај аргумент 2003. године
и дозвољава да се настави поступак против државе за коју
је утврђено да није била чланица УН у периоду на који се
односи тужба.
Усмена расправа пред МСП се одржава 2006. године. Српски тим често на неозбиљан начин доказује своје
тврдње. На пример тврди се да је СФРЈ била мултиетничка
9

Види више о тим твдњама у: Србија пред Међународним судом правде, ‘’Филип Вишњић’’, Београд, 2007, стр. 13.
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земља у којој није било мржње а ‘’доказ’’ за то је био несметан долазак немачких туриста на летовање. Такође, потпуно
ирелевантно је било и сведочење српских политичара Драгољуба Мићуновића и Душана Михајловића (који је говорио
о томе да је предводио младе извиђаче у Србији).
Ипак, највећа грешка је било позивање Мајкла Роуза,
бившег команданта УНПРОФОР-а као кључног сведока одбране. Он је у свом сведочењу тврдио да су Срби починили
највише ратних злочина, а у Сребреници и геноцид.10 Овакав
потез је посебно несхватљив ако се зна да је цивилни представник УН у БиХ (надређен Роузу) за време рата био из
Русије (Андрејев). Он би сигурно дао избалансиранији исказ
од генерала Роуза. Међутим српска одбрана га није позвала
да сведочи пред МСП.
На основу такве ‘’одбране’’ и позивања на пресуду
Међународног кривичног суда за бившу Југославију (МКСЈ
или Хашки трибунал) у случају Радисава Крстића (у којој
није утврђена геноцидна намера Крстића већ само обезбеђивање аутобуса за евакуацију људи из Сребренице и учествовање у такозваном удруженом злочиначком подухвату) МСП
је СРЈ прогласио кривом зато што наводно није спречила
геноцид у Сребреници. Таква пресуда МСП је донета иако
је чак и МКСЈ утврдио да је 10.000 до 15.000 муслиманских
бораца покушало пробој ка Тузли (дакле, почињен је злочин над њима, ратним заробљеницима, али то спада под
Женевску конвенцију из 1949. а не Конвенцију о геноциду
1948) и без обзира што је пред МСП сведочио Владимир
Милићевић, официр МУП Србије који је изнео доказе да је
на територију Србије (Бајину Башту) без икаквих проблема
пребегло око 450 бораца бригаде из Жепе. Ти војници су
збринути и дозвољено им је да касније оду у западну Европу.11 МСП није узела у обзир чак ни признање (донето у
сагласности са тужилаштвом) Биљане Плавшић пред МКСЈ
у којем она негира постојање геноцидне намере или плана
у руководства Републике Српске.

10 Исто, стр. 403-423.
11 Исто, стр. 459.
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6. Случај СРЈ против 10 НАТО
држава 1999-2004.
Године 1999. НАТО је напао СРЈ без одобрења Савета безбедности УН. Дакле, та војна акција под лицемерним
називом ‘’Милосрдни анђео’’ је имала све одлике агресије,
управо онако како је дефинише резолуција Генералне скупштине УН из 1974. године. Такође, услед употребе оружја са
осиромашеним уранијумом, имала је одлике и геноцида на
начин како тај злочин дефинише Конвенција о геноциду из
1948. (намера да се уништи цео један народ). У том контексту, СРЈ је поднела тужбе за време бомбардовања 29. априла 1999. против 10 НАТО држава (САД, Канаде, Немачке,
Француске, Велике Британије, Италије, Шпаније, Португалије, Холандије и Белгије). Из процедуралних разлога МСП
је одмах одбацио тужбе против Шпаније и САД (Вашингтон је после неповољне одлуке МСП у спору са Никарагвом
1986. године повукао свој потпис којим прихвата члан 36
Статута).
СРЈ је 29. априла 1999. од МСП тражила и да се уведу
привременe мере ради спречавања даљег погоршавања ситуације. Тачније, да суд макар формално, позове на прекид
бомбардовања. Међутим, МСП из процедуларних разлога то
одбија.
Ад хок судија из СРЈ Миленко Крећа је у свом издвојеном мишљењу поводом ове скандалозне одлуке, истакао да
је МСП поставио процедурално право изнад хуманитарног.12
Затим је поставио логично питање да ли МСП сматра да
ситуација није довољно хитна док људи гину а инфраструктура се разара ракетама и бомбама?
Српски судија је такође те 1999. године истакао и да
питање нерешеног статуса СРЈ у УН не може бити изговор
за недоношење привремених мера.
Тачније, МСП је уважио став Белгије по којем СРЈ није
имала решен статус у УН 1999. Тврдња Белгије се заснивала
12 Види Крећа М., Пауновић М., Практикум за међународно јавно право, Досије,
Београд, 2002, стр. 477-485. Крећа поставља питање зашто МСП не користи
званичан назив Косово и Метохија и зашто тврди да хуманитарна катастрофа
постоји само у једном делу СРЈ
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на две чињенице. Прва је да је Краљевина Југославија прихватила обавезну надлежност међународног суда 1930. Из
тога се изводило питање, ако је СРЈ наследница Краљевине
Југославије у УН и МСП зашто је поново прихватила обавезну надлежност МСП 1999?
Тачније, Белгија је тврдила да ако СРЈ истиче да има
континуитет са Краљевином Југославијом (и СФРЈ), како
је онда могуће да је 1999. године поново потписан члан
36 о надлежности МСП, ако је Краљевина Југославија тај
члан ратификовала још 1930. године?13 Ова правна дилема се
разрешава након пријема СРЈ у УН 2000, у децембру 2004.
године, МСП одбацује тужбе СРЈ. Тачније, МСП је одбацио
тужбе против НАТО под образложењем да СРЈ није у периоду 1992-2000. била чланица УН (сходно томе и није била
чланица Статута МСП).
Дакле, МСП је закључио у случају БиХ против СРЈ да
када је Србија тужена страна онда није важно да ли је СРЈ
чланица УН у време подношења тужбе или да ли је у време
подношења тужбе постојала јурисдикација МСП. Али у случају када СРЈ тужи НАТО онда је важно да ли је чланица
УН. Пример за двоструке стандарде најгоре врсте.

7. Случај Хрватска против СРЈ 1999-2015.
Само неколико недеља после тужби СРЈ против НАТО
(април 1999), Хрватска тужи СРЈ пре МСП. Зато је више
него вероватно да постоји политичка повезаност између
подношења тужби СРЈ против десет НАТО држава и хрватске тужбе. (Да ли је нека од западних држава то експлицитно
тражила од Хрватске или је иницијатива дошла из Загреба
посебно је питање). На такав закључак указују и још неке
(неспорне) чињенице. НАТО је у периоду од марта до јуна
1999. више пута прекршио одредбе међународног хуманитарног права (током трајања акције под именом лицемерним
називом ‘’Милосрдни анђео’’, Милош Кнежевић даје прикладнији назив за ту несумњиво, агресију).14
13 Потписи на члан 36 Статута ССМП су признавани у МСП.
14 Милош Кнежевић користи несумњиво реалнији и адекватнији израз за акцију
НАТО, он је назива ‘’Немилосрдни анђео’’ и примећује да је међународна
заједница тада стављена пред дилему да ли је за будућност човечанства важ-
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У тужби Хрватска је оптужила СРЈ за кршење Конвенције о геноциду у периоду 1991-1995. године. Међутим, после анализе текста тужбе, долази се до сличног закључка као
и када се ради о тужби БиХ. Хрватска тужба (који је писао
и бивши председник Јосиповић) садржи много квазиправних
конструкција. Највећа је свакако тврдња да је СРЈ ‘’крива’’ за
протеривање Срба из РСК у августу 1995. године. Наводно
је СРЈ подстрекивала српске грађане из Хрватске да напусте
Книн 1995. Истовремено, тадашњи председник Туђман их је
наводно позивао да остану.15 Тешко је озбиљно коментарисати ове тврдње у стилу немачке пропаганде из 1939.
Такође, у тужби Хрватске има историјских ‘’открића’’
попут оних у тужби БиХ. (Пише се о ‘’1.000 година’’ хрватске државности и сличном). Као и БиХ, Хрватска захтева
наплату репарација од Србије (Црна Гора је нешто касније
изостављена иако се у тужби помиње и Превлака).
МСП је и у овом случају демонстрирао двоструке
критеријуме. Као и случају БиХ против СРЈ 2003, МСП је
2008. одбацио претходни приговор српске стране по којем
Хрватска није могла тужити СРЈ јер утврђено након пријема
у УН 2000. да ова држава од 1992-2000. није била чланица
УН.Да би оправдао своју одлуку о више него креативном
тумачењу питања чланства СРЈ у УН у периоду на који се
односи тужбе МСП је уважио више него неозбиљне тврдње
хрватске стране. На пример, Хрватска је тврдила да једна
држава може да има ‘’обележје чланства у УН’’ (то је иначе и теза МКСЈ у случају Милутиновић). Тешко је озбиљно
разматрати овај оксиморон са аспекта међународног јавног
права (али и обичне логике). Једна држава је или чланица
УН или није.
Исто се може тврдити и за хрватске тврдње да је СРЈ
била држава у настајању 1991. (иако је проглашена тек у
априлу 1992).
Коначно, МСП на основу овог оксиморона тврди да
га не везује одлука из 2004. године по којој се тужбе СРЈ
нија ОУН или НАТО. Види више о томе Кнежевић М., Крстарећа демократија: агресија НАТО на Југославију, Биро Радунић, Београд, 1999, стр. 99-103.
15 Види текст тужбе Хрватске на званичном сајту МСП http://www.icj-cij.org/
homepage/. Усмена расправа о овом случају је заказана за март 2014. године.
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против десет НАТО држава одбацују јер 1999. године СРЈ
није била чланица УН.
У фебруару 2015, МСП је одбацио хрватску тужбу и
српску контратужбу. Најутицајнији српски штампани медији
су на насловним странама доносили извештаје из Хага уочи
(и након) доношења пресуде у спору са Хрватском. Затим је
отворена је бурна јавна расправа да ли Србија треба да буде
задовољна пресудом. У тим јавним расправама су учествовали и највиши државни руководиоци Републике Србије и
Републике Српске. Истовремено, српски министар правде
је уверавао узбуркану јавност да треба да буде задовољна
‘’компромисом’’ који је остварен у Хагу фебруара 2015.
Са друге стране, избегличка удружења и таблоиди су
нападали српског ad hoc судију Миленка Крећу јер је гласао за одбацивање српске контратужбе за геноцид. Он је
објашњавао да се ради о злочину против човечности а не о
геноциду (и да је такав став заступао у процесу БиХ против Србије када је гласао за одбацивање тужбе из Сарајева).
Данима су ове расправе и реакције доминирале српским јавним дискурсом.
Ипак, да ли је Србија могла очекивати повољну пресуду у спору са Хрватском? Нема сумње, хрватска тужба је
поднета као својеврсан одговор на тужбе која је поднела СРЈ
против држава чланица НАТО 1999. Имала је за циљ и да
‘’препоручи’’ Хрватску за чланство у НАТО. Такође, имала
је за циљ да скрене пажњу са кршења међународног хуманитарног права (ратних злочине попут бомбардовања РТС) које
је НАТО починио у Србији 1999. (имала је циљ да скрене
и пажњу са чињенице да је НАТО бомбардовао Србе 1995).
Зато је хрватска тужба писана непрофесионално и на
правном нивоу који је испод разговара дугогодишњих неуспешних студената у провинцијској кафани. Да ли је Србија
била свесна те чињенице када је прогласила да је задовољна
пресудом МСП? Да ли се могу упоређивати истинити наводи из српске контратужбе и хрватског памфлета? Зашто се
уопште дао легитимитет хрватској тужби?
У том контексту, сматрамо да је одбацивање хрватске
тужбе и српске контратужбе био компромис на штету Србије који имао за циљ да скрене пажњу са главних криваца
за распад СФРЈ.
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8. Саветодавно мишљење МСП поводом проглашења
независности такозваног Косова 2008-2010. године
Модерне српске власти (за разлику од власти Краљевине СХС) очигледно нису извукле поуку из рада главног
међународног правосудног органа када се ради о уважавању
српских аргумента и интереса. Тачније, иако је годинама
МСП грубо кршио право и примењивао различите стандарде према Србији у случајевима БиХ против СРЈ (и СРЈ против десет НАТО држава и Хрватска против СРЈ) Београд
се обратио 2008. године Генералној скупштини УН ради
покретања поступка за давање саветодавног мишљења МСП
поводом нелегалног проглашења независности Косова.16 У
том контексту 8. 10. октобра 2008. у Генералној скупштини
УН је усвојена резолуција у којој се тражи од МСП саветодавно мишљење поводом проглашења независности такозваног Косова.
Расправа пред МСП је одржана 2009. године (трајала је
9 дана). Српски став су подржавале делегације Русије, Кине,
Белорусије, Вијетнама, Кипра, Шпаније, Румуније, Бразила,
Аргентине, Азербејџана, Боливије и Венецуеле. Против српског става о независности такозваног Косова су биле делегације САД, Велике Британије, Немачке, Француске, Аустрије,
Холандије, Норвешке, Данске, Финске, Бугарске, Хрватске,
Албаније, Јордана, Саудијске Арабије.
Године 2010. у Хагу, је уз рекордан број новинара МСП
је обелоданио саветодавно мишљење (на 123 стране уз 10
гласова за и 4 против). МСП је тврдио да проглашење независности такозваног Косова не нарушава међународно
право. Та тврдња се оправдала са неколико софистичких
аргумената који су се сводили на следеће. Проглашење независности није било у супротности са међународним правом
јер није праћено насилним средствима. Затим се у саветодавном мишљењу истиче да СБ УН није заузео став да је то
проглашење незавинсоти било претња за светски мир. Такође, од XVIII века многе државе, а посебно бивше колоније
16 Више о овоме види Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 103

249

Дејан Мировић

МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ....

су тако стекле независност подвлачи МСП у саветодавном
мишљењу.
Међутим, сви ти аргументи МСП имају озбиљне правне и логичке недостатке. Пре свега, проглашење независности Косова је последица агресије НАТО на СРЈ 1999. Да није
било бомбардовања СРЈ не би било ни проглашења независности. Такође, СБ УН није донео резолуцију о угрожавању
мира због проглашења независности Косова, али са друге
стране, никада није ни одобрио агресију НАТО која је основни насилни узрок те независности. Коначно, поређење са колонијалним државама и проглашењем њихове независности
је неумесно и нетачно. Косово никад били било колонија
Србије, већ стари центар српске средњевековне државе окупиран од стране Турске империје. Никаква албанска држава
није постојала на тој територији пре српске државе.
МСП је такође изнео у саветодавном мишљењу и неколико потпуних контрадикција и више него прешироких
тумачења. Највећа су свакако да Резолуција 1244 не гарантује да је КиМ део Србије и да су у том контексту преговори о статусу пропали (Ахтисаријев план). Зато је наводно
независност била у складу са Резолуцијом 1244. Међутим,
када се прочита Резолуција 1244 јасно је да она три (3) пута
изричито прописује да је Косово део СРЈ и да се ради о још
једном оксиморону МСП-а када се радило о Србији.17

9. Да ли је Србија sui generis пред МСП?
Краљевина СХС није имала много илузија о праведности међународног правосуђа. Зато није поступила у складу
са саветодавним мишљењем ССМП поводом спора око православног манастира Свети Наум из 1924. године. Слично
се поновило и када је ССМП 1929. године донео одлуку да
треба исплатити у злату дугове Француској. Краљевини је
била важнија стабилност националне валуте него испуњавање захтева Француске.
17 У Резолулцији 1244 пише на више места (3 пута) да Косово има ау-

