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УВОДНИК
Овај број Српске политичке мисли посвећен је изузетно
актуелној теми међународних односа и питања безбедности у
свету. Догађаји који су уследили након историјског 11. септембра
указују на неминовност преиспитивања основних појмова теорије
безбедности и међународних односа. Постало је јасно да се клима
у свету из корена променила и да се концепти суверенитета,
националне безбедности, међународних интервенција морају наново
теоријски промислити и одредити.
У том смислу радови Драгана Симеуновића, Зорана
Драгишића и Петра Матића, покушавају да понуде теоријско
објашњење појмова „политичког тероризма”, „суверенитета” и
„хуманитарних интервенција”. Такође, за нашу земљу је посебно
интересантно питање дефинисања места, улоге и значаја „малих”
земаља у измењеној светско-политичкој клими, чиме се бави текст
Владимира Првуловића, као и разматрања појма безбедности у
контексту новог, глобализованог света, што је је предмет рада
Ђорђа Стојановића.
Корист од оваквих истраживања је непроцењива за
процену дефинисања којим правцем и којом стратегијом треба
да се руководи српска политика. Стога темат овог броја Српске
политичке мисли „међународни односи и безбедност” има за циљ да
домаћим политичким актерима понуди предлоге и могућа решења за
„проналажење” погодне стратешке позиције и правца у безбедноснополитичким констелацијма савременог света.
Не мање актуелно питање којим се бави наш часопис тиче
се проблематике „транзиције и реформи”. У том смислу ауторка
Снежана Грк детаљном анализом економске ситуације у Србији
даје одређене савете и препоруке које креатори текуће економске
политике земље не би требало да занемаре иако се ти савети и
неопходне мере од стране ових актера као и од јавности могу
доживети као „непопуларни”. Рад аутора Александра Новаковића
упућује на размишљање о односу транзиције и национализма,
указује на плодно методолошко одређење потоњег и кроз
анализу постпетооктобарске политичке сцене закључује о (ин)
компатибилности ова два феномена у светлу српске транзиције и
предстојећих реформи.

У рубрици „историјско-политиколошки огледи” заступљено
је више аутора чији радови покривају веома интересантне теме.
Тако текст аутора Бошка Бојовића разматра културно-историјско
наслеђе Византије, док се питањем распада некадашње Југославије
из различитих углова баве текстови двају аутора. Мирољуб Јевтић
разматра утицај исламског свештенства на распад Југославије
док Зоран Петровић Пироћанац у свом ауторском прилогу износи
обилну „фрагментарну” документацију распада бивше земље. У
овој рубрици се може прочитати и чланак аутора Мише Ђурковића
који анализира „занимљиве спојеве идеологија” кроз истраживање.
идеологије троцкизма на крају двадесетог века као и студија
позитивних искустава развијених земаља у решавању „мањинског
питања” чиме се бави текст ауторке Наде Радушки.
Овај број Српске политичке мисли доноси и два огледа
из политичке теорије и филозофије. Тако се у раду Радослава
Гаћиновића врши историјско-теоријска проблематизација идеје
слободе као универзалне вредности и извлаче импликације о значају
слободе као и о њеној комплементарности са другим вредностима,
попут идеје једнакости, на пример. Други оглед аутора Дарка
Маринковића на филозофској равни разматра питање феноменом
„рада” и његове контекстуализације у савременом, глобализованом
свету. Препоручујемо за читање и врло интересантан оглед из
политичке филозофије ауторке Богдане Кољевић. У часопису се могу
прочитати и два занимљива осврта на књиге Милоша Кнежевића и
Чарлса Фрида из пера Слободана Антонића и Александра Новаковића.
Богатом садржају и квалитету текстова овог броја Српске
политичке мисли додатно доприноси и нов, редизајнирани изглед
нашег часописа. Уредништву је посебно драго да ће осведоченом
квалитету нашег часописа од прошлог броја, овог броја а и убудуће
додатно доприносити његов нов лик који, надамо се, представља
успешан спој традиционалног и модерног, дакле, управо оних
вредности до којих је уредништву стало.
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ОДРЕЂЕЊЕ ЕКСТРЕМИЗМА ИЗ
УГЛА ТЕОРИЈЕ ПОЛИТИКЕ
Резиме
У раду се одређује појам екстремизма из угла теорије по
литике и наглашава његова изворна многозначност. У погледу де
финисања екстремизма политичка теорија није до сада дала баш
превелики допринос више се ограничавајући на коментаре о екс
тремизму или на опис његових манифестација, циљева и актера.
Аутор анализира са мултидисциплинарног становишта фундамен
талне карактеристике политичког екстремизма, његове узроке и
консеквенце по друштвено-политички систем. Иако је подношљив
само док је маргинална појава у једном друштву, екстремизам по
правилу кореспондира са кризним временима и интензивира своје
постојање до граница неподношљивог и неприхваћеног. Екстреми
зам се исказује и као милитантни егзибиционизам услед страха од
безличности и у крајњем од поништења личног идентитета.
Кључне речи: екстремизам, политичка теорија, идентитет, фанатизам,
групни нарцизам, нетолеранција, агресивност

Да бисмо дефинисали екстремизам као појаву која је задо
била много контекстуалних значења, а коју при том још прати и
уверење да је то нешто само по себи разумљиво, ми га морамо ми
слити као једну јединственост1) и то морамо чинити коришћењем
оних појмова који су већ јасно одређени. Само на основу употребе
одређених као других појмова ми можемо одредити садржај неког
недовољно или нетачно одређеног појма једнако као и неког новог,
још недефинисаног.
1) Ален Бадију, Преглед метаполитике, Институт за филозофију и друштвену теорију и
И.П. »Филип Вишњић«, Београд, 2008, стр. 24.
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Неопходно је при том изабрати суштинске, битне појмове
помоћу којих ћемо одредити, односно дефинисати појам екстре
мизам, јер у појму екстремизма треба да буде садржана његова су
штина.
У случајевима када је, као код екстремизма, значење једне
појаве спорно, увек је корисно кренути од њене језичке као при
марне одређујуће утемељености, иако најчешће недостатне за по
сао дефинисања сложених друштвених појава.
Као сваки језички симбол, реч екстремизам уз све семантич
ке тешкоће може бити објашњена само помоћу скупа других језич
ких симбола.2)
Већ етимолошки увид открива нам прво важно својство тог
симбола, а то је његова изворна многозначност. При том је та реч
за разлику од многих других речи и задржала сва своја првобитна
значења, а уједно са развитком миљеа у коме је егзистирала и наро
чито са уласком у поље политике задобила и нови смисао.
Неспорно је да је корен речи екстремизам латинског порекла
и да долази од речи еxtremus што значи крајњи или крајност која
је на самим границама одрживог, допуштеног и нормалног, нешто
што је на крајњем врху или на крајњем дну објекта, у сваком случа
ју нека његова крајња граница. Отуда екстремизам као понашање
или тежња ка крајности углавном бива лексички одређен као пре
тераност, врхунски распон, нешто што је једва подношљиво - одр
живо, али и последње по важности и нешто последње што се може
догодити3) .
Све што постоји има своје границе и распростире се до њих.
Међутим, једно је свест о распрострањености до својих граница,
па чак и повремена потреба да се оне провере протезањем до њих,
њиховом контролом и опипавањем Иног и његове границе, а нешто
је сасвим друго уколико се границе прогласе суштином ствари, а
тежња ка њима и битисање на њима смислом егзистенције. Таква
усмереност ка крајности и граници води по правилу њиховом пре
ласку и угрожавању других будући да је наша граница, чак и онда
када изгледа да постоји празан међупростор, увек граница са не
ким или нечим.
Провера својих граница је провера своје целости која никог
не угрожава а потпомаже обликовање и одржавање свести о свом
идентитету. Ми смо оно што јесмо и докле јесмо, односно докле
се простиремо.
2) Види: Марковић, Михаило, Филозофски основи науке, САНУ, Београд, 1984.
3) Види: Oxford Latin Dictionary, Ed. by P. G. W. Glare, Oxford, Clarendon Press, стр. 662
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Свако биће има потребу да се попут човека у кревету по
некад протегне до својих крајњих граница и то се сматра прихва
тљивим. Но поред наших видљивих, чулно одредљивих граница
постоје и разноврсне, па и наше сопствене невидљиве границе. Оне
су нека врста логичног наставка наших видљивих и уопште мер
љивих граница, продужетак наших екстремитета. Око нас се
распростире невидљива територија која није Ми али нам припада
као потврда нашега Ја. То се најбоље види када неко покуша да нам
приђе превише близу. Ми тада или узмичемо и са собом повлачи
мо своје невидљиво поље које нас окружује или захтевамо да се тај
Ини држи на некаквом, само нама знаном одстојању, од нас. Тачна
граница тог поља варира. Понекад нам се неко може приближити
до приљубљења а да не осетимо да нам је граница поља које нас
окружује повређена, а понекад пак тежимо да будемо што даље
физички од неке мрске или по нас могуће опасне особе. Наиме,
мржња и страх иду заједно. Очигледно су те границе субјективне
и да као такве потврђују да је оно што смо по нама Ми и што је
по нама крајње, али још увек наше, често у зони изразито субјек
тивног доживљаја.
Исто тако, и у политици флуктуира појам крајњег односно
екстремног, те нам је често у границама нашег или прихватљивог
као нашег, нешто што у неким другим околностима није. Критери
јум је исти - да ли сматрамо да је то што прелази границе корисно
или штетно по нас или по друге.
Потврда субјективности је и то што чешће сматрамо екс
тремним туђе него наше понашање, наш улазак у нешто, што је
угрожавање нечије невидљиве границе. Исто тако је битна и мера
те угрожености. Екстремизам је подношљив само док је марги
нална појава у једном друштву. Чак и кад се пређу границе при
хватљивог, ако је то на нивоу изолованог инцидента са малим
негативним последицама, таква појава неће бити оцењена као екс
тремизам, иако је чин екстремизма. Притом границе допуштеног и
прихватљивог су такође врло субјективно одређене. Зато се догађа
да оно што је иако екстремизам за нас још увек у границама при
хватљивог, за друге прелази границе допуштеног. Такође, екстре
мизам треба мислити као појаву у времену, а не само у простору,
јер оно што је било екстремно јуче не мора бити, данас или сутра
и vice versa.
Исто је и са екстремизмом у просторном границама. Док је
рецимо на Балкану батинање жене и деце још увек прилично уоби
чајена појава, у Скандинавији се ако неко истуче жену или дете
прво води код психијатра да се види да ли је нормалан па тек онда
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у полицију, дотле се у Индији жене, нарочито невесте, још увек
спаљују уколико не донесу обећани мираз или не слушају мужа.
Иако је у све три средине реч о насиљу над женама и децом као,
без обзира на своје разноврсне појавне форме, истоврсном струк
туралном, прецизније речено породичном насиљу, оно очито нема
у различитим просторима увек статус екстремног понашања чак и
кад има за последицу повећани степен деструкције.
Очигледно је да протегнутост до крајњих граница може бити
прихватљиво и прихваћено као повремена и изнуђена појава, али
не и као трајно стање. Ни појединац ни друштво објективно не
могу да поднесу ту врсту разапетости и није чудо да је разапиња
ње човека на крсту и његово растезање на разним инквизиционим
справама одувек представљало облике највећег мучења и трпње.
Отуда нежељеност екстремизма и отуда и оно изворно лексичко
значење по коме еxtremus значи оно последње што треба да се де
си ако може да се деси.
Пошто је људском бићу својствено да му је увек крив неко
други, а не оно само, ми, стално трагајући за виновницима наших
невоља, не само да изналазимо наше кривце, већ их успут (свесно
и несвесно) и категоришемо, при чему оне најтеже кривце, било
стварне било претпостављене, одређујемо као наше непријатеље.
Што су нам невоље веће то је туђа кривица тежа. Посебно су нам
у тешким временима очи упрте у друге као потенцијалне кривце
за све наше недаће. Драстична форма окривљавања је када се до
спе дотле да је довољно бити другачији, бити нешто друго па бити
сумњив и крив.4)

Способност протезања до крајњих граница и тежња да
се остане на њима као два битна својства екстремизма до
лазе до изражаја у односу према стварном или имагинарном
кривцу. У домену политичке теорије, многи савремени ауто
ри, а неки од њих и наглашено као рецимо Нозик5), уочавају
да десни екстремизам гледа на непријатеља као на зло, мада
не нуде објашњење за то.

Вратимо се стању кризе, било као ситуације било као трај
нијег стања, било као индивидуалном било као колективном стању.
Оно је за ову тему важно јер криза и екстремизам иду заједно, што
не значи да не постоје и други окидачи његове појаве независни
од кризе.

4) Види опширније о механизму кривице у: Драган Симеуновић, Српска колективна кри
вица, Нолит, Београд, 2007.
5) Према: Albert, Breton, Political extremism and rationality, Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 2002, стр. 72.
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Наиме, бити у недаћама или у проблему увек значи бити у
лошијем положају у односу на некога, бити бар тренутно инфе
риорнији. Осећање инфериорности рађа завист и ствара у нама
потребу да оне који су у бољем положају, а тиме бар у нечему и
»бољи« од нас, оштетимо тиме што ћемо им одузети или поништи
ти предност над нама. Тиме их уједно и кажњавамо за манифесто
вану доминацију над нама која им по нашем субјективном суду не
припада, и на тај начин доказујемо и себи и њима да нисмо толико
или да нисмо уопште инфериорни у односу на њих.
Таква наша реакција спада у домен самоафирмације која
се на плану заснивања и исказивања екстремизма јавља у два не
гативна вида. Први се исказује у виду негативног односа према
»нижима« (читај »горима«) од нас што нам је потребно за ојача
ње нашег суперега и као подстрек за обрачун са »бољима« што је
већ други негативни вид самоафирмације, односно са »вишима«
од нас, а то су сви они према којима осећамо завист. У крајњем, то
могу бити и сви припадници једног народа или расе. Као доказ ко
је више а ко ниже позициониран узима се обично нека вредносна
конструкција, на пример »цивилизацијска лествица«, и то разуме
се она коју је као вредност усвојио наш колективитет.
Ако је таква негативна самоафирмација фреквентна и интен
зивна она води у стање ксенофобије које може бити, додуше, по
некад и делимично објективно условљено. Рецимо, истраживања
ОУН која приказују Грке као један од најксенофобичнијих народа
на свету, а зацело у Европи, морала би узети у обзир и чињенице
да на свету не постоји ниједан народ сродан Грцима, нити иједан
језик сродан грчком што итекако може код Грка изазивати или поја
чати не само осећање етничке посебности, него и изолације. Осим
Грка, као изузетно ксенофобичан народ сматрају се, по неким ис
траживањима, и Мађари.6)
Екстремизам се исказује и као милитантни егзибиционизам.
Страх од безличности и у крајњем од поништења Наше7) индиви
дуалности које би могло да води чину Нашег физичког поништења,
натерује на милитантни облик исказивања и потврђивања себе као
Ја које не дозвољава да га преплави и поништи Ино односно Друго.
Уколико је Друго више непознато оно у нама више изазива отпор и
страх. Све оно што не можемо да појмимо, ако не као добро, а оно
6) Грчка и Мађарска су према истраживањима најксенофобичније земље у ЕУ са индексом
ксенофобичности преко 0,5, а за њима следи Пољска. Цитирано према: Giancarlo Valori,
„The European Union, Antisemitism, Racism and Xenofobia“, The Israel Journal of Forgein
Affairs, Vol. one, 2007, стр. 80.
7)

“Наше” овде није мишљено тако да обухвата само индивидуум, већ и све оно са чим се
индивидуум идентификује - од групе којој сматра да припада до усвојених вредности.
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бар као неугрожавајуће по нас, изазива у нама зебњу и спремност
на респект, али и спремност на одбрану (а није ли људско биће
смислило да је напад најбоља одбрана) од тог непознатог све до
момента његовог поимања односно спознавања. Моменат спознаје
је заправо одлучујући за формирање нашег става према некоме или
нечему. То је уједно моменат претварања нечега или некога ко је за
нас словио као Небиће у Биће. Тада страх од ничега не мора неста
ти већ може бити и замењен страхом од нечега уколико установимо
да је сазнато опасно по нас. Ако би се мерио страх од ничега и не
чега, страх од Ничега би био јачи као и све ирационално што нас
обузима. Ништавило је одувек плашило и плашиће човека много
више од било чега што је спознато. Отуда страх од смрти доживље
не као пут у Ништа, страх од бескраја васионе, али отуда и њихова
тематска привлачност. Ако не постигнемо блискост са непознатим,
у нама остаје страх од њега, а где је страх ту је и зазирање које, ако
потраје, постаје мржња. По правилу, увек не волимо оне или оно
чега се бојимо.
Све културе познају екстремизам као што поседују и соп
ствене системе заштите од Непознатог. Екстремизам се у многим
од њих доживљава тек као претерана реакција, па чак и као пре
теран страх од Непознатог. Нису ретка ни веровања да је најбоља
превенција од опасности коју Непознато са собом може донети
његово уништење. Таква веровања су израз немања решења и од
говора на питање да ли непознато и опасно. Неукост и незнање
оних који одлучују о ономе што одлучују, било да одлучују о себи,
нама или другима или независно од тога да ли тек желе да одлучу
ју, увек води искључивим одлукама штетним по неког. Тако стиже
мо до искључивости као битног својства екстремизма заснованог
на немогућности спознаје. Та немогућност може бити субјективне
колико и објективне природе. Рецимо, спречавање нових и пози
тивних сазнања о некоме кога сматрамо непријатељем често може
бити спутано предрасудама које нас ометају да променимо наше
мишљење на основу сазнања. Отуда сваки екстремизам подразу
мева не само постојање предрасуда већ и њихово трајање. Притом,
замисао о општем отклањању предрасуда као једноставном начину
да се на тај начин искорени и екстремизам, није нимало лако спро
водљива већ из разлога који је добро уочио Ханс Георг Гадамер,
а то је да је велики проблем са предрасудама тај што могу бити и
тачне.
Непријатеља треба учинити безопасним, а то се може по
стићи или његовим уништењем или претварањем Њих у Нас.
Отуда су планске верске и националне асимилације не само тако
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често већ и тако успешно коришћене да се отклони опасност од
Иних. Данас кад у савремено доба није више тако лако ни причати
о истребљењу противника, а камоли то спроводити у дело, имамо
нови тренд. Преобличавање стварних, потенцијалних или претпо
стављених политичких противника као Иних и као »непријатеља«
се врши њиховим натеривањем на прихватање одређене политике
и њених вредности као својих. Натеривањем Њих да постану Ми
не само да се урушава њихов идентитет него се и отклања опа
сност по нас. На тај начин слаби и екстремистички однос према
Њима јер сад кад су и они Ми, знамо ко су. Осим тога, кад су део
нас ми их контролишемо, а њихова одговорност као нових делова
онога што је Ми је далеко већа од одговорности старих. Како смо
Ми најбољи њима је указана велика част да постану Ми и они је
морају испоштовати својим појачаним ангажманом према свему
ономе што јесте Ми, пре свега односом према његовим вредно
стима и циљевима. То објашњава поступања типа »потурица гори
од Турчина«, односно покатоличених Срба који су предњачили у
геноцидним радњама да би се доказали као део новог Ми, и ти
ме потпуно потврдили нови идентитет. Тек потпуно потврђени
идентитет се прихвата као исти, а тиме се отклања и свака сумња
у лојалност Новог. Ново постаје старо, а Непознато постаје позна
то. Ми речима не верује већ делима, а највредније од свих дела је
саможртвовање као највећи доказ оданости. При том саможртво
вање не треба бити схваћено као физичко, већ пре као духовно. Од
рицање од старих вредности је оно право одрицање од дотадашњег
идентитета и вредније је од одрицања од живота јер неко може и
умрети а остати непријатељ. Ако такав има производе духа који
нас угрожавају обрачун са њим траје и после његове смрти, дакле
и кад је физички безопасан и неприсутан.
Како сваки екстремизам формално има одбрамбени став,
било основани било неосновани, а бране се по правилу највише
вредности и добро припадника групе у чије име екстремисти исту
пају, у распону од духовних па све до голих живота тиме се стиче
право на бескомпромисност у борби за те вредности, а она се врло
брзо и лако претвара у право на нетрпељивост, односно нетоле
ранцију.
Такво »право« се заснива на томе да су Ново, Туђе и Страно
опасни сами по себи у тако великој мери да им се само одабрани
који их препознају, који су чувари групе и њеног добра могу су
протставити или који једини могу водити групу у борби против те
врсте зла. Важност чуваног окрепљује код чувара фанатично је
згро које постоји у свакој личности и даје јој осећај појачане одго
17

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 11-30.