тономију у оквиру СРЈ, види на пример Анекс 1 и Анекс 2 или члан
10. о контексту сукоба на Косову види шире Гускова Ј., Историја
југословенске кризе 1990-2000, други део, ИГАМ, Београд и Елзесер
Ј., Ратне лажи: од косовског сукоба до процеса Милошевићу, Јасен,
Београд 2004
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После Другог светског рата и формирања МСП као
правосудног органа УН, СФРЈ је као социјалистичка држава углавном следила пасивно-игнорантски однос источног
блока (пре свега СССР и Кине) према том суду.
Након распада СФРЈ и источног блока почетком деведесетих међународно правосуђе у потпуности потпада под
утицај западних држава. Истовремено, снижава се и ниво
правних аргумента и расправе пред МСП. Примери за то су
тужбе БиХ и Хрватске против СРЈ, саветодавно мишљење
МСП поводом проглашења независности такозваног Косова
и одбацивање тужби СРЈ против НАТО држава. Позивајући
се на разне пресуде и тумачења у правној теорији одавно
компромитованог Међународног кривичног суда за бившу
Југославију (на пример, у случају Милутиновић када је
требало креативним тумачењем ‘’доказати’’ да СРЈ је имала
‘’обележја чланства’’ у УН у периоду 1992-2000.) МСП је
грубо погазио основна правна начела иначе један од главних
извора који се примењује у међународном јавном праву. Пре
свега, начело равноправности странка, једнакости држава и
презумпције невиности.
Нажалост, ни Србија се није најбоље сналазила у тим
новонасталим околностима. Једнострано је повукла контратужбу против БиХ 2001. а заузврат није добила никакав
уступак од супротне стране.
Такође, српска одбрана у процесу БиХ против СРЈ је
позвала као главног сведока британског генерала Роуза чије
је исказ пред МСП био најбољи ‘’доказ’’ за уважавање захтева Сарајева.
Наивно и олако покретање поступка за давање саветодавног мишљења МСП поводом нелегалног проглашења
независности такозваног Косова, није донело само негативне
резултате у правном смислу Србији, већ је довело и до даљег
међународног политичког и медијског афирмисања власти у
Приштини (Саветодавно мишљење је изазвало највећу пажњу медија у историји МСП, такозвани министар иностраних послова Хисени се појавио у палати МСП у Хагу 2010).
У спору против Хрватске понављају се сличне грешке.
На пример, у билатералним односима са Загребом се потпуно игнорише чињеница да је један од аутора тужбе за геноцид садашњи председник Хрватске (имао је чак и посебну
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част да се обрати Народној скупштини). Дакле, дипломатија
и државна не дају подршку раду правног тима већ му отежавају позицију (и омогућавају Загребу да одбаци сваки
предлог за компромис).
Наравно, Србија као чланица УН не може игнорисати
постојање МСП. Али не може занемарити ни чињеницу да
се судије МСП бирају од стране Генералне скупштине и Савета безбедности УН, већином гласова ова два органа. Или,
судије се бирају у процедури у којој сталне чланице СБ УН
немају права вета. Дакле, ни Руска Федерација ни НР Кина
не могу спречити да се у судским већима формира већина
која је наклоњенија политичким интересима западних држава. Зато те две велике државе у пракси избегавају покретање спорова пред МСП (и фактички игноришу такав начин
решавања међународних спорова и тумачења међународних
уговора). Србија би требала да уважи ту реалност у раду
МСП и да следи пример ове две државе. Посебно ако се зна
да западне државе и Србија имају различите ставове када
се ради о независности Косова и Метохије, агресији НАТО
и распаду бивше СФРЈ. Тачније, нереално је очекивати да
Србија као мала и сиромашна држава очекује правду пред
МСП када такве силе као Русија и Кина сматрају да је то
прозападни суд. У међународном јавном праву нема места за
емоције и нереална очекивања. Крајње је време да модерна
Србија разуме то правило као што га је разумела Краљевина
СХС 80 година раније.
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Dejan Mirovic
ТHE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
AND SERBIA
Resume
The International Court of Justice is one of the six Main
organs of the United Nations and successor of permanent
court of international justice. The Kingdom Yugoslavia and the
Republic of Serbia had repeatedly been side in the procedure
before this international Courts. Analysis of the process and
advisory opinions shows that there is a continuity negative
decisions and advisory opinions when it comes to Serbia. The
Kingdom of Yugoslavia has been more realistic when we are
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talking about handling of the practice in the protection when
it comes to context of their national Interest, but a modern
Republic of Serbia for years insists on noncritical relation
toward International Court of Justice although BiH against FRY,
Croatia against FRY, advisory opinion on the so-called Kosovo’s
declaration of independence and a lawsuit of FRY against Ten
NATO states, all of those examples convincingly show that the
court applies double standards when it comes to Serbia.
The Kingdom of Yugoslavia didn`t have many illusions
about fairness of international justice. Because of that it hasn`t
been acting in accordance with advisory opinion international
justice Permanent court marking dispute over Serbian Orthodox
monastery Sveti Naum from year 1924. Similar repeted when
Court in year 1929. made the decision that debt toward France
should be paid in gold. National currency stability was more
important to Kingdom than fulﬁlling the requirements of France.
After the breakup of the former SFRY and eastern bloc
in early nineties, international justice completely falls under
the inﬂuence of Western states, at same time it considerably
lowered the legal arguments and the level and the debate before
the International Court of Justice. Serbia was not at its best
in getting along with new emerging circumstances. Unilaterally
Serbia withdrew countersuit against BiH in year 2001. and in
turn it has received no concession from the opposite side. Also,
the Serbian defense in the process BiH against FRY has called
on as main witnesses the British General Rouz whose statement
was the best “proof” in respect of the demands from Sarajevo.
Their pursuit and the procedure for giving advisory
opinions regarding illegal declaration of independence of Socalled Kosovo, has not only brought negative results in legal
terms for Serbia, but it has led to further international political
and media afﬁrmation of authorities in Pristina.
In the dispute against Croatia there is repetition of similar
mistakes. Foreign ministery and states policy doesn`t provide
support for the work to legal team, but it has made teams
position worse (and that allows for Zagreb to reject any proposal
for compromise).
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Of course, as well as Serbia is UN member state it can`t
ignore the existence of the International Court of Justice. But
Serbia can`t overlook the fact that the judges of the court are
elected by the General Assembly of the UN Security Council in
the procedure in which permanent UN Security Council member
states do not have the right of veto. So, Neither the Russian
Federation nor Peoples Republic China can prevent the fact
that inside trial chambers there will a majority that represents
political interests Western states. Because of that, those two
major states in practice avoid launching disputes (and in fact
they ignore such a way of resolving international disputes and
interpretations of international contract). Serbia should respect
the reality and follow example of these two states. Especially
as we know that Western states and Serbia have different views
when it comes to independence of Kosovo and Metohija, NATO
aggression breakup of former SFRY.
Key words: Republic of Serbia, the international public law, the
International Court of Justice, NATO, BiH, Croatia,
Kosovo and Metohija.

Овај рад је примљен 11. децембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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Сажетак
У савременим геополитичким процесима битно се реконструишу појмови политичког, економског, безбедносног,
правног и културног суверенитета, чиме се мења иконцепт
међународних односа. Глобалне комуникационе технологије
производећи меку моћ декомпонују унутрашњи суверенитет
држава, које губећи управљање и контролу над симболичкопојмовном праксом остају препуштене самодеструкцији и
спољној пропагандној агресији. Вештина обликовања, креирања, дистрибуције и надзора над информацијама обезбеђује софистицирано управљање свешћу других, па држава која не брани сопствени комуникациони простор лако
постаје пленса препарираним јавним мишљењем. Нагла
заинтересованост глобалних медија (америчког Си-еН-еНа,
руског медијског сервиса Спутњик и арапске Ал Џазире) за
активнијом улогом на просторима Балкана указује нам на
стратешку важност ових простора, али и најаву постратне реконструкције којом суверенитет овдашњих држава
треба даље сужавати. Комуникациона моћ подразумева
управљање свим другим облицима моћи, што значи да демократска држава без ње не постоји. Истовремено, гашењем
* Филозофски факултет, Универзитет у Нишу.
** Рад је део пројекта број 179008 који реализују Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, и Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, а које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развојаРепублике Србије.
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бројних јавних сервиса, укључујући и водећу националну
информативну агенцију снага српских медија се смањује?
Мали народи одрасли на митовима о епским биткама и херојству споро уочавају да је правовремена информација јача
од заглушујућег хука оружја. У новом геополитичком амбијенту много је ефикасније поробити свест, него разорити
и освојититериторију!
Кључне речи: држава, суверенитет, мека моћ, пропаганда,
јавно мнење, промена свести.

1. Увод
Свест о холистичкој природи информација недовољно
је развијена у глобалној заједници која опијена мноштвом
порука скоро и да не уочава како се софистицираним техникама обликовања, означавања и дистрибуирања садржаја далеко од очију јавности намећу вредности, ставови и
судови битни за доношење виталних друштвених одлука.
Буран узлет нових технологија комуницирања упућује нас
наревизију адвокатске улогекоју су имали политичари и
власници медија, затим улоге канала (channel roles)које су
припадале новинарима и другим спин мајсторима у области
продукције, као и улоге у систему понашања које су имали
припадници масовнепублике. Прибављање јавне подршке
друштвеним актерима кроз медијску видљивост, репутацију или повољан имиџ, у пракси води растуманипулативног публицитета, према којем друштвене установе, групе,
партије и појединци прибављају јавну пажњу организовањем
социјалних збивања која треба да постигну „вредност вести“
(news value), најчешће ангажовањем инструисаних новинара,
стручњака за односе са јавношћу или ПР менаџера. То значи да се јавност ствара институционалним деловањем масмедијске индустрије, а све мање критичким расуђивањем
публика.
Нова парадигма јавља се као последица глобалне прерасподеле утицаја и слабљења улоге традиционалне државе
која под притиском корпоративног капитала пристаје на саморазвлашћивање у бројним секторима, не уочавајући како
постепеним губљењем функција урушава сопствени креди258
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билитет. Глобализам је промовисао тезу да је свака посебна
сувереност превазиђена, па је стога и историјска сувереност
посебних националних држава застарела, јер све заједнице
треба да се подреде светском центру безбедносне, економске, политичке и културне моћи.1Пропагандна матрица о
привлачности либералног тржишта скривала је стратегију
управљања људским понашањем, оличену кроз моћ масовних медија да спроводе наметнуту вољу.2Измењене друштвене структуре наметнуле су потрошачке вредности на пиједестал „слободног тржишта“, истурајући профит као циљ и
подршку јавног мнења као штит владајућег естаблишмента. Теоретски, држава и даље обликује и контролише унутрашње односе, утврђује границе, брани их и надгледа, одобрава или забрањује активности које би угрозиле унутрашњу
стабилност, али пошто је све више зависна од дотока свежег
корпоративног капитала то се и њен демократски капацитет
сужава. Комерцијализацијом медијске сфере информација
је променила оријентацију, па уместо грађанима постепено
почиње да служи новом естаблишменту (политичком, економском, безбедносном, арканским центрима моћи...). Моћ
господарења другима тако постаје невидљива, симболичка
и доминантна, резултат пажљиве обраде информација које
више уверавају него што информишу, више скривају него
што откривају. У добу дигитализације, конвергентних технологија и друштвених мрежа комуникациона моћ постаје
услов постојања државе, што значи да без сопственог комуникационог простора нема ни суверености!Слободан Рељић
то види као „корпоративни професионализам“ новинарства
које се постајући делом капиталистичке продукције стапа

1

2

Тумачење државног суверенитета прецизирано је Вестфалским уговором из
1648. године, у пет кључних тачки: 1) држава је суверена територија; 2) државне установе су „јавне“ за разлику од „приватних“ институција цивилног
друштва; 3) држава је израз легитимности; 4) држава је средство доминације;
и 5) држава је територијална асоцијација.
Вебер дефинишући моћ истиче како она „представља изгледе да се у оквиру
једног друштвеног односа спроведе сопствена воља упркос отпору, без обзира
на чему се заснивају ти изгледи“, (Вебер, 1976, стр. 37).
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са профитом, водећи ка губљењу самосталности професије
и легитимисању владајућег политичко-економског система.3
У фокусу овог рада је настанак медијацентризма као
редизајнираног облика идеолошког, пропагандног, обавештајног и психолошког деловања у којем се наметањем симболичких појмова и означавањем смисла моделује јавно
мнење. Медијска публика формирана кроз парасоцијалне
интеракције и односе након деловања креираних информационих наратива нове обрасце прихвата као репрезентативне слике реалне стварности, усвајајућиса њима и наметнута
значења.4Тако пропаганда постаје део друштвеног ткива,
при чему се тежи да се понашања људи подведу у истоветне калупе, како би се масовно подржавао одређени модел
живљења. „Централизацији контроле над медијским садржајима“ и сливање моћи у институције масовног комуницирања испољава се кроз моћ професионалних комуникатора
да селектују и рангирају теме од јавног значаја, што је постулирано теоријама о чуварима капија (gatekeeping theory) и
успостављању дневног реда (agenda setting theory).5Глобални
медији служећи корпоративно-политичким центрима моћи
даље распростиру глобални утицај, водећи међу собом битку за што већим присуством у свакој држави. При томе,
задовољавају неколико битних функција. Примарна је промовисање доминатне корпоративне идеологије, док међу секундарним издвајамо идеолошко уверавање, распростирање
одређених културних модела као потрошачког начина живота, вредносних оријентација и хедонизма. У дугорочном
процесу преламања свести малих народа и култура, под па3

4

5

Корпоративна организација убрзано гаси и последње романтичне визије новинарске професије, констатује Рељић, уочавајући како се кроз стандардизацију
извештавања у „медијским кућама минимизира проблем одржавања контроле
над новинарима“ (Рељић, 2013: 307).
Теоретичари медијацентризам виде као „специфичан начин емитовања специфичних (динамичних) слика, који у појединим моментима постаје доминантан, водећи ка квалитативној промени како емитованих слика, тако и смисла
које те слике рађају.“ (Чернов, 2007: 82).
„Концентрацијом медијског власништва у рукама неколицине могула, они
постају све значајнији центри моћи у друштву и пресудни контролори масмедијског тржишта у глобалном, националном и локалном оквиру, чиме стичу
и могућност да утичу на јавно мњење.“ истичу Чафи и Мецгер (Chaffee &
Metzger, 2001).
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раваном комерцијализације затвара се, купује и контролише медијски простор малих држава, чиме се у симболичкој
равни одвија тихо освајање територија. Отуда у савременој
геополитичкој пракси појмовимека сила (softpower) ,1млаки
рат,2паметна моћ итд. Информативни, културни, религијски и други утицаји управљају погледима и оријентацијом
модерних и медијски све зависнијих маса, претећи настанком „информационог Гулага“.3Велике силе улажући значајан
капитал обезбеђују доминантан утицај наметањем монополакомуникационих центара који нудећи спиноване идеолошке погледе, вредности и обрасце заправо мењају свест нових
публика. То потврђује и Џефри Шел, председник Америчке
радиодифузне агенције изјавом да САД посустају у трци са
Русијом и Кином у преношењу информација на светском
нивоу, али и да се размишља о већем фокусирању на младе
људе и дигиталне плафторме.4

2. Глобални играчи на медијској сцени
У новом поретку међународно комуницирање је добило на важности, јер под притиском конкурентности и увек
гладног информационог тржишта друштвене конвенције
1

2

3

4

У академској заједници појам је први означио амерички политиколог Џозеф
Нај млађи (JosephNye, Jr.), подразумевајући под силом – „способност да се
мења понашање других да бисте добили оно што желите. За то постоје три
основна начина: принуда (штап), плаћање (шаргарепа) и привлачност (мека
сила)“. (Nye J., Jr. Think Again: Soft Power, Foreign Policy, 2006, February 23).
Руски дисидент Александар Зиновјев средства јавног информисања је схватао као технички апарат за изградњу менталитета, тако што „утичу на емоције људи, имајући за циљ да их подстакну на одређено понашање које је
пожељно онима који производе и шире такве информације“. Према њеоговом
мишљењу. западни стратези су пропаганду из хладног рата само трансферисали у рухо млаког рата.
Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић и Александар Врањеш: Међународно комуницирање у информационом друштву, РТС и Клио, Београд, 2015,
стр. 22.
„Неоспорно је да не добијамо довољно средстава како бисмо били конкурентни телевизијама, попут руског РТ, катарске Ал Џазире и кинеске ЦЦТВ“,
изјавио је високи функционер за Вашингтон пост. Он сматра да је годишњи
буџет од 730 милиона долара, који се потом дели на све организације Америчке радиодифузне агенције, само мали део онога чиме располажу њени противници. На пример, само буџет руске РТ износи 307 милиона долара.
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постоје само ако су прихваћене од глобалних медија. Интернет је у комуникацијском смислу укинуо традиционално
поимање географије (простора), док је темпорална димензија
трансформисана: „Стварају се нова мерила времена: хронос,
историјско време, све више замењује каирос (митско време
погодног тренутка) и идентификују (се) тачке спајања и раздвајања у прошлости, садашњости и будућности“.5 Стварност дефинишу медијске слике, односно оно што штампа,
радио, телевизија, дигиталне платформе и социјалне мреже
артикулишу као вредно пажње. Јавни интерес из периода
класичних медија мењају рејтинзи и тиражи, тако да се
медијски сервиси националних држава финим механизмима тржишта слабе и удаљавају из комуникационо важних
простора. Под плаштом комерцијализације одвија се реконфигурација и концентрација медијске индустрије која кроз
укрупњавање у неколико светских конгломерата води слабљењу позиција националних, односно државно субвенционисаних медијских система. Наравно, читав процес се прикрива статистичким подацима који треба да заварају лаички
аудиторијум, па тако податак о великом броју медија треба
да укаже на обиље комуникационе понуде? Међутим, ако
загребете испод површине и потражите ко су њихови власници доћи ћете до запањујућих података. На пример,„САД
имају импресивну мрежу масовних комуникација. 1.700
дневних новина, 11.000 ревија, 9.000 радио и 1.000 тв-станица, 2.500 издавача и 7 филмских студија. Када би свако
од средстава имало само једног власника, укупно би било
25.000 различитих медијских погледа. Та импресивна бројка
у потпуности би гарантовала широк спектар политичких и
социјалних идеја… Али, у САД нема 25.000 различитих власника. Данас, 50 корпорација поседују највећи део медија. 50
жена и мушкараца који су на њиховом челу могли би стати
у мало већу собу. За ове особе се може фигуративно казати
да сачињавају Приватно министарство за информисање и
културу.“6У међувремену, број битних играча постао је још
мањи: Mather Jonesmagazin објавио је крајем 2006. да осам
5
6

Милан Матић, Мит и политика, Радничка штампа, Београд, 1984, стр. 60.
Ben Bagdikan, 5th Edition, XIV - XVI, Beacon, Boston,1997:1341.
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медијских корпорација доминира тржиштем вести у САД
(Disney, AOL – Time Worner, Vicom, General Electric, News
Corporation, Yahoo), док неки истраживачи тврде да их је и
мање.7
Либерална парадигма скрива ко одређује агенду глобалне јавности? Деведесетпостомеђународнихвестикојециркулишу свакога дана у медијима широм света потичеод
четиризападнеагенције. То су JunajtedPresInternešenel (UPI),
AsošijetedPres (AP), Rojters (Reuters) iAžansFransPres (AFP).8
При томе, свака озбиљнија држава има и своју новинску
агенцију, али је њихов учинак у међународним оквирима
више него скроман! Политичка интерференција над интернетом и мобилним комуникацијама кроз низове невидљивих
механизама инфилтрације политичких субјеката и њихове
идеологије води преображају медијских система, али се то
недовољно уочава. Дигиталне платформе стварају привид
једнаких шанси за учешћем јединки у виртуелном окружењу,
превиђајући да је за утицај неопходна велика публика. Кретање комуникативног суверенитета од државе ка појединцу
одраз је теоријског размишљања о друштву једнаких шанси,
али је у пракси уочљива супротна тенденција: иза технолошке револуције скривају се интерконтиненталне корпорације
са циљем задовољавања сопствених захтева и потреба!
Глобализација је подстакла концентрацију и централизацију капитала, али и напоре медијске индустрије да
масовни аудиторијум учини спремним да прихватањем наметнутих представа постане монета којом се тргује у сферама политике, маркетинга и пропаганде.Привид је како се
иза жеље да под своју шапу ставе највећи број медија крије
борба за профитом -разлози су много дубљи. Уместо државе
или традиционалних новинарских породица као власника,
нови господари постају корпорације или моћни интерес7

8

Амерички истраживач медија Шах (Shah) ту убраја само пет компанија,
закључујући: „мање играча, мањеслободе!“(Shah, 2009). Професор Марк Стивенс (MarkStevens), с калифорнијског универзитета наводи „да пет гигантских издавача контролише штампане медије, других пет компанија производи
филмове и не више од три човека контролишу електронске медије“ (Stevens,
2003).
Две су америчке, једна британска и једна француска.
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но-партијски лобији који медије користе за себе и блиске
клијенте. „Током последњих шест година минулог века, 47%
свих новина променило је власнике, неке од њих три или четири пута, а констатација је да се број најутицајнијих људи
који одлучују о медијским садржајима и даље смањује. Чак
99% свих листова постају монополисти на својим тржиштима, док већина дневника постају делићи медијских империја.“9 Да није реч о случајности ево још доказа: 1981. године
20 корпорација имало је у свом поседу око 11.000 магазина,
али седам година касније број власника био је једноцифрен
– свега три! Важност медијске индустрије није само у новцу,
јер сумного важнији пажња и публицитет који се усмеравају
ка раду политичких, културних и друштвенихинституција.10
То значи да информација није роба као друге, већ и симболички капитал који одржава специфичан социјални квалитет утичући на структуру ставова сваке јединке унутар
друштва. Будућност националних држава у неким случајевима зависи од воље власника ових информативних корпорација, иако у позадини често имају сумњив капитал. На
пример, иза две најмоћније америчке медијске мреже:ABC
(AmericanBroadcastingCompany) и NBC (NationalBroadcastin
gCorporation) стоји новац„Westinghouse“ и „GeneralElectric“,
гиганата у производњи атомског оружја, ракета и електронике. Радио мреже „Voice of America“, „Free Europe“ и
„Radio Liberty“ отворено контролише и финансира ЦИА.
Кројачи медијске политике промовишу поштену „тржишну
утакмицу“ и „отворени проток информација“, али прикривају
како грађани Немачке не могу да слушају програме „Дојче
Велеа“ иако се емитују на 40 светских језика, баш као што
је у САД забрањен пријем „Гласа Америке“! Ту смо дошли
до парадокса савременог поретка: са експлозивним растом
броја медијских јединица свет постаје информационо све
сиромашнији, а истина све контролисанија!
Информације подстичу демократију, али само када
својом разноврсношћу и разноликошћу погледа, идеја и
вредности шире критички амбијент, промовишући дијалог
9 Ben Bagdikan, 5th Edition, XIV - XVI, Beacon, Boston, 1997:1349.
10 “Техничко-технолошки напредак у сфери медија није и вредносно-идеолошки
неутралан.” (Шуваковић, 2012, стр. 370).

264

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2015, год ХI vol. 24

стр. 257-274

и толеранцију. Држава као субјект комуникационе праксе
још пре појаве интернета почела је да губи комуникациони
суверенитет, али ако истовремено губи економски, политички, безбедносни, војни или еколошки суверенитет сама
је ограничила своју власт. Отуда обрада и управљање медијским садржајима постају примарни циљ глобалних центара моћи, који идеолошким монизмом и корпоративним
притиском ућуткују све који мисле другачије.11Глобални
медији на територијама циљаних држава оснивају своје испоставе као франшизе идеја и ставова које треба популарисати, успостављајући пожељан политички естаблишмент
лојалан идејама нових господара. Проток информација је
тешко контролисати, али кључ стабилностиније у томе: надзирање друштвених токова крије се у управљању смислом,
медијским наративима о стварности и сликама друштва.
Приоритет је успоставити контролу над националним медијима, а онда у спрези са сопственим центрима променити
свест и оријентацију грађана!

3. Битка за комуникациони
утицај у Србији
Још током разбијања Југославије деведесетих година
прошлог века демонстрирана је значајна улога глобалних медијских центара. Тако је британскиБи-Би-Си имао задатак
организовања и умрежавања опозиционих медија у Србији,
уз вести које су често биле оштра критика Милошевићевог
режима. РадиоСлободна Европаидеолошки је била на истом
фону, аз активну промоцију америчке спољне политике.
Глас Америке је био врло утицајан у тадашњим опозиционим круговима, баш као и француски Радио Франс-инфо
(RFI). Са политичким променама слабило је и интереовање
за просторе Балкана, да би се у неколико претходних година
ситуација драматично променила.
11 Џејмс Кантон (JamesCanton), председник и извршни директор Института
за глобалну будућност (Instituteforglobalfuture) констатује: „Тешко је држати корак с контролом ума. Слобода спознаје ће у XXI веку бити угрожена.“
(Екстремна будућност, 2009, стр. 311).

265

Зоран Јевтовић

КОМУНИКАЦИОНИ СУВЕРЕНИТЕТ ....

Ногу је повукла Ал Џазира Балкан, као део међународне ТВ-мреже која је са радом почела 11. новембра 2011.
године. Кренуло се са шест сати самосталног садржаја
на бошњачком, хрватском и српском језику,док се остатак програма преузимао од енглеског огранка Ал Џазире.
Станица је смештена у Сарајеву, док су регионални центри отворени у Загребу, Београду и Скопљу. Уз то, широка мрежа дописника из Подгорице, Приштине, Мостара и
Бања Луке, али и у Вашингтона, Лондона, Брисела, Берлина, Беча, Москве, Истанбула, Јерусалима и Пекинга и још
преко 70 центара које матична телевизија има широм света, омогућиле су овом медију да постане један од важнијих
извора информисања на балканским просторима, посебно
код муслиманског становништва. Краљевска породица је у
покретање Ал Џазире Балкан, уложила 15 милиона евра, са
идејом да „допринесе помирењу међу народима региона“. У
свакој наредној години инвестирана је слична сума (за четири године око 60 милиона евра), што показује решеност
оснивача да се задржи на овим просторима. По професионалности, начину извештавања и концепцији програма Ал
Џазира Балкан представља реплику америчког Си-Ен-Ена
из златних дана.12Око две стотине стално запослених ради
у технолошки најмодернијим условима, са планом да се количина информација даље увећава, посебно обрађујући теме
политичког карактера специфичне за одређену територију.
Принцип Ал Јазеере је упорно указивање на проблем, пре
него директно опонирање надлежнима. Новац не представља
проблем, јер Арапи на ово улагање не гледају из финансијске перспективе, већ кроз распростирање утицаја, репутације и побољшања имиџа.
Мало касније своје присуство обзнанила је и регионална телевизија Н1 која је западној јавности представљена као
први регионални информативни канал на подручју бивше
Југославије. Чињеница да је стратешки партнер глобална
медијска компанија Си-Ен-Ен,али и да су важну улогу у читавом пројекту имали високи државни функционери највеће
12
Опширније у: Зоран Јевтовић: „Асиметрична битка за утицајем
на Балкану“, Култура полиса, Институт за европске студије, Београд и
Култура – Полис, Нови Сад, 2015, стр. 189-204.
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светске силе наводи на закључке о важности читаве операције. Бивши амерички амбасадор у Србији Камерон Мантер
(CameronMunter) главни је консултант Јунајтед Груп, али и
високо позиционирани саветник у СББ-Телемакс Србија,13
док је на корпорацијском нивоу први човек Дејвид Петреус (DavidPetraeus), некадашњи директор ЦИЕ.14Политичке
и обавештајне биографијеводећих личности ангажованих
одстране западних партнера показују дадолазак Си-Ен-Ена
може да значи заинтересованост корпоративне Америке да
интензивира примену „меке“ силе која ће у важним политичким догађајима који вероватно следе имати задатак да
спинује, прелама и обликује мњење у корист корпоративних
интереса.Предвиђено тржиште чини око 15 милиона људи
(програм се равноправно реализује из Београда, Загреба и
Сарајева,на језицима народа који ту живе), али с обзиром на
низак стандард грађана, као и високу задуженост привреде,
тешко је говорити о финансијском аспекту као мотиву отварања.
Да се медијско-пропагандна реалност на небу Србије
убрзано мења постало је много видљивије тек након отварања руског медијског сервиса Спутњик, када је Димитриј
Кисељов (Дми́ трий Константи́нович Киселёв),15 један од најближих сарадника председника Путина, отворено изјавио
како је њихов основни задатак промовисање руских погледа. Случајно или не, али одабир држава и градова у којима
су отворене испоставе сервиса одраз су и приоритета руске
спољне политике: Вашингтон, Лондон, Њу Делхи, Каиро,
Монтевидео, Пекинг, Берлин, Рио де Жанерио, Истанбул,
Париз, Буенос Ајрес, Хелсинки, Минск, Кијев, Ташкент,
13 Главни финансијер је Јунајтед група, која је најјача пеј ТВ платформа, а која
око себе окупља Ес-бе-бе Телемакс из Србије, као и Телемах из БиХ и Словеније, Тотал ТВ и још око 15 мањих фирми у већинском власништву инвестиционог фонда „Мид Европа партнерс“ и Европске банке за обнову и развој
(ЕБРД).
14 Петреус је због љубавне афере 2012. године поднео оставку на место директора ЦИА. Одмах је постављен за првог човека америчке инвестиционе компаније „ККР Глобал Институте,“ која је власник компаније „Унитед Гроуп“ у
чијем је власништву регионална телевизија „Н1“.
15 Кисељов је и директор новинске агенције „Росија севодња”, коју не треба мешати са истоименом телевизијском мрежом.
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Астана, Бишкек, Сухуми, Цинвал, Тбилиси, Јереван, Баку,
Кишњев и – Београд. Обједињавање три информативна гиганта у државну медијску корпорацију Русијасеводња омогућено је спајањем телевизије Раша тудеј, највеће руске
информативне агенције РИА Новости и некада кључног ослонца бољшевичке пропаганде, радио-станице Глас Русије.
Руси имају пословицу: „Боље касно, него никад“,
објашњавајући њоме актуелно присуство на Балкану. Уочавајући пропагандно заостајање у трци са западним медијима, који су сваки пут кад се нешто деси муњевито сервирали
своју верзију истине, решили су да ситуацију преокрену коришћењем техника и метода највећих конкурената. За почетак је одабран локални радио који ће се бавити локалним
питањима и проблемима и који ће се трудити да актуелне
теме и проблеме осветли са разних страна. При томе, његова
глобалност је апсолутна с обзиром да су све станице међусобно повезане, тако да сваку од њих функционално покрива
и 28 других дописништава. Руски портал и радио-станице
на овим просторима постају део алатки меке моћи, што несумњиво показује заинтересованост државе за већим присуством и ангажовањем на Балкану.16 Није тешко запазити да
је Београд једини град у региону у којем Спутњик отвара
редакцију, што се уклапа у школу мишљења да је Србија
важна за руске интересе. Никита Бондарјев, виши научни сарадник Руског института за стратешка истраживања (РИСИ)
из Москве,17отварајући званично представништво ове организације у Београду крајем октобра 2013. признао је стратешку заинтересованост Русије за ангажованијом улогом на
Балкану, по којој улагање капитала и профит нису једини
циљеви, јер је много важније остваривање политичког ути16 Позиције Русије ближе појашњавају и портали: Srbin.info, Fondstrateškekulture,
GlasRusije, Ruskareč, SrbiNaOkup, FejsbukReporter, Srpska.ru, Vostok,
Pravoslavnajaporodica, Pravda или Zavetnici.rs!
17 Руска верзија америчке Карнеги, или РАНД корпорације, основана 2009, као
део администрације председника Руске Федерације. Циљеви и смисао Института је у припреми и изради аналитичке продукције, која затим иде администрацији председника, али и у друге институције, попут Министарства
иностраних послова, руске агенције за међународну сарадњу „Россотрудничество”, или у државне корпорације као што је „Гаспром”. Институт је укључен у процесе јавне дипломатије и научне активности.
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цаја. Поред медија мета је и невладин сектор, у којем тек
треба очекивати промене!
Као некада, Балкан се својим геостратешким положајем, по ко зна који пут намеће као зона опасно укрштених интереса Истока и Запада. Декомпоновање ентитетских
граница све гласније се тражи кроз ревизију Дејтонског споразума и уставне реформе у Босни и Херцеговини, при чему
је прави циљ обуздавање тежњи ка независности Републике Српске. Америчка администрација из позадине подржава
сувереност Косова, , док Грчка тврдо блокира пријем Македоније у НАТО. На дипломатском, политичком, безбедносном и пропагандном плану одвија се процес постратне
реконструкције, којом суверенитет овдашњих држава треба
даље сужавати, сводећи их на облике протектората. Болни
и опасни процеси реконфигурације одвијају се иза кулиса
јавности, али да би грађани о њима знали више неопходно
је да добијају правовремене информације из медија, што је
на овим просторима скоро немогуће, јер је комуникациони
простор испарцелисан у интересне зоне страних утицаја.18
Неопрезно приватизујући регионалне и локалне електронске медије Србија је ослабила комуникациони суверенитет, што ће се тек показати у временима криза! Медији од
националног значаја, Танјуг и Међународни радио Србија су
угашени, од близу стотину локалних и регионалних емитера
око трећине је продато, док су остали престали да постоје.
Држава је формално изашла из власништва, али је новац
намењен пројектном финансирању искоришћен за куповину
истих од стране људи блиских партијама на власти. На пример, из локалног буџета Крагујевца локалној телевизији је
седам дана пре доласка купца уплаћено 30 милиона динара
(нешто мање од 250.000 евра)? Нови власник Радоица Милосављевић је телевизију платио 85.500 евра! Град Крушевац
доделио је кроз пројектно суфинансирање градској телевизији 17.500 евра само неколико сати пре него што је купио
исти човек, поставши власник за само 14.000 евра. Слична
ситуација била је и у Нишу, где је породици Радомировић из
18 Више у:Зоран Јевтовић: „Асиметрична битка за утицајем на Балкану“,
Култура полиса, Институт за европске студије, Београд и Култура – Полис,
Нови Сад, 2015, стр. 189-204.
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буџета додељен 31,5 милиона динара (око 250.000 евра), док
су они Нишку телевизију купили за 78.000 евра. И главни
град је поступио слично тако што је из буџета новом власнику Студија Б за емисију „Београде, добар дан“ издвојио
23 милиона динара. Право на информисање гарантовано
Уставом Србије као највишим правним актом остављено је
на савест новим власницима, па није тешко закључити колико ће оно са партијским интересима бити поштовано.
Комуникациони суверенитет у Србији је на крхким
темељима, што илуструје и податак да се велики број тиражних и утицајних медија налази у рукама страних компанија, па је занимљиво како ће они у потенцијално кризним
ситуацијама штитити национални интерес? На пример, немачко-швајцарска издавачка кућа RingerAxelSpringer (RAS)
власник је тиражних новина: Блиц, Ало,24 сата, Ауто Билд,
Блиц Жена, Пулс и Нин, при чему се нека њихова електронска издања налазе међу најпосећенијим у земљи. Телевизије
Прва и Б92 у власништву су инвеститора из Грчке и са Кипра. Уместо државе информације данас контролишу власници медија који сходно интересима капитала и политичких
центара моћи обликују стварност у којој обитавамо. Квантитативно повећање медијских наратива на овим просторима није доказ о увећању медијских слобода, већ и добро
камуфлиран концепт дистрибуирања спинованих наратива
који циљају да постану доминантни у промени постојеће
друштвене свести, која се опире уклапању у неолибералне
токове. Маркетиншки буџет од око 130 милиона евра (колико се процењује да је потрошено у Србији у 2015. години)
превише је мали да би оправдао оволико интересовање страних медијских кућа, па је логично претпоставити да се иза
рефлектора крије жеља нових власника за већим утицајем
на овим просторима!