ворности, а тиме и посебности у односу на друге чланове групе.
Отуда фанатизам као својство екстремизма.
Вигилантистичка димензија екстремизма се при том не
ограничава само на чување старих вредности ради очувања добра
групе, већ и на право одабира нових вредности и уопште пута у бу
дућност. Ту стижемо до још једног својства екстремизма, а то је да
сваки екстремизам подразумева отворени или прикривени захтев
на вођство групе коју тежи да представља.
Ако је Ново, Туђе и Страно то у толикој мери онда се оно
одиста не може ни појмити, а самим тим ни прихватити, па је ло
гично што се доживљава као Небиће и Ништавило. Од тога до уве
рења да је као и у сваком небићу садржано нешто неприродно и
натприродно, које поседује већу снагу од нас само је један корак.
Свест о јачини нечег, потенцијално опасном по нас нагони нас на
удруживање. Отуда екстремисти ретко када нису здружени у гру
пе. Тиме они уједно и шаљу поруку свом колективитету да је спас
од Другог у слози и заједништву који сами по себи не могу лако
бити остварени као вредности, већ више представљају примамљив
слоган којим се лако придобијају за акцију многи који не носе у
себи ни толико мржње према Другом ни толико страха од њега,
али имају развијену свест солидарности и осећај социјалне одго
ворности за своју заједницу, што се може кретати у распону бриге
за породицу до онога што политички колоквијално називамо па
триотизмом.
Чињеница да је више екстремиста међу припадницима му
шког пола се базира добрим делом на чуварској као биолошки и
традиционално више мушкој позицији, али и на чињеници да је
нарцизам јачи код мушкараца него код жена. Самим тим спремност
да се одбаци нешто Друго што нисам Ја или Ми је далеко израже
нија код мушкараца. Нарочито страх да би неко други могао бити
доминантнији, уваженији, узорнији за друге и тиме хијерархијски
боље позициониран у односу на нас доводи до нетрпељивости не
само према појединцу, већ и према целој његовој раси, нацији, вер
ској или некој другој групацији. Он није Ми, он припада Њима, а
како они нису бољи од нас пошто смо Ми у свему најбољи онда и
његова вредност не може бити већа од моје. Тако се групни нарци
зам јавља као терапеутско средство за лечење окрњеног индиви
дуалног.
Егзибиционизам се овде јавља као превентивно понашање,
ако не уплашених оно забринутих по себе ближње и свој род, веру
или расу. Отуда екстремисти виде себе као спаситеље својих ши
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рих друштвених група којима, разуме се, по дефиницији морају
припадати.
Међутим, екстремизам као милитантни егзибиционизам се
заснива на потреби да будемо примећени и потврђени од других
својим изгледом и понашањем. Одећа која одскаче од одеће дру
гих, слогани који парају уши и понашање које је изван оквира со
цијално и законски прихватљивог су визуелна, мада разуме се не
једина нити довољна потврда екстремизма. И у животињском све
ту увек има јединки које својим ратоборнијим или претенциозни
јим држањем настоје да плене пажњу осталих чланова групе, или
пак да тиме одбију непријатеља. Такво понашање треба да исто
времено представи јединку и као изузетну сигурну у себе и као
моћну да савлада опасност што су уједно и карактеристике које
воде доживљају неке јединке као стварног или потенцијалног во
ђе. Екстремисти, истицали то формално или не, заправо увек теже
да преузму руковођење својом групом, односно групом у чије име
наступају. Али, отуда и нека врста природног отпора према њима.
Као биће слободе човек не жели да буде вођен ни онда када је то
стварно потребно, или бар не жели да се види да је вођен. Његов
нарцизам је тај који му то не допушта. Привид слободе је отуда че
шћа појава од слободе саме.
Управо ту лежи узрок жестине са којом наступају екстре
мисти у политици. Нагон за деструкцијом садржи и жељу за ауто
деструкцијом као своју подврсту. Код екстремизма потреба да се
заштитимо од претпостављено опасног Непознатог и пренаглаше
но опасног Другог подразумева са позиције неформализованог или
формализованог вођства осталима упућен захтев преуређења си
стема заштите сопствене групе у много ефикаснији, мада не и у
хуманији, систем напада, и то у таквој мери која подразумева пре
компоновање целог поретка групе или заједнице, што данас зна
чи и друштвеног поретка, у милитантни као најефикаснији облик
организовања у случају опасности. То да ли је опасност стварно
толика или не тешко да може бити утврђено оком појединца. Илу
зија која је бит и врхунско умеће политике и у овом случају игра
своју огромну улогу. Наш доживљај нечег се претвара у тврдњу о
стварности. Екстремизам расејава и увећава наш страх као страх
осталих који није раван њиховом, а у сваком страху су велике очи.
Насиље своје групе, а поготову стална спремност на насиље
се правда нужношћу превенције корисне по све припаднике своје
групе, али је уједно и видни знак спремности на веће пожртвова
ње и саморазумљива реакција које обично исказују јачи од других
и вође. Екстремизам очито рачуна на људску потребу да будемо
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заштићени чак и онда кад нисмо угрожени или када то и не за
служујемо. Отуда у свим друштвима стални и не мали капацитет
разумевања и толеранције према екстремизму и бар парцијалног
самоидентификовања са екстремистима који није праћен и спрем
ношћу истог толиког броја људи да им се прикључи.8) Свест да то
они »чине због нас« је општа подлога оправдања поступака екс
тремиста у свакој средини.
Свака опасна ситуација по сопствени колектив захтева по
већано улагање снаге и памети. Памет је та која одређује када се
превентивно и уопште правовремено показује снага да би се откло
нила опасност. Грешка екстремиста је углавном у томе што они не
поштују то као нужност те комбинацију снаге и памети као форму
лу спасоносног реаговања замењују комбинацијом снаге и емоције.
Недостатак знања да се препозна права опасност се надомешћује
нагонским или уопштеним искуственим препознавањем неприја
теља. Зато се у свом обраћању масама и не обраћају разуму нити
покушавају да изазову разумну реакцију. Као што би рекао Гебелс
- »Вођа говори срцу«. Њихов циљ је изазивање емоција јер емотив
но реаг овање доприноси социјалној турбуленцији коју подразуме
ва сваки екстремизам.
Исказивање снаге је понекад неминовно као оно поменуто
истезање до граница организма и отуда су узалудни сви напори
власти да екстремисте убеде да остану само у границама вербал
ног искакања из политичке нормалности и у оквирима конвенције.
Напросто, екстремизам је пре свега став кога може да сле
ди и понашање, а далеко је мање све остало. Њему није потребна
екстремна идеја да би био екстреман јер сваку идеју може начином
реализације, дакле понашањем, да претвори у неприхватљиву по
друге. Више је у питању став према идеји и начин којим се она
спроводи. Рецимо, Адолф Хитлер је тежио социјализму, али само
за свој народ и то по цену уништења и потчињавања других наро
да, па отуда његов доживљај и идеја социјализма као супернацио
налног пројекта нису могли бити прихватљиви не само за истинске
социјалисте, већ ни за кога ко није био пронемачки национал-екс
тремиста, будући да је идеја социјализма одувек била бар формал
но праћена идејом једнакости народа.
Екстремизам захтева монолитни идентитет, верски, расни,
национални, свеједно.
8) У СР Немачкој је према истраживањима спровођеним у последњих двадесет годи
на (1984-2005) скоро константан број становника који осећају непријатељство према
странцима (око 30%), као и оних које себе квалификују као присталице екстремизма
(око 15%).
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Чињеница је да примордијални образац оснажења слаба
шног Ја ради преживљавања и потребе сваке врсте заштите зах
тева ојачање идентитета кроз поистовећивање са неком групом
коју представљамо што снажнијом и уопште квалитетнијом да би
се као њени припадници боље и сигурније осећали. Међутим, то
поистовећивање не може постати само себи циљ.
За екстремисте нема квалитетног мешаног идентитета
зато што он отежавајући одговор на питање »Ко сам ја?«, не до
звољава чисту свест о себи. Отуда је мешани идентитет »нечист«,
отуда осуда мешовитих бракова, отуда припадник групе нема права
преласка у други идентитет, отуда толика мржња према стварним
или привидним издајницима - независно од тога да ли се ради о
преласку у другу веру, нацију, политичку опцију или напросто у
други навијачки табор.
Мржња према пребезима, као и њихова узвратна мржња је
у екстремичким срединама и екстремним ситуацијама одиста на
гонски структурирана и најстрашнија је од свих врста мржње. У
питању је двоструки страх. Прво, као страх од слабљења свог ко
лектива одливом његових припадника и друго, као страх од ојача
ња »њиховог« колектива као непријатељског, дакле као страх од
двоструке штете, па је отуда ваљда и казна удвостручена на плану
мржње, осуде и степена жељеног насиља над »издајником«. Ти
ме се да објаснити и већи број удараца руком или ножем (у САД
просечно 22) од уобичајеног приликом напада десних екстремиста
на хомосексуалце пошто су они »издали« мушки род. У позадини
тога је осећај инфериорности и мање вредности. »Ми« дакле ни
смо довољно добри да би тај био са нама, и већ сам чин одласка
код »њих« значи несигурнима међу »нама«да су »они« бољи, а ти
ме што су га прихватили значи и да је он бољи од нас. Довољно
разлога да »он« и »они« буду кажњени, односно да им се нанесе
штета којом би се смањиле њихове предности у односу на нас. На
политичком плану се посебно, изнад многих других, уздиже мит
о издаји других као разлогу сопствених неуспеха и осујећености.
Најсигурнија елиминација свих предности противника се по
мишљењу екстремиста постиже елиминацијом самих непријате
ља, што подразумева и њихову физичку елиминацију. Када се то са
индивидуалног као микросоцијалног, подигне на ниво колективног
као макросоцијалног односа као резултат добијамо масовно поли
тичко убиство па и геноцид.
Ако се цео један народ, или сви припадници неке расне или
верске групе могу да доживљавају као непомирљиви непријатељи,
онда је и њихово истребљење као решење које нуде екстремисти
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једино схватљиво као покушај »чувара« да промптно заврше свој
посао чувања и потом несметано само управљају. Отуда логори
смрти и масовне чистке људи који су криви зато што припадају
»онима«. Свет је као и његова историја препун примера покушаја
истребљења неких колективитета. Проблем је што се они најпозна
тији, а често и најтежи примери исувише често помињу тако да се
стиче утисак да су и једини. Рецимо, бар код нас сви знају за уста
шки логор Јасеновац у коме су убијани Срби, Јевреји и Роми, али
колико људи рецимо зна за усташки логор Јадовно иако је у њему
за само 132 дана убијено 42.246 лица, такође махом Срба и Јевре
ја, од чега је преко хиљаду било млађе од 14 година9). На стотине
јама, такозваних »безданки« сведочи о покушајима да се комплекс
инфериорности преточен у завист, мржњу и политички екстреми
зам излечи убиством недужних. Нигде се тако као у политици не
потврђује експлицитно оно правило, које врло умесно истиче Вла
дета Јеротић, да свака завист уколико потраје прелази у злочин.
Са друге стране, усташтво је водило стварању или појача
вању постојећег екстремизма код Срба чији резултат је, између
осталог, био не само политички већ и цивилизацијски недозвољи
ва генерализација да су сви Хрвати усташе или пак да су Хрвати
геноцидан народ. Тако екстремизам који сам почива на предрасу
дама, ствара предрасуде на супротној страни чиме се зло заправо
само умножава а нимало не отклања.
Изгледа да су људска потреба за сигурношћу и потреба за
уваженошћу тесно повезане и да их увек треба посматрати као
целину која има два лица. Шта је друго потреба за уваженошћу до
жеља да том уваженошћу будемо признати и потврђени од некога
као »неко«, а тиме и обезбеђени од напада са те стране. Не цени се
оно што је »ништа« и онај ко је »нико«, и они су свакоме на удару.
Зато се људи нагонски осећају угрожени уколико нису уважени.
Дакле, стицање и имање идентитета је у функцији бар делимичног
постизања личне безбедности. Иако таква заштита није апсолутна,
она чак и као парцијална итекако много значи нашем (сваком) не
сигурном Ја. Отуда толико напора да будемо признати од других,
али отуда и толико невоља јер бити уважен значи бити у предности
у односу на неуважене, а то је изазов нетолерантнима да пониште
ту предност ако индивидуа која је уважена није на »њиховој« стра
ни. Тако се жеља за признањем јавља и као узрок борбе колико и
напретка, како личних тако и друштвених. Јер, правог друштвеног
напретка на плану толеранције не може бити ако људи не уважа
вају једни друге, а да би се то постигло, да би неко био поштован
9) Види: Ђуро Затезало, Јадовно, комплекс усташких логора 1941, Београд, 2008.
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од других он мора прво бити поштован од самог себе. Дакле, екс
тремизам се може одстранити толеранцијом ако се она схвати као
процес који укључује и самовредновање и рад на свом уздизању
који води заснивању самопоштовања, а не само задобијању по
штовања других. Ако нисмо вредни поштовања друге стране којој
исказујемо наше уважавање, то би могло протумачено и као знак
наше слабости.
У основи нашег неуважавања некога је често страх је да
не оснажимо тиме некога ко није наш и ко је можда већ сутра наш
непријатељ. Рецимо, кад фаворизујемо »нашу« религију ми тиме
исказујемо и страх да не превлада »њихова«, а тиме и да ми не по
станемо као и свака мањина слабији и потенцијално угроженији.
Није ли на сваком спортском такмичењу не само дозвољена, већ и
веома пожељна подршка »своме« и »својима«, а не ономе лепом и
узбудљивом што тај спорт по себи чини привлачним. Не жалости
ли нас или радује кад губе наши или њихови, а не то што је утак
мица добра или лоша. Очигледно је да смо заробљеници примор
дијалне колективистичке свести далеко више него што смо тога
свесни и да ћемо то још задуго остати.
Није ни чудо што је толики напор међународне заједнице да
се заштите мањине. У историји су све мањине увек биле угрожене
сем једне - мањине коју су чинили владајући и богати, а што се ма
ње више увек сводило на исто. А онда је Француском револуцијом
из 1789. учињен крај и тој врсти изузетка. Од тада нико више није
сигуран, а понајмање они који руше друге.
Екстремизам је у сваком друштву углавном непожељан вид
политичког мишљења и поступања зато што као својеврсни дру
штвени стрес дестабилизује заједницу. Сваки политички екстре
мизам карактерише агресивност наступа уз коју иде мањак, па и
потпуно одсуство толеранције, а често својство му је и фанати
зам делања у име узвишених циљева. Екстремисти себе увек дожи
вљавају као једине истинске чуваре свог колективитета од нечега
»страшног«, тачније од неке велике опасности по свој расни, на
ционални или верски колектив. Сваки екстремизам је претерано
ефикасан у изналажењу криваца и непријатеља оних чије инте
ресе претендује да репрезентује. Могло би се рећи да је једна од
његових главних функција у којој се он, уосталом, понекад и ис
црпљује, подстрекавање неекстремиста на насиље путем подиза
ња нивоа њихове агресивности и њеног усмеравања на обележеног
»кривца«.
Они својом жестином и ирационалношћу увек уносе зебњу
у своју околину да би неко могао са њихове стране бити обележен
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као непријатељ, а како је свако ко се и што се више различито по
наша и мисли од њих приближава статусу »непријатеља народа,
вере или расе«, средина у којој делују екстремисти настоји да им
се бар не представи као таква. Поводљивији и плашљивији се и
прикључују екстремистима те екстремисти заправо посредују свој
утицај силом. Њихов утицај и повољан склоп их може омасовити
до граница да постану већина политичке сцене једног друштва и
тада, задобивши државу у своје руке, они престају бити екстреми
сти у својој средини бивајући од тог момента све више екстремни
по своје међународно окружење.
Групни идентитет је битно својство сваког екстремизма.
Појединац се утапа у свој изабрани колектив и служи му без об
зира да ли је реч о нацији, верској групи или раси, па чак и фуд
балској, или некој другој спортској односно навијачкој групацији.
Такав идентитет се као извор фанатизма, повишене спремности на
насиље над другима и собом, нетолеранције и ксенофобије може
означити и као убилачки10), иако је уствари реч о типичном пле
менском, дакле архаичном идентитету који није цивилизацијски
превазиђен. Припадништво групи се пак базира на монолитном
идентитету - тражи се једно али битно својство. То може бити чи
сто национално порекло, дубока религиозност, припадништво ра
си или чак професији.
Групни нарцизам који је потка сваког екстремизма искључу
је сваку алтернацију екстремистичким ставовима. Слика света је
црно - бела. Постоје само »они« и »ми«. »Ми« смо увек добри,
паметни, праведни и жртве завера, а »они« су зли, подмукли, пре
варни и неправедни. Још је Конрад Лоренц уочио функцију »црне
овце« у животињском свету на којој остатак групе гради своју хо
могеност тиме што је црна овца крива за све и сви имају право да, с
разлогом или без њега, у сваком тренутку искаљују свој бес на њој.
У том смислу су и они које екстремисти одреде као непријатеље
заправо »црне овце« на којима се празни нагомилана агресивност
у колективу чиме се обезбеђује да се чланови групе не сукобљава
ју уопште или превише међу собом. Мржња је више него пожељ
на али само према непријатељу и издајнику. Ставови се граде под
утицајем емоција и на основу смерница ауторитета и стереотипа.
За узврат, појединац је »заштићен« од лутања у политици. Њему
се нуде догме у које се верује као једино истините. Од појединца
се тражи само оданост и одлучност у деловању на плану оства
рења екстремистичких циљева. Девиза екстремиста је »ко није са
нама он је против нас«, што често више одбија него што привлачи
10) Види: Малуф, А., Убилачки идентитети, Паидеа, Београд, 2003.
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присталице јер искључује сваку слободу акције и мишљења. Сва
ко другачије мишљење се не толерише, а супротни ставови се не
критички одбацују. Конкуренција није дозвољена. Остали морају
веровати да су екстремисти у праву, макар били присиљени на то.
Онај ко не жели да се мења силом биће силом уништен.
Политички екстремизам је изразито политичка појава. Он
увек настаје са политичким намерама и увек егзистира у пољу
политике. Уколико не постоји политичка мотивисаност, односно
политички циљ, не може се говорити о политичком екстремизму.
Политички екстремизам увек представља борбу против неке и не
чије политике, односно политичке власти и покушај заснивања
сопствене, или пак борбу за одржање неког режима на власти. Њи
ме се политика увек бави, и то врло интензивно због његове зло
ћудности. Такође, и последице екстремизма су увек и политичког
карактера.
Екстремизам се као понашање које прелази границу дозво
љеног и прихватљивог, или које је пак на самој граници истог, да
нас испољава у политици у два вида: као заговарање екстремно
обликованих политичких циљева нормалним методама (савремен
пример - покушај доласка Хајдерових нациста на власт у Аустрији
путем парламентарних избора), или пак као заговарање или поку
шај реализације социјално прихватљивих као нормалних политич
ких циљева коришћењем драстичних и социјално неприхватљивих
метода11) (нпр. као када се покуша да сви припадници једног на
рода буду уз помоћ рата и агресивних поступака окупљени у истој
држави).
Иако смо мислили да прошлости заувек припада она тре
ћа варијанта екстремизма у којој се екстремно обликовани по
литички циљеви настоје реализовати коришћењем драстичних
и социјално неприхватљивих метода, појава неких нових видова
екстремизма, међу њима неонацизма и џихадизма као исламистич
ког радикализма и клерикалног неофашизма, нас уверава да је по
тенцијал социјалне реитерације десног екстремизма још увек ве
лики, и да он показује тенденцију не само да се обнавља у истим
срединама него и да ниче и на сасвим новом тлу, као у исламским
земљама. А да нема имуних народа на неонацизам потврђује и слу
чај Израела где је 09. септембра 2007. ухапшена прва група неона
циста у историји Израела. Млади Јевреји, припадници те организа
ције су као и њихови истомишљеници из других држава и народа,
11) Историјски пример тога је да је у време Хитлера смањење броја ментално и физички
заосталих у немачком друштву вршено њиховим масовним убијањем.
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вршили насиље над страним радницима, хомосексуалцима и над
другим уобичајеним метама неонациста.
Ипак, уобичајено је да се политички екстремизам као поја
ва тражи и препознаје у одређеним срединама и народима. Тако је
још Владимир Дворниковић због лакоће покретања већине југосло
венских народа на борбу закључио да је »југословенски човек, по
својим душевним диспозицијама, политички екстремист«.
Када је реч о тлу екстремизма, он се може јавити посвуда,
али је ипак најсвојственији за средине у којима су на власти или
су дуго били ауторитарни режими, као и за средине које су у бур
ним променама, у којима се још нису завршили важни историјски
процеси попут модернизације или политичке интеграције. Такође,
екстремизам је чешћи у реваншистички оријентисаним средина
ма, као и у културно заосталијим слојевима. Сви ови фактори могу
бити спојени али и не морају. Рецимо, појава нацизма и фашизма
у Немачкој и Италији као земљама које се не могу, а нису могле ни
тада подвести под културолошке заосталије средине везана је за
ниже и средње друштвене слојеве тих земаља као културолошки
заосталије од оних које тим земљама дају сјај културно уздигну
тијих средина. Данас појава екстремизма у Немачкој није везана за
простор некадашње Западне као културолошки гледано развијени
је, већ за простор некадашње Источне Немачке као културолошки
заосталију средину. Већина екстремиста потиче из нижих слојева
друштва и својом мржњом »ниже расе« или »погрешне религије«
тежи наткомпензацији свог социјалног положаја или порекла и
тим путем изједначењу са својим вишим слојевима, па и уздиза
њу над њима у смислу поседовања вишка патриотизма или вишка
формалне религиозности у односу на богаташе или интелигенцију
из своје нације, расе или религијске групе.
Склоност традицији и историји у неким срединама се та
кође тумачи као предиспозиција екстремизма. Но, једно је волети
историју, а сасвим друго је злоупотребљавати је у политичке свр
хе. Отуда Клаус фон Бајме сматра да они који желе да учине десни
екстремизам прихватљивим на основу историјских идеја греше,
једнако као и они који се баве овим феноменом на тај начин што
етикетирају десне политичке партије као неприхватљиве.12)
У погледу дефинисања екстремизма политичка теорија ни
је до сада дала баш превелики допринос више се ограничавајући
на коментаре о екстремизму или на опис његових манифестација,
циљева и актера. Уопште, у поплави текстова о екстремизму на
12) Elisabeth Carter, The extreme right in Western Europe: success or failure?, Manchester, Man
chester Univ. Press, 2005, стр. 14.
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лази се зачудно мали број дефиниција. Главни разлог избегавања
дефинисања екстремизма је у тешкоћи тога посла. Како примећује
Стивен Еткинс “има врло мало ствари које је тако тешко дефини
сати као што је тешко дефинисати екстремизам”13). Ма колико да
је рецимо тешко дефинисати тероризам, то представља ипак лак
ши задатак од дефинисања екстремизма. Тероризам, примећује Ет
кинс, “почиње са завером, а завршава са конкретним деструктив
ним актом”,14) док екстремизам тиња иза политичке сцене а може
да произведе далеко теже последице од терористичког акта. Пошто
много тога што је екстремно сеже још увек до границе дозвоље
ног, макар и оне крајње, многи екстремисти воде сасвим нормалан
живот који се ни по чему не разликује од живота мирољубивих
људи. Нико их не дира нити може, напросто зато што не можемо
продрети у умове људи нити би било демократски вршити њихову
икакву превентивну контролу мишљења. Екстремизам је напросто
нешто што нам је више у глави него што је акција. Тек ако се ство
ре услови, став који имамо прераста у делање, а колико људи има
неки екстремистички став није лако проценити из простог разлога
што они не желе да се искрено изјасне из страха од последица. Та
кве додатне тешкоће, разуме се, само доприносе одбојности према
послу дефинисања екстремизма.
Многе од дефиниција екстремизма су и превише упроште
не или пренаглашавају тек једно или два својства екстремизма као
појаве. Неке га пак једноставно криминализују као например де
финиција Томаса Кофија по којој је “политички екстремиста неко
ко користи насиље и криминалне активности да би реализовао свој
политички циљ”15).
Из спектра размишљања савремених теоретичара на тему
екстремизма можемо издвојити као егземпларно употребљива тек
понека за одређење појма. Рецимо, по Нозику екстремизам, сем
што гледа на непријатеља као на зло, има за своје основно обележ
је изазивање стреса и неприхватање компромиса. Са друге стране,
има и превише стереотипних размишљања од којих нека ипак има
ју употребну вредност за даља истраживања екстремизма. Рецимо,
иако се не може узети као сувише оригиналан став то што, по Лаке
ру, људи са ауторитарним карактером обично прилазе екстремној
десници, ипак се не може оспорити ни његова употребљивост у
одређењу појма екстремизма16).
13) Stephen Atkins, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, Gre
enwood Press, Westport, Connecticut. London, 2004, стр. xxv
14) Исто
15) Thomas Coffey, A better democratic model, Victoria, B.C., Trafford, 2003, стр. 150.
16) Laqueur, Walter, Fascism, New York: Oxford Univ. Press, 1996, стр. 9.
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На основу изложених ставова и туђих опажања о екстреми
зму сматрамо да је могуће и да би било и корисно из угла поли
тичке теорије дати и једно сопствено одређење екстремизма као
савременог феномена. Оно би могло да гласи:
Екстремизам је комплексна друштвена појава заснована на
пренаглашеним биолошким потребама самозаштите и ксенофо
бичној варијанти идентитетног механизма, који служе формирању
и оправдању тешко дозвољивих ставова и агресивног понашања
којим се, као непријатељска, угрожава нека расна, верска, етничка
или друга група. Екстремизам одликују вигилантни формално-за
штитни став према сопственој групи који подразумева претерану
ревност у изналажењу непријатеља и „право“ на нетрпељивост,
мржњу и агресивност према правом или претпостављеном непри
јатељу, као и тенденција преузимања вођства у својој групи или
скупини ради њеног мобилисања са намером системског преласка
граница друштвено дозвољеног понашања, а све у име очувања
вредности, идентитета и перспективе своје групе.
По многим својим манифестацијама и консеквенцама, а
највише по могућем степену деструктивности и дестабилизовања
неке политичке заједнице, екстремизам је у великој мери, мада не и
увек, повезан са политиком. Као савремена појава политички екс
тремизам се најчешће одређује као мишљење и понашање крајње
политичке левице, деснице или неке радикалне верске скупине.
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Dragan Simeunovic
DEFINITION OF EXTREMISM FROM THE
POINT OF THEORY OF POLITICS
Summary
In this article author defined the notion of extremism from the
point of theory of politics, while emphasizing its original equivocation.
Regarding the definition of extremism the theory of politics has not given significant contribution so far, and instead of it, it has limited itself
on the commentaries and descriptions of extremism and its manifestations, objectives and participants. The author analyzed fundamental
characteristics and causes of political extremism and its consequences
on socio-political system from multidisciplinary point of view.
Although it has been tolerated only as a marginal phenomenon in
one society, as a rule, extremism has appeared in times of crisis and in
such times it has been intensified to the point of being unbearable and
unaccepted. In addition, extremism has been expressed in the form of
militant exhibitionism, caused by fear of impersonality, to the point of
negation of personal identity.
Key Words: extremism, political theory, identity, fanaticism, group narcissism, intolerance, aggressiveness
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РАТ ЗА МЕКУ МОЋ
Резиме
У овом чланку аутор разматра меку моћ, као једну од најва
жнијих компоненти водећих светских сила. Тренутни трендови на
глобалном плану показују да је америчка мека моћ у дубокој кризи
и да је у току њена транзиција ка другим актерима у међународним
односима. У последњем одељку рада, сагледава се приступ воде
ћих држава развоју науке, једном од кључних ресурса у борби са
конкурентским земљама.
Кључне речи: Мека моћ, транзиција моћи, циклуси моћи, међународни
односи, дипломатија, наука, национални интереси

1. ЦИКЛУСИ И ТРАНЗИЦИЈА МОЋИ
Појам моћи заузима централно место у студијама међуна
родних односа. Тврда и мека моћ нису одвојене и међусобно су
протстављене категорије. Иако моћ није хомогена, ова два облика
имају међузависни и допуњујући карактер. У појединим ситуаци
јама моћ није довољна и истовремено проистиче из могућности
одређених актера да развије капацитете неопходне за остваривање
властитих интереса, али и могућности њене конверзије у складу са
потребама. У модерном добу, витални интереси се не могу пости
ћи искључиво кроз употребу војних потенцијала. Они морају бити
усклађени са виђењима других значајних чинилаца у међународ
ној заједници и праћени дипломатским и медијским акцијама.
У очима теоретичара реалиста, а касније и неореалиста, твр
да моћ се превасходно везује за економске и војне облике њеног
испољавања. Читава плејада еминентних аутора попут Моргентуа,
Каплана, касније Кисинџера, Бжежинског, Дала, а у новије време
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Кејгана, Краутхајмера итд. тврду моћ, свеукупност војних и еко
номских потенцијала, виде као критичну компоненту, неопходну
за достизање кључних државних циљева. Моргентау у класичном
делу „Политика међу нацијама: рат за моћ и мир“,1) међу елементе
моћи убраја географски положај, природне ресурсе, индустријске
капацитете, војну припремљеност, популацију, националне карак
теристике, национални морал и квалитет дипломатије и владе. На
ведени концепт наглашава да се моћ односи на могућност државе
да зарад остваривања својих интереса уз употребу материјалних
ресурса натера друге актере да чине оно што иначе не би.
Доба информатичке револуције, промењени односи снага
у свету, уз стално присутну претњу употребе средстава масовног
уништења, развили су потребу за осавремењивање теоријског раз
матрања појма моћи. Крај Хладног рата означио је сасвим нову
етапу у међународним односима, коју карактерише унимултипо
ларност, постојање једне суперсиле и више крупних регионалних
актера. Сва решења за крупне међународне проблеме, по Хантинг
тону, опредељиваће ставови једине преостале суперсиле, али ће
она у зависности од ситуације увек деловати са неком регионалном
силом.2) Тренутни трендови показују да је време унимултиполар
ности за нама, уз ефекат слабљења једине суперсиле и поновног
успостављања мултиполарности.
Категорија моћи није трајна, обележава је стално премешта
ње, висока флуидност и дисперзивност. Са слабљењем једне држа
ве, неизбежно долази до јачања друге/их. Овај феномен, циклично
кретање моћи, теоријски су образложили Чарлс Доран и Вес Пар
сонс, указујући на тежњу кључних сила да са опадањем улазе у су
кобе.3) У средишту тенденције ка конфликтима налази се психоло
шки ефекат изазван деградацијом моћи и утицаја, који последично
утиче на доношење мање рационалних одлука. Капацитет једне си
ле по наведеним ауторима, заснован је на две димензије. С једне
стране њега чине бруто национални производ, популација, терито
рија, безбедносни трошкови, војна сила, популација и степен раз
вијености. Други сегмент односи се на институције, културу, дакле
на мање видљиве облике моћи. У средишту теорије о цикличном
кретању моћи у међународним односима налази се идеја да држа
1)

Hans Morgentau, „Politics among Nations: The Strrugle for Power and Peace“

2) Семјуел Хантингтон образлаже да на прелазу у нови миленијум постоји једна супер
сила, али да поред ње егзистира више регионалних сила. Huntington, Samuel, Lonely
Superpower, Foreign Affairs, Mar/Apr 99, Vol. 78.
3) Charles F. Doran, Wes Parsons, War and the Cycle of Relative Power, The American Political
Science Rewiew, Vol. 74, No. 4, 1980.
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ве пролазе кроз фазе релативне моћи, постепеним доласком до вр
хунца, након кога следи неизбежно опадање и препуштање водеће
улоге другима.
Теоријски сличан концепт, транзиција моћи формулисан је
од стране Органског и Куглера.4) Поменути теоријски модел раз
вијен је у покушају објашњења узрока рата међу водећим силама.
Као критични тренутак, време када је опасност од избијања суко
ба највећа, Органски и Куглер означавају период у коме хегемо
нијална сила бива потискивана од стране највећег такмаца. Раздо
бље између два циклуса моћи, смењивање на челу система држава
карактерише тенденција да до тада држава-хегемон, покушава да
одржи status quo, уз примену свих расположивих средстава. С дру
ге стране, растући центар моћи тежи да наруши постојећу равноте
жу, све више уводећи своје вредности у међународни систем, што
последично води у конфликт. Разлика у односу на теорију циклуса
моћи, која говори о комплементарности тврде и меке моћи, огледа
се пре свега у једностраном виђењу искључиво економских и вој
них потенцијала.
Глобализациони трендови и тенденције кретања ка скупље
ном свету, довели су до још једног парадокса. Време успона и опа
дања крупних политичких актера битно се умањило. Историчар
Најал Фергусон, кроз компаративну анализу империјалних крета
ња кроз време показује да савремене велике силе имају тежњу ка
неупоредиво бржем напуштању главних улога на светској позор
ници.5) За разлику од Рима, који је трајао неколико векова, и у изве
сној мери био настављен кроз Византију, савремене империје своју
доминацију испољавају у оквиру једног века, док скорији примери
указују на још већу компресију времена империјалности. Надмоћ
Немачке, трајала је јако кратко, док је Совјетски Савез, доскора
једини пандан америчкој глобалној доминацији заузимао истак
нуто место у светској политици свега неколико деценија. Слабост
економског и политичког система, уз истовремену употребу силе у
територијалној експанзији и стварању интересних сфера, доприне
ли су краху комунистичке идеологије, чији је главни промотер био
управо СССР.
Иако су облици испољавања меке моћи највидљивији у мо
дерном свету, епохи разгранатих информатичко-комуникацијских
средстава, она није искључиво везана за савремену цивилизацију
и историја указује на многобројне примере њеног коришћења. Она
4) Organski, A. F. K., Jacek, Kutler, The Power Transition: A Retrospective and Prospective
Evaluation, Handbook of War, 1989.
5) Ferguson, Niall, Empires with Expiration Dates, Foreign Policy, September/October, 2006.
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је била присутна још у временима Антике, где релевантан пример
представља Пелопонески рат, у коме је војно снажнија Спарта би
ла поражена од стране Атине, вођене економском снагом, али и
великим културолошким утицајем и могућношћу за лакше ступа
ње у савезништва. Вековима касније, царска Русија се налазила на
врхунцу у доба владавине Катарине II Велике, услед развијености
културе, иако је период Петра Великог забележен у историји као
време највеће територијалне експанзије царства. Француска за
време Луја XIV и кардинала Ришељеа је чинила далеко веће на
поре од других европских сила у изградњи позитивног имиџа. И у
средњовековној историји Србије, период краља Милутина остао је
упамћен по изградњи манастира и највећем културном утицају, док
се раздобље Душана Силног чешће повезује са ширењем граница.
Мека моћ, мада не терминолошки, помиње се у радовима ко
мунистичког теоретичара Антонија Грамшија. Грамши је чврсто
веровао да би комбиновање различитих културолошких средста
ва, медијских наступа и политичких кампања, временом освоји
ла умове и срца већине и допринела остваривању комунистичких
идеала. Оваква употреба меке моћи испољила би се у идеолошком
сукобу, кроз промоцију комунизма као највишег циља, а не у међу
државним односима.
У раздобљу између два светска рата, које је било прожето
међудржавним сукобима и испољавањем круте силе. Кар је приме
тио да „моћ над мишљењем није ништа мање битна за политичке
сврхе, него војна и економска моћ и увек је била блиско повезана
са њима.“
Савремене теорије које изучавају појам и улогу меке моћи
развијају се под снажним утицајем истраживања Џозефа Наја о
потреби за очувањем културолошког и софистициранијег утицаја
САД на друге нације и државе. Нај, за разлику од већине америчких
истраживача међународних односа, а посебно оних који припадају
тзв. неоконзервативном крилу, покушава да укаже на потребу за
избегавањем сукоба, деловањем кроз различите облике диплома
тије, кроз примамљивост, а не кроз конфликт. Отварање простора
за шире увођење меке моћи карактеристично је за савремену епоху
коју обележава страх од ратова базираних на тврдој моћи, који би
последично могли да доведу до употребе средстава масовног уни
штења и потпуне деструкције савремене цивилизације.
Повећане могућности протока информација, кроз развој гло
балних информатичко-комуникационих технологија и контрола
над њима обезбеђује њихову употребу у политичке сврхе и утицај
на формирање опште свести. Како је некадашњи израелски мини
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стар иностраних послова Ибан приметио „ништа не утиче више на
револуцију у дипломатији од константног присуства јавности“.6)
Светски медији, попут најзначајнијих телевизијских станица, нису
само фактор контроле над институцијама, већ често постају и ору
ђе у рукама влада. У књизи са контроверзним насловом „Рођена
да предводи“, поменути аутор даје препоруке америчкој политич
кој елити за један другачији приступ у вођењу спољне политике и
остваривању националних интереса САД.7) Кључни разлог за опа
дање америчке моћи он проналази управо у пречесто испољаваној
употреби средстава тврде моћи, толико израженој након нестанка
ривалског блока. Премда аутор инсистира на тези да би амерички
изолационизам и повлачење из светских послова имале крајње не
гативан утицај на стабилност глобалног поретка, у раздобљу аме
ричке супрематије, приметно је управо обратно. Нај слично као
Пол Кенеди као критичну тачку америчке економске и војне до
минације види 1945. годину, крај II Светског рата, који је довео до
тоталне деструкције до тада водећих западноевропских економија.
Маршалов план, као и слични програми помоћи државама
погођених катастрофалним последицама глобалног сукоба, фор
мирале су слику добронамерне силе. Додатни напори на форми
рању међународних институција, попут УН, које су у временима
биполаризма представљале стални преговарачки канал и омогућа
вале мирољубиво решавање конфликата рапидно су повећале по
пуларност и утицај САД.
За разлику од Кенедија, који период након 1945. године обе
лежава константним опадањем америчке моћи, Нај анализом ис
траживања обавештајних институција и водећих националних еко
номских форума показује да је константан успон америчке моћи
настављен још готово четврт века.
Преамбициозним ангажовањем, учешћем у великом броју
криза широм света и вођењем једне крајње хегемонистичке спољ
не политике, дошло је до рапидног опадања свеукупне америчке
моћи. Употреба тврде моћи, као једног њеног сегмента, у разли
читим „хуманитарним“ интервенцијама, рату против глобалног
тероризма, стварање имиџа „злих“ сила или осовина зла, довели
су, последично до смањивања меке моћи, доскора најзначајнијег
потенцијала САД у односу на супарничке силе. Испољава се старо
правило, да империјално расипање и коришћење свих расположи
6) Eban Abba, Interest and Conscience and Diplomacy, Society, Vol. 23, No. 3, Springer, New
York, 1986.
7) Nye, Joseph, S., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books,
1990.
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вих ресурса у многобројним сукобима, неизбежно доводи до по
степеног пропадања водећих сила.

2. НОВА ПРЕРАСПОДЕЛА МЕКЕ МОЋИ
Добре примере за комбинацију употребе оба извора, тврде и
меке, моћи можемо пронаћи у блиској прошлости. Један од нају
печатљивијих примера представља Дејтонски мировни споразум,
којим је окончан рат у Босни и Херцеговини. Након многобројних
мировних иницијатива и преговора, под покровитељством УН, ЕУ
или заједничких наступа европских и америчких преговарача, ли
дерску улогу у мировном процесу преузеле су САД. Могућности
утицаја на друге велике актере уз константне претње војне силе
дале су САД одрешене руке да у преговорима истовремено врше
притисак на зараћене стране, али и на споредне актере у сукобу.
Неуспех ЕУ да произведе утицај на стране у сукобу, може се обја
снити чињеницом да европске државе још увек нису успеле да раз
вију самостални војно-безбедносни идентитет. Премда је он још
увек у развоју, у оквиру тзв. II стуба, Заједничке спољне и безбед
носне политике8), наведени механизам сарадње чланица ЕУ се у
великој мери ослања на НАТО. Ово показује да су зараћене стране
могле да пролонгирају тражење задовољавајућег решења, јер нису
осећале војни притисак од стране Европе. Коначно потписивање
означило је не само крај рата, већ и дипломатску и војну домина
цију САД у светским пословима. Европа је испољила слабости у
више области, показујући, пре свега нејединство и неодлучност.
Упркос тврдњи да је ЕУ „мека“ сила, постало је очигледно да др
жаве чланице нису спремне да учине уступке који би утицали на
њихове националне интересе, остављајући барем утисак кохезивне
спољне политике.
Покушај превазилажења постојећих проблема у области
ЗСБП, кроз ширење капацитета, развијен је кроз одбачени модел
уставног конституисања ЕУ. Пројекат спољнополитичког и безбед
носног јачања ЕУ, представљен је на „Уставној конвенцији за су
штинску улогу ЕУ у ЗСБП“. Инсистирање на наглашенијој улози
Европе у решавању светских послова промовисано је под паролом
„Сигурна Европа у бољем свету“. Упркос израженом незадовољ
ству јавности према напретку у многобројним областима, ствара
ње независније безбедносне политике још увек остаје само жеља
8) О заједничкој спољној и безбедносној политици ЕУ поближе видети у монографији Де
јане Вукчевић, Безбедност и Европска Унија, ИПС, Београд, 2008.
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већег броја грађана. Тежиште развоја будућих заједничких војних
снага, услед немогућности за постизање консензуса остављено је
за будућност, а нагласак је стављен на војне коалиције две или ви
ше држава-чланица (Француско-Немачке војне снаге). Формирање
јединствених снага присутно је још увек само у мировним опера
цијама, а то се најјасније може видети на примеру мисије ЕУЛЕКС.
Недостатак консензуса, стално присутна поделу на земље „старе“
и „нове“ Европе, више „атлантски“ и више „европски“ оријенти
сане, додатно отежавају даљи напредак ка стварању јединственог
спољнополитичког и безбедносног идентитета. Спорост доношења
одлука, узрокована специфичношћу политичког система, подеље
ног на међувладине и комунитарне институције, у временима када
је често неопходно брзо деловање додатно усложњавају наведени
проблем. Поједини теоретичари стоје на становишту да отуђење
елите од грађана може бити један од разлога који воде ка дегра
дацији моћи. „Демократски дефицитит“, недостатак легитимитета
политичких институција ЕУ, исказан кроз јавно неповерење према
њима, у великој мери одређује даљи развој Уније ка једној једин
ственијој и конзистентнијој политици.
Други значајан чинилац европске немогућности да повећа
утицај у светским пословима је оличен у проблему енергетске без
бедности. Недостатак најзначајнијих природних ресурса, нафте и
гаса Европску Унију у великој мери ослања на Русију, доводећи
је у стањe готово потпуне енергетске зависности. С друге стране,
САД задржавају своју доминацију у блискоисточном региону, уз
истовремено коришћење тврде и меке моћи.
Слабљење утицаја САД било је нарочито изражено у пост
дејтонској фази, током оба председничка мандата Џорџа Вилија
ма Буша, стварајући нову констелацију мултиполаризма у свету.
Приступи решавању нагомиланих светских проблема, били су
обележени применом круте силе, напрезањем економије и занема
ривањем других, дипломатских и не војних ресурса. Напуштање
некадашњих савезника (Ирака у рату против Ирана и афганистан
ских Талибана у сукобу са СССР-ом), отворило је код многих др
жава сумње у истинске и праведне намере САД. Заправо, XX век,
обележен америчком глобалном доминацијом, све до последњих
декада карактерисала је растућа моћ „убеђивања“ САД, пре него
коришћење сукоба. Викторија Де Грациа указује да је, „Америка
владала снагом свога тржишта, надмоћношћу свог модела, а веома
9)

9) Истраживања спроведена од стране агенције за истраживање јавног мнења Европске
комисије „Еуробарометар“, показују да грађанство ЕУ даје изражену већинску подршку
продубљивања безбедносних механизама ЕУ. Извор: http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm
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мало силом оружја....“ Дакле, у сукобу са идеолошким и геополи
тичким такмацем, критични ресурс САД налазио се у блискости са
многим државама, посебно западноевропским. У сукобу са нека
дашњим ривалом СССР-ом, Америка је своју доминацију испоља
вала нарочито кроз меку моћ. Овај приступ био је најизраженији у
периоду између два светска рата. Биполаризам и Хладни рат обеле
жила је трка у наоружању, тежња ка остваривању војне предности
и експанзија два војно-политичка блока.
Последње деценије означиле су постепено одрицање од меке
моћи, улагање у војне операције уз видљиву журбу ка остварењу
сна о „американизованом“ свету. Илузије ничим спутане импери
јалности, распршене су одступањем од парадигме да „у ратовима
будућности неће побеђивати онај који поседује највећу бомбу, већ
онај који ће приповедати најбољу причу.“ Дубоко незадовољство
многобројних нација и држава једном крајње макијавелистичком
политиком САД, допринело је деградацији, постепеном опадању
америчке меке моћи. Чак и односи са најблискијим савезницима,
дошли су у критичну фазу, занемаривањем или потпуним негира
њем њихових интереса.
Долазак на чело новог председника, Барака Обаме, може
означити једну сасвим нову етапу у односима са светом. У првим
месецима његовог мандата, осетан је заокрет у спољној политици,
који би требао да доведе до повратка пољуљаног угледа Амери
ке, посебно у земљама Трећег света. Још током предизборне било
је приметно, да ће садашњи амерички председник тежиште свог
спољнополитичког деловања базирати углавном на инструменти
ма који нису засновани на тврдој моћи. Он и тим око њега до сада
су покренули читав низ нових иницијатива, попут затварања базе
Гвантанамо, флексибилнијем приступу Кјото споразуму, решавање
спорова са Ираном и Северном Корејом дипломатским средстви
ма. Изузетак представља борба против глобалног тероризма, где је
остављена могућност употребе свих расположивих средстава.
Кина као растући чинилац у међународним пословима све
значајније утиче на постојећу расподелу како тврде, тако и меке
моћи. Заправо, кинеско економско чудо преобликује не само Ки
ну, већ и целокупни међународни амбијент. Кинеска „нова идеја“,
модел обједињавања државног, политичког социјализма и економ
ског капитализма, представља користан пример многобројним
мање развијеним државама на путу њиховог економског развоја,
али и тежњи ка очувању самосталности у међународном систему.
10)