4. Закључак
Амерички новинар и теоретичар јавног мнења Волтер
Липман (WalterLippman) међу првима је запазио како обичан
човек разликује „спољни свет” од „менталних слика у нашој
глави”, констатујући да све теже препознаје сложене и пре270
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плетене односе унутар друштва. Неинформисан и неупућен
појединац који треба да учествује у процесима доношења
одлука о сопственом животу нема приступ широј реалности, па примајући медијске представе о ономе што се дешава
мимо његовог искуства одлучује о даљим поступцима. „Он
се учи да својим умом сагледа бескрајне делове света које
никада није видео, додирнуо, омирисао, чуо или упамтио,”констатује Липман, сугеришући пасивност грађана у
креирању демократских процеса.19Некадашњи саветник америчког председника Вудроа Вилсона скоро пре једног века
схватао је колика се моћ крије у правовременом прослеђивању информација јавности, упозоравајући на ризик информацијског отуђења који ће угрозити демократско мишљење.
Управљање појмовима део је комуникацијског суверенитета
државе, јер у супротном прети губитак националног идентитета и интереса!Глобални медији су промотери корпоративног капитала, а не интереса грађана; перпетуирањем
естетизоване свести они индоктринирају масе нудећи им потрошачки заводљиву слику живота уместо њега самог! Њихова најважнијаобележја су: наклоњеност транснационалним
изворима финансија, корпоративном управљању и неолибералној идеологији, непријатељски однос према социјалдемократама, радничкој класи и националистима, подривање
локалних култура, подржавање материјалистичке вредносне
оријентације, продукција садржаја који промовишу сензационализам, насиље, неморал, лаку забаву, социјалну патологију, репрезентативну или хибридну стварност.
Анализирајући медијску слику Србије констатујемо
како је повлачењем државе из комуникационе сфереослабљен симболички простор у којем све агресивније наступају
страни медији или њихови приватизовани епигони. Образложење како је држава била лош газда, односно да је као финансијер вршила утицај на уређивачку политику делимично
је тачно, али постоје ли гаранције да се то након преласка
медија у руке режимски блиских људи неће наставити? У
политичкој реторици истицано је да је приватизација медија
19 Опширније у: Волтер Липман (WalterLippmann): Јавно мнијење, Напријед,
Загреб, 1995.
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један од захтева у поступку уласка у Европску Унију, што је
техника сенчења стварности: Брисел је тражио транспарентност власништва и финансирања, како се не би дешавало да
владајући политичари преко ноћи постају медијски олигарси,
водећи партијску пропаганду новцем свих грађана. Комитет
министара Савета Европе још 2007. године упутио је Србији
препоруку да сачува плурализам власништва у медијима,
укључујући и јавне сервисе на националном, регионалном
и локалном нивоу. Потом је Европска унија финансирала
студију којом се предвиђало 10 до 15 регионалних и локалних јавних сервиса, да би 2011. кроз Медијску стратегију
било прихваћено да на територији републике функционише
шест регионалних јавних сервиса. Тако долазимо до новог
парадокса: док се глобални медији утркују за доминацијом
над овдашњим комуникационим простором, српски медији
се гасе, препуштајући симболички спектар другим играчима! Комуникацијски видокруг постаје све суженији, јер
глобални медији чине све како би наметнули своје погледе
и начине размишљања, док се национални интереси потискују, културни обрасци мењају, а образовни ниво спушта
и тривијализује, водећи ка тихом нестајању моћи државе!
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Zoran Jevtovic
COMMUNICATIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF
GLOBAL MEDIA
Resume
In contemporary geopolitical processes, notions of
political, economicand cultural sovereignty, state security
and justice are being reconstructed, causing changes to the
concept of international relations. Producing soft power, global
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communication technologies restructure the sovereignty of states.
Without the possibility to control and manage symbolic and
conceptual practices, these states are exposed to self-destruction
and to foreign propaganda. Skills of shaping, creating, distributing
and supervision of information are provided by sophisticated
techniques of consciousness management, so states that don’t
defend their communication space easily become plunder with
prepared public opinion. The sudden interest of global media
(American CNN, Russian media service Sputnik and Arab media
networkAl Jazeera) in a more active role in the Balkans, shows us
the strategic importance of this area, but also the announcement
of a wide reconstruction, by which the sovereignty of local states
should be further restricted. Communicational power means the
ability to manage all other forms of power, which means that a
democratic state does not exist without it. At the same time, the
power of Serbian media is reducedby closing numerous public
services, including the leading nationalnews agency. Small
nations, which are deeply inﬂuenced bymyths about epic battles
and heroic events, slowly realize that correctly-timed information
is stronger than the noise of weapons. In the new geopolitical
ambient, it is much more efﬁcient to enslave consciousness than
to destroy and conquer territory!
Key words: state, sovereignty, soft power, propaganda, public
opinion, change of consciousness.

Овај рад је примљен 19. новембра 2015. године, а прихваћен за
штампу на састанку Редакције 15. јануара 2016. године.
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БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ
У ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
У ПЕРИОДУ ОД 2005. ДО 2015. ГОДИНЕ
Национални интерес: часопис за национална и државна питања покренут је 2005. године поводом обележавања
два века модерне српске државности, а у циљу да се на његовим страницама осветле важна питања из области државности из угла различитих научних дисциплина.
За десет година постојања изашло је укупно 23 броја
часописа. Издавање часописа одвијало се различитом динамиком. У првим годинама постојања, од 2005. до 2008.
године, часопис је излазио једном годишње, да би од 2009.
године почео да излази три пута годишње.
Библиографија радова објављених за десет година постојања часописа обухвата 333 библиографске јединице. У
складу са тематском оријентацијом часописа, на његовим
страницама присутни су пре свега политиколошки радови,
који се баве различитим аспектима српске унутрашње и
спољне политике, као и геополитике. На страницима часописа налази се такође велики број радова који се баве националним питањима из угла других научних дисциплина,
као што су социологија, економија, право и лингвистика.
Библиографија, коју предлажемо у част десетогодишњице излажења Националног интереса, има за циљ да
* Истраживач сарадник, Институт за политичке студије, Београд
** Истраживач приправник, Институт за политичке студије, Београд
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пружи целовит увид у тематику и садржај радова објављених у овом часопису. Приликом израде библиографије корићени су Међународни библиографски стандарди за обраду
прилога из периодике, зборника и посебних издања (ICBDCP). То је подразумевало руковођење следећим принципима:
а) аутори се наводе азбучним редом према презимену;
б) више радова истог аутора наводе се хронолошки
према броју часописа;
в) у случају коауторских радова примењивано је правило да се библиографска јединица води на првог аутора, а
коаутор се наводи у самом библиографском опису;
г) библиографски опис садржи број свеске, годину и
стране на којима се рад налази, као и податак о постојању
резимеа рада на неком од страних језика;
д) осим наведених података, библиографски опис приказа у првом делу садржи податке о приказаним делима
(наслов, аутор, место и година издања, број страна), док се
у другом делу дају уобичајени подаци о броју свеске, години
и странама на којима је приказ објављен;
Надамо се да ће библиографија бити од помоћи будућим проучаваоцима српске државности и да ће пружити
мали допринос развоју српске политиколошке библиографије.
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[79]–99. | Resume
БАЗИЋ, Јован
16. Политичке елите у државама насталим из бивших република СФРЈ : образовни профил / Јован Базић. – бр. 9
(3/2010), стр. [367]–387. | Summary
17. Грађанско и национално васпитање у просветној политици Србије након промена 2000. године / Јован Базић. – бр.
12 (3/2011), стр. [219]–239. | Summary
БЕНЕТ, Џејмс
18. Умрежавање држава-нација : долазећи државни поредак
/ Џејмс К. Бенет. – бр. 1 (2005), стр. [149]–169.
БЖЕЖИНСКИ, Збигњев
19. Америка у дилемама / Збигњев Бжежински. – бр. 2 (2006),
стр. [213]–217.
БЈЕЛИЋ, Предраг
20. Економска глобализација и корени антиглобалистичких покрета у свету / Предраг Бјелић. – бр. 17 (2/2013), стр.
[107]–137. | Resume
БОГАВАЦ ЦВЕТКОВИЋ, Наташа
21. Перспективе прилива страног капитала у Србију / Наташа Богавац Цветковић, Ивица Стојановић. – бр. 15 (3/2012),
стр. [333]–354. | Summary
БОДИН, Миленко
22. Стратешки менаџмент националних интереса : Бугарска
и Србија / Миленко Бодин. – бр. 18 (3/2013), стр. [293]–307.
| Resume
БОДРОЖИЋ, Ђуро
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23. Колонијална демократија / Ђуро Бодрожић. – бр. 8
(2/2010), стр. [9]–22. | Summary
24. Српски национални идентитет : извори и основи / Ђуро
Бодрожић. – бр. 13 (1/2012), стр. [111]–129. | Resume
БОЈОВИЋ, Бошко
25. Косовска битка и Косово / Бошко Бојовић. – бр. 6 (3/2009),
стр. [9]–30. | Summary
26. Косово и Западни Балкан : питање регионалне стабилности и европске безбедности / Бошко И. Бојовић. – бр. 10
(1/2011), стр. 23]–57. | Summary
БУДИМИР, Жељко
27. Макрорегионално геополитичко структурисање света :
актуелност Макиндерове хартленд концепције / Жељко М.
Будимир.- бр. 14 (2/2012), стр. [223]–246. | Resume
28. У потрази за ослоним тачкама политике постмодернизма
: Увод у политику постмодернизма / Емил Влајки. – Бања
Лука: Факултет за политичке и друштвене науке, 2006. –
253. / Жељко Будмир. – бр. 3 (2007), стр. [307]–311. | Приказ
БУКВИЋ, Рајко
29. Лекције из Катињске шуме : не само за Србе / Рајко Буквић. – бр. 23 (2/2015), стр. [53]–89. | Resume
БУРДИЈЕ, Пјер
30. Нова планетарна Вулгата / Пјер Бурдије, Лоик Вакан. –
бр. 2 (2006), стр. [135]–142.
БУЏАК, Горан
31. Призма геополитике : геополитичка димензија националног идентитета / Милош Кнежевић. – Београд: Институт
за политичке студије, 2013. – 403. / Горан Буџак. – бр. 21
(3/2014), стр. [319]–323. | Приказ
ВАСИЉЕВИЋ, Ивана
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32. Вук Караџић, национални идентитет и савремени проблеми образовања у Србији / Ивана Васиљевић. – бр. 23
(2/2015), стр. [9]–30. | Resume
ВОЈИНОВИЋ КОСТИЋ, Јелена
33. Политичка дебата у светлу аргументационе теорије :
лингвистички осврт на језик јавних политичких дебата / Јелена М. Војиновић-Костић. – бр. 22 (1/2015), стр. [173]–191.
| Resume
ВИДОЈЕВИЋ, Зоран
34. Неолиберализам, рационалност и империјализам / Зоран
Видојевић. – бр. 13 (1/2012), стр. [29]–53. | Summary
35. Нови социјализам као епохална потреба: Свјетски антибарбарус о узроцима пропасти бившег и надоласка новог
социјализма / Вјеран Катунарић. – Загреб: Друштво Повијест изван митова, 2013. – 282. / Зоран Видојевић. – бр. 21
(3/2014), стр. [325]–334. | Приказ
ВИШЊИЋ, Душан
36. Стратегијско усмеравање државе-нације / Душан
Вишњић, Слободан Томић. – бр. 15 (3/2012), стр. [133]–156.
| Resume
ВРАТУША, Вера
37. Елите у постсоцијализму, или компрадорска буржоазија
у процесу рестаурације периферног капитализма / Вера Вратуша. – бр. 9 (3/2010), стр. [51]–80. | Summary
ВУКАДИНОВИЋ, Горан
38. Бела књига одбране Француске републике 2013. године
: Француска у НАТО и ЕУ / Горан Вукадиновић, Срђан
Старчевић. – бр. 19 (1/2014), стр. [53]–79. | Resume
ВУКОВИЋ, Небојша
39. Наталија Нарочницка : глас исконске Русије : Русский
мир / Наталия Нарочницкая. – Санкт-Петербург: Алетейя,
2007. – 302. / Небојша Вуковић. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [325]–
330. | Приказ
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40. Једна цивилизација мање у Хантингтоновом универзуму? : демографске промене и геополитичке последице /
Небојша Вуковић. – бр. 8 (2/2010), стр. [43]–68. | Summary
41. Одређење културно-географског и политичко-географског идентитета Русије у делу Владимира Ламанског / Небојша Вуковић. – бр. 16 (1/2013), стр. [263]–283. | Resume
ВУКУМАНОВИЋ, Дијана
42. Политичке странке и српски национални интерес / Дијана Вукумановић. – бр. 1 (2005), стр. [99]–127. | Summary
43. Трансформација економског и политичког капитала елита у посткомунизму / Дијана Вукумановић. – бр. 9 (3/2010),
стр. [81]–105. | Summary
ВУКЧЕВИЋ, Дејана
44. Трагедија политике великих сила / Џон Миршајмер. –
Београд: Удружење за студије САД у Србији, 2009. – 481.
/ Дејана Вукчевић. – бр. 7 (1/2010), стр. [334]–342. | Приказ
45. Европеизација националних спољних политика : идејни оквир / Дејана Вукчевић. – бр. 11 (2/2011), стр. [9]–28. |
Résumé
46. Социјализација и европеизација у оквиру ЕУ : случај
Политичко-безбедносног комитета и Војног комитета ЕУ /
Дејана Вукчевић. – бр. 21 (3/2014), стр. [9]–28. | Resume
ВУЛЕТИЋ, Владимир
47. Економска глобализација и национална држава / Владимир Вулетић. – бр. 18 (3/2013), стр. [37]–58. | Resume
ВУЧИНИЋ, Маринко
48. Компрадорски контекст данашње Србије : Лоша бесконачност : прилози социологији српског друштва / Слободан
Антнонић. – Београд: Службени гласник, 2012. – 233. / Маринко М. Вучинић. – бр. 17 (2/2013), стр. [303]–315. | Приказ
49. Памћење и самозаборав / Бојан Јовановић. – Нови Сад:
Орфеус, 2009. – 481. / Маринко М. Вучинић. – бр. 21 (3/2014),
стр. [307]–317. | Приказ
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ВУЧИЋЕВИЋ, Душан
50. Традиционализам и модернизам : карактер друштвених
расцепа у Србији / Душан Вучићевић. – бр. 13 (1/2012), стр.
[131]–150. | Resume
ГАЈИЋ, Александар Саша
51. Три фазе политичке игре у каспијском подручју / Александар Саша Гајић. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [253]–280. | Резюме
52. Између царства „земаљскогаˮ и „небесногаˮ / Саша Гајић.
– бр. 6 (3/2009), стр. [31]–47. | Summary
53. Духовне и цивилизацијске основе светске економске кризе / Александар Саша Гајић. – бр. 7 (1/2010), стр. [265]–279.
| Summary
54. Псудоморфоза елита : културно-историјски преглед
/ Александар Саша Гајић. – бр. 9 (3/2010), стр. [11]–50. |
Summary
55. САД и распад Југославије : поглед из двадесетогодишње
историје / Александар Саша Гајић. – бр. 11 (2/2011), стр.
59]–83. | Summary
56. Перспективе српско-руских односа у контексту савремене светске кризе / Александар Саша Гајић. – бр. 14 (2/2012),
стр. [59]–78. | Resume
57. Косово и Метохија : постмодерни геополитички експеримент / Миломир Степић. – Београд: Институт за политичке студије, 2012. – 232. / Александар Саша Гајић. – бр. 14
(2/2012), стр. [335]–341. | Приказ
58. Западни Балкан у савременом политичком дискурсу
/ Александар Саша Гајић. – бр. 15 (3/2012), стр. [83]–99. |
Resume
59. Могућност геополитичке преоријентације Србије у савременим међународним приликама / Александар Саша
Гајић. – бр. 19 (1/2014), стр. [191]–212. | Resume
60. Геостратешки оквири руско-иранских односа / Александар Саша Гајић. – бр. 22 (1/2015), стр. [153]–171. | Resume
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ГАЋИНОВИЋ, Радослав
61. Стратегија националне безбедности : стратешки документ државе / Радослав Гаћиновић. – бр. 6 (3/2009), стр.
[195]–210. | Summary
62. Управљање кризама / Радослав Гаћиновић. – бр. 10
(1/2011), стр. 299]–318. | Summary
ГРК, Снежана
63. Деструктивна национална економија и политика удаљава
Србију од Европске уније / Снежана Грк. – бр. 7 (1/2010), стр.
[103]–126. | Summary
64. Србија у клопци економске катастрофе / Снежана Грк. –
бр. 18 (3/2013), стр. [9]–36. | Resume
65. Рецесија, дефлација и прунудна прерасподела дохотка /
Снежана Грк. – бр. 21 (3/2014), стр. [173]–200. | Resume
ГРМУША, Адријана
66. Српско Друштво Црвеног крста у ратовима за ослобођење Србије од 1876. до 1918. године / Адријана Грмуша.
– бр. 23 (2/2015), стр. [201]–217. | Resume
ГРОНСКИ, Александар
67. Белоруски интелектуалци почетка XX века као неимперијална елита / Александар Гронски. – бр. 8 (2/2010), стр.
[89]–104. | Summary
68. Неоязычество как фактор формирования альтернативных
национальных идентичностей в современной Белоруссии /
Александр Гронский. – бр. 18 (3/2013), стр. [271]–280. | Резиме
ГУЈАНИЧИЋ, Душан
69. Легитимитет у политичком животу Србије : једно виђење
/ Душан Гујаничић. – бр. 16 (1/2013), стр. [247]–262. | Résumé
70. Les Cinq-Mille : fortune et faillite de l’élite française /
Simplicius Aiguillon. – Paris: Cherche midi, 2014. – 212. /
Душан Гујаничић. – бр. 20 (2/2014), стр. [237]–241. | Приказ
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ДИВЈАК, Слободан
71. Норме и нације / Слободан Дивјак. – бр. 1 (2005), стр.
[13]–28. | Summary
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
72. Исповест евроскептика / Владимир Димитријевић. – бр.
16 (1/2013), стр. [151]–165.
ДИМЉЕВИЧ, Николај
73. Грузия, Южная Осетия, Запад, информационная война /
Николай Димлевич. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [239]–252.
ДОСТАНИЋ, Душан
74. Идентитет и геополитичка стварност Срба / Момчило
Суботић. – Београд: Институт за политичке студје, 2012.
– 312. / Душан Достанић. – бр. 16 (1/2013), стр. [293]–298. |
Приказ
ДУГИН, Александар
75. Интервју / Александар Гуљевич Дугин. – бр. 2 (2006),
стр. [201]–209.
ДУШАНИЋ, Јован
76. Светска економска криза као изговор за погрешну економску политику / Јован Б. Душанић. – бр. 7 (1/2010), стр.
[55]–80. | Summary
77. Покушај реанимације неолиберализма / Јован Б. Душанић. – бр. 11 (2/2011), стр. 319–335.
78. Оклеветана држава и практична Кина / Јован Б. Душанић. – бр. 17 (2/2013), стр. [41]–67. | Resume
79. Неолиберализам и прерасподела богатства / Јован Б. Душанић. – бр. 19 (1/2014), стр. [135]–171. | Resume
80. Размена мишљења уместо обрачуна / Јован Б. Душановић. – бр. 22 (1/2015), стр. [195]–212. | Resume
ЂОГОВИЋ, Саша
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81. Глобална економска криза и њен утицај на привредне токове у Србији / Саша Ђоговић. – бр. 7 (1/2010), стр. [155]–182.
| Summary
ЂОРЂЕВИЋ, Ивица
82. Национална моћ у условима глобализације / Ивица
Ђорђевић. – бр. 10 (1/2011), стр. 319–346. | Summary
ЂОРИЋ, Марија
83. Терор бугарских окупатора у врањском крају за време
Првог светског рата / Марија Ђорић. – бр. 23 (2/2015), стр.
[181]–200. | Resume
ЂУКАНОВИЋ, Драган
84. Обриси настанка трећег (хрватског) ентитета у Босни и
Херцеговини : ставови локалних актера, САД и ЕУ / Драган
Ђукановић. – бр. 22 (1/2015), стр. [127]–150. | Resume
ЂУРИЋ, Винко
85. Десет година часописа „Српска политичка мисаоˮ / Винко Ђурић. – бр. 1 (2005), стр. [231]–233.
86. Пет принципа нове руске међународне политике у светлу
односа према Србији / Винко Ђурић. – бр. 5 (1–2/2009), стр.
[155]–162. | Резюме
ЂУРКОВИЋ, Миша
87. Русија и откривање меке моћи / Миша Ђурковић. – бр. 4
(2008), стр. [25]–53. | Abstract
88. Транзиција без трансформације, или како је у Србији
од номенклатуре настала елита / Миша Ђурковић. – бр. 9
(3/2010), стр. [307]–327. | Summary
89. Питање ауторитаризма у савременој теорији и пракси :
критика Томаса Погеа / Миша Ђурковић. – бр. 14 (2/2012),
стр. [247]–278. | Summary
ЂУРОВИЋ, Борислав
90. Спољна политика Русије и глобална криза / Борислав
Ђуровић. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [141]–154. | Резюме
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91. Социјално-политичка суштина Фебруарске револуције
1917. године : Пад Руског царства II / Сава Живанов. – Београд: Нолит, Море, 2007. – 630. / Борислав Ђуровић. – бр. 5
(1–2/2009), стр. [340]–353. | Приказ
ЕБЕРГ, Јан
92. Косово и Метохија : пети чин драме (I) / Јан Еберг, Александар Митић. – бр. 1 (2005), стр. [131]–148.
93. Косово и Метохија : пети чин драме (II) / Јан Еберг,
Александар Митић. – бр. 2 (2006), стр. [95]–110. | Summary
ЕЛЗЕСЕР, Јирген
94. Тајне службе и Ал Каида / Јирген Елзесер. – бр. 1 (2005),
стр. [195]–201.
ЕФТИМОВСКИ, Стефан
95. Евроскептицизам у државама Европске уније / Стефан А.
Ефтимовски. – бр. 18 (3/2013), стр. [81]–102. | Resume
ЖЕЉСКИ, Реља
96. Прилог проучавању сложених облика политичког насиља: тероризам на северном Кавказу од 1994. до 2009. године / Реља Б. Жељски. – бр. 21 (3/2014), стр. [245]–265. |
Resume
ЖИВАНОВ, Сава
97. Спољна политика савремене Русије / Сава Живанов. – бр.
5 (1–2/2005), стр. 27–50. | Резюме
ЖУНИЋ, Никола
98. Књижевник Ђуро Виловић о Бечу, сјеверу Хрватске и
Међимурју у време Великог рата 1914–1918. / Никола Жунић. – бр. 20 (2/2014), стр. [9]–39. | Resume
ЖИВКОВИЋ, Гордана
99. Црква и српска друштвена заједница / Гордана Живковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [111]–127. | Summary
100. Ко су данас српски интелектуалци : феноменолошки
оглед / Гордана Живковић. – бр. 17 (2/2013), стр. [255]–272.
| Resume
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ЗАРИЋ, Иван
101. Николас Спајкман : творац теоријских геополитичких
темеља америчке супремације : Логика империје : Николас
Спајкман и савремена америчка геополитика / Небојша Вуковић. – Београд: Конрас, Нација прес, 2007. – 291. / Иван
Зарић. – бр. 4 (2008), стр. [217]–221. | Приказ
102. Моћ мора у геополитици и геостратегији САД : утицај
идеја Алфреда Мехена / Иван Зарић. – бр. 6 (3/2009), стр.
[131]–149. | Summary
ИВАНОВИЋ, Мирослав
103. Борба за Европу / Мирослав Ивановић. – бр. 4 (2008),
стр. [109]–124. | Summary
104. Сто година од почетка Првог светског рата / Јован Ћирић, Мирослав Ђорђевић. – Београд: Институт за упоредно
право, Интермекс, Завод за уџбенике, 2014. – 774. / Мирослав
Ивановић. – бр. 23 (2/2015), стр. [295]–302. | Приказ
ИВИЋ, Павле
105. Етногенеза и биосфера : ново виђење историје и савремености : осврт на дело Лава Гумиљова / Павле Д. Ивић.
– бр. 3 (2007), стр. [255]–284. | Summary
ИГРУТИНОВИЋ, Милан
106. Глобални положај ЕУ : политички и економски аспекти
/ Милан Игрутиновић, Горан Николић. – бр. 15 (3/2012), стр.
[171]–196. | Summary
ЈАНКОВИЋ, Слободан
107. Основни елементи руске блискоисточне политике на почетку 21. века / Слободан Јанковић. – бр. 5 (1–2/2009), стр.
[281]–315. | Резюме
108. Од Медитерана до Авганистана / Слободан Јанковић. –
бр. 6 (3/2009), стр. [171]–194. | Summary
109. Савремени миграциони трендови : последице по Србију / Слободан Јанковић. – бр. 8 (2/2010), стр. [229]–254. |
Summary
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110. Промене на Блиском истоку и у Северној Африци : ка
постсувереном светском поретку / Слободан Јанковић. – бр.
11 (2/2011), стр. [261]–315. | Summary
111. Корпоративна носталгија / Александар Гајић. – Београд:
Службени гласник, 2011. – 257. / Сободан Јовановић. – бр. 13
(1/2012), стр. [177]–181. | Приказ
112. Разлике у стицању међународног легитимитета Палестине и КиМ / Слободан Јанковић, Владимир Ајзенхамер.
– бр. 17 (2/2013), стр. [191]–230. | Resume
113. Политика ЕУ према источном и јужном Медитерану /
Слободан Јанковић. – бр. 21 (3/2014), стр. [71]–91. | Resume
ЈАНКОВИЋ, Стефан
114. Будући геополитички обрасци и балканске државе :
предвиђање из перспективе Колинсове геополитичке теорије
/ Стефан Јанковић. – бр. 18 (3/2013), стр. [157]–190. | Resume
ЈЕВДОКИМОВ, И. Д.
115. Выступление заместителя Директора Департамента
инофрмации и печати МИД России И. Д. Евдокимова / И.
Д. Евдокимов. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [15]–21.
ЈЕВТИЋ, Мирољуб
116. Исламска суштина албанског сецесионизма и културно наслеђе Срба / Мирољуб Јевтић. – бр. 17 (2/2013), стр.
[231]–252. | Resume
117. Верски ратови у XXI веку? Промашаји политичке науке
/ Мирољуб Јевтић. – бр. 20 (2/2014), стр. [177]–197. | Resume
ЈОВАНОВИЋ, Бојан
118. Традиција у светлу промена / Бојан Јовановић. – бр. 6
(3/2009), стр. [99]–110. | Summary
119. Србија и Западни Балкан / Бојан Јовановић. – бр. 10
(1/2011), стр. 9]–22. | Summary
120. Вредновање националне традиције / Бојан Јовановић. –
бр. 11 (2/2011), стр. [87]–99. | Summary
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ЈОВАНОВИЋ, Дејан
121. Политичка мисао о насиљу и држави у класичном социјализму / Дејан М. Јовановић. – бр. 23 (2/2015), стр. [105]–
122. | Resume
ЈОВАНОВИЋ, Наталија
122. Улога образовања у формирању елита у постсоцијализму / Наталија Јовановић. – бр. 9 (3/2010), стр. [389]–398. |
Summary
КАЛИНИЋ, Војин
123. Задарска револуција / Војин Д. Калинић. – бр. 23
(2/2015), стр. [219]–233. | Resume
КАРАГАНОВ, Сергеј
124. Нова геоекономска и геополитичка револуција / Сергеј
Караганов. – бр. 6 (3/2009), 249–263. | Приказ
КИЛИБАРДА, Зоран
125. Искушења европских интергација / Зоран Килибарда,
Жељко Иваниш. – бр. 19 (1/2014), стр. [81]–98. | Resume
КЉАКИЋ, Љубомир
126. Криза : историјска димензија светског система и српска
криза : милитаризација светских послова и светски корпоративни поредак : преиспитивање / Љубомир Кљакић. – бр.
7 (1/2010), стр. [205]–239. | Summary
127. Европска унија као „мека” империја и Срби / Љубомир
Кљакић. – бр. 9 (3/2010), стр. 427]–467. | Summary
128. Светска криза идјеа / Љубомир Кљакић. – бр. 10 (1/2011),
стр. [263]–273. | Summary
129. Именовање је моћ : светски поредак корпоративне дистопије и његов језик као средство потчињавања / Љубомир
Кљакић. – бр. 15 (3/2015), стр. [101]–115. | Summary
КНЕЖЕВИЋ, Милош
130. Неуспех југословенства и српско историјско искуство
/ Милош Кнежевић. – бр. 1 (2005), стр. [57]–89. | Summary
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131. Раскривање присутне прошлости : Четврто доба : необична хроника борејског пропадања са триптихом на полутврдој подлози / Милан Матић. – Београд: Институт за политичке студије, Центар за национална истраживања, 2003.
– 328. / Милош Кнежевић. – бр. 1 (2005), стр. [221]–226. |
Приказ
132. Косово и Метохија у Србији – Србија у Европи : критика проалбанске еристике косовског проблема / Милош Кнежевић. – бр. 2 (2006), стр. 51–94. | Summary
133. In memoriam : Милан Матић (1930–2006) : један од пионира српске политикологије / Милош Кнежевић. – бр. 3
(2007), стр. [5]–17.
134. Одолевање Републике Српске : у поремећају редоследа
српских и европских интеграција / Милош Кнежевић. – бр.
3 (2007), стр. [105]–160. | Summary
135. Где је Европа : Европа у европском мноштву / Милош
Кнежевић. – бр. 4 (2008), стр. [125]–166. | Summary
136. Србија на западно-источној ветрометини : српска политика између вестернизма и русофилије / Милош Кнежевић.
– бр. 5 (1–2/2009), стр. [77]–111. | Резюме
137. Фантазма дерусификоване Евроазије : реконструкција
постуниполарних интересних сфера / Милош Кнећевић. –
бр. 6 (3/2009), стр. [151]–170. | Summary
138. Дилеме спољне политике о „безалтернативнојˮ евроинтеграцији Србије / Милош Кнежевић. – бр. 8 (2/2010), стр.
[167]–204. | Summary
139. Деелитизовање и декаденција : елите, квазиелите и контраелите недовршене транзиције / Милош Кнежевић. – бр. 9
(3/2010), стр. [171]–221. | Summary
140. Слобода у условима ровите моћи : памћење, ослобађање,
слобода и заборав / Милош Кнежевић. – бр. 14 (2/2012), стр.
[129]–164. | Resume
141. Србија и „Западни Балканˮ : спорна западност Западног
Балкана / Милош Кнежевић. – бр. 15 (3/2012), стр. [35]–82.
| Resume
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142. Отворено питање евроинтеграција : уводник / Милош
Кнежевић. – бр. 16 (1/2013), стр. [7]–18.
КОВАЧЕВИЋ, Бојан
143. Дефицит политичког грађанства у ЕУ у светлу историјског искуства изградње федералних нација / Бојан Ковачевић. – бр. 10 (1/2011), стр. [147]–186. | Summary
КОВАЧЕВИЋ, Деспот
144. Capital, Coercion, and Post-communist States / Gerald M.
Easter. – New York: Cornel University Press, 2012. – 248. / Деспот Ковачевић. – бр. 18 (3/2013), стр. [318]–321. | Приказ
КОВАЧЕВИЋ, Ирина
145. Модерни поглед на свијет, механицистичка парадигма
и еколошка криза / Ирина Ковачевић. – бр. 13 (1/2012), стр.
[151]–173. | Summary
КОВАЧЕВИЋ, Млађен
146. Димензије и узроци економске кризе у Србији / Млађен
Ковачевић. – бр. 7 (1/2010), стр. [11]–53. | Summary
147. Урушавање људског капитала у Србији: димензије, узроци и могућности његовог заустављања / Млађен Ковачевић.
– бр. 22 (1/2015), стр. [47]–70. | Resume
КОМАЗЕЦ, Слободан
148. Криза Европске уније и ефекти придруживања / Слободан Комазец. – бр. 16 (1/2013), стр. [21]–62. | Resume
149. Инострани дуг, привредни раст и дужнички терет / Слободан Комазец. – бр. 17 (2/2013), стр. [9]–39. | Resume
150. Буџетски дефицит, јавни дуг и криза финансирања
јавног сектора / Слободан Комазец. – бр. 21 (3/2014), стр.
[131]–152. | Resume
151. Неолиберализам, криза и неоколонијализам / Слободан
Комазец. – бр. 22 (1/2015), стр. [11]–45. | Resume
КОНЕЧНИ, Владимир
152. Поводом нове књига Слободана Антонића : Опаске о
храбрости и узрочности у социологији у савременој Србији
293