10) Victoria DeGrazia, Irresistible Empire: America’s Advance Through Twentieth Century Europe, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2005
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Овај, по многим карактеристикама „хибридни“ модел, предста
вља озбиљан изазов за све покушаје унификовања и опште при
мене искључиво западног система вредности. Његове најважније
одлике чине истовремена идеолошка постојаност и прагматички
приступ, спремност на иновације и експериментисање, као и те
жња ка промени друштва у целини. Специфична модернизација,
великим делом базирана на древној кинеској филозофији, постепе
ном и дубинском приступу реформама, оставља довољно простора
за непрестано ослушкивање економских и политичких кретања на
глобалном нивоу.
Почетком деведесетих година, САД су своје вредности по
кушале да промовишу кроз тзв. „Вашингтонски консензус“. Ње
гову основу чини покушај да се проблеми у до тада централизо
ваним и диригованим економијама, посебно у источноевропским
земљама, применом шок-терапије преоријентишу ка либералном,
тржишном обрасцу. Захтев за брзином реформи и пресликавање
већ постојећих норми у доскора крутим и затвораним системима
створили су многобројне проблеме, доводећи многе од ових држа
ва у стање потчињености једном политичком центру. Нови, „Пе
киншки консензус“, омогућава свим државама постепени и неза
висни развој. Премда се у суштини ослања на економију, многе
његове сегменте чине политичке тежње Кине. Основу идеје чини
управо одупирање америчкој економској и политичкој доминацији
и превладавање тренутног status-quo-а. Кина више не представља
искључиво регионалног актера. Она је свој утицај проширила на
готово читав Пацифички регион, неке делове Африке, а преко своје
многобројне емиграције наступа и у другим деловима света. Инте
ресантан је пример Аустралије, једног од најважнијих савезника
САД. Како показују истраживања, у очима њених грађана, Кина
тренутно представља најпожељнијег економског партнера. Нешто
преко 50% аустралијанаца верује да је режим слободне трговине са
Кином позитиван, док истовремено само 34% подржава склапање
истог са САД.11)
Као одговор на овакав тренд САД покушавају да сузбију
драматичан раст кинеске меке моћи сталним инсистирањем на кр
шењу људских права и медијским ратом.
И амерички и кинески аналитичари су сагласни да је пред
стојећи период од изузетне важности за обе силе. Американци су
убеђени да ће већ крајем следеће декаде Кина без подршке неке
друге државе, у свим облицима моћи у потпуности парирати САД.
11) О овоме поближе видети у Kurlantzick, Joshua, Charm Offensive: How China’s Soft Power
is Transforming the World, Yale University Press, 2007.
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Уколико се тренутни трендови опадања америчког утицаја, уз све
наглашенији раст кинеске меке моћи наставе, вероватан је и дис
баланс у корист Кине. Кинези, с друге стране, верују у „мирни раз
вој”, несукобљавање и постепено стицање стратешког преимућ
ства у готово свим областима.
Готово ништа не одсликава тренутно стање Русије као ви
ђење Ота фон Бизмарка да је “Русија из великих криза увек изла
зила ојачана”. Деведесете године, време председниковања Бориса
Јељцина, у коме је Русија доживела један од највећих суноврата
у својој историји, скоро је у потпуности заборављено. Садашњи
тренутак Русије обележава потпуни повратак на светску сцену. Рат
у Грузији око територија насељених већинским руским становни
штвом и гасни спор са Украјином који је довео до енергетског ко
лапса у читавој Европи, показују да је руска мека моћ у нарастању.
Ови сукоби, у којима је било очигледно да ни Грузија ни Украјина
не могу изаћи као победници говоре да је у току борба за утицај у
постсовјетском простору, али и на ширем плану. Било би крајње
нелогично помислити да би се Грузија и Украјина одлучиле на та
кве кораке да нису имале подршку САД као свог највећег савезни
ка. Поставља се питање какви су били интереси САД када су по
менути спорови у питању? Да су владајући кругови у САД свесни
нарастајуће меке моћи, може се јасно видети на овим примерима.
У случају рата у Грузији, дошло је до покушаја сузбијања на
растајућег утицаја Русије применом идеје да употреба војне силе
готово неизбежно води ка деградацији меке моћи. На тај начин је
отворен простор за критике руске политике и рестаурацију имиџа
хегемонистичке и империјалне силе. Оно што том приликом, код
водећих геостратешких планера САД није узето у обзир је да је у
јавности земаља које се граниче са Русијом, Грузија обележена као
кључни партнер САД у региону.
За разлику од Грузије, гасни спор са Украјином је био дру
гачијег карактера. У њему није употребљена војна сила, а циљ је
био сигнал европљанима да је Русија непоуздан партнер И да се са
њом не може развијати “стратешко партнерство”.12) Очигледно је
да кроз овакав облик сарадње обе стране могу имати дугорочне ко
ристи. ЕУ може имати трајну сигурност у виду руских енергената,
а Русија веће учешће у европским и последично у међународним
односима.
12) О стратешком партнерству Русије и ЕУ детаљњије погледати у Милошевић, Зоран,
Русија и ЕУ – стратешко партнерство или стратешка заблуда, Политичка ревија
4/2008, ИПС, Београд, 2008.
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Занимљив је и руски покушај да оствари продор на оним
просторима који се традиционално посматрају као зона америч
ког утицаја. Унапређивање сарадње са државама Латинске Амери
ке представља један од најзначајнијих спољнополитичких изазова
Сједињеним Државама.
Подстицање спорта, културних манифестација, повратак из
ворној руској традицији, у потпуности негираној од стране совјет
ских комуниста, али и развојем привредних веза и улагањима на
Западу даје се додатни импулс расту руске меке моћи.13) Кроз само
довољност и независност у ресурсима, али и уз садашњу политику,
Русија ће на лествици светских сила трајно задржати високо место.

3. НАУКА КАО МЕКА МОЋ
Америчко схватање државне моћи, која је предуслов успе
шне одбране националних интереса указује на три компоненте14),
међу којима је круцијална она која се односи на висококвалифико
ване људске ресурсе, који својим знањем обезбеђују сигурност и
јасну визију друштвеног напретка. Бжежински у сагледавање по
менутог „хуманог потенцијала“ у оквиру глобалног поретка уводи
термин „хиперкласа“. Овај проблем је данас можда најизразитији,
јер готово све високоразвијене државе и оне које претендују да то
постану, улажу највеће напоре у развој научног и образовног сек
тора. Примера ради, САД су доскора издвајале за потребе науке
чак 6% буџета, па податак о готово половини фундаменталних на
учних открића у светским размерама која долазе са њеног тла није
нимало изненађујући. Угледни аналитичар Њу Јорк Тајмса Томас
Фридман критикује бившу америчку администрацију, тврдњом да
је опадање америчке моћи производ преливања ових фондова и
њихово коришћење у друге сврхе, што доводи до немогућности
„иновирања“.15) Повод за његову критику представља улагање фи
13) Све поменуте одлике и о новом утицају Русије у међународним пословима видети у
Ђурковић, Миша, Русија и откривање меке моћи, Национални интерес, 4/2008, ИПС,
Београд, 2008.
14) Ово схватање односи се на трихотомну поделу ресурса: хардвер, економско-војне ре
сурсе; софтвер, управљање високим технологијама; хјуманвер, улагање и постизање
преимућства у људским ресурсима. У односу према другим силама, супрематија САД
се огледалала у поседовању све три поменуте карактеристике. Русија, и у ширем кон
тексту СССР доскора нису располагали довољно развијеним софтвером, док су у друга
два елемента равноправно парирали САД. Јапан и његову немогућност да оствари ширу
доминацију обележава недостатак у хардверу, односно у делу који се односи на незави
сне и јаке војне снаге
15) Friedman, Thomas, Georgia on my mind, New York Times, 7. Sept. 2008.
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нансијских средстава у Грузију, једног од најважнијих америчких
савезника у постсовјетском простору.
Да је наука национални приоритет у САД, може се видети
и по размишљањима оних који се налазе у самом врху америчке
државе. У заједничком раду, презентованом на форуму „Наука у
оквиру националног интереса“, бивши амерички председник Бил
Клинтон и потпредседник Ал Гор постављају науку на сам врх
лествице највиших државних и националних циљева. Они исти
чу потребу да САД и даље остану водеће по броју фундаментал
них научних открића, а као најозбиљнији проблем виде тешкоће
у обезбеђивању знања и вештина за високотехнолошке послове,
неопходне за задржавање лидерске улоге у различитим области
ма научних истраживања.16) Међу кључне стратешке циљеве који
се могу постићи још значајнијим улагањима у науку, некадашњи
највиши званичници убрајају дугорочни економски раст, продук
тивнију и одговорнију владу и светско лидерство у математици,
базичним и техничким наукама. И садашња администрација Бара
ка Обаме ће, судећи према најавама из њеног врха главнину свог
деловања усмерити управо у овом правцу.
И ЕУ, као и државе чланице, самостално покушава да одр
жи висок ниво научно-технолошког развоја. Европски параметри
претпостављају издвајање најмање једног процента буџета за по
требе науке, а у најнапреднијим чланицама се креће око 3%. Многе
европске државе су покренуле самосталне програме који би омогу
ћили прилив висококвалификоване радне снаге. Неопходно је по
менути да је Немачка током деведесетих година покренула више
иницијатива за привлачење иностране висококвалификоване радне
снаге, са нагласком на сектор информационих технологија. Европ
ска Унија је створила читав низ аранжмана за финансирање нау
ке, како у мање развијеним чланицама, тако и кроз предприступне
фондове.
Кина и Русија такође улажу значајна финансијска средства
у развој науке. Задржавајући традиционалне системе образовања,
обе државе показују да неће одступити од неких опробаних фор
мула, које су донеле много позитивних резултата. Русија у многим
областима образовања представља светског лидера. За разлику од
периода совјетске “науке под терором”, данашња руска наука рас
полаже више космополитским и компаративним приступом. Од
тренутака готово искључиво извоза базираног на сировинама, у
протеклих неколико година долази до отварања нових програма са
16) Clinton, William, Gore, Albert, Science in the National Interest, рад изложен у оквиру фо
рума „Наука у националном интересу“, 31. Јан-1. Феб. 1994, Washington.
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циљем конверзије потенцијала знања у добробит државе и станов
ништва. Формирање засебних фондација за развој науке у Русији
представљају значајну новину. Овим путем, Русија је у потпуности
избрисала совјетски модел финансирања и управљања науком.
Кина је у протеклим декадама уложила изузетне напоре у
осавремењавању науке. Поље научних истраживања ће и у будућ
ности представљати главну полугу развоја Кине. Као и друге обла
сти, наука у Кини бележи постепени, али константни напредак. У
готово свим пољима науке, далекоисточни див је успео или се у
потпуности примакао својим највећим конкурентима.
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THE WAR FOR “SOFT POWER”
Summary
In this article author examines soft power as one of most impor
tant componenets of lead ing world powers. Contemporary trends are
showing deep crisis of American soft power and its transition towards
other important actors in international relations. In last part of this work
author indicates science as one of the critical resources in struggle with
concurrent states.
Key Words: Soft power, Power transition, Power cicluses, Interntational rela
tions, Diplomacy, Science, National interests
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СУВЕРЕНИТЕТ
И ХУМАНИТАРНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
Резиме
У овом раду разматран је појам хуманитарна интервенција и
његов однос према појму државног суверенитета. Интервенција у
унутрашње ствари једне земље из хуманитарних разлога предста
вља једно од најсложенијих правних и политичких питања савре
мених односа у међународној заједници.
Нема сумње да тешко кршење људских права, геноцид, ра
сна, национална и верска дискриминација већих размера, чине
неопходном интервенцију међународне заједнице, које подразуме
ва нарушавање суверенитета државе у којој долази до тако тешких
злоупотреба. Међутим, досадашња пракса показује да су хумани
тарни разлози често коришћени као изговор за интервенцију која је
имала потпуно другачије циљеве, често директно супротстављање
разлозима хуманости, што цео концепт хуманитарних интервенци
ја ставља под озбиљну сумњу.
У раду је наведено и неколико карактеристичних примера
кроз које се покушава осветлити појам хуманитарне интервенције.
Кључне речи: хуманитарна интервенција, суверенитет, неинтервенција,
унутрашња надлежност државе.

УВОД
Први теоретичари међународног права су, у складу са при
родноправним приступом у међународном праву, допуштали и
признавали као правно допуштене тзв. “праведне ратове”, - војне
акције чији је циљ био кажњавање кршитеља права. Justa causa та
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квог рата била је кршење међународног права. У тај оквир могуће
је укључити и такве акције које називамо хуманитарна интервен
ција.
Одређења хуманитарне интервенције варирају и међу њима
се најјасније чини Опенхајмово: “Остаје опште сагласје да држава
у складу са својим територијалним и персоналним суверенитетом
врши власт над својим грађанима у складу са својим дискрецио
ним овлашћењем. Међутим, јавно мњење и пракса, указују на по
требу одређења граница те дискреције и да је интервенција у ин
тересу човечности правно допуштена. На пример, када je држава
одговорна за тешке окрутности и прогањања својих грађана, које
представљају негирање основних људских права и који шокирају
савест човечанства.”
Већина теоретичара припадника правног позитивизма при
знаје хуманитарну интервенцију као правно допуштени изузетак
од начела неинтервенције. Међутим, уочљив је раскорак међу те
оретичарима који заговарају допуштеност хуманитарне интервен
ције. Сви се заузимају за рестриктиван и опрезан приступ. Након
тога се степен рестриктивности од аутора до аутора разликује у
погледу критеријума који одређују допуштеност хуманитарне ин
тервенције. Лауренс каже: “Када је окрутност тако велика да су
презрене најбоље стране људске природе и кад настане могућност,
такво стање треба окончати и отклонити узроке његовог настанка.
Нема ничега што би спречавало групу држава да не интервенише.”
Насупрот њему, Хал резервисаније одређује могућност допуштене
хуманитарне интервенције и упозорава на опасности од злоупотре
ба.
Очигледно је да се концепт хуманитарне интервенције по
јављује као изузетак од начела неинтервенције и да је директно
супротстављена сувренитету државе. Држава је била, и још увек
јесте, основни субјект међународног права, а суверенитет предста
вља један од основних атрибута државности.
Појам суверенитета је током историје пролазио кроз разли
чите фазе и његово савремено разумевање резултат је вишевеков
них политичких борби, како унутар држава, тако и борби које су
вођене међу различитим државама. Одређење које је дао чувени
француски правник и политичар Жан Боден у свом делу „Шест
књига о републици“ из 1576. године, по коме се суверенитет схвата
као власт која споља не зависи ни од једне друге власти, а унутра је
виша од сваке друге власти1), данас велики број теоретичара узима
1) Види Р. Марковић: Уставно право и политичке институције, Службени Гласник, Бео
град 1997. стр 179.
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као полазиште у расправама о суверенитету. У доктрини савреме
ног међународног права не постоји јединствен став о томе шта је
суверенитет, из чега се он састоји, које су му границе ни чиме он
може бити ограничен.
Познати српски правник Радомир Лукић говори о три еле
мента суверенитета: спољашњем, унутрашњем и синтетичком.
Спољашњи елемент суверенитета, који подразумева независност
државне власти у односу са другим државама, и унутрашњи еле
мент који гарантује држави да може да санкционише све повре
де државног поретка на својој територији, појављују се као главне
правне препреке концепту хуманитарних интервенција.
Нема сумње да суверенитет не може служити као изговор за
груба кршења људских права, али такође ни кршења људских пра
ва не могу бити изговор за нарушавање суверенитета државе, као
једног од темеља на којима почива међународноправни поредак.
Посебну тешкоћу у теоријском, и опасност у практичном
смислу, представља непостојање одређења појма „хуманитарна
интервенција“. Овај појам са правног аспекта готово да није могу
ће јасно дефинисати, па су се у пракси војне интервенције које су
предузимане против суверених држава ради наводних или ствар
них кршења људских права, геноцида или других неприхватљи
вих понашања влада, називале „хуманитарним интервенцијама“ и
оправдавале етичким разлозима.
Закључак о вредности концепта хуманитарних интервенција
и њиховом евентуалном укључењу у међународноправни поредак,
као могућности легалне употребе силе против суверених држава,
може се дати тек након анализе праксе досадашњих војних интер
венција које су правдане хуманитарним разлозима.

ПРАКСА ХУМАНИТАРНИХ
ИНТЕРВЕНЦИЈА ДО I СВЕТСКОГ РАТА
Пракса држава у 19. веку дала је доста примера хуманитар
них интервенција. Опенхајм наглашава да пракса интервенције ни
је била тако честа како су услови захтевали. Као примери хумани
тарне интервенције из 19. века, најчешће се помињу интервенција
Немачке, Француске и Русије у Турској 1827. године.
Интервенција Француске на темељу сагласности «европског
концерна у Сирији» 1860. године, и по неким теоретичарима, ин
тервенција САД на Куби 1898. године.
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У погледу интервенције Велике Британије, Француске и Ру
сије ради помоћи грчким устаницима против султана 1827. године,
мишљења међу ауторима су подељена. Нико од аутора не тврди да
су интервенијенти били вођени само хуманитарним разлозима, али
се са друге стране сви слажу да је турски покољ грчког становни
штва на полуострву Мореју битно утицао на одлуку три тадашње
силе да интервенишу. Тек после тога је ова интервенција озна
чена као пример хуманитарне интервенције, а сам правни појам
хуманитарне интервенције уобличен је крајем 19. века. Значајно
је истаћи и то да владе земаља интервенијента своје акције нису
образложиле искључиво хуманитарним разлозима, већ и потребом
измирења зараћених страна, разлозима човечности и интересима
мира у Европи.
Реално гледано, разлози интервенције Француске и Енглеске
леже у потреби да се спречи самосталан наступ Русије у источном
Средоземљу.
Ближа појму хуманитарне интервенције је акција Француске
у Турској, на просторији данашње Сирије и Либана. Интервенција
је следила након покоља маронитских хришћана на том подручју.
Покољ су извршила муслиманска племена Друза и било га је мо
гуће делом приписати неуређеној турској управи на том подручју.
Париска конференција је 1860. године овластила Француску да ин
тервенише у Сирији са циљем да се успостави ред на том подруч
ју.2) Октобра исте године, француска војска је окупирала кризно
подручје у Сирији. Европске силе су установиле и међународну
комисију која је захтевала одвајање две етничке скупине. Као и у
првом случају, акција није била чисто хуманитарно мотивисана.
Европске силе које су дале мандат Француској да се може
умешати у унутрашње турске послове нису у потпуности Францу
ској препустиле интервенцију, већ су образовале комисију која је
надзирала акције.
Обе поменуте интервенције су биле извршене са пристан
ком турске владе, израженом у потписаним уговорима (Лондонски
уговор од 6. јула 1827. године и Париски уговор од 3. августа 1860.
године). У оба ова примера могуће је говорити о уговорно дозво
љеној интервенцији - интервенцији која је била дозвољена од до
маће владе, у овом случају Турске.
У раздобљу између интервенције у Сирији и Берлинског
конгреса било је доста акција које би се могле означити као ху
манитарне интервенције: захтеви Аустрије, Италије, Француске,
2) Lillich A.: Humanitarian intervention and UN, New York, 1973, p. 26.
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Пруске и Русије Турској за побољшање положаја хришћанског
становништва на Криту (1866-1868), затим интервенција Русије у
Турској 1877. године, као последица турског поступања са хришћа
нима у Босни и Херцеговини и Бугарској које је касније прерасло у
руско-турски рат 1877-1878.
Интервенцију САД на Куби неки аутори означавају као ху
манитарну интервенцију. Потемкин каже да изјава Америке да на
Куби интервенише из хуманитарних разлога “није без хумора”.3)
Примери из 19. века казују да, истини за вољу, у том раз
добљу није било правих хуманитарних интервенција, сем, можда,
француске интервенције у Сирији 1860. године. Многи аутори на
глашавају да је програм хуманитарне акције у њеном дејству да
преузимање ових акција себи могу приуштити само велике силе и
да су декларисани “хуманитарни разлози”, у пракси само покриће
за прикривање себичних интереса великих сила које интервенишу.
Све ово је у великој мери смањило углед правила о хуманитарној
интервенцији као правила међународног права. Већ смо напомену
ли да су европске силе за своје оружане акције на подручју Турског
Царства прибавиле уговорни пристанак Турске за такву акцију. У
том погледу су њихове акције промениле опште схватање међу
народног права тога времена. Наравно, разуме се, да тај пример
није представљао основу за промену општег међународног права
и ти уговори не могу бити основа за доношење општег правила о
допустивости хуманитарних интервенција. Двадесети век познаје
неколико примера хуманитарних интервенција. Притисак европ
ских сила на Турску у вези са положајем хришћана у Македони
ји, претња Русије Турској оружаном интервенцијом због покоља
Јермена 1913. године, интервенција европских сила у току Другог
балканског рата око успостављања Албаније следили су узоре из
19. века и неким ауторима послужиле као примери легалне хума
нитарне интервенције (Опенхајм).