А. Грмуша, С. Милошевић

БИБЛИОГРАФСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

: ђаво, историја и феминизам : социолошке пустоловине /
Слободан Антонић. – Крагујевац: Центар слободарских делатности, 2012. – 195. / Владимир Конечни. – бр. 19 (1/2014),
стр. [215]–224. | Приказ
153. Србији је потребан „културни ратˮ у коме би прва и
трећа Србија победиле другу / Владимир Конечни. – бр. 21
(3/2014), стр. [287]–305. | Resume
154. Србији је потребан културни рат у коме би прва и трећа
Србија победиле другу : други део / Владимир Ј. Конечни.
– бр. 22 (1/2015), стр. [213]–227.
КОНУЗИН, Александар
155. Поздравна реч / Александар Конузин. – бр. 5 (1–2/2009),
стр. [11]–14.
КОРАЋ, Срђан
156. Наднационална обавештајна служба на помолу? / Слободан Јанковић. – бр. 21 (3/2014), стр. [93]–128. | Resume
КРИВОКАПИЋ, Борис
157. Мањинска права : индивидуална и/или колективна права
/ Борис Кривокапић. – бр. 2 (2006), стр. [165]–184. | Summary
КРГА, Бранко
158. Српско-руски односи : кризне 90-те године 20. века /
Бранко Крга. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [319]–322.
КРШИЋ, Дарио
159. Утицај осећања страха на насилно понашање субјеката
међународних односа / Дарио О. Кршић. – бр. 23 (2/2015),
стр. [151]–178. | Resume
ЛЕКИЋ, Славољуб
160. Словенске крајине у Европи / Славољуб Лекић. – бр. 3
(2007), стр. [61]–71. | Summary
161. Краткотрајни рат у Грузији / Славољуб С. Лекић. – бр.
4 (2008), стр. [55]–76. | Summary
ЛИПКОВСКИ, Александар
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162. О неким негативним процесима у систему образовања
и васпитања / Александар Липковски. – бр. 12 (3/2011), стр.
[329]–341.
ЛИШАНИН, Младен
163. Русија у настајућем мултиполарном свету : Свет без
Русије. Чему води политичка кратковидност? / Јевгениј Примаков. – Београд: Службени гласник, Факултет безбедности, 2010. – 148. / Младен Лишанин. – бр. 10 (1/2011), стр.
[404]–413. | Приказ
ЛОБАНОВ, Константин
164. К вопросу о конфликтогенном содержании террористической деятельности в фазе зарождения межгосударственных противоречий : исторический и современный анализ
ситуации / Константин Н. Лобанов. – бр. 20 (2/2014), стр.
[219]–228. | Резиме
ЛУКИЋ, Александар
165. Србија у Великом рату 1914–1918. : кратка историја /
Мира Радојевић, Љубодраг Димић. – Београд: Графипроф,
2014. – 296. / Александар Лукић. – бр. 20 (2/2014), стр. [231]–
236. | Приказ
ЉУБОЈЕВИЋ, Ратко
166. Неконтролисана сила као инструмент освајачке политике османских власти на Балкану / Рако Љубојевић. – бр. 10
(1/2011), стр. [59]–86. | Summary
167. Корени савремених геополитичких подела на Балкану
/ Ратко Љубојевић. – бр. 16 (1/2013), стр. [201]–219. | Resume
168. Србија између великих сила : политичке прилике у
деценијама уочи Великог рата / Ратко Љубојевић. – бр. 23
(2/2015), стр. [91]–102. | Resume
МАКСИЋ, Славица
169. Национални интерес у српском образовању / Славица
Максић. – бр. 12 (3/2011), стр. [203]–217. | Summary
МАРКОВИЋ, Драган
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170. Пословни морал у задругарству у функцији модела
демократизације друштва / Драган Ж. Марковић. – бр. 14
(2/2012), стр. [281]–292. | Resume
171. Генеза и развој својинских односа / Драган Ж. Марковић. – бр. 18 (3/2013), стр. [247]–268. | Resume
172. Перспективе локалне самоуправе у условима глобализације / Драган Ж. Марковић. – бр. 20 (2/2014), стр. [119]–139.
| Resume
МАРКОВИЋ, Јово
173. Феномени геополитике : Мозаик геополитике : идентитет, транзиција, српско питање / Милош Кнежевић. – Београд: Институт за политичке студије, 2008. – 302. / Јово
Марковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [272]–276. | Приказ
174. Дипломатија и шах : ни конфронтација ни капитулација
/ Владислав Јовановић. – Београд: Службени гласник, 2011. –
345. / Јово Марковић. – бр. 13 (1/2012), стр. [182]–187. | Приказ
МАРКОВИЋ, Ксенија
175. Нови приступи мањинском питању : децентрализација и
националне мањине : случај Србија / Ксенија Марковић, Андријана Јовановић. – бр. 23 (2/2015), стр. [123]–150. | Resume
МАРКОВИЋ, Никола
176. Номос земље / Карл Шмит. – Београд: Федон, 2011. –
430. / Никола Марковић. – бр. 23 (2/2015), стр. [303]–313. |
Приказ
МАТИЋ, Петар
177. Мртве душе – денационализација америчке елите / Семјуел Хантингтон. – National Interest, 7/2004, стр. 5–18. / Петар Матић. – бр. 3 (2007), стр. [311]–314. | Приказ
178. Регионализам и територијална политика у Европи / Петар Матић. – бр. 14 (2/2012), стр. [41]–57. | Resume
МИЛЕНКОВИЋ, Мирјана
179. НАТО концепт паметне одбране и ЕУ концепт обједињавања и дељења : један концепт са два лица / Мирјана
Б. Миленковић. – бр. 19 (1/2014), стр. [29]–51. | Resume
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МИЛОСАВЉЕВИЋ, Борис
180. Национални карактер, културни и политички образац
/ Борис Милосављевић. – бр. 18 (3/2013), стр. [191]–217. |
Resume
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Љубинко
181. Од царства среће до згаришта вредности / Љубинко Милосављевић. – бр. 9 (3/2010), стр. [271]–286. | Summary
182. Чему школе, или како је високо образовање изневерило демократију и осиромашило душе данашњих студента
/ Љубинко Милосављевић. – бр. 12 (3/2011), стр. [87]–102. |
Summary
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар
183. Корпус српског народа и мултиконфесионалност / Петар
Милосављевић. – бр. 2 (2006), стр. [113]–123.
184. Научни порази хрватске филологије : поводом „Нове декларације Хрватске академије знаности и умјетностиˮ / Петар Милосављевић. – бр. 3 (2007), стр. [223]–252. | Summary
МИЛОШЕВИЋ, Божо
185. Друштвена (не)утемељеност образовних реформи : примери идеолошке конструкције будућности / Божо Милошевић. – бр. 12 (3/2011), стр. [151]–174. | Summary
МИЛОШЕВИЋ, Зоран
186. Руска спољна политика и Србија / Зоран Милошевић. –
бр. 5 (1–2/2009), стр. [123]–130. | Резюме
187. Слабљење (економске) моћи Запада / Зоран Милошевић.
– бр. 7 (1/2010), стр. [241]–252. | Summary
188. Спољнополитичке амбиције Турске / Зоран Милошевић.
– бр. 8 (2/2010), стр. [149]–165. | Summary
189. Зашто се распадају државе? / Зоран Милошевић. – бр.
10 (1/2011), стр. 243]–261. | Summary
190. Тоталитарни покрети и идеје на истоку Европе / Зоран
Милошевић. – бр. 11 (2/2011), стр. [29]–57. | Summary
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191. Римокатоличка црква и ислам : од Lectio magistralis до
повлачења Римокатоличке цркве пред исламом / Зоран Милошевић. – бр. 15 (3/2012), стр. [197]–214. | Resume
МИЛОШЕВИЋ, Срђан
192. Рехабилитација кнеза Павла Карађорђевића у контексту
међународног права : прилог анализи судске праксе рехабилитације личности проглашених за злочинце после Другог светског рата / Срђан Милошевић. – бр. 17 (2/2013), стр.
[273]–290. | Resume
МИЛОШЕВИЋ, Стефан
193. Међународни културни односи : историја и контекст /
Франсоа Шобе, Лорен Мартен. – Београд: Clio, 2014. – 432. /
Стефан Милошевић. – бр. 22 (1/2014), стр. [229]–235. | Приказ
МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Јасна
194. Схватања националног идентитета у Србији / Јасна Милошевић Ђорђевић. – бр. 1 (2005), стр. [173]–194. | Summary
МИРОВИЋ, Александра
195. Значај и одрживост националног идентитета у савременим глобализацијским и интеграционим процесима / Александра Мировић. – бр. 13 (1/2012), стр. [79]–109. | Resume
МИРОВИЋ, Дејан
196. ЕУ, Република Србија и Руска Федерација у контексту
закључивања и примене међународних споразума и уговора
/ Дејан Мировић. – бр. 15 (3/2012), стр. [157]–170. | Summary
197. Последице придруживања Источне Европе ЕУ / Дејан
Мировић. – бр. 16 (1/2013), стр. [129]–150. | Resume
198. Бриселски споразум из 2013. године и Бечка конвенција
о међународном уговорном праву / Дејан Мировић. – бр. 18
(3/2013), стр. [135]–154. | Resume
199. Међународно-правни положај Србије и развој примарног права ЕУ / Дејан Мировић. – бр. 19 (1/2014), стр. [175]–
190. | Resume
200. Босна против Србије и Међународни суд правде / Дејан
М. Мировић. – бр. 22 (1/2015), стр. [115]–126. | Resume
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МИТРОВИЋ, Љубиша
201. Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног
капитализма : скица за социолошки портрет / Љубиша Митровић. – бр. 9 (3/2010), стр. [249]–270. | Summary
202. Демократија на заласку / Зоран Видојевић. – Београд:
Службени гласник, Институт друштвених наука, 2010. –
344. / Љубиша Митровић. – бр. 11 (2/2011), стр. [339]–344.
| Приказ
203. Универзитет и друштвене промене данас / Љубиша
Митровић. – бр. 12 (3/2011), стр. [33]–47. | Summary
МИТРОВИЋ, Милован
204. Разарање друштва и нове српске елите / Милован М.
Митровић. – бр. 9 (3/2010), стр. [147]–170. | Summary
МИТРОФАНОВА, Анастасија
205. Интеграција православног света / Анастасија В. Митрофанова. – бр. 8 (2/2010), стр. [69]–87. | Summary
206. Криза националне државе у епохи глобализације /
Анастасија В. Митрофанова. – бр. 13 (1/2012), стр. [9]–28. |
Summary
МЛАДЕНОВИЋ, Слађана
207. У туђем веку / Добрица Ћосић. – Београд: Службени
гласник, 2011. – 377. / Слађана Младеновић. – бр. 11 (2/2011),
стр. 345]–348. | Приказ
208. Србија и евроазијски геополитички простор / Миломир
Степић, Живојин Ђурић (прир.) – Београд: Институт за политичке студије, 2013. – 446. / Слађана Младеновић. – бр.
19 (1/2014), стр. [231]–235. | Приказ
МОРАРУ, Павел
209. Информативная деятельность румынских спецслужб на
югославской границе в годы Второй мировой войны / Павел
Морару. – бр. 18 (3/2013), стр. [281]–291. | Резиме
НАДОВЕЗА, Бранко
210. Тито и Срби / Бранко Надовеза. – бр. 11 (2/2011), стр.
[101]–122. | Summary
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211. Географи Владимир Карић и Петар Шрепловић о територијалном и етничком положају српског народа на Балкану
/ Бранко Надовеза. – бр. 23 (2/2015), стр. [31]–51. | Resume
НЕНАДИЋ, Миле
212. Мондијалистичке елите и национални идентитет у доба
транзиције (глобализације) / Миле Ненадић. – бр. 9 (3/2010),
стр. [223]–247. | Summary
213. Криза српског друштва, знања и образовања / Миле Ненадић. – бр. 12 (3/2011), стр. [63]–86. | Summary
НИКОЛИЋ, Горан
214. Економија као дезинтегративни или интегративни фактор државе / Горан Николић. – бр. 6 (3/2009), стр. [211]–231.
| Summary
215. Утицај економске кризе на ребалансирање глобалне
моћи : свет у другој деценији 21. века / Горан Николић. –
бр. 14 (2/2012), стр. [101]–125. | Summary
216. Када ће кинеска економија престићи америчку? / Горан
В. Николић. – бр. 19 (1/2014), стр. [101]–118. | Resume
217. Позиција Русије у глобалној економији / Горан В. Николић. – бр. 21 (3/2014), стр. [201]–221. | Resume
НИКОЛИШ, Душан
218. Редизајнирање комплекса безбенодсти у БиХ : критички поглед на реформски процес / Душан Николић, Миодраг
Комарчевић. – бр. 3 (2007), стр. [195]–219. | Summary
219. Америчка транзиција : ка новом међународном поретку?
/ Душан Николиш. – бр. 4 (2008), стр. [99]–107. | Summary
220. САД и НАТО : поглед из деведестих на двехиљадите и
из двехиљадитих на деведесете / Душан Николиш. – бр. 7
(1/2010), стр. [253]–263. | Summary
НОВАКОВИЋ, Александар
221. „Неолиберализамˮ и транзиција : критички осврт на
тезу о „неолибералномˮ карактеру српске транзиције / Александар Новаковић. – бр. 15 (3/2012), стр. [389]–412. | Resume
НОВАКОВИЋ, Нада
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222. Глобализација, национална држава и радна снага / Нада
Новаковић. – бр. 18 (3/2013), стр. [59]–79. | Resume
223. Криза, штрајкови и протести грађана / Нада Г. Новаковић. – бр. 22 (1/2015), стр. [89]–112. | Resume
НУХИЋ, Мехмедалија
224. Концепција исламског погледа на рјешавање конфликта
у новој архитектури балканског региона / Мехмедалија Нухић. – бр. 8 (2/2010), стр. [127]–147. | Summary
ПЕРИЋ, Ненад
225. Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаганда као средства међународне
политике и идеологије / Ненад Перић. – бр. 4 (2008), стр.
[169]–182. | Summary
226. Промене политичког маркетинга, комуницирања, идеологија и њихов утицај на друштво / Ненад Перић. – бр. 6
(3/2009), стр. [233]–245. | Summary
227. Србија у предворју Европске уније : искушења и могуће
исходиште / Гордана Живковић (ур.). – Београд: Институт за
европске студије, 2010. – 373. / Ненад Перић. – бр. 10 (1/2011),
стр. [396]–403. | Приказ
228. Идеологија и пропаганда као масмедијска средства геополитике и њихов утицај на Балкан / Ненад Перић, Илија
Кајтез. – бр. 17 (2/2013), стр. [173]–189. | Resume
ПЕРИЋ, Саша
229. Положај радника у доба неолибералне глобализације /
Саша Перић. – бр. 23 (2/2015), стр. [271]–291. | Resume
ПЕТРОВИЋ, Драган
230. Спољна политика Русије на европском правцу : са посебним освртом на Балкан / Драган Петровић. – бр. 5 (1–
2/2009), стр. [163]–181. | Резюме
ПЕТРОВИЋ ПИРОЋАНАЦ, Зоран
231. Интервју с генералом Кристијаном Кеноом / Зоран
Петровић Пироћанац. – бр. 1 (2005), стр. [211]–218.
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232. Kosovo et Metochie : une introduction a la tragedie des
„Terres a haut risque” / Zoran Petrvović Prićanac. – бр. 11
(2/2011), стр. [123]–149. | Резиме
233. Евроинтеграције и нова безбедносна архитектура југоистока Европе : Бондстил нови „Рамштајнˮ и утеривач у евроинтеграције / Зоран Петровић Пироћанац. – бр. 16 (1/2013),