ПРАКСА ХУМАНИТАРНИХ
ИНТЕРВЕНЦИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Другачија ситуац
 ија је настала у раздобљу између два свет
ска рата. Раздобље релативног мира у првим послератним годи
нама претворило се у раздобље грозничавих припрема за Други
светски рат, чији увод су представљале војне интервенције Јапана
у Манџурији (1933), грађански рат праћен страним интервенција
3) Stowell E.: Intervention in International Law, Washington, 1981, p. 47.
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ма у Шпанији (1936-1939), затим интервенција Немачке у Чехо
словачкој (1938) под изговором “хуманитарне” интервенције ради
заштите “угрожених судетских Немаца”.
Ниједна од наведених интервенција није била хуманитарна.
Државе које су у 19. веку установиле начело хуманитарне интер
венције нису успеле да начело хуманитарности као елеменат бића
хуманитарне интервенције развију до те мере, да би се лако раз
ликовала права хуманитарна интервенција од обичне агресије са
сасвим другачијим циљевима, којој, наводно, хуманитарни разлози
служе само као изговор. Француска и Велика Британија су у време
шпанског грађанског рата прогласили неутралност у односу на тај
сукоб, и поштовање тога начела допринело је успешности немач
ког и италијанског војног мешања и крвавом току и исходу грађан
ског рата у Шпанији.
Нацизам је у фази свог највећег развоја и бујања узурпи
рао право на хуманитарну интервенцију само за себе. Нацистичка
пропаганда је у другој половини тридесетих година обилато упо
требљавала “хуманитарне” аргументе у описивању неподношљи
вог положаја немачке националне мањине у Чешкој и Пољској. У
проглашењу окупације Чешке и Моравске, Хитлер је као један од
главних аргумената за окупацију навео “нападе на живот и слободу
мањина”, што је наравно, ултимативно захтевало потребу “за раз
оружавањем чешких чета и терористичких група које угрожавају
живот мањина.”
Занимљиво је да те примере злоупотреба хуманитарних ин
тереса присталице хуманитарних интервенција у својим делима не
наводе.4)

ПРАКСА ХУМАНИТАРНИХ
ИНТЕРВЕНЦИЈА НАКОН II СВЕТСКОГ РАТА
Време након Другог светског рата означава установљавање
ОУН, забрану употребе силе и настанак и развој система колек
тивне безбедности, као и настанак система међународне заштите
људских права и утемељених слобода.
Садашње присталице теорије хуманитарне интервенције се
слажу да су се у међународној заједници установиле правне де
финиције ситуације које оправдавају хуманитарну интервенцију
(злочини против човечности и геноцид), која је целисходна јер ме
ђународна заједница није нашла одговарајуће начине за борбу про
4) Documents on British foreign Policy, 1919-1939, third series 259, p. 257.
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тив таквих појава. По њима је тачно да хуманитарна интервенција
нема природу обичајних међународних правила па је «интервен
ција која има за циљ зауставити варварске и нечовечне злочине и
окрутности, узвишено политичко деловање које је изнад обичаја и
права.»5)
Наведено мишљење има доста недоследности и противреч
ности. Оно, пре свега, занемарује могућности и предности које
пружа организована међународна заједница. Досадашња пракса
Уједињених нација показује да међународна заједница није у ста
њу да решава разноврсне проблеме у оквиру колективних акција
ОУН. Због тога, с правом, можемо поставити питање, какве гаран
ције имамо да ће појединачне државе или групе њих (које су, по
правилу, много пристрасније него целокупна међународна зајед
ница) те проблеме решавати боље него УН. Поред тога, аутори се
слажу да је до сада било великих злоупотреба хуманитарних ин
тервенција и да ниједна до сада није била у целости искључиво
хуманитарна. Дозвољавање употребе силе у сврху хуманитарних
интервенција недвосмислено би повећало сумње држава у погледу
правих циљева оружаних акција других држава.
Правни систем међународног права отвара читав низ важних
питања и ограда које се односе на употребу силе, у било ком обли
ку, а посебно оружане силе из било ког разлога. Пракса је показала
да је пречесто било позивања на узвишене хуманитарне разлоге
када су биле у питању акције са врло прозаичним циљевима и још
прозаичнијим учинцима, тако да их је врло тешко уградити у си
стем међународног права.
Расправа у Комисији за међународно право, која је од првих
година расправљала о правима и дужностима држава и о одређе
њу злочина против мира и безбедности човечанства, те дефиници
ја агресије, није се изричито определила по питању допустивости
хуманитарних интервенција. У расправи Шестог (правног) одбо
ра Генералне скупштине УН о дефиницији агресије, у првој фази
расправа, појавило се питање упућено од стране грчког делегата
Спиропулоса: “Да ли би акција чији је циљ спречавање геноцида
над мањином у суседној држави (интервенијент је држава која је
са етничког становишта матична држава мањине), и која би била
изведена након неуспешног позивања на акцију УН, била агресија
или не?”
Преовладало је становиште да је таква акција допуштена
само у складу са главом 7 Повеље УН, и то само као колективна
5) Lawrence Op. cit. pp 127.
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акција, а никако као појединачна акција било које државе, па ни
суседне, чак иако је матична држава народа над којим се врши ге
ноцид.6)
У даљем развоју права УН јавиле су се недоумице и различи
та гледишта у погледу когентности правила релевантних у погледу
хуманитарних интервенција (тачка 7, члан 2 Повеље УН). Појави
ле су се идеје о релативности начела забране употребе силе или
претње силом и потребе да се у светлу сваког конкретног контекста
процењује вредност циљева Повеље УН. Неки теоретичари сма
трају да је садржина тачке 7, члана 2 Повеље УН којом се забрању
је мешање у послове који су по својој природи унутрашња ствар
државе изразито релативна и да је садржај унутрашње надлежно
сти у потпуности зависан од међународних односа. По том схвата
њу није допуштено позивање на унутрашњу надлежност када су у
питању случајеви кршења људских права, посебно у случајевима
изразито грубих и масовних кршења људских права.7) Потпуно је
тачно да ништа што је предмет регулисања међународног права не
може бити предмет искључиве надлежности државе. Ово се најбо
ље може разумети када је у питању поступак имплементације на
подручју људских права, не у смислу допуштања употребе инди
видуалне силе и ограничавања домашаја става 4, члана 2 Повеље
УН. У расправама које су биле намењене припреми декларација о
начелима међународног права о пријатељским односима и сарад
њи међу државама у складу са Повељом УН, у вези наведених ди
лема издвојиле су се две групе мишљења:
- велика већина учесника дала је предност очувању мира
и зато је сматрала да се треба рестриктивно приступити
да државе легално употребљавају силу,
- по мишљењу мањег броја учесника, првенствено из за
падних земаља, начело забране употребе силе треба по
сматрати са становишта намере које би државе овим на
челом хтеле постићи. Заступници овог становишта су
се залагали за широку интерпретацију члана 51 Повеље
УН и за поштовање обичајноправних правила самоод
бране.8)
У расправи о садржини начела неинтервенције на првом за
седању Посебног одбора за припрему наведене декларације, пред
6)		
9. заседање Генералне скупштине (1954), 6. одбор, Official Records Meetings 292
(para 7), 417 (para 31) и 418 (para 18).
7)		

F. Ermacora: Human rigts and Domestic jurisdiction, London, 1968, pp. 68.

8)		

Doc. a/ac 119/SR 32, pp 5-6; 11; 25.
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ставник САД је тврдио да се забрана из тачке 7, члана 2 Повеље
УН не односи на државе које су обавезне по тачки 4, члан 2 Повеље
УН. По овом схватању државе лако могу да интервенишу у унутра
шње ствари других држава уколико не употребљавају силу нити
прете њеном употребом.
Преовладало је супротно мишљење, које је, између осталог,
заступао и југословенски делегат Шаховић, да тачка 7, члан 2 По
веље УН, који спречава чак и УН да интервенишу у послове који
представљају искључиво унутрашњу надлежност државе, a fortiori
забрањује истоврсне акције државе. Велика већина представника
гласала је за такву забрану интервенција која би укључивала све
њене облике.
Међутим, расправа је потврдила и већинско мишљење да на
чело домаће јурисдикције не сме служити државама као покриће
за кршење правила међународног права, поготово оних које има
ју когентни значај. У вези са тим, нарочито су наглашена груба
кршења правила међународног права о људским правима, начела
самоопредељења и забране расне дискриминације, као оне међу
народноправне норме које се често крше, а домаће владе се пред
међународном јавношћу позивају на начело унутрашње јурисдик
ције. Из расправа се јасно може уочити стајалиште да примери
колонијализма, расне дискриминације, апартхејда и геноцида, др
жавног тероризма не могу бити заштићени као послови који спада
ју у искључиву надлежност државе. Садржина тих расправа нашла
је место у 7. начелу Декларације, које одређује начело самоопре
дељења и у 3. ставу начела које се односи на неинтервенцију и
који гласи: “Употреба силе с циљем спречавања народа да се сам
определи представља кршење његових неотуђивих права и начела
неинтервенције.” Овај став није баш најјаснији и можда би било
боље да су случајеви који дозвољавају одступање од начела неин
тервенције таксативно побројани. Из овога се јасно види да ме
ђународно право помера границе унутрашње надлежности. Неки
аутори у томе виде изузетак од начела неинтервенције. Наведени
део Декларације не наводи примере употребе силе у циљу спре
чавања права народа на самоопредељење, иста формулација упо
требљена је и у Декларацији о недопустивости интервенција, па
је постала повод расправе о примерима које су делегати наводили
(апартхејд, расна дискриминација, примери колонијализма, окупа
ције, геноцида, државног тероризма и сл.), из чега јасно следи да
се изузеци од начела неинтервенције односе на ограничени број
ситуација.
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Међу делегатима, истини за вољу, није било изричитог за
узимања за одређење неких посебних изузетака од начела неин
тервенције, али је преовладало становиште да ситуације које су
побројане представљају противправно стање, као што је против
правно и предузимање интервенција. Санкције против државе која
предузима наведене акте су у међународном праву допуштене.
У вези са наведеним, поставља се питање: да ли садашње
међународно право допушта индивидуалну употребу силе? У том
погледу су расправе у вези са Декларацијом врло илустративне. У
расправи о начелу о неупотреби силе која је постављена на прво
место, већина делегата се залагала за рестриктиван приступ, тако
да је употреба силе дозвољена само у складу са чланом 51 Повеље
УН и колективна акција УН у складу са главом 7 Повеље УН. У
складу са овим гледиштем, сви облици употребе силе, осим само
одбране, правно су недопустиви. У расправи је прецизирано да је
самоодбрана допуштена само у случају непосредног оружаног на
пада, а не као “превентивна” акција.
Мања група, углавном представника западних земаља, сма
трала је да право на самоодбрану треба разумети шире, у смислу
“обичајног међународног права”. На том трагу је и постављена
теорија правила која држави припадају на основу начела самоо
држања. Слично као и у расправи о питању неинтервенције, као
изузетак од начела неупотребе силе, изобликовано је већинско ми
шљење да помоћ у оружаној борби за ослобођење од колонијалне
власти не значи кршење начела неупотребе силе. То правило је и
потврђено у већем броју резолуција ОУН, пракси држава и правној
доктрини тако да је оно данас део обичајног и међународног права.
Данашње схватање о недопустивости индивидуалне употре
бе силе додатно поткрепљују ставови неких аутора да хуманитарна
интервенција није допуштена. У данашњем свету много је ситу
ација које захтевају хуманитарну интервенцију једне или скупи
не држава. Данас су такви недопуштени акти који “вређају савест
човечанства” мање-више одређени и акције ОУН су усмерене на
њихово искорењивање. Хуманитарну интервенцију, као акцију јед
не заинтересоване државе или више њих без одобрења Савета без
бедности, која је недопуштена, надомештају другим механизмима
унутар Организације Уједињених Нација.
Разуме се да ниједан систем сам по себи не решава проблем.
Можемо рећи да је акција ОУН против колонијализма успела, што
не можемо тврдити за неке друге проблеме. Због тога, неки пи
сци сматрају да је питање хуманитарне интервенције релевантно
правно питање. Питање забране употребе силе или претње силом
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је боље решено начелно, само као вишестрана акција по одобрењу
Савета безбедности УН. Није случајно да су се представници та
дашњих суперсила, када је доношена Декларација 7. начела нису
заузимали за дефинитивно обавезујућа решења која би му у вели
кој мери, бар правно, сузило слободу акције. Чињеница да су неке
оружане интервенције у блиској прошлости биле брањене моти
вима колективне самоодбране даје доста повода за размишљање.
Пракса примера колективне интервенције у Генералној скуп
штини и Савету безбедности није потврдила доктрину хуманитар
не интервенције. Након Другог светског рата па све до завршетка
хладног рата, односно до распада СССР-а и ВУ, био је приметан
сразмерно мањи број интервенција које су се покушале представи
ти као хуманитарне. Белгијска интервенција у Конгу 1960. године
имала је то образложење, али Савет безбедности није прихватио
разлоге које је навела белгијска влада и тражио је хитно повлачење
белгијских снага из Конга. Поред тога, Савет безбедности уста
новио је снаге УН за помоћ влади Конга за умањење и отклањање
последица интервенције. Теза о хуманитарној интервенцији овде
је одбијена и упућен је позив за повлачење интервенционистичких
снага, због тога што интервенција није била правно утемељена, па
је Савет безбедности, поступајући у складу са начелима Повеље
УН, сам покренуо поступак, укључујући међународне снаге УН,
за решавање проблема које је Белгија покушала решити интервен
цијом.
Посебно је нејасна била пракса Савета безбедности у случа
ју оружане интервенције САД у Доминиканској Републици. САД
су своју интервенцију образложиле жељом да заштите своје држа
вљане у Доминикани, мада дипломатска преписка из тога времена
каже да је основни циљ био спречити “екстремисте” да дођу на
власт. Расправа у Савету безбедности није узимала у обзир хума
нитарну интервенцију као битно питање, већ је изнет став да је
проблем регионалне природе и да спада у оквир интереса САД. Са
вет безбедности није навео ниједан основ по коме би хуманитарни
разлози оправдавали ову интервенцију.
Мање нејасноћа има у становишту Савета безбедности и Ге
нералне скупштино везане за турску интервенцију на Кипру. Тур
ска је приликом расправе у Савету безбедности, поред других ар
гумената, у прилог легитимности своје акције, навела и бригу за
живот припадника турског народа на острву. Генерална скупштина
и Савет безбедности су својим резолуцијама захтевали престанак
интервенције, повлачење страних трупа и поштовање суверености,
територијалне целокупности и политичке независности Кипра (Ре
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золуције Савета безбедности 353, 357, 358, 359, 390 из 1974. годи
не и Резолуција Генералне скупштине 3212). Чињеница да је Савет
безбедности у резолуцијама донетим крајем 1974. године признао
неку врсту статуса и субјективитета грчкој и турској заједници на
Кипру не мења његово основно стајалиште и осуду интервенције
и не може служити као аргумент којим се интервенција оправдава
хуманитарним акцијама.
Са становишта доктрина о хуманитарној интервенцији, ме
ђу свим примерима који су се нашли пред Саветом безбедности
и Генералном скупштином УН, најближи истинској хуманитарној
интервенцији је пример индијске интервенције у Пакистану 1971.
године. У том примеру хуманитарни аспект био је најизражени
ји, и то не само ради 10 милиона бенгалских избеглица у Индији,
већ и због спречавања ужасних злочина пакистанске армије у Бен
галу, који су проузроковали бег 10 милиона људи преко индијске
границе. Индија своје акције није образлагала тезом о легитимно
сти хуманитарне интервенције. Суштина индијског образложења
састојала се у следећем: суштина проблема је у томе што Паки
стан спречава самоопредељење бенгалског народа и врши сурову
репресију над тим народом. Када буде отклоњен главни узрок, и
кад бенгалски народ буде остварио право на самоопредељење, би
ће успостављени услови за добровољну репатријацију избеглица и
тиме ће бити решени и други хуманитарни проблеми. Поред тога,
Индија је доказивала да је Пакистан намерно изазвао избегличку
кризу у намери да ослаби Индију, тако да се река избеглица које је
Пакистан изазвао може посматрати као специфичан акт агресије
на Индију. У говорима представника Индије у УН није помиња
на теза о хуманитарној интервенцији. Генерална скупштина УН
позвала је Индију и Пакситан да прекину непријатељства и да се
оружане снаге обе државе врате на своје територије. Хуманитарни
проблем је у овом случају посебно третиран, он се у расправи пред
УН појавио више од пола године пре интервенције. ОУН је овај
проблем покушала да реши користећи се својим механизмима који
делују на том подручју (Високи комесаријат за избеглице), а при
сутан је био и Међународни комитет Црвеног крста.
Теза о хуманитарној интервенцији била је употребљена и у
покушају оправдавања израелске војне акције за ослобођење тала
ца, које је држала група терориста на аеродрому Ентебе јула 1976.
године. У овом случају је вето САД спречио Савет безбедности да
јасно осуди израелско кршење територијалног суверенитета Уган
де и начело неупотребе силе и неинтервенције. Предлог резолуције
САД, који се темељио на теорији хуманитарне интервенције и бор
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би против тероризма, без спомињања наведених израелских крше
ња међународног права, није добио подршку. Теза о хуманитарној
интервенцији била је одбачена. Парализа рада Савета безбедности,
коју су проузроковале САД својим ветом, не може никако служити
као аргумент у прилог тезе о хуманитарној интервенцији.

ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРОТИВ СРЈ 1999. ГОДИНЕ ХУМАНИТАРНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ИЛИ АГРЕСИЈА?
Узимајући у обзир анализиране примере војних интервенци
ја које су се правдале хуманитарним разлозима и расправе које су
поводом хуманитарних интервенција вођене у оквиру ОУН, наро
чито расправу у Правном одбору Генералне скупштине ОУН, мо
жемо закључити да право на хуманитарну интервенцију није при
знато изван одредби Главе VII Повеље УН.
Расправе о хуманитарним интервенцијама углавном су се
фокусирале око правних и етичких, односно политичких, аспеката
права на оружану интервенцију против суверене државе због те
шких злоупотреба које њена влада чини против властитих грађана.
С тога је неопходно у оцени праве природе војне интервенције коју
је НАТО предузео против СРЈ узети у обзир оба аспекта- и правни
и етички.
Интервенција снага НАТО против ондашње Савезне Репу
блике Југославије позната под називом „ Удружена снага“, прав
дана је геноцидом, етничким чишћењем и тешким нарушавањем
људских и мањинских права албанске национ
 алне мањине која жи
ви на простору Републике Србије, односно АП Косово и Метохија.
Међународно право, засновано на Повељи ОУН, признаје
право на легалну употребу оружане силе само у два случаја, или у
складу са чланом 51. Повеље, у оквиру индивидуалне или колек
тивне самоодбране, или у складу са Главом VII, као примена ко
лективне акције у складу са одлуком Савета безбедности, по члану
39. Повеље УН.9)
НАТО је војно-политички савез који је настао као инстру
мент заједничке одбране држава чланица, и он би имао право да у
складу са чланом 5. Атлантске повеље војно интервенише против
сваке државе која би извршила агресију на било коју од чланица
Савеза. Међутим, више је него очигледно да тадашња СРЈ није из
9)

Повеља познаје и трећи случај легалне примене силе који се односи на поновно буђење
фашизма, али таква могућност данас припада историји
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вршила агресију ни на једну државу у свом окружењу, а посебно
није извршила агресију на било коју чланицу НАТО, нити се било
који војник тадашње Војске Југославије налазио било где изван др
жавне територије Савезне Републике Југославије, тако да се нису
стекли услови из члана 51. Повеље за ову врсту војне интервенци
је.
Такође, Савет безбедности није донео никакву одлуку којом
би се одобрила употреба оружане силе против СРЈ, због наводних
повреда људских права на Косову и Метохији, тако да се није сте
као ни други могући услов за легалну употребу силе против СРЈ.
Одлуку о употреби силе донеле су државе чланице НАТО,
без било каквог упоришта у међународном праву, тако да се без
већих тешкоћа може доказати да је ова оружана интервенција са
аспекта права представљала чин агресије, у складу са Резолуцијом
Генералне скупштине УН број 3314-XXIX, од 14. децембра 1974.
године.
Етички аспект процене природе војне интервенције против
СР Југославије, треба почети анализом навода албанске стране и
моћних кругова у међународној заједници који су означени као
„разлог“ за овај напад.
Нема сумње да тешка кршења људских права, геноцид, др
жање у ропском или колонијалном статусу неке етничке или верске
групе захтева интервенцију међународне заједнице и да се начело
неинтервенције не може користити као параван за овакве поступ
ке. Међутим, оружана акција групе држава против владе која чини
овакве злоупотребе мора бити одобрена од стране Савета безбед
ности УН, како би се могућност злоупотреба свела на најмању мо
гућу меру. При томе, није допуштено да се овакве акције преду
зимају ради унутрашњих политичких или економских проблема у
некој држави, нити да се на овај начин мења природа политичког
режима. Одлука у каквом политичком или економском систему ће
живети припада сваком народу, као носиоцу суверенитета. Оружа
на акција би дакле, била допуштена само у случајевима када се
тешко крше основна људска права, а угрожена група нема могућ
ности да политичким средствима заштити своје интересе.
Међуетнички проблеми на Косову и Метохији постоје већ
више векова, а тренутна политичка ситуац
 ија је те сукобе усме
равала у различитим правцима. У једном делу западне јавности
створен је утисак да су етнички проблеми на простору јужне срп
ске покрајине почели доласком Слободана Милошевића на власт.
Треба имати у виду да су непрекинуте етничке тензије на Косову
58