стр. [101]–128. | Resume
234. Радиографија нове немачке геополитичке доктрине :
Нова моћ. Нова одговорност : Елементи немачке спољне и
безбедносне политике за свет који се мења / Зоран Петровић
Пироћанац. – бр. 20 (2/2014), стр. [141]–176. | Résumé
ПЕШИЋ, Ивана
235. Кад преднсоти постану недостаци : пример заједничке валуте – евра / Ивана В. Пешић. – бр. 20 (2/2014), стр.
[199]–217. | Resume
236. Кад предности постану недостаци: пример заједничке
валута-евра / Ивана Пешић. – бр. 21 (3/2014), стр. [223]–241.
| Resume
ПЕШИЋ, Милена
237. Национални идентитет и интеркултурни дијалог / Милена Пешић. – бр. 14 (2/2012), стр. [165]–197. | Resume
ПИЛИЋ, Игор
238. Суочавање са економским сломом : Слом долази / Макс
Оте. – Бања Лука: Романов, 2009. – 285. / Игор Пилић, Жељко
Будимир. – бр. 7 (1/2010), стр. [327]–333. | Приказ
ПОПОВИЋ, Михаило
239. Срби на историјској низбрдици / Михаило Поповић. –
бр. 2 (2006), стр. [125]–134. | Summary
240. Друштвени детерминизам, тоталитарни систем и процеси глобализације / Михаило Поповић. – бр. 3 (2007), стр.
[39]–59. | Summary
ПОПОВИЋ, Ненад
241. Од узгајалишта за елиту до масовне производње високо
образованих стручњака / Ненад Поповић, Горана Ђорић. –
бр. 12 (3/2011), стр. [301]–325. | Summary
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ПОПОВИЧИЋ-АВРИЋ, Снежана
242. Приступање Србије Светској трговинској организацији
/ Снежана Д. Поповчић-Аврић, Марина М. Ђенић. – бр. 10
(1/2011), стр. [101]–120. | Summary
ПОТЕЖИЦА, Оливер
243. Положај Исламске банке за развој у структури Организације исламске конференције / Оливер Потежица. – бр. 4
(2008), стр. [183]–214. | Summary
ПРАШЧЕВИЋ, Александра
244. Шта је национални интерес Србије : пакт за раст или
пакт за стабилност? / Александра Ж. Прашчевић, Никола
Фабрис. – бр. 15 (3/2012), стр. [307]–332. | Resume
ПРЕДОЈЕВИЋ ДЕСПИЋ, Јелена
245. Ко су и где иду : карактеристике и размештај грађана
Србије у иностранству по земљама пријема и значај мигрантских мрежа / Јелена Предојевић Деспић, Горан Пенев.
– бр. 15 (3/2012), стр. [355]–388. | Summary
ПРОРОКОВИЋ, Душан
246. Зашто је ЕУ (гео)политички несамостална? / Душан
Пророковић. – бр. 16 (1/2013), стр. [63]–78. | Resume
247. Стратешки коридори и цевоводи и њихов утицај на геоекономски положај балканских држава / Душан Пророковић,
Милорад Перовић. – бр. 18 (3/2013), стр. [105]–133. | Resume
248. Геополитичка димензија макрорегионалних стратегија ЕУ / Душан Пророковић. – бр. 19 (1/2014), стр. [9]–27. |
Resume
РАДАКОВИЋ, Милован
249. Вехабије између истине и предрасуде / Оливер Потежица. – Београд: Филип Вишњић, 2007. – 245. / Милован
Радаковић. – бр. 4 (2008), стр. [222]–224. | Приказ
РАДИНОВИЋ, Дејан
250. Утицај глобализације на развој универзитетског образовања : случај Србије / Дејан Радиновић. – бр. 12 (3/2011),
стр. [105]–150. | Summary
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РАДИНОВИЋ, Радован
251. Србија између НАТО-а и Русије / Радован Радиновић. –
бр. 5 (1–2/2009), стр. [113]–122. | Резюме
РАДОВАНОВИЋ, Милан
252. Косово и Метохија : историјско-географски, етнографски и геополитички положај / Милан Радовановић. – бр. 2
(2006), стр. [7]–34. | Summary
РАДОЈЕВИЋ, Предраг
253. Анализа основних димензија имиџа Србије / Предраг Д.
Радојевић. – бр. 11 (2/2011), стр. 171–222. | Summary
РАДОЈИЧИЋ, Мирјана
254. Крај Хладног рата, велика сила и геополитика природних ресурса / Мирјана Радојичић. – бр. 14 (2/2012), стр.
[79]–99. | Summary
255. У служби помирења донедавно зараћених народа или
интерпретације узрока њиховог сукобљавања? : цивилно
друштво Западног Балкана на размеђу миленијума / Мирјана
Радојичић. – бр. 15 (3/2012), стр. [117]–129. | Resume
РАДУН, Бранко
256. Османлије по други пут међу Србима : Неоосманизам
: повратак Турске на Балкан / Дарко Танасковић. – Београд:
Службени гласник, Службени гласник Републике Српске,
2010. – 109. / Бранко Радун. – бр. 8 (2/2010), стр. [257]–261.
| Приказ
РАДУШКИ, Нада
257. Положај и права националних мањина у Србији у процесу евроинтеграција : демографско-политиколошки аспект
/ Нада Радушки. – бр. 20 (2/2014), стр. [99]–118. | Resume
РЕЉИЋ, Слободан
258. Стратешке елите у Србији и реформа образовања или
како ће велика криза Србима донети елиту нових вида / Слободан Рељић. – бр. 12 (3/2011), стр. [283]–300. | Summary
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САВИЋ, Љубодраг
259. Утицај економске кризе на земље у транзицији – чланице ЕУ / Љубодраг Савић. – бр. 7 (1/2010), стр. [127]–154.
| Summary
260. Конкурентност српске привреде као претпоставка уласка у Европску унију / Љубодраг Савић. – бр. 8 (2/2010), стр.
[205]–227. | Summary
261. Ефекти транзиције и економске кризе у државама бивше
СФРЈ / Љубодраг Б. Савић, Владимир Т. Мићић. – бр. 15
(3/2012), стр. [271]–305. | Resume
САДАКАТА, Мамору
262. Хуманитарна интервенција и америчка спољна политика према Балкану / Мамору Садаката. – бр. 2 (2006), стр.
[145]–164.
СЕЛЕНИЋ, Слободан
263. Универзитет у социјализму : високо школство у Србији
1950–1960. / Драгомир Бонџић. – Београд: Институт за савремену историју, 2010. – 550. / Слободан Селенић. – бр. 12
(3/2011), стр. [343]–352. | Приказ
СЛОВИЋ, Срђан
264. Историјска генеза и природа модерних етничких сукоба
на на Косову и Метохији / Срђан Словић. – бр. 11 (2/2011),
стр. [151]–170. | Summary
265. Узроци рата на Косову и Метохији према Волцовој теорији представе у међународним односима / Срђан Словић.
– бр. 15 (3/2012), стр. [239]–267. | Resume
СОВТИЋ, Крунислав
266. Савремена економска криза и социјална деструкција /
Крунислав Совтић. – бр. 17 (2/2013), стр. [69]–105. | Summary
267. Неореализам и монетаризам као основа антиразвојне
дефлаторне монетарне политике / Крунислав Совтић, Далибор Милетић. – бр. 23 (2/2015), стр. [237]–269. | Resume
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СОТИРОВИЋ, Владислав
268. The 1917 Corfu Declaration and its Importance for the
Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918 /
Владислав Сотировић. – бр. 20 (2/2014), стр. [41]–76. | Резиме
СРЕЋКОВИЋ, Јелена
269. Други пут у рат : Косово и међународна заједница 1989–
1999 / Волфган Петрич, Роберт Пихлер. – Београд: Самиздат
Б92, 2002. – 257. / Јелена Срећковић. – бр. 1 (1/2005), стр.
[226]–230. | Приказ
СТАЈИЋ, Дубравка
270. Демократија на заласку : ауторитарно-тоталитарна
претња / Зоран Видојевић. – Београд: Службени гласник,
Институт друштвених наука, 2010. – 345. / Дубравка Стајић.
– бр. 8 (2/2010), стр. [266]–270. | Приказ
271. Српски социјалиста Др Живко Топаловић (1886–1972) /
Драган Суботић. – Београд: Институт за политичке студије,
2011. – 267. / Дубравка Стајић. – бр. 11 (2/2011), стр. 349]–353.
| Приказ
СТАНКОВИЋ, Владан
272. Досије КиМ : српско сведочанство / мр Јово Марковић,
мр Горан Буџак. – Београд: Пешић и синови, 2010. – 236. /
Владан Станковић. – бр. 8 (2/2010), стр. [262]–265. | Приказ
273. Друштвене елите у Србији : преображај и проходност
у последњих двадесет година / Владан Станковић. – бр. 9
(3/2010), стр. [469]–490. | Summary
274. Политичко решење случаја Превлака / Владан Станковић, Зоран Милосављевић. – бр. 21 (3/2014), стр. [267]–283.
| Resume
СТАНКОВИЋ ПЕЈНОВИЋ, Весна
275. Европеизација из колонијалне перспективе / Весна
Станковић Пејновић. – бр. 21 (3/2014), стр. [45]–69. | Resume
СТАНОЈЕВИЋ, Наташа
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276. Узроци пада страних инвестиција у Руској Федерацији /
Наташа Станојевић. – бр. 8 (2/2010), стр. [105]–125. | Summary
СТЕПАНОВ, Радивој
277. Последице распада државе на образовни систем у Републици Србији / Радивој Степанов. – бр. 12 (3/2011), стр.
[49]–62. | Summary
СТЕПИЋ, Миломир
278. Територијално и геополитичко у српском националном
интересу / Миломир Степић. – бр. 1 (2005), стр. [29]–56. |
Summary
279. Геополитичка суштина српског питања : могућности и
ограничења Републике Српске / Миломир Степић. – бр. 3
(2007), стр. [75]–104. | Summary
280. Могућности симбиозе српских и руских геополитичких
интереса на Балкану / Миломир Степић. – бр. 5 (1–2/2009),
стр. [51]–76. | Резюме
281. Природни ресурси и становништво : кључни развојни
и геополитички хендикепи постмодерне Европе / Миломир
Степић, Жељко Будимир. – бр. 10 (1/2011), стр. 123]–146. |
Summary
282. Србија као регионална држава : реинтеграциони политички приступ / Миломир Степић. – бр. 14 (2/2012), стр.
[9]–39. | Resume
283. Западни Балкан : пример географског распојмљивања
и геополитичког манипулисања / Миломир Степић. – бр. 15
(3/2012), стр. [9]–34. | Resume
СТОЈАДИНОВИЋ, Миша
284. Културни рат у Србији / Слободан Антонић. – Београд:
Завод за уџбенике, 2008. – 266. / Миша Стојадиновић. – бр.
6 (3/2009), стр. 267–271. | Приказ
285. Елите распада / Слободан Миладиновић. – Београд:
Службени гласник, 2009. – 289. / Миша Стојадиновић. – бр.
9 (3/2010), стр. [493]–496. | Приказ
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286. Проблем очувања идентита на Балкану / Миша Стојадиновић, Дејана Вукчевић. – бр. 10 (1/2011), стр. [87]–100. |
Summary
287. Неизвесни прелазак : демократија и транзиција / Милош
Кнежевић. – Београд: Институт за политичке студије, 2012.
– 264. / Миша Стојадиновић. – бр. 15 (3/2012), стр. [415]–418.
| Приказ
288. Ноам Чомски и неоимперијалне амбиције великих сила
на размеђу миленијума / Миша Стојадиновић, Данило Шуковић. – бр. 19 (1/2014), стр. [119]–133. | Resume
СТОЈАНОВИЋ, Богдан
289. Проблем конверзије моћи у политици / Боган Стојановић. – бр. 16 (1/2013), стр. [221]–245. | Resume
290. Преиспитивање теорије и праксе нуклеарног одвраћања
/ Богдан Стојановић. – бр. 17 (2/2013), стр. [141]–172. | Resume
СТОЈАНОВИЋ, Ђорђе
291. Америчка демократија : Токвилова перспектива / Ђорђе
Стојановић. – бр. 8 (2/2010), стр. [23]–41. | Summary
292. Однос харизматског политичког вођства и либералне
демократије / Ђорђе Стојановић. – бр. 9 (3/2010), стр. [401]–
425. | Summary
293. Патриотизам, монополизација патриотизма и патриотско вођство / Ђорђе Стојановић. – бр. 10 (1/2011), стр. [225]–
242. | Summary
294. Утицај имплементационог процеса и политизације јавне
управе на политички капацитет / Ђорђе Стојановић. – бр. 11
(2/2011), стр. [225]–241. | Summary
295. Различити идејни приступи феномену патриотизма /
Ђорђе Стојановић. – бр. 13 (1/2012), стр. [55]–77. | Resume
СТОЈАНОВИЋ, Ивица
296. Економска мисао и светска економска криза / Ивица
Стојановић. – бр. 7 (1/2010), стр. [81]–101. | Summary
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297. Глобализација : орвеловска визија економије Вавилона /
Ивица Стојановић. – бр. 10 (1/2011), стр. [277]–298. | Resume
298. Историјско гранање светске привреде / Ивица Стојановић. – бр. 21 (3/2014), стр. [153]–171. | Resume
СТОЈАНОВИЋ, Станислав
299. Спољна политика саврмене Русије / Станислав Стојановић. – бр. 5 (1–2/2009), стр. [131]–140. | Резюме
СУБОТИЋ, Момчило
300. Република Српска Крајина, Космет, Јужна Осетија,
Апхазија и улога Русије / Момчило Суботић. – бр. 5 (1–
2/2009), стр. [183]–200. | Резюме
301. Отимање Космета у процесу расрбљивања Балкана /
Момчило Суботић. – бр. 6 (3/2009), стр. [49]–71. | Summary
302. О политичком положају мађарске мањине у Србији /
Момчило Суботић. – бр. 10 (1/2011), стр. 187]–222. | Summary
303. Косово и Европска унија : нова власт, стара дилема /
Момчило Суботић. – бр. 15 (3/2012), стр. [217]–238. | Resume
304. Рехабилитација ђенерала Михаиловића : оправдање за
све српске ратне позиције 1941–1945. / Веселин Ђуретић. –
Београд: Драслар партнер, 2012. – 266. / Момчило Суботић.
– бр. 17 (2/2013), стр. [293]–301. | Приказ
305. Црна Гора у европском рату / Лазар Рашовић. – Београд:
Мирослав, 2010. – 84. / Момчило Суботић. – бр. 19 (1/2014),
стр. [225]–230. | Приказ
ТЕПШИЋ, Горан
306. Српско демократско питање : између политичке културе и међународног интервенционизма / Горан Тепшић. – бр.
20 (2/2014), стр. [77]–95. | Resume
ТЕРЗИЋ, Славенко
307. Косово и Метохија и нове стратегијске границе : Велика
Албанија и „продор на Истокˮ / Славенко Терзић. – бр. 2
(2006), стр. 35–49. | Summary
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308. Нова подела света : српски експеримент : Сулуди крсташи. Југославија, НАТО и обмане Запада / Дајана Џонстон.
– Београд: ИГАМ, 2005. – 348. / Славенко Терзић. – бр. 2
(2006), стр. [217]–223. | Приказ
ТОДОРОВИЋ, Драган
309. Савремени тероризам : Ал Каида у исламском Магребу /
Драган Тодоровић. – бр. 10 (1/2011), стр. [349]–362. | Summary
ТОДОРОВИЋ, Јелена
310. Управљање са оне стране националне државе / Михаел
Цирн. – Београд: Филип Вишњић, 2003. – 316. / Јелена Тодоровић. – бр. 9 (3/2010), стр. [496]–502. | Приказ
311. Стратегија проширења ЕУ 2014–2015. : нови приоритети/старе обавезе / Јелена Тодоровић. – бр. 21 (3/2014), стр.
[29]–44. | Resume
ТОТИЋ, Ибрахим
312. Критички осврт на предузетничку привреду у Новом
Пазару између boom-а 90-их и данашњег sclimb-а / Ибрахим
Тотић. – бр. 14 (2/2012), стр. [293]–331. | Summary
ТРАИЛОВИЋ, Драган
313. Кина : историја, култура, религија / В. В. Маљавин. –
Београд: ННК Интернационал, 2008. – 628. / Драган Траиловић. – бр. 7 (1/2010), стр. [343]–351. | Приказ