Зоран Драгишић

Суверенитет и хуманитарна интервенција  

и Метохији, које су биле праћене масовним исељавањем Срба и
другог неалбанског становништва, трајале практично од II свет
ског рата. Устав СФРЈ из 1974. године дао је албанској националној
мањини на Косову и Метохији права која ниједна мањина на свету
није поседовала. Устав из 1974. је сву власт у Покрајини дао у руке
Албанцима, који су је искористили за додатне притиске и насиље
над Србима у циљу њиховог исељавања и вештачког стварања ет
ничке већине. Тадашње власти Србије и СФРЈ су, због идеолошких
и других разлога, остајале неме на очигледан терор који се спрово
дио над Србима што је код српског народа изазвало револт и огор
чење. Поред тога, почетком 80-тих година прошлога века долази
до све отворенијих сепаратистичких тежњи Албанаца изражених
у пароли «Косово-Република» која се пласира током наводно сту
дентских демонстрација у Приштини 1981. године.
Србија је 1990. године донела нови Устав којим је превла
дано неодрживо стање везано за положај Аутономних Порајина
и створени услови да се Србија конституише као нормална демо
кратска држава.
Реакција Албанаца на уставне промене у Србији била је на
пуштање свих државних служби и стварање паралелних институ
ција власти на Косову и Метохији. Самоизолацију, у коју су Албан
це гурнуле њихове тадашње политичке вође, албански лобисти по
свету почели су да представљају као апартхејд.
Албанске политичке партије су организовале читав низ де
монстрација и протеста широм Косова и Метохије, где су отворе
но позивале на сепаратизам, што је према тада важећим законима
представљало тешко кривично дело, али нико од тадашњих поли
тичких вођа, на челу са Ибрахимом Руговом због тога није ухап
шен, нити је било бруталних реакција полиције против демонстра
ната. Може се тврдити да је полиција у то време много оштрије
реаговала против српске опозиције у другим деловима Србије, не
го против албанских сепаратиста на Косову и Метохији.
Посебно је важно имати у виду да Србија 90-тих година није
била диктатура. У то време у Србији су слободно деловале опози
ционе политичке партије, невладине организације и независни ме
дији. Друге националне мањине, као на пример Мађари и Бошња
ци, имали су, и још увек имају, своје националне политичке партије
које су заступљене у Народној Скупштини, учествују у власти на
свим нивоима и заступају своје националне интересе кроз инсти
туције Републике Србије. Посебно је важно имати у виду да је бо
шњачка национална мањина у Србији учествовала у политичком
животу сво време трајања рата у Босни и Херцеговини и да њихо
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вим политичким представницима није онемогућавано политичко
деловање. Остаје тешко објашњиво како је «апартхејд» примењи
ван само према једној националној мањини, а да су чак и оне ма
њине са чијим матичним државама је српски народ био у рату, биле
поштеђене таквог третмана?
Поред тога у Србији су редовно одржавани избори на којим
су сви грађани имали право да бирају и буду бирани. Према поли
тичким странкама националних мањина примењивана је позитив
на дискриминација која се огледала у много лакшим условима за
пријављивање изборних листа и такозваном « природном прагу»,
којим се омогућавало да ове политичке партије сигурно буду пред
стављене у законодавној власти.
Ако се све ово има у виду сасвим је јасно да су Албанци у
Србији имали легална средства на располагању да остваре своје
легитимне националне интересе, као и све друге националне ма
њине у Републици Србији. Уместо тога они се опредељују за на
сиље и борбу за отцепљење АП Косово и Метохија од Републике
Србије. У току 1991. године од стране албанских сепаратиста из
вршено је 11 терористичких напада, у току 1992. 12, у току 1993 8,
у току 1994. 6, 1995. 11, да би тада дошло до смањивања интензи
тета терористичких активности, ради припрема оружаног устанка
већих размера до кога је дошло 1997. године.10)
Масовна оружана побуна на Косову и Метохији почиње
1997. године. Њена основна обележја била су напади на српску по
лицију и припаднике ВЈ по принципу тактике «удари и бежи», те
рористички напади на цивилно становништво, отмице, пљачке и
застрашивања били су свакодневан појава.
Паралелно са терористичким активностима развијана је и
пропагандна кампања, потпомогнута од стране моћних политич
ких кругова на западу, чији је циљ био да створи слику о терору
који српске власти врше над ненаоружаним албанским становни
штвом, како би се јавно мњење припремило за војну интервенцију,
која је, како се сада види, већ тада била испланирана. У том циљу
је и ОВК појачавала терористичке активности како би се испрово
цирала одлучнија акција српских снага безбедности, која би могла
послужити као оправдање за будуће акције против Републике Ср
бије.
Врхунац пропагандног рата био је познати «случај Рачак», у
коме је Србија од стране шефа верификатора ОЕБС-а Вилијема Во
10) Подаци преузети од Р. Гаћиновић: Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд,
2004.
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кера оптужена да је масакрирала 45 наводних албанских цивила у
селу Рачак. Та вест је изазвала велико узбуђење у светској јавности
и распламсала непријатељство према Србији, што је допринело да
одлука о бомбардовању буде прихваћена од стране свих чланица
НАТО. Каснији докази које је извео тим финских патолога и који
недвосмислено указују да је била реч о наоружаним терористима
који су напали српске полицијске снаге, као и да су убијени у бор
бама, па није могло бити речи о «масакру недужних цивила», нису
много помогле, јер је Вилијем Вокер већ обавио свој прљави посао.
СР Југославија је нападнута 24. марта увече да би се спре
чила «хуманитарна катастрофа», која је заправо настала тек након
почетка агресије.
У покушају да оценимо моралну природу агресије против
СРЈ, морамо поћи од следећих чињеница. Прво, Албанци у Србији
нису били угрожена национална мањина, нити је Србија била др
жава која крши права националних мањина. Друго, Албанцима су
на располагању стајала политичка средства да заштите своје наци
оналне интересе, тако да се њихова одлука да прибегну оружаном
насиљу не може оправдати. Треће, циљ албанског покрета на Ко
сову и Метохији није био заштита мањинских права него сепара
тизам, што је противно свим унутрашњим и међународноправним
нормама. Србија као суверена држава има сва права да тако тешко
нарушавање свог правног поретка спречи свим расположивим за
конским средствима. Никаквим хуманитарним разлозима се не мо
же правдати подршка сепаратизму који је усмерен против суверене
државе.
На основу свега наведеног можемо закључити да је интер
венција НАТО против СРЈ 1999. године са правног аспекта била
агресија, са политичког аспекта подршка сепаратистичком покрету
усмереном на рушење територијалног интегритете суверене држа
ве, а са моралног аспекта злочин.

ЗАКЉУЧАК
Интервенисати или не у унутрашње ствари једне суверене
државе, када су тешка кршења људских права у питању предста
вља моралну, правну и политичку дилему. Јасно је да савремена
међународна заједница нити може, нити сме да мирно посматра
примере бруталности, убијања и мучења људских бића због њихо
ве верске, националне, расне, социјалне или било које друге при
падности. Кључно питање које се тим поводом поставља је шта
чинити?, како чинити? и што је свакако најтеже питање, ко би тре
бало да чини?
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Када размишљамо о неправдама и несрећама које се данас
дешавају широм света, тешко је да као саосећајна људска бића не
подржимо концепт хуманитарних интервенција. Међутим, када
видимо како у пракси изгледају интервенције које се предузимају
из «хуманитарних разлога», када анализирамо праве узроке који
стоје иза одлука да се војно интервенише и када сагледамо после
дице таквих интервенција, свакако се морамо запитати да ли и да
ље верујемо да треба интервенисати.
Примери који су у овом раду наведени, нарочито пример
агресије на Савезну Републику Југославију, под озбиљну сумњу
ставља целокупан концепт хуманитарних интервенција. Оцена да
ли је нека интервенција предузета са хуманитарним или неким
другим циљем, може се дати на основу понашања интервенијента
након интервенције. Уколико се отклоне узроци који су довели до
хуманитарне катастрофе и интервенијент се повуче, можемо веро
вати да је заиста у питању била интервенција из разлога хумано
сти. Међутим, пракса нам не даје такве примере.
Агресија на СРЈ је завршена размештањем међународних
трупа на Косову и Метохији, у складу са Кумановским споразу
мом и Резолуцијом 1244 Савета безбедности, којима се гаранту
је територијални интегритет Републике Србије. Режим који је био
окривљен да је вршио геноцид над Албанцима сишао је са власти
2000. године, и то изборима, што није карактеристично за режи
ме каквим је српски режим представљан. Уместо враћања Косо
ва и Метохије у уставноправни систем Републике Србије, која је
по општим оценама, демократска држава, у фебруару 2008. године
државе које су биле најгласније у позиву на «хуманитарну интер
венцију» подржавају противправно проглашену независност тзв
Републике Косово, чиме се до краја огољује права намера и циље
ви интервенције из 1999. године.
На крају, интервенција из хуманитарних или неких других
разлога, против суверених држава мора бити одобрена од стране
Савета безбедности УН, јер је то једини начин да се умање могућ
ности злоупотреба принципа хуманости и да се уведе ред у ме
ђународни поредак. Интервенција такође, мора бити колективна
акција како би се избегло да појединачне државе, под маском хума
нитарних интервенција остварују своје партикуларне циљеве, на
рачун државе против које се интервенише. Сигурно је да ће велике
силе и у будуће своје себичне циљеве покушавати да остваре на
рачун малих држава, правдајући то узвишеним разлозима као што
је хуманост, али међународноправне норме треба да служе, бар као
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морални коректив који ће указивати на неправде у међународним
односима.

Zoran Dragisic
SOVEREIGNTY AND HUMANITARIAN
INTERVENTION
Summary
In this article author analyzed the notion of humanitarian intervention and its relation to the notion of the state sovereignty. Intervention into domestic affairs of one state for humanitarian purposes
represents one of the most complex legal and political issues in modern
international relations.
There is no doubt that a drastic breach of human rights, the genocide and racial, national and religious discrimination of large proportions make for a necessary intervention of international community,
that implies the violation of sovereignty of the state where the drastic
crimes in question have occurred. However, the hitherto practice has
shown that very often the humanitarian purposes have been used as a
pretext for the intervention of completely different objectives often directly contrasted to the humanitarian causes itself, therefore putting the
whole concept of humanitarian intervention under suspicion.
In the article there are also presented several characteristic examples by which the author tried to clarify the notion of humanitarian
intervention.
Key Words: humanitarian intervention, sovereignty, non-intervention, domestic authority of the state
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ПОЗИЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ЗЕМАЉА У САВРЕМЕНИМ
МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА,
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Резиме
Која је позиција малих и средњих земаља, каква је наша, у
глобализацији међународних односа? Да ли је савезништво и ста
вљање под „кишобран“ великих једини пут за заштиту национал
них интереса? Каква је судбина тзв. марионетских режима у исто
рији и данас? Има ли простора за независну позицију и заштиту
сопствених националних интереса малих земаља у констатованој
глобализацији међународних односа? Да ли је решење изолација
од процеса глобализације или укључивање у те процесе у сопстве
ном економском и политичком интересу? Каква су искуства других
малих и средњих земаља? Позиција Србије у савременим међуна
родним односима.
Кључне речи: Мале и средње земље, основни субјекти међународних
односа, позиција у међународним односима, сложена ме
ђузависност, однос са великим силама, суверенитет, саве
зништво, заштита националних интереса, регионална са
радња, мале земље у процесу глобализације

УВОД
Основни субјекти међународних односа су суверене државе.
Оно што је специфично, што даје извесну динамику, али и тешко
ће у проучавању држава као субјеката међународних односа, јесте
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њихова различита природа, величина, географска распрострање
ност и снага. Ако судимо само по критеријуму величине или про
странства које обухватају одређене државе, имамо данас следећу
ситуацију. Највећа држава у данашњем свету је Русија која обухва
та 17 милиона и 75 хиљада квадратних километара, затим долази
група земаља које су приближно исте величине, друга највећа зе
мља Канада, са 9 милиона 976 хиљада, па затим Кина 9 милиона
561 хиљада, па Сједињене Америчке Државе са 9 милион
 а 363 ква
дратних километара. Величина не означава аутоматски политичку
и економску снагу и значај тих држава, јер је редослед у економској
и политичкој снази и утицају у савременом свету другачији. С дру
ге стране, на дну те листе по пространству од 192 државе чланице
Уједињених нација су неке веома мале по површини, као рецимо:
Монако са 1,8 км² (34.000 ст., према попису из 2001. г.), Лихтен
штајн са 157 км² (33.000 ст., 2002. г.), Малта са 316 км2 (392.000
становника, 2002. г), Барбадос са 430 км² (268.000 ст., 2002. г.),
Сингапур са 618, а са острвима 632,6 км² (4.108.000 ст, 2001. г.).
Ни то не значи да су овако поређане земље мале и по својој економ
ској снази и националном дохотку по глави становника. Сингапур,
рецимо, у светским размерама има један од највећих националних
доходака по глави становника. Управо због тога што се окренуо
прагматичном коришћењу своје позиције, висококвалификоване и
јефтине радне снаге и постао домицилијантна земља многих по
знатих транснационалних компанија који своје погоне за склапање
софистицираних производа инсталирају управо у Сингапуру.
Велика је разноликост држава које постоје у савременом све
ту, од величине, економске развијености и снаге демократске тра
диције, уставности или уставне фундираности људских права, до
војне снаге и утицаја у свету и на околне земље. Због тога неки
аутори, имајући у виду компликовану структуру појединих држава,
кажу да су нације такође субјекти међународних односа. Дакле, не
само државе, већ у оквиру појединих држава, различите нације ко
је имају своје место у развоју међународних односа. Кад то кажем
треба имати на уму и оне најеклатантније ситуације и примере.
Рецимо, иако је Уједињено Краљевство састављено од више дело
ва и у међународном комуницирању се сматра једним субјектом
међународних односа, у оквиру Уједињеног Краљевства се Шкот
ска, Велс, Северна Ирска, Енглеска, врло често третирају као за
себни субјекти међународних односа. Дакле, постоји утемељено
становиште да су то засебне нације које су имале своје државне
творевине и које су у току историје, због интереса заштите од за
једничког непријатеља, покоравања пред силом моћније државе,
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због религијске сличности, борбе против изазова и опасности које
су се указивале, склапале савезе и формирале заједничке државне
творевине, али су остајале посебни субјекти међународних односа.
То нарочито долази до изражаја у земљама Централне Евро
пе и ранијег социјалистичког блока када је дошло до цепања по
стојећих федерација у засебне државе, на овај или онај начин.
У неким другим државама, укључујући и бившу Југославију,
дошло је до распада федерација уз сукобе, грађанске ратове, про
блеме националних мањина. У Совјетском Савезу је такође дошло
до распада те вишечлане огромне федерације. Савез Совјетских
Социјалистичких Република се распао на саставне делове, од ко
јих је Русија као највећа, поново функционише као федеративна
држава.
У неким ситуац
 ијама и периодима, из тактичких и политич
ких разлога и интереса, једна, јединствена држава или федерација
може неке своје чланове представити као засебне субјекте међуна
родних односа. У послератном периоду, нарочито у време Хлад
ног рата, у систему представљања у Уједињеним нацијама било је
потребно да се обезбеди савезништво у прегласавању за њихове
предлоге или резолуције. Због тога је, са благословом и сагласно
шћу совјетског руководства, обезбеђено да неколико држава чла
ница Совјетског Савеза имају засебно чланство у Уједињеним на
цијама. Па је тако Украјина имала посебну столицу у Уједињеним
нацијама, Белорусија слично, што је било од тактичког значаја за
Совјетски Савез, јер је у систему одлучивања у биполарном свету,
осим савезничких држава као што су Пољска, Чехословачка, Ма
ђарска, Румунија Бугарска, у једној фази и Албанија, непосредно
после Другог светског рата и Југославија, имао подршку већег бро
ја држава као засебних чланица Уједињених нација.
Према томе, и на бази историје међународних односа и на
бази актуелне ситуације, имамо основа да тврдимо да су, осим су
верених држава, субјекти међународних односа и нације као са
ставни делови вишеслојних, вишенационалних држава.

МЕСТО И УЛОГА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ЗЕМАЉА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Место и будућа позиција малих и средњих земаља у савре
меним међународним односима не треба да се своди само на испу
њавање услова које постављају најразвијенији, само на понашање
у складу са захтевима најразвијенијих. Мада је то најчешће тако у
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свету где више нема равнотеже или баланса снага, у којем доми
нира једна велика сила и њени интереси. Мале земље су често у
ситуац
 ији која се сликовито назива „узми или остави“, „хоћете или
нећете“. Ако хоћете да опстанете у глобалистичким условима који
су наметнути, онда морате да прихватите те услове или ћете да се
изолујете и да делујете мимо света. Дакле, поједине земље су себе
осудиле на, такозвану самоизолацију, то је случај Северне Кореје
или су под наметнутом изолацијом што је случај Кубе, и због тога
трпе огромне економске последице. За Северну Кореју се каже да
је земља која енормно троши на нуклеарну енергију и чак, на из
градњу нуклеарних оружја, а истовремено дозвољава да деца уми
ру од глади и да има основни проблем са прехраном становништва.
Дакле, самоизолација у овом модерном свету усложњених и изукр
штаних односа у економској и политичкој сфери у свету, сложене
међузависности између актера савремених међународних односа
се не исплати, односно води у економску катастрофу.
Као илустрацију да се изолација не исплати, било да је само
проглашена, односно самонаметнута или наметнута од других, а да
учешће у глобалној економији обезбеђује прогрес, наводимо при
мер две земље које су у истом географском подручју, скоро истог
цивилизацијског обрасца, сличних култура, веровања и традиције.
На једној страни држава Бурма, сада Мијанмар, и на другој Син
гапур. Ни једна ни друга држава немају значајне природне ресурсе
стратешких сировина. Сингапур нема, чак, ни велику територију,
то је углавном лука и околина. Мијанмар, са бурном и трагичном
прошлошћу, са сменом различитих војних хунти и са војним режи
мом већ више деценија, себе је довео у самоизолацију, али и изо
лацију наметнуту од других земаља, које желе да се војни режим
повуче са власти и да на демократским изборима буду изабрани
нови, легитимни органи власти. Сингапур је схватио да не може
живети изолован, па је ушао у сложене односе међузависности са
развијеним економским силама и захваљујући јефтиној радној сна
зи успео да на својој територији концентрише велику прерађивач
ку индустрију која је више индустрија за финализацију различитих
производа, од високе технологије до производње спортске опреме,
играчака и сл.
Типична глобалистичка прича: велики светски концерни из
мештају своје погоне, користећи дисциплиновану, добро органи
зовану, јефтину радну снагу што производњу чини много јефтини
јом, а самим тим и производе конкурентнијим. Дакле, Сингапур је
схватио сложеност глобалистичких односа у економској сфери, по
стао је једна од најразвијенијих земаља света по статистичким
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показатељима (са 30.900 $ годишњег бруто националног дохотка
по глави становника), животног стандарда и општег изгледа тог
града и инфраструктуре коју он има. За разлику од тога, Мијан
мар има један од најмањих бруто националних доходака по глави
становника годишње (1.800 $, по подацима из исте 2006. г.!). Зе
мља која живи у великом сиромаштву, где су тотално неразвијени
инфраструктурни објекти, комуникације и слично и која је сама
себе осудила на стандард и живот по мерилима од неколико векова
раније. Дакле, Мијанмар је пример да се самоизолација, или на
метнута изолација, из разних политичких или других разлога, не
исплати. Земље које се нађу у таквој ситуацији, трпе велике еко
номске штете, а њихови становници живе у тешким условима и у
сиромаштву.
Да закључимо, објективно критични према процесима гло
бализације: ми живимо у свету глобализованих односа, које смо,
уколико желимо да останемо укључени у светске токове и да се
економски развијемо, принуђени да прихватамо. Али, ако је то та
ко, у националном, економском и политичком смислу, прилагођа
вајући се захтевима који нам одговарају и условима и критеријуми
ма у којима најбоље можемо да искористимо наше компаративне
предности, убрзамо економски развој и развијемо стандард и усло
ве живота својих грађана. Све остало је осуђивање на маргинали
зацију и на сиромаштво сопствене земље.
У разматрању савремених међународних односа, па и поло
жаја малих и средњих земаља, често циркулишу различити облици
или концепти такозваних теорија завере, који су, углавном, погре
шно тумачени. Дакле, то је генерално становиште да су сви против
нас, да смо ми исправни, али да је таква консталација савремених
међународних односа да, иако имамо право, иако је истина на на
шој страни, иако је правда на нашој страни, ми трпимо неправду
јер велики тако желе. Они ће стално бити против нас и, према томе,
најбоље би било да се изолујемо, да се одвојимо од таквог света и
да живимо изван свих тих процеса.
Различите су варијанте „теорије завере“, али, у сваком слу
чају, то су погрешна, архаична тумачења која немају реалне засно
ваности. Да се разумемо.
У савременим међународним односима нема пријатељства,
братства, љубави. Постоје само национални интереси. Увек ћете
имати савезнике или некога ко вас подржава док је то у његовом
специфичном интересу. Оног часа кад се то коси са интересима те
државе, заборављају се и пријатељства, и братства, и савезништва.
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То показује и наш случај. У време завршетка Првог светског
рата, после свих неправди учињених земљи Србији, која је пре
трпела велике жртве и штете и разарања у рату у коме је читава
једна генерација мушког живља била истребљена, а тиме држава
осуђена на демографску катастрофу, Србија је била третирана у
савезничкој Француској као велика и херојска земља која је зна
чајно допринела савезничкој победи, пробојем Солунског фронта
и храброшћу своје војске итд. Ми смо овде правили споменике (је
дан је на Калемегдану) у знак захвалности Француској. Французи
су славили наше јунаке, војводе, и у свим уџбеницима француске
историје је проучавано искуство српске војске која је храбро рато
вала у Колубарској бици, на Кајмакчалану и на другим ратиштима.
Која је, што је уосталом историјска истина, у пробоју Солунског
фронта и ослобађању Србије била 80 км испред француских снага,
које су затим наступале као победничка снага.
У деведесетим годинама, међутим, када је Француска уче
ствовала у стравичној медијској хајци против Србије, односно СР
Југославије, проглашеној за агресора према бившим републикама,
Хрватској, Словенији и нарочито Босни и Херцеговини, и када су
лидери тадашње СФРЈ и СРЈ проглашавани нацистима (по Паризу
су осванули билборди огромних размера, где је на једној половини
била Хитлерова слика, а на другој слика Слободана Милошеви
ћа), из уџбеника историје за гимназију је нестала и последња реч
о доприносу Србије у Првом светском рату. Дакле, остала је само
француска победа и француско херојство. Престали су братство,
љубав, пријатељство, из непосредно политичких разлога. Не треба
сматрати да ће у будућности бити другачије са неком другом зе
мљом. Постојаће интереси који ће доприносити да ми будемо са
везници по неком одређеном питању.
У зависности од интереса, поједине земље чине потезе ко
ји нам често не изгледају принципијелни, већ уперени против на
шег савезништва у другим ратовима. И данас се прича о томе да,
иако смо са Американцима били на истој страни у два светска ра
та, они својом политиком подржавања независности Косова, врше
чин који није пријатељски према земљи савезници у два рата. Та
кав метод ће се применити у свакој ситуацији, када Америка жели
да запречи или блокира интересе Русије као супарничке силе, или
да спроведе акције које су у њеном интересу, не водећи рачуна ни
о пријатељству, нити правећи специјалне завере против неког. Не
треба прецењивати наш значај у свим процесима који се догађају у
савременим међународним односима.
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У актуелној ситуацији, ако се због Косова угрожава читав
систем савремених међународних односа и мења концепт колек
тивне безбедности, произилази да ће и убудуће Сједињене Аме
ричке Државе ће (на основу модернизоване теорије ограниченог
суверенитета) ако су било где, како они процењују, њихови интере
си угрожени, моћи да пошаљу војску и суспендују суверенитет јед
не државе да би заштитили своје интересе. Велики, на бази својих
интереса, запостављају чак и универзално усвојене принципе ме
ђународних односа за чије успостављање су се жестоко залагали.
Дакле, савезништво између Србије која је доживела да јој
15% територије буде запоседнуто и проглашено независном „др
жавом“, и Русије која то може да доживи у перспективи, су утеме
љени на реалним интересима. Русије да спречи такав систем од
носа, и нас да покушамо да повратимо Косово. То је поклапање
узајамних интереса у актуелној констелацији међународних одно
са. И то треба изнова процењивати.
Да ли је, дакле, судбина малих земаља да нужно морају да
се ставе под „кишобран“ великих и тако заштите себе и своје
интересе?
Навешћу један пример који је коришћен у концептима од
враћања и запречавања, а то је концепт стварања савезништва по
јединих, или довођења на власт режима који ће бити противтежа и
спречавати утицај супротног блока на околину.
То је проблем стварања такозваних марионетских савезни
ка или режима, који се, по мојим анализама, на бази различитих
примера, углавном окрећу против интереса твораца таквих режи
ма.
Велике силе су у ранијим периодима, па и данас, у тактици
запречавања имале праксу да стварају сарадничке режиме који ће
користити ширењу утицаја земље која их је створила или запре
чавању утицаја супротстављеног партнера или супротног блока.
То је тактика, да изазивањем нестабилности у једној земљи, соци
јалним и политичким бунтом, помагањем опозиције, доведете до
преокрета и свргавања режима, или довођења на власт политичара
који ће штитити ваше интересе и служити као противтежа и смет
ња ширењу интереса супротног табора.
У време кулминације Хладног рата, велике силе – Сједињене
Америчке Државе и СССР, а затим и неке регионалне силе, као ре
цимо Француска, су покушавале да поделама створе нове вештачке
државне творевине или формирају марионетске владе у предворју
супротног блока. Такви режими су својевремено створени у поде
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љеној Кореји, подељеном Вијетнаму, у Ирану, у Авганистану, у Па
кистану, сада у Ираку, па ако хоћете и на Косову, које је сада самои
ницијативно прогласило независност. Такве „савезничке државе“,
велике силе су обилато финансијски, материјално, војно и оружано
помагале, стварајући од њих баријеру, средство за спречавање ути
цаја супротног блока и идеолошки, политички их острашћивале
против супротног блока. Те државе на медијском и идеолошком
плану, разним пропагандним и другим кампањама, требало је да
сузбијају, или да неутралишу утицај супротног блока. Међутим,
ствари се обично не одвијају према унапред припремљеном сцена
рију. У таквим земљама се најчешће власт отрже контроли и режи
ми се извргавају у супротност.
На бази примера које ћемо поменути, био сам слободан да
успоставим хипотезу која гласи: Марионетске творевине ство
рене да би запречавале доминацију или утицај супротног табора
се по правилу, пре или касније, окрећу против интереса и утицаја
онога који их је створио, и уместо пријатеља (а по концепту не
пријатељ мога непријатеља је мој пријатељ), постају непријате
љи великог заштитника. Њихови односи, најчешће, морају да се
решавају сукобом, односно ратом, односно интервенцијом творца
у унутрашње послове марионетске државе. Ево неколико приме
ра, као доказа за ову хипотезу.
Велика Британија и Сједињене Америчке Државе су у 60-им
годинама, односно 1953. године, тајно војно интервенисале како
би спречиле свргавање иранског шаха Резе Пахлавија, који је имао
прогресивну владу и желео да од своје земље направи модернију и
(у условима исламске вероисповести) савремену државу. У тим го
динама, 1953. или касније, дошло је до пораста националистичких
снага у Ирану, и покушаја свргавања Шаха. Сједињене Америчке
Државе и Велика Британија су интервенисале тајно и помогле ша
ху Рези Пахлавију да остане на власти, пре свега због стратешког
значаја иранске нафте, а затим да би Иран претвориле у главну
земљу стабилизатора, контролора и заштитника америчко-британ
ских интереса у Персијском заливу. Персијски залив је веома ва
жан и стратешки, зато што залази дубоко у територију где могу да
уђу амерички носачи авиона и друге поморске снаге и контролишу
ширу територију. Уз то, све земље око Персијског залива су јако
богате нафтом. Ту су, с једне стране, Иран, а са друге Ирак, изме
ђу њих Кувајт, Арапски Емирати и низ других земаља. Дакле, по
требно је контролисати ситуацију у том региону. Иран, као највећа
земља, у којој је на власти био шах Реза Пахлави, уз тајну помоћ и
подршку Велике Британије и Сједињених Америчких Држава, тре
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бало је да буде заштитник англосаксонских америчко-британских
интереса у Персијском заливу.
Међутим, прошло је двадесет година, 1973. је избила велика
нафтна криза која је уздрмала западни свет, јер су се земље про
извођачи нафте, укључујући и тај регион, у међувремену органи
зовале у организацију произвођача нафте „ОПЕК“ са седиштем у
Бечу, која је диктирала цене нафте као стратешке сировине за све
земље и за њихове индустријске, али и за војне потенцијале. Наф
та, која је у то време била врло јефтина, неколико долара за барел,
па се зауставила на 20 долара за барел, пре пар месеци је достигла
рекордну цену од преко 135 долара за барел. Дакле, нафта је више
струко поскупела и све више је коришћена као средство притиска,
а што је посебно важно и као разлог за избијање ратних сукоба, па
и овог последњег рата у Ираку. Сједињене Америчке Државе као
глобална сила, желе да контролишу, да поставе своје снаге близу
најважнијих налазишта нафте која се полако исцрпљују. Предвиђа
се да ће за 40-50 година бити исцрпљене светске резерве нафте и
мораће да се прелази на нове енергетске изворе.
И онда се десила чудна појава. Француска је изабрана као зе
мља која је имала специфичне односе са иранским Шахом, да се у
њој, уз одобравање азила опозиционарима и уз прећутну подршку,
полако припрема терен за свргавање иранског шаха Резе Пахла
вија. Наиме, азил је дат иранском мули, односно верском лидеру
Хомеин
 ију, који је живео у Француској и полако припремао деста
билизацију Шаха. Француска је заштитила верског лидера и када је
процењено да је дошао тренутак за смену „извезла“ је Хомеинија
Ирану. Отпочела је иранска „Исламска револуција“. Уз помоћ мула
и фанатизованих верника свргнут је Реза Пахлави. Имам Хомеини
се устоличио на власти у Ирану, захваљујући умногоме подршци
Запада, у овом случају Француске, а која то сигурно није радила
без координације, сарадње и без договора са другим западним зе
мљама.
Иранског верског лидера имама Хомеинија и муле које и да
нас чврсто владају Ираном, западне земље дефинишу сада као
„империју зла“, дакле исте оне које су им помогле да дођу на власт.
У тој операцији француска држава као демократска земља запад
ног света имала је истакнуту улогу.
Да један случај не потврђује правило, сведочи и овај при
мер. Сједињене Америчке Државе су, пре и нарочито за време Со
вјетске интервенције у Авганистану, подржали талибански режим
у овој земљи. Та совјетска интервенција у совјетским очима је
била оправдана стварањем исламског режима који ће бити љути
73