314. Централна Азија и нова велика игра : главни геополитички актери / Драган Траиловић. – бр. 10 (1/2011), стр.
[363]–386. | Summary
ТРИФКОВИЋ, Срђа
315. Српски национални интерес и изазови XXI века / Срђа
Трифковић. – бр. 1 (2005), стр. [91]–98. | Summary
ЋАЛАСАН, Борисав
316. Српски национални интереси / Проф. др Драгослав Словић. – Београд: Финекс, Plato Books, 2010. – 352. / Борисав
Ћаласан. – бр. 10 (1/2011), стр. 389]–395. | Приказ
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ЋИРЈАКОВИЋ, Зоран
317. Примена модела димензија националних култура Херта
Хофштедеа у истраживању политичког обрасца у Србији :
постоји ли софтвер српског политичког ума? / Зоран Р. Ћирјаковић. – бр. 18 (3/2013), стр. [219]–245. | Resume
ЋОРОВИЋ, Радослав
318. Геополитички аспекти етнодемографске ситуације у
Босни и Херцеговини / Радослав Ћоровић. – бр. 3 (2007),
стр. [161]–193. | Summary
ЋОСИЋ, Добрица
319. Српско питање – питање истине / Добрица Ћосић. – бр.
3 (2007), стр. [19]–36.
ЋУРЧИЋ, Радмила
320. Неолиберализам, приватизација и слом радничког капитала / Радмила Ћурчић. – бр. 22 (1/2015), стр. [71]–87. |
Resume
ФАБРИС, Никола
321. Кретање девизног курса у Србији : кризно прилагођавање или последица дубљих структурних неравнотежа / Никола Фабрис. – бр. 7 (1/2010), стр. [183]–201. | Summary
ЦВЕТИЋАНИН, Невен
322. Процес конструисања политичке и друштвене елите у
српском друштву : проблем дисконтинуитета и „флуктуирајућег легитимитетаˮ / Невен Цветићанин. – бр. 9 (3/2010),
стр. [107]–146. | Summary
323. Шездесетосмаши, нови друштвени покрети и потирање
класичне поделе на левицу и десницу у постмодерном добу
/ Невен В. Цветићанин. – бр. 11 (2/2011), стр. [243]–260. |
Summary
ШЕРЕР, Јута
324. Једна нова „руска идејаˮ? / Јута Шерер. – бр. 4 (2008),
стр. [77]–98.
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ШЉУКИЋ, Срђан
325. Социолошки профил нових српских велепоседника /
Срђан Шљукић. – бр. 9 (3/2010), стр. [351]–365. | Summary
ШЋЕПАНОВИЋ, Владислав
326. Сукоб генерализација : проблем односа цивилизација,
културе и империјалности / Владислав Шћепановић. – бр. 3
(2007), стр. [285]–303. | Summary
ШУВАКОВИЋ, Урош
327. Партије у Србији и Косово и Метохија 1990–2000. /
Урош Шуваковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [73]–97. | Summary
ШУТОВИЋ, Милојица
328. Контролисана реформа, индустрија знања или култура пораза / Милојица М. Шутовић. – бр. 12 (3/2011), стр.
[175]–200. | Summary
Анонимни аутори
329. О социјалној беди и бестидности изабраника – бр. 1
(2005), стр. [205]–207.
330. Магле – бр. 1 (1/2005), стр. [207]–208.
331. Програмски задаци и оријентација часописа „Национални интересˮ - бр. 1 (1/2005), стр. [235]–237.
332. Нови злочинац или трагови старих предрасуда – бр. 2
(2006), стр. [187]–197.
333. Сећање на Милана Матића – бр. 11 (2/2011), стр. [1]–3.
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ɍɉɍɌɋɌȼɈɁȺȺɍɌɈɊȿ
ɇɚ ɥɟɜɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɭ ɡɚɝɥɚɜʂɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢɦɟ ɫɪɟɞʃɟ ɫɥɨɜɨ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɭɬɨɪɚɡɜɚʃɟɚɭɬɨɪɚɧɚɡɢɜɭɫɬɚɧɨɜɟɮɚɤɭɥɬɟɬɚɢɫɟɞɢɲɬɟɇɚɫɥɨɜɪɚɞɚ
ɤɭɰɚɬɢɧɚɫɪɟɞɢɧɢɜɟɥɢɤɢɦɫɥɨɜɢɦɚ±%ROG ɮɨɧɬ ɉɨɞɧɚɫɥɨɜɢɫɟɩɢ
ɲɭɧɚɫɪɟɞɢɧɢɜɟɥɢɤɢɦɫɥɨɜɢɦɚ ɮɨɧɬ ɢɧɭɦɟɪɢɲɭɫɟɚɪɚɩɫɤɢɦɛɪɨ
ɨʁɟɜɢɦɚɍɤɨɥɢɤɨɩɨɞɧɚɫɥɨɜɫɚɞɪɠɢɜɢɲɟɰɟɥɢɧɚɨɧɟɫɟɬɚɤɨɻɟɨɡɧɚɱɚ
ɜɚʁɭɚɪɚɩɫɤɢɦɛɪɨʁɟɜɢɦɚɢɬɨ±ɦɚɥɢɦɨɛɢɱɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ%ROG ɮɨɧɬ
 ɋɜɢɬɟɤɫɬɨɜɢɧɚɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɬɪɟɛɚɞɚɫɭɤɭɰɚɧɢʄɢɪɢɥɢɰɨɦɍɬɟɤ
ɫɬɭɫɭɢɬɚɥɢɤɨɦ ɤɭɪɡɢɜɨɦ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟɪɟɱɢɧɚɫɬɪɚɧɨɦʁɟɡɢɤɭɈɛɢɦɪɚɞɚ
ɧɟɫɦɟɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞɞɨɚɭɬɨɪɫɤɨɝɬɚɛɚɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨɞɨɫɬɪɚɧɚ
ɞɨɤɚɪɚɤɬɟɪɚɫɚɪɚɡɦɚɤɨɦ 
ɉɨɫɥɟɨɜɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɫɥɟɞɢɫɚɠɟɬɚɤɤɨʁɢɬɪɟɛɚɞɚɫɚɞɪɠɢɨɞɞɨ
ɪɟɱɢɂɡɚɫɚɠɟɬɤɚɢɞɭɤʂɭɱɧɟɪɟɱɢɱɢʁɢɛɪɨʁɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞ
ɞɨɤʃɢɯɨɜɚɭɩɨɬɪɟɛɚɭɬɟɤɫɬɭɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɲɬɨɜɟʄɚɍɫɚɠɟɬɤɭɬɪɟɛɚ
ɞɚɫɬɨʁɢɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɥɢɡɟɰɢʂɪɚɞɚɤɨɪɢɲʄɟɧɢɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɩɪɢɫɬɭɩɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɡɚɤʂɭɱɚɤɢɥɢɨɞɪɟɻɟɧɟɩɪɟɩɨɪɭɤɟɇɚɤɪɚʁɭɬɟɤɫɬɚɩɨɫɥɟɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɟɬɪɟɛɚɧɚɩɢɫɚɬɢɪɟɡɢɦɟɱɢʁɚɞɭɠɢɧɚɦɨɠɟɛɢɬɢɞɨɞɭɠɢɧɟ
ɱɥɚɧɤɚȺɭɬɨɪɛɢɭɪɟɡɢɦɟɭɭɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɨɦɨɛɥɢɤɭɬɪɟɛɚɥɨɞɚɢɫɬɚɤɧɟ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɢɡɚɤʂɭɱɤɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɞɨɤɨʁɢɯʁɟɞɨɲɚɨɭɫɜɨɦ
ɪɚɞɭɡɧɚɬɧɨɲɢɪɟɧɟɝɨɭɫɚɠɟɬɤɭɋɚɠɟɬɚɤɤʂɭɱɧɟɪɟɱɢɢɪɟɡɢɦɟɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɜɟɫɬɢɢɧɚɟɧɝɥɟɫɤɢʁɟɡɢɤɚɤɨʁɟɪɚɞɧɚɟɧɝɥɟɫɤɨɦɫɚɠɟɬɚɤɢɤʂɭɱɧɟ
ɪɟɱɢɬɪɟɛɚɩɪɟɜɟɫɬɢɧɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤɌɟɤɫɬɡɚɱɚɫɨɩɢɫɧɟɫɚɞɪɠɢɩɨɫɟɛɚɧ
ɭɜɨɞɢɡɚɤʂɭɱɚɤ
Ɍɟɤɫɬɬɪɟɛɚɩɢɫɚɬɢɭɮɨɧɬɭ7LPHV1HZ5RPDQɜɟɥɢɱɢɧɚɫɥɨɜɚɫɚ
ɭɜɭɱɟɧɢɦɩɚɫɭɫɢɦɚɢɩɪɨɪɟɞɨɦ±ʄɢɪɢɥɢɱɧɨɩɢɫɦɨ
Ɏɭɫɧɨɬɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɧɚɩɨɦɟɧɚ ɫɟ ɞɚʁɭ ɧɚ ɞɧɭ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɧɢ ɞɟɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚɜɨɻɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ Ɏɭɫɧɨɬɟ ɫɭ ɢɫɬɨɝ
ɮɨɧɬɚɤɚɨɨɫɧɨɜɧɢɬɟɤɫɬɢɬɪɟɛɚɢɯɤɭɰɚɬɢɫɚɤɨɦɚɧɞɨɦ,QVHUW±5HIHUHQ
FH ± )RRWQRWH ɚ ɧɟ ɧɚɦɟɲɬɚʃɟɦ ɪɚɡɧɢɯ ɨɤɜɢɪɚ ʁɟɪ ʁɟɞɢɧɨ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ɦɨɠɟɦɨɝɚɪɚɧɬɨɜɚɬɢɞɚʄɟɫɟɢɭɩɪɟɥɨɦɭɮɭɫɧɨɬɟɩɨʁɚɜɢɬɢɧɚɞɨɛɪɨɦ
ɦɟɫɬɭɉɪɢɥɢɤɨɦɧɚɜɨɻɟʃɚɮɭɫɧɨɬɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɢɫɟɫɥɟɞɟʄɢɦɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ
± ɤɚɞɚɫɟɪɚɞɢɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢɮɭɫɧɨɬɚɦɨɪɚɫɚɞɪɠɚɬɢɢɦɟɢɩɪɟ
ɡɢɦɟɚɭɬɨɪɚɧɚɫɥɨɜɪɚɞɚɭɢɬɚɥɢɤɭɢɡɞɚɜɚɱɦɟɫɬɨɝɨɞɢɧɚɢɡɞɚʃɚ
ɢɛɪɨʁɫɬɪɚɧɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪɁɨɪɚɧȺɜɪɚɦɨɜɢʄɊɨɞɨɦɪɫɰɢɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚɩɨɥɢɬɢɱɤɟɫɬɭɞɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɄɪɢɫɬɨɮɟɪɄɨɤɟɪɋɭ
ɦɪɚɤɡɚɩɚɞɚȾɨɫɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ 
± ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɱɥɚɧɤɭ ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚɡɢɜ ɱɥɚɧɤɚ ɩɨɞ
ɧɚɜɨɞɧɢɰɢɦɚɧɚɡɢɜɱɚɫɨɩɢɫɚɭɢɬɚɥɢɤɭɢɡɞɚɜɚɱɦɟɫɬɨɢɡɞɚɜɚʃɚ
ɛɪɨʁɝɨɞɢɧɚɢɡɥɚɠɟʃɚɢɛɪɨʁɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɆɢɲɚɋɬɨʁɚ
ɞɢɧɨɜɢʄ ÄɈɞ ɬɟɨɪɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɞɨ ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɟɲɟ
ʃɚ³ ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɪɟɜɢʁɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɛɪɫɬɪ 
± ɤɚɞɚɫɟɪɚɞɢɨɡɛɨɪɧɢɤɭɪɚɞɨɜɚɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɚɭɬɨɪɚɧɚɡɢɜɪɚɞɚ
ɩɨɞɧɚɜɨɞɧɢɰɢɦɚɧɚɡɢɜɡɛɨɪɧɢɤɚɢɬɚɥɢɤɨɦɨɧɞɚɭɡɚɝɪɚɞɢɧɚɩɢ
ɫɚɬɢɩɪɢɪɟɻɢɜɚɱɚɡɛɨɪɧɢɤɚɢɡɞɚɜɚɱɦɟɫɬɨɢɡɞɚʃɚɝɨɞɢɧɚɢɡɞɚʃɚ
ɛɪɨʁɫɬɪɚɧɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪȾɟʁɚɧɚȼɭɤɱɟɜɢʄɋɪɛɢʁɚɢɩɪɢɞɪɭɠɢɜɚ
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ʃɟ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢµµ ɭ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɋɪɛɢʁɚ ± ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɢɡɚɡɨɜɢ ɩɪɢɪɟɞɢɥɢɆɨɦɱɢɥɨɋɭɛɨɬɢʄɀɢɜɨʁɢɧȭɭ
ɪɢʄ ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɨɥɢɬɢɱɤɟɫɬɭɞɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ 
± ɢɡɜɨɪɢɫɚɂɧɬɟɪɧɟɬɚɤɨʁɢɧɟɫɦɟʁɭɩɪɟʄɢɜɢɲɟɨɞɤɨɪɢɲʄɟ
ɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɬɪɟɛɚɞɚɫɚɞɪɠɟɩɭɧɭɢɧɬɟɪɧɟɬɚɞɪɟɫɭ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
KWWSVKZLNLSHGLDRUJZLNL5HYROXFLMD 
± ɚɪɯɢɜɫɤɚɝɪɚɻɚɦɨɪɚɞɚɫɚɞɪɠɢɧɚɫɥɨɜ ɨɞɪɟɻɭʁɟɫɟɬɚɤɨɞɚɨɞ
ɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨ" ɤɨɦɟ" ɲɬɚ"  ɢ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɨɞ
ɧɚɜɨɻɟʃɚɧɚʁɜɟʄɟɰɟɥɢɧɟɚɡɚɜɪɲɚɜɚɫɚɧɚɜɨɻɟʃɟɦɧɚʁɦɚʃɟɰɟɥɢ
ɧɟ  ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɞ 
ɚɩɪɢɥɚɨɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭɤɨɧɡɭɥɚȺɪɯɢɜɋɪɛɢʁɟɆɂȾɄɌɮ
ɪ 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɪɟɛɚɞɚɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɤɪɚʁɭɪɚɞɚɢɫɩɪɟɞɪɟɡɢɦɟɚɩɨɪɟɻɚ
ɧɚɩɨɚɡɛɭɱɧɨɦɪɟɞɭɫɚɫɥɟɞɟʄɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
± ɤʃɢɝɟɩɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟɚɭɬɨɪɚɧɚɫɥɨɜɤʃɢɝɟɢɬɚɥɢɤɨɦɢɡɞɚɜɚɱɦɟ
ɫɬɨɢɡɞɚʃɚɝɨɞɢɧɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɋɭɛɨɬɢʄɆɨɦɱɢɥɨɋɪɩɫɤɨɩɢɬɚ
ʃɟɞɚɧɚɫɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɨɥɢɬɢɱɤɟɫɬɭɞɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞ 
± ɡɛɨɪɧɢɰɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɢ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚɡɢɜ ɪɚɞɚ ɩɨɞ ɧɚɜɨɞɧɢɰɢɦɚ
ɧɚɡɢɜ ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɢɬɚɥɢɤɨɦ ɨɧɞɚ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚɱɚ
ɡɛɨɪɧɢɤɚɢɡɞɚɜɚɱɦɟɫɬɨɢɡɞɚʃɚɝɨɞɢɧɚɢɡɞɚʃɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɆɚɪ
ɤɨɜɢʄȾɪɚɝɚɧȾɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɚɜɥɚɫɬɢɢɭɩɪɚɜʂɚʃɚɭɋɪɛɢʁɢµµɭ
ɡɛɨɪɧɢɤɭɋɪɛɢʁɚ±ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɢɡɚɡɨɜɢ ɩɪɢɪɟ
ɞɢɥɢɆɨɦɱɢɥɨɋɭɛɨɬɢʄɀɢɜɨʁɢɧȭɭɪɢʄ ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞ 
± ɱɥɚɧɚɤɩɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟɚɭɬɨɪɚɧɚɡɢɜɪɚɞɚɩɨɞɧɚɜɨɞɧɢɰɢɦɚɧɚɡɢɜ
ɡɛɨɪɧɢɤɚ ɢɬɚɥɢɤɨɦ ɨɧɞɚ ɭ ɡɚɝɪɚɞɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚɱɚ ɡɛɨɪ
ɧɢɤɚ ɢɡɞɚɜɚɱ ɦɟɫɬɨ ɢɡɞɚʃɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɞɚʃɚ Ʉɧɟɠɟɜɢʄ Ɇɢɥɨɲ
ȼɚɪɤɚɟɜɪɨɩɫɤɟɯɚɪɦɨɧɢʁɟµµɋɪɩɫɤɚɩɨɥɢɬɢɱɤɚɦɢɫɚɨɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚɩɨɥɢɬɢɱɤɟɫɬɭɞɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɛɪ 
± ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɚɂɧɬɟɪɧɟɬɚɤɨʁɚɧɟɫɦɟɩɪɟʄɢɜɢɲɟɨɞɤɨɪɢ
ɲʄɟɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɬɪɟɛɚɞɚɫɚɞɪɠɢɩɭɧɭɢɧɬɟɪɧɟɬɚɞɪɟɫɭ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪKWWSVKZLNLSHGLDRIJZLNL5HYROXFLMD 
± ɚɪɯɢɜɫɤɚɝɪɚɻɚɦɨɪɚɞɚɫɚɞɪɠɢɧɚɫɥɨɜ ɨɞɪɟɻɭʁɟɫɟɬɚɤɨɞɚɨɞ
ɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨ" ɤɨɦɟ" ɲɬɚ"  ɢ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɨɞ
ɧɚɜɨɻɟʃɚɧɚʁɜɟʄɟɰɟɥɢɧɟɚɡɚɜɪɲɚɜɚɫɚɧɚɜɨɻɟʃɟɦɧɚʁɦɚʃɟɰɟɥɢ
ɧɟ  ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɞ 
ɚɩɪɢɥɚɨɩɨɫɬɚɜʂɟʃɭɤɨɧɡɭɥɚȺɪɯɢɜɋɪɛɢʁɟɆɂȾɄɌɮ
ɪ 
Ɍɟɤɫɬɨɜɟ ɫɥɚɬɢ ɭ ɲɬɚɦɩɚɧɨɦ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ  ɟPDLO ɚɞɪɟɫɚ ± smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs
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ɍɉɍɌɋɌȼɈɊȿɐȿɇɁȿɇɌɂɆȺ
Ƚɥɚɜɧɢɡɚɞɚɬɚɤɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚʁɟɞɚɞɨɩɪɢɧɨɫɟɨɱɭɜɚʃɭɜɢɫɨɤɨɝɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɤɨʁɢ ɢɧɚɱɟ ɭɠɢɜɚ ɧɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɬɪɟɛɚ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɭɩɨɡɧɚɬ ɫɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɦ ɚɭɬɨɪɚ ɪɚɞɚ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ
ɚɭɬɨɪɧɟɫɦɟɡɧɚɬɢɢɞɟɧɬɢɬɟɬɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɉɪɢɥɢɤɨɦɞɨɛɢʁɚʃɚɪɚɞɚɫɜɚɤɢ
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɢɦɚ ɪɨɤ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɞɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɭɪɚɻɟɧɭ ɪɟɰɟɧɡɢʁɭ
ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɛɭɞɟ ɫɜɟɫɬɚɧ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɰɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɜɟɪʂɢɜɩɪɢɱɟɦɭɫɟɫɚɞɪɠɚʁɪɟɰɟɧɡɢʁɟɧɟɫɦɟɨɬɤɪɢɜɚɬɢɬɪɟʄɨʁɫɬɪɚɧɢ
ɍɤɨɥɢɤɨɪɟɰɟɧɡɟɧɬɭɛɢɥɨɤɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɫɯɜɚɬɢɞɚɩɨɫɬɨʁɢɛɢɥɨɤɨʁɢɜɢɞ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɢɧɬɟɪɟɫɚɭɜɟɡɢɫɚɪɚɞɨɦɤɨʁɢɬɪɟɛɚɞɚɪɟɰɟɧɡɢɪɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɞɚɨɬɨɦɟɲɬɨɩɪɟɨɛɚɜɟɫɬɢɪɟɞɚɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɥɢɤɨɦɪɟɰɟɧɡɢʁɟɪɭɤɨɩɢɫɚɪɟɰɟɧɡɟɧɬɬɪɟɛɚɞɚɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɫɥɟɞɟʄɚ
ɩɢɬɚʃɚ Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɚɭɬɨɪ ɩɨɤɚɡɚɨ ɭ ɱɟɦɭ ʁɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɱɥɚɧɤɚ" Ⱦɚ ɥɢ
ʁɟɚɭɬɨɪɞɨɜɨʂɧɨɨɩɪɚɜɞɚɨɫɜɨʁɟɬɜɪɞʃɟ"Ⱦɚɥɢʁɟɚɭɬɨɪɫɬɪɭɱɧɨɧɚɭɱɧɨ
ɭɬɟɦɟʂɢɨɫɜɨʁɟɬɟɡɟ"Ⱦɚɥɢʁɟɪɚɞɤɨɦɩɥɟɬɚɧɩɪɟɦɚɍɩɭɬɫɬɜɭɡɚɚɭɬɨɪɟ"
Ʉɨʁɨʁ ɧɚɭɱɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɞ ɩɪɢɩɚɞɚ" Ɂɚɬɢɦ ɪɟɰɟɧɡɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ
ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɨ ɫɬɪɭɱɧɨɦɧɚɭɱɧɨɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɪɭɤɨɩɢɫɚ ɚɥɢ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢʁɟ ɡɚ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɪɭɤɨɩɢɫɚɭɤɨɥɢɤɨɡɚɬɨɩɨɫɬɨʁɢɩɨɬɪɟɛɚ
ɇɚɫɚɦɨɦɤɪɚʁɭɪɟɰɟɧɡɟɧɬɬɪɟɛɚɞɚɨɰɟɧɢɤɨʁɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɪɚɞɩɪɢɩɚɞɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞ ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ ɪɚɞ ɤɪɚɬɤɨ ɢɥɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ ɧɚɭɱɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɟɦɢɤɚ ɨɫɜɪɬɢ ɢ ɩɪɢɤɚɡɢ 
ɢɞɚɢɡɧɟɫɟɫɜɨʁɟɦɢɲʂɟʃɟɨɬɨɦɟɞɚɥɢɪɭɤɨɩɢɫɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɢɯɜɚɬɢ
ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɭɡ ɫɭɝɟɪɢɫɚɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɡɛɨɝɧɚɜɟɞɟɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚɭɪɟɰɟɧɡɢʁɢ
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