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 65-86.

непријатељ Совјетском Савезу. По логици запречавања, односно
стварања пријатељских земаља у окружењу, савезничких уместо
непријатељских, Совјетски Савез је интервенисао у Авганиста
ну, сконцентрисао трупе и претрпео неуспех и био принуђен да се
посрамљен повуче из Авганистана. У то време покрет који је био
против тадашњег Совјетског Савеза, и који је ратовао против со
вјетских интервенционих трупа, су свесрдно и тајно помагале Сје
дињене Америчке Државе. Помагале оружано, достављајући му
најсавременије наоружање укључујући и чувене противав ионске,
најсофистицираније „Свингер“ ракете велике разорне моћи. Лан
сирајући их са рамена, тешко их је лоцирати или се од њих зашти
тити. Лансери мало већи од базуке, који имају савремене системе
за навођење и комуникације и ракете које, лансиране са рамена,
могу да скину било који модерни авион, чак до 10.000 метара ви
сине. Пошто су Руси интервенисали тамо са својим „сухојима“ и
„миговима“ и бомбардовали кампове талибанских јединица у рату
против свог непријатеља. „Свингери“ које су Американци бесплат
но доставили Авганистанцима, су служили да подрже савезнике
– талибане против супротног блока Совјетског Савеза. То је изгле
дало сасвим логично, нормално из угла гледања Сједињених Аме
ричких Држава, и њихове концепције запречавања, односно ства
рања „непријатеља мога непријатеља“ као мог пријатеља.
Међутим, шта се десило? После повлачења Совјетског Са
веза, који је неславно завршио ову авантуру, талибански режим се
окренуо против Сједињених Америчких Држава. По истој оној ло
гици као режим мула у Ирану, талибански режим се врло брзо пре
творио у оштрог и огорченог непријатеља Сједињених Америчких
Држава и Запада у целини. Не само да је постао непријатељ, већ је
дао и склониште и подршку међународним терористима Ал Каиде
који су извршили напад на Светски трговински центар, на мадрид
ски јавни саобраћај и многе друге. Дали су им подршку и склони
ште на авганистанској територији. Сједињене Америчке Државе
су сада у рату и стално присутне са својим савезничким снагама
у НАТО пакту на територији Авганистана, где покушавају да ис
корене талибанске борце и оне које пружају заштиту Осами Бин
Ладену и Ал Каиди. Међутим, шта је проблем? Што талибани уз
фанатизам и даље имају „Свингере“ које су им Американци дали.
Трећи пример се тиче рата у Вијетнаму. Својевремено су
Сједињене Америчке Државе, по истој логици, имале покрови
тељски однос према режиму Јужног Вијетнама, који је био проза
падни, проамерички. Режим Хо Ши Мина у Северном Вијетнаму,
био је просовјетски, прокинески – комунистички режим. И то је у
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политици запречавања довело до тога (када су се Французи после
неуспешног ратовања у Вијетнаму повукли), да су Американци,
у време Никсона, почели да интервенишу, и дошло је до великог
вијетнамског рата, у коме су Американци, користећи најсавреме
нија и најсуровија оружја, нарочито напалм бомбе и разне хемиј
ске агенсе, успеле да изазову преко милион људских жртава међу
Вијетнамцима, а било је и преко 50.000 погинулих Американаца,
што Америка својим властима никада неће да опрости. Стравични
злочини су извршени у циљу да омогуће да цели Вијетнам буде
прозападно, а антисовјетски организован, и да у Вијетнаму влада
капиталистички прозападни режим, уместо онога који се на северу
те вештачки подељене државе развијао и који је имао блиске везе
са Кином и Совјетским Савезом. У том рату, иако је изгледало да ће
Американци, као велика сила, потпуно уништити земљу и победи
ти вијетнамски народ, ипак се догодило, као што се обично догађа,
да је вијетнамски народ, иако је претрпео велика разарања и жртве,
победио. Американци су се повукли, и шта се десило после тога?
Два Вијетнама су се ујединила под једним режимом који је
био антизападно, социјалистички настројен, и који је самим тим,
по теорији запречавања, био наклоњен сарадњи са Совјетским Са
везом и Кином и другим социјалистичким земљама.
Дакле, читава операција стварања марионетског режима у
Јужном Вијетнаму, који би требало уз помоћ Америке да заузме
читаву територију и формира режим који ће бити савезнички са
Америком, окренула се у своју супротност.
Нови Вијетнам, који је сада у успону, постао је независан
али не прозападно оријентисан и не савезник са Америком. Данас
је, после свих ломова у међународним односима, Вијетнам незави
сна земља која гледа своја посла и убрзано се развија. Американци
су, после преговора са властима нове Републике Вијетнам, дошли
до мировног споразума, повукли се и сада покушавају да разви
ју односе сарадње. Вијетнам је постао врло важна дестинација за
„шрафцигер индустрију“ која, користећи јефтину радну снагу, пра
ви производе познатих светских марки. Са друге стране, Вијетнам
је, са добрим системом школства, постао важан извозник памети,
информатички обученог кадра који све више заузима важно место
у америчкој „силиконској долини“ и многим другим западним зе
мљама. На пример, Немачка стално проглашава да има потребу за
високо обученим информатичким кадровима, у области рачунар
ске индустрије и уопште свега што прати информатичку револу
цију и највише жели увоз тих кадрова из Индије и Вијетнама. Има
разлога за то. То су добри радници који немају превелике захтеве,
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значи могу да се задовоље и мањом платом од оне која припада тим
врстама кадрова на европском тржишту, а затим немају традици
ју синдикалног окупљања или протеста па нису дестабилизујући
елемент. Неће се десити, данас-сутра, да заједно са локалним син
дикатима иду на улице, тражећи повећање плате или побољшање
положаја. Због тога су они погодни и пожељни на тржиштима рада
развијених земаља, јер раде изванредно, дисциплиновани су, задо
вољни су платама које су боље него у њиховим земљама, врло су
везани за своју земљу и породичну традицију, шаљу дознаке у сво
ју земљу, а не закерају много, и нису им потреби изузетни услови,
ни стамбени, ни други, да би прихватили одређени посао.
Примера за доказ овој тези би могло да буде још много. Мо
гли би за примере да узмемо и земље Варшавског пакта, Пољску,
Чешку, Мађарску, у којима су некада Совјети створили марионет
ске режиме, а те су се земље окренуле против Совјетског Савеза,
и учланиле се у НАТО пакт. Дакле, марионетске творевине ство
рене да би запречавале доминацију или утицај супротног табора,
по правилу се, пре или касније, окрећу против интереса и утицаја
онога који их је створио и уместо пријатеља постају непријатељи
великог заштитника, а њихови се односи морају решавати сукобом
и најчешће ратом.
После свега напред изложеног постављају се оправдана пи
тања: Шта да раде и како да се понашају мале и средње земље?
Каква је њихова улога у међународним односима? Каква је улога
нација, региона, економских интеграција као што су ЕУ или друге
заједнице држава, у савременим међународним односима? Поку
шајмо да то сагледамо на примеру Републике Србије.

ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ
У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Десиле су се озбиљне промене у савременим међународним
односима од 1989. до данас. Од пада Берлинског зида, урушавања
комунистичког блока, до растакања познатих социјалистичких фе
дерација на европском тлу, неких на миран начин, неких, нажалост,
уз ратне сукобе, жртве и разарања. Чешка и Словачка су се раздво
јиле на миран начин, уз све ризике могућих губитака, али данас су
и једна и друга земља чланице НАТО пакта и Европске уније, уз
озбиљан и висок проценат годишњег привредног раста. Словачка
је, рецимо, међу чланицама Европске уније са највећим стопом ра
ста, преко 10% прошле године, што је изванредан резултат, Чешка
је на путу економског развоја, уз привлачење крупних инвестиција
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(напр. Фолксвагена“ који је откупио 100% акција „Шкоде“ и дру
гих западних индустрија), и развија се сигурно и брзо.
Неке земље, као што је Совјетски Савез као велика социјали
стичка федерација, су се распале, такође без великих ратних суко
ба, на њихову срећу. СФРЈ се, на жалост, као федерација распала,
уз велике људске жртве и разарања, уз грађанске ратове који су
уследили и уз све проблеме које смо имали.
После свега што се догађало има се утисак, сада са исто
ријском дистанцом, да су власти у бившој Југославији и власти у
творевинама које су настале после бивше Југославије, погрешно
схватале и тумачиле тадашње међународне односе. Као да су ти
процеси прошли мимо њих, а да нису били довољно схваћени,
нити се акција режима прилагођавала условима у савременим ме
ђународним односима. То је један од главних разлога недаћа које
су уследиле. Уз „теорије завере“ и заблуде да је истина на нашој
страни, да нам није потребна никаква медијска кампања, да смо ми
најјачи па ћемо некажњено интервенисати, јер би се тиме кршиле
норме међународног права, суверенитет, повеља Уједињених на
ција, Хелсиншки документ, и тако даље.
Међутим, морамо, гледати у будућност. Шта даље? Било је
залагања, неких назови мудрих политичара, да ми сада треба да, са
савезничким земљама, поведемо битку против глобализације која
је сурова и нехумана, која угрожава мале земље у развоју, која је
неправедна итд. Добро је да то нисмо радили, јер то само мега
ломански умови могу очекивати. Ако велике земље, са енормним
економским потенцијалима, као што је Кина (упркос томе што је
држава диктатуре пролетеријата, како пише у њиховом Уставу),
не ратује против глобализације и мондијализације, већ испуњава
услове за чланство у Светској трговинској организацији и избија
на четврто место у економском погледу у свету, зашто би се ми ис
турали да водимо ратове против глобализације. Уместо прагматич
не логике да се прилагодимо условима и видимо где највише може
мо да профитирамо, на бази наших адута? Да ли је то здрава храна,
туризам, вода, пољопривреда, органска или нека друга, или је то
добро школован и формиран кадар, који је, ипак, навикао на нижа
примања од западних, или је то привлачење страних инвестиција
тако што ћемо смањити порезе и сл. То је оно што преостаје земљи
каква је наша, да искористи своје потенцијале и да на томе гради
економски развој.
Дакле, на бази скупо плаћених искустава коначно треба да
извучемо праве закључке. Они би могли да се своде на то како ни
како не смемо ићи у изолацију јер се то не исплати, а то смо једном
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преживели. Ми треба да гледамо наше интересе и решавамо на
ше проблеме и то у циљу развоја ове земље, побољшавања услова
живота наших грађана и наше индустрије, нашег извоза, опоравка
привреде, развоја наше земље у целини и сл. Наравно, ако је пут
за побољшани живот у овој земљи пут европске интеграције, онда
треба да се трудимо да на том плану радимо, јер неке друге инте
грације, или савези, су мотивисани специфичним, себичним инте
ресима појединих земаља и могу се разумети тако, али никако не
могу бити трајно решење за нашу ситуац
 ију.
У сваком случају, једно од најгорих могућих решења је за
оштравање односа са свима и претварање себе у свесну жртву,
а стварање непријатељских или лоших односа са свима који нас
окружују. Поучени примерима других земаља које бране своје ин
тересе, на начин што територије које су им привремено одузете
или самопроглашене бране и не одустају од њих (као што је ки
неска политика према Тајвану, односно Формози, или као што су
неки други примери у историји), треба да истрајемо и да се држи
мо тога да је ово нелегитимна самопрокламована независност коју
никада нећемо признати. За коју ћемо се борити свим политичким
средствима, али то не значи да треба да уђемо у сукоб са земљама
које су из ових или оних разлога савезништва или тога што су под
великим притиском велике силе која диктира услове у међународ
ним односима прихватиле ту независност. Не би било добро да са
њима уђемо у непријатељске односе, прекинемо сарадњу или било
шта радимо на своју штету.
Осећај неправде која је учињена према нама стоји и треба га
показати. Треба принципијелно стално подвлачити да је међуна
родно право, као основа светског поретка или савремених међу
народних односа, озбиљно угрожено у овом случају. Али, то треба
ставити у контекст да новоформирани светски поредак, базиран на
кршењу међународног права, у нашем случају отвара море озбиљ
них проблема за низ других земаља.
Ту се отвара и други проблем. Руси нас подржавају у ставу
да ово није јединствен случај, већ преседан, који отвара Пандори
ну кутију и бреме проблема који ће се отворити овде и онде. Иако
Русима одговара да подрже Јужну Осетију да се прикључи Русији,
да подрже Придњестровље да се придружи Русији, истовремено
им то не одговара у случају Чеченије која може да тражи да се, по
истом принципу, одвоји од Русије. Дакле, то тумбање граница не
одговара чак ни онима који су наши савезници у овој ситуац
 ији.
Можда је решење организовање светске конференције о граница
ма, која ће реафирмисати улогу колективне безбедности или колек
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тивног фактора, па би то могли да предложимо уместо овог сада,
јер су Уједињене нације и Савет безбедности сасвим заобиђени у
решавању овог проблема. Компликована ситуац
 ија, али улога ма
лих земаља није само да следе и слепо поштују и владају се по су
гестијама најразвијенијих земаља, већ и да својом промишљеном
акцијом заштите своје интересе на најбољи могући начин, уз избе
гавање голгота и катастрофа, сукоба, рата и слично.
Постоји, међу војним аналитичарима, једно правило, препо
рука малим и слабијим државама по питању: Како да добијете рат
када сте мали, слабији од већих противника? Тако што га нећете ни
водити. Јер се показује да се рат не исплати. Ретко који рат је за
вршен тако што је онај најјачи остварио све своје интересе. Вијет
намски рат није завршио тако што су се Американци прославили и
остварили своје интересе. Совјетска интервенција у Авганистану
није се завршила тако што су Совјети победили и остварили све
своје циљеве. Рат у Ираку, који су Американци и савезници пове
ли, није се завршио тако што су победили и сада могу да се повуку
мирно и да знају да имају марионетски режим. Врло компликова
но питање шта ће, односно да ли могу да се повуку и оставе иза
себе хаос или да кажу да је све било узалуд. До сада је званично
3000 и нешто више погинулих америчких војника, а зашто? Који
је постигнути резултат? Земља у расулу, која ће се можда распа
сти на неколико делова и која ће стално бити у грађанском рату.
Акција подршке Албанцима на Косову да формирају своју државу,
у ситуацији када 25 милиона Курда живе у четири, пет држава на
Блиском истоку и када немају права да формирају своју државу,
већ турска војска прелази ирачку границу и убија Курде који на
њиховој територији, тамо у другој земљи, не може никако да се
правда. Дакле, за једне је одобрена самосталност, а Курди не могу
да формирају своју државу. Или Палестинци, који се толико дуго за
то боре. Народ који је пропатио толико, коме је одузета територи
ја (и који статистички нема неписмених). Школован, цивилизован
народ који има своју веру и обичаје и сл. који не може да оствари
право да поврати своју државу, на једном делу територије која му
је одузета, уз истовремено помагање Албанцима са Косова да фор
мирају другу албанску државу на балканском тлу и да ставе шест
звездица на заставу, што наглашава претензије да је у свих шест
држава у којима живе Албанци, на овом тлу, присутна иста идеја, а
то је Велика Албанија.
Такав двоструки аршин у односу према једном проблему не
може дуго да траје. Резултираће сукобима. И онда ће светски по
лицајац морати да шаље своје војнике да интервенишу. Сада је ре
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шио да повуче своје војнике са Косова и да их замени европским
војницима. Јер када инсистирате да је Косово европски проблем,
изволите, решавајте га. Пошаљите своју мисију, па решавајте, а ми
имамо посла у неким другим подручјима и повућићемо наше вој
нике да их пошаљемо у Авганистан, Ирак или негде другде. Међу
тим, та непринципијелност ће изазвати низ проблема у подручјима
где Американци могу да интервенишу. Да пошаљу снаге из хума
нитарних, или других разлога.
Негде неће моћи да интервенишу, као што је то случај са под
ручјима из азијског дела бившег Совјетског Савеза. Постоји пра
вославна јерменска већина у Нагорном Карабаху, подручју које се
налази усред претежно муслиманске земље Азербејџан, а за кому
никацију са Нагорно Карабахом постоји само дозвољени уски ко
ридор, освојен после азербејџанско-јерменског рата (успостављен
уз посредовање руске војске). Нагорно Карабах и даље захтева да
формира своју државу, попут Албанаца са Косова, која ће бити сје
дињена или у братским односима са суседном Јерменијом. Посеб
но с обзиром да су православци исте нације, порекла и традиције
који имају своје манастире, цркве, исти језик и културу. Јерменска
црква је, успут да напоменемо, најстарија православна црква на
свету, из трећег века нове ере. Дакле, ако тамо избије проблем, Ру
си ће морати да се укључе у његово решавање. А преседан Косова
ће важити свуда. И ту би Руси подржали Нагорно Карабах да се
одвоји, али шта ћемо са Чеченијом, која је муслиманска, у саставу
Русије, а која жели да се одвоји? Чечени ће резоновати на бази ко
совског преседана: „Па, кад ови Албанци са Косова могу, зашто ми
не можемо? Зашто за нас не важи то правило?“ Дакле, то су опасни
преседани који прете да угрозе читаву потресену и дестабилизова
ну конструкцију савремених међународних односа, који више нису
засновани на равнотежи силе и страха, већ су препуштени на ми
лост интервенисања и владања једне силе.
Концептом Европе региона више неће бити толико важно
да ли припадате Трансилванији, Поморављу, Подунављу, турском
или грчком делу Кипра, јер су сви ови региони чланови Европске
уније, па ће се тај проблем смањити или ублажити. Потенцијални
проблеми, као што је могући распад Белгије или осамостаљење
Баскије и Корзике, ће се решавати у породици, с једне стране рела
тивизирањем граница, с друге стране убрзаним економским разво
јем, где ће чињеница да боље живите и да сте у ЕУ, бити важнија од
тога ко сте и ком региону припадате. То, наравно, не подразумева
губитак националног и културног идентитета дражава и региона.
Можда је то решење које би нас могло лишити ових проблема. Ни
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ко од наших политичара то није потенцирао, а сада иницијатива
долази од стране Чешке која каже: „Дајте да направимо „стендбај“,
или замрзнемо питање решења статуса Косова све дотле док За
падни Балкан, односно Србија са Косовом и све ове околне државе
укључујући и Албанију, не уђу у Европску унију убрзаним тем
пом.“ Убрзаним темпом – то значи за десетак година.
Али, претпоставка је да ће уласком у економску и политич
ку интеграцију каква је Европска унија, престати тензије између
етничких група јер ће сви имати етничке групе, различите делове
који ће живети боље и у заједници кроз Европску унију решавати
те проблеме. Што опет не искључује да се такви проблеми поја
вљују изван граница Европске уније, у бившем Совјетском Савезу
и другде.
Како избећи те проблеме у будућности? Пре свега сазнањем
да се све у животу може решити компромисом, а не ратом. Зато је
потребно мењати много у главама сваког грађанина, нарочито по
литичара. Потребно је много уздржавања и самоконтроле у свако
дневном животу, да се искрсли проблем реши компромисом. Ком
промис је оптимално могуће решење између максималних захтева
противника. У свим англосаксонским или западним земљама се
компромис сматра изузетно позитивним чином, а само се код нас
сматра срамотом. Такво размишљање онда води у сукобе и ратове
између појединаца, али и држава.
Рецимо, у Европској унији је важно правило да се само кон
сензусом доносе одлуке па је то изазивало велике блокаде. Довољ
но је да једна држава каже не и онда сви морају да поново прего
варају, иза затворених врата и давањем неких уступака промене
став, па су онда у ЕУ покушавали да то измене Уставом. Одређена
су питања за која је потребан консензус, а све остало на прегласа
вање. Али, пројекат европског Устава није прошао на референду
мима у Француској и Холандији. Сада се, уместо њега покушава
да регулише даље ефикасно функционисање ЕУ, ратификацијом
Лисабонског споразума који је преузео основна решења из нацрта
неусвојеног Устава.
Погледајмо реперкусије таквог принципа одлучивања на
примеру проблема са којима се суочава суседна Република Маке
донија. У НАТО пакту је важећи принцип одлучивања само и ис
кључиво консензус. И због тога се предвиђало да ће Македонија
тешко ући у НАТО пакт на Самиту у Букурешту, у априлу 2008, јер
ће Грчка ставити вето, ако се не договоре о будућем имену ове др
жаве. Знало се да Македонија неће да прихвати једно од пет пред
ложених имена: Република Скопље, Македонија Скопље, Скопска
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Македонија, Нова Македонија и Северна Македонија. Све то гра
ђанима и властима у Македонији делује као атак на национално
достојанство. Из Грчке перцепције свако проглашавање Републике
Македоније, кад и они имају Северну Грчку која се зове Македо
нија, може кроз 10 или 15 година да изазове сепаратиситчке про
блеме карактеристичне за Балкан. Јер ако Македонци наставе да
инсистирају искључиво на имену Република Македонија, онда не
ма компромиса. До сада Грци прихватају да се ова земља још увек
зове Бивша Југословенска Република Македонија, што је такође
увредљиво за Македонце. Међутим, мораће да се нађе компроми
сно решење или ће Грчка ставити вето, сваки пут када сер покуша
пријем Македоније у НАТО или ЕУ. На велико разочарење наших
пријатеља из Македоније, напретка по овом питању, па и у процесу
њиховог учлањења у НАТО и ЕУ још увек нема. Без компромиса
тешко да ће га и бити.
Поставља се питање која је позиција малих и средњих зема
ља, каква је наша, у констатованој глобализацији међународних
односа у целини? Како те државе треба да се поставе у глобали
зацији међународних односа где је видљива хегемонија једне гло
балне силе у тим односима? Покушаћемо да дођемо до закључка,
иако се ради о појавама које су у току и не могу се анализирати са
историјске дистанце како би се објективно, непристрасно могло о
њима просуђивати. То је ризик са којима се суочава сваки аналити
чар актуелних међународних односа.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Може се закључити, да мале и средње земље не могу само да
се беспоговорно понашају по налозима главних играча или стоже
ра међународних односа, како би то рекао Бжежински. Разумљиво
је да се, с обзиром на своју политичку, војну и економску снагу, оне
не могу супротставити процесима глобализације, који захватају и
премрежавају читав свет и стварају односе сложене међузависно
сти држава.
На основу досадашњих искустава се може закључити да
мале и средње земље морају да воде врло прагматичну политику,
засновану на добро промишљеном националном интересу. Дакле,
уместо да се истичу у први план као борци против глобализације,
а самим тим на маргини процеса од којих зависи економски развој
тих земаља, побољшање услова живота и животног стандарда ње
них грађана, односно да као противници ризикују да буду под санк
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цијама, сугерише се да би мале и средње земље требало да добром,
промишљеном политиком заснованом на националним, економ
ским, политичким и војним интересима, пронађу своје адекватно
место у процесима глобализације. Да на бази својих компаратив
них предности и могућности, профитирају од позитивних аспеката
глобализације највише што могу, како би искористили могућности
које глобализација нуди за убрзани, економски и други развој. Уко
лико су предности одређене земље – високо развијена, школована
и квалитетна радна снага и потенцијал, а са друге стране релативно
ниска или нижа цена рада у односу на високо развијене земље, то
је објективна компаративна предност тих земаља. Због тога би се
високо продуктивне и високо профитне гране индустрије из разви
јених земаља, захваљујући ниској цени рада, а квалитетној радној
снази, селиле из својих матичних земаља у ова подручја и оснива
ле своје филијале или инвестирале у развој профитабилних инду
стрија, погона и сектора у земљама о којима се ради.
Та логика и филозофија развоја се најбоље показује на при
меру Ирске, која је од земље извознице радне снаге данас постала
једна од најразвијенијих земаља Европске уније. Ирска је, у време
великих сеоба, лиферовала армију имиграната у Америку. Они су,
због ограничених економских потенцијала земље која је географ
ски и климатски тако ситуирана, без повољне климе за производњу
пољопривредних култура (осим производње кромпира и јечма И,
на бази њих, вискија и пива), без великих сировинских потенција
ла за развој прерађивачких индустрија, напуштали домове, осваја
ли Америку и тамо проналазили посао и срећу. Због тога што је,
различитим мерама економске политике, стимулисала стране ин
веститоре да улажу у најпрофитабилније гране индустрије, а то је
информатичка индустрија, што је извршила реформу система шко
ловања, где је чак и средња школа постала обавезна и бесплатна,
у којој је ставила акценат на школовање кадрова за информатичку
индустрију и што је цену рада замрзла на одређеном нивоу Ирска
је постала интересантна за инвеститоре из англосаксонског света.
То је пример за проучавање, како једна мала земља, са скром
ним природним и сировинским потенцијалима, може да израсте у
земљу која има преко 40.000 евра националног дохотка по глави
становника. Тиме је Ирска претекла низ других земаља које имају
природне потенцијале да могу да развију рибарство и пољопри
вредну производњу и друге привредне гране, а она је од крша, ка
мена и хладног мора, направила овакав бум у економском погледу.
Низом прописа, са једне стране, одрицањем од евентуалних проте
ста и штрајкова у земљи, замрзавањем плата, стимулисањем штед
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ње, а са друге стране, форсираним усмеравањем школства и обра
зовања ка производњи високо стручних кадрова и ниском ценом
рада, Ирска је показала како мала земља може да искористи пред
ности глобализације. Уласком страних инвестиција, у Ирској су се
сместили највећи погони „Интела“ за производњу микрочипова,
затим „Googl-а“ и других „чистих“ индустрија којима су битни не
„цигла и малтер“, већ ум и висока стручност за производњу софи
стицираних елемената у које је уграђен најквалитетнији рад и који
доносе велике профите. Данас, нажалост, светска економска криза
тресе и Ирску, али још више друге мале и средње земље.
Дакле, интерес малих и средњих земаља је да се ослоне на
своје потенцијале и компаративне предности, да различитим мера
ма унутрашње, економске и друге политике, стимулишу развој ин
фраструктуре, квалитетне и квалификоване радне снаге и области
у којима могу да постигну боље резултате и на бази тога нађу своје
место у међународној расподели, без баријера и граница. Значи да
се укључе у процесе глобализације у сопственом интересу. Пона
вљам, уместо политике затварања или издвајања из процеса гло
бализације, да се укључе у све токове савремених међународних
односа у сопственом националном интересу.
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THE POSITION OF SMALL AND MEDIUM COUNTRIES
IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS,
WITH A SPECIAL VIEW ON REPUBLIC OF SERBIA
Summary
What is the position of small and medium countries, and what
is our position in the globalization of international relations? Is ma
king alliances and ‘hiding under the umbrella’ of the big the only way
of protection of national interests? What is the destiny of the so called
marionette regimes in history and today? Is there a place for the inde
pendent position and protection of small countries’ national interests
in the stated globalization of international relations? Is isolation from
globalization processes the solution, or it can be found in joining those
processes in a country’s economic and political interest? What are other
small and medium countries’ experiences? The position of Serbia in
contemporary international relations.
Key words: Small and medium countries, the main subjects of international
relations, the position in international relations, complex inter-re
latedness, the relation to the world powers, sovereignty, alliances,
protection of national interests, regional cooperation, small coun
tries in the process of globalization
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ДИМЕНЗИЈЕ ЕКОНОМСКЕ
КРИЗЕ У СРБИЈИ1)
Резиме
Србија има читав сет проблема. Они се огледају у великим
проблемима са корупцијом, у нерешеним политичким тешкоћама,
у лошој економској ситуацији.
Низ фактора озбиљно прети да угрози стање у економској
сфери. То су страх од: инфлације, дефицита платног биланса, ве
ликих спољних и унутрашњих дугова, политике девизног курса,
изузетно ниског нивоа инвестиција, растућег буџетског дефицита,
немогућности раста извоза и сервисирања дуга, незапослености,
сиромаштва, социјалне неједнакости и сл. Највећи проблеми са ко
јима се Србија суочава јесу висок ниво корупције, неефикасна др
жавна бирократија, политичка култура елите.
Стога се мора одлучно и истрајно радити на обуздавању ин
флације, смањењу јавне потрошње, чвршћој фискалној, оштријој
монетарној и строжијој политици дохотка, озбиљној структурној
реформи реалног, то јест привредног сектора, али и државног сек
тора.
1)

Овај рад је део истраживања на пројекту Србија и Европа - економске анализе и прог
нозе, евиденциони број 149038, који финансира Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије.
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УЗРОЦИ КРИЗЕ
Србија је у дубокој економској кризи, која ће потрајати још
низ година. Настојања експертских елита на власти у Србији да
прикажу како је узрочник за такво стање у земљи управо светска
економска и финансијска криза је апсолутно нетачно. Пре би се
могло рећи да се глобална криза користи као “параван” иза кога се
покушава сакрити неспособност и неодговорно понашање економ
ских експерата који воде Србију у суноврат.
Глобална финансијска и економска криза нема велики степен
сигнификантности на српску привреду и уопште на дубину кризе у
њеном реалном и екстерном сектору, већ је за то искључиви кривац
погрешна макроек ономска политика која се водила у Србији.
Финансијска криза, која је крајем 2008. године наступила,
није настала прво и само на америчком тлу и најпре њега уздрмала
а касније се пренела и на остали део света, како то покушавају неки
економисти представити, већ се она истовремено манифестовала и
уздрмала Америку и Европу, али су узроци кризе различите приро
де. Стога теза да је криза кренула из Америке, а затим се прошири
ла на остали део света, није тачна.
Финансијска криза на америчком тлу настала је на основу
неконтролисаних прекомерних шпекулација, надувавања цена не
кретнина, презадуживања на кредитним картицама, када су банка
ри са Wall Street-а због дугова од једног билиона долара довели до
економског краха скоро цео амерички систем. Другачије речено,
криза у Сједињеним Америчким Државама је створена због вође
ња погрешне политике да се кредити и зајмови дају свима, чак и
оним најсиромашнијима. Најсиромашнији су добијали кредите за
некретнине иако се знало да они те кредите неће моћи отплаћива
ти. Тако су камате расле, приходи су се смањивали, те је криза била
неизбежна.
Међутим, криза у Европи је настала због тога што су се кре
дити давали сиромашним државама, а не сиромашним појединци
ма као што је то био случај у Америци. Ефекат и у првом и у дру
гом случају – америчком и европском – испољио се истовремено
као глобална финансијска криза2).
2) Видети Грк С, Србија у вртлогу економске кризе, Криза и глобализација, Институт дру
штвених наука, Београд, 2009. стр. 335.
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За насталу ситуацију највећу одговорност сноси држава од
носно финансијске институције, искључиво због вођења својих
погрешних политика, јер су неконтролисано давале кредите зна
јући да дужници неће моћи да врате своје дугове, односно нису
контролисале податке о кредитној способности отплата дуга поје
динаца или компанија, као и о кредитном рејтингу земаља.
Ризик за отплату кредита у регији расте, па би нови вал кри
зе могао запљуснути банкарски сектор. Према неким пројекцијама
око 40 посто кредита у регији неће бити отплаћено. Подаци Roland
Bergera3) показују да су само аустријске банке издале зајмове реги
ји у вредности 70 посто бруто домаћег производа (ГДП-а) матичне
државе. Наиме, процењује се да би Raiffeisen bank и Erste bank мо
гле у кризи изгубити и до 40 посто укупног капитала, због ризика
од отписа кредита у регији. За очекивати је да банкарски сектор у
средњој и источној Европи неће остварити никакав раст у 2009.
години.
Банкарски сектор и сектор трговине не може да се опорави за
две године, како то прогнозирају неки економисти. Пошто ће кри
за потрајати много дуже и имаће дуготрајне последице, које ће у
потпуности трансформисати тржиште потрошачких кредита наро
чито у земљама средње и источне Европе, па треба очекивати да ће
то утицати на пад профитабилности од чак 20 посто. То би могло
довести до великих конфликата између чланица Европске уније и
Европске комисије.
Србија иако није чланица ЕУ она јесте у Европи, па као таква
не може а да не реагује на будућа дешавања и промене на европ
ској финансијској сцени. Тим пре што је Србија задужена земља
по кредитима у регији, мада домаћи експерти упорно тврде како
земља још увек није високо задужена и покушавају на све начи
не да придобију међународне финансијске институције како би се
даље задуживали. То је начин да поједини политичари и финансиј
ски олигарси продуже своје битисање на власти, покушавајући да
светску кризу представе као узрочника кризе у Србији, која се сиг
нификантније манифестовала крајем 2008. године, те њу прикажу
као основни узрок наглашено лошег економског стања у Србији.
То је јако непрофесионално радити. Зашто?
Проблеми светске економије немају толико велики сигнифи
кантан значај на тоталну економску дисхармонију у којој се Србија
нашла већ током 2008. године. Криза у Србији је наступила далеко
пре избијања финансијске кризе на светској сцени. Зато “скрива
3)

Извор: Глобус, 24.04.2009, стр. 35.
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ње” вођења погрешне макроекономске политике у протеклим го
динама од стране домаћих експерата иза америчке финансијске
кризе је недопустиво. Ради тога што Србија нема директне и ја
ке економске односе са земљама које је глобална криза погодила.
Другим речима, Србија нема значајнији извоз у Америку, а ни бан
ке са овог нашег простора нису улагале у америчке вредносне па
пире. Пад америчког тржишта вредносних папира и пад америчког
увоза није имао директни негативни утицај на финансијско а ни на
робно тржиште у Србији. Искључиви кривац за кризу у Србији су
експертске елите које су својом погрешном економском и монетар
ном политиком допринеле разарању економског ткива земље упр
кос великом кредитном задуживању државе.
Дакле, морамо бити свесни чињенице да би се Србија, и без
глобалне финансијске кризе, суочила са економском кризом прои
зашлом изнутра, јер су сви макроекономски параметри током 2008.
године указивали да ће рецесија у земљи попримити дубоке и да
лекосежне последице. Србија је већ крајем 2008. године ушла у
рецесију.

УВОД У ПРИВРЕДНИ СЛОМ
Криза реалног сектора у Србији ушла је у поодмаклу другу
фазу. Најгора фаза ће тек да уследи. Привреда Србије ће се наћи у
турбулентном колапсу. Требаће године и године да прођу како би
се Србија почела извлачити са дна рецесионог мрака.
Сценарио развоја кризе у Србији је доста сложен. Драсти
чан пад индустријске производње, пресахле инвестиције и погре
шна политика приватизације само су неки од фактора који су, уз
деловање погрешне макроекономске политике, Србију довеле на
недопустиво низак ниво привредне активности. У наредном раздо
бљу ће због тотално несређеног привредног амбијента, корупције,
криминала, непоштовања закона, спољних и унутрашњих дугова и
процвата сиве економије, бити изузетно тешко одржавати макрое
кономску стабилност у земљи.
Већ на почетку 2009. године испољили су се сви проблеми
у одржавању макроекономске равнотеже. Разлог је што је током
2008. године почела да “пресушује” инострана финансијска подр
шка, приватизација се одвијала на веома проблематичан начин, па
је она чак и заустављена, политичке партије су водиле економску
политику, па су очекивања која је давала влада Србије постала из
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неверена. Генерално посматрајући, све то је утицало да привредна
кретања у Србији буду изразито лоша.
Забрињавајуће економске вибрације које утичу на неповољ
не макроек ономске показатеље су: пад привредне активности од
носно драстичан пад индустријске производње4), пад ГДП-а, пад
трговине на мало, инфлација5), слабљење националне валуте, све
вечи број незапослених6), нарастајуће сиромаштво, растући буџет
ски дефицит, растући спољнотрговински дефицит7) и почетак от
плате спољних дугова.
Уопште, целокупна економска ситуац
 ија у Србији поприма
забрињавајуће размере. Привреда Србије је пред колапсом. При
вреда Србије доведена је у стање дубоке трауматске депресије.
Разлог за овакво алармантно стање у привреди треба тражити у
порасту неликвидности односно у раширеној пракси неплаћања
дугова грађана, предузећа и државе. Узроци који су довели до ова
квог стања неликвидности у земљи су следећи.
Први узрок се налази у паду производње и прихода, због чега
предузећа нису у могућности да покривају трошкове пословања.
4) Индустријска производња у Србији у априлу 2009. године је била 21,1 одсто мања не
го у истом месецу 2008. а у поређењу са просеком у 2008. години била је мања за 22,1
одсто. У прва четири месеца 2009. године у односу на исто раздобље 2008. године забе
лежен је пад индустријске производње од 17,8 одсто.
Ако се у рачуницу укључи индустријска производња малих предузећа, тада је у апри
лу 2009. године индустријска производња у поређењу са просеком из 2008. године код
укупне индустријске производње мања 22,2 одсто, а код прерађивачке индустрије 22,0
одсто. (Извор: Републички завод за статистику, доступно 29.05.2009. године).
5) Цене на мало у Србији у мају 2009. године повећане су за 10,4 одсто у односу на исти
месец 2008. године, а у односу на децембар 2008. године веће су за 8,7 одсто. (Извор:
Републички завод за статистику, доступно 29.05.2009. године). Цифре о инфлацији ме
рене према методологији Европске уније (у време кад је писан овај рад још нису биле
познате) биће веће од овде наведених, због тога што се према методологији ЕУ инфла
ција мери на бази просечне промене малопродајних цена роба и услуга за личну потро
шњу, а укључује и цену изнајмљивања стана, финансијске услуге, услуге образовања и
угоститељске услуге.
6) У Србији је у јануару 2009. године било незапослено 736.816 људи. (Извор: Национална
служба за запошљавање, доступно 27.02.2009. године). Но, чињеница је да број незапо
слених расте из дана у дан.
7) Србија је у прва четири месеца 2009. године имала спољнотрговински дефицит од
1895,4 милиона еура (или 2484,7 милиона долара), што је 29,4 одсто (или 39,0 одсто)
мање него у истом прошлогодишњем раздобљу. Укупна спољнотрговинска размена у
прва четири месеца 2009. године, у односу на исто раздобље претходне године, је опала
за 26,1 одсто, односно на 5,36 милијарди еура (или за 36,2 одсто односно на 7,03 мили
јарди долара). Извоз је смањен за 24,3 одсто на 1,73 милијарди еура (или за 34,6 одсто
на 2,27 милијарди долара), а увоз је смањен за 27,0 процената односно на 3,63 мили
јарди еура (или за 37,0 одсто на 4,76 милијарди долара). (Извор: Републички завод за
статистику, 29.05.2009. године).
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Срж проблема неликвидности је што српска привреда има
1.300 милијарди динара акумулираних губитака односно 13 мили
јарди еура8), а као последица тога је 1.500 милијарди динара узе
тих кредита од чега је чак две трећине краткорочних. Ти кредити
доспевају, а велики број предузећа нема новца да их врати, па их
дугови напросто гуше. Средином марта 2009. године предузећа су
дуговала 2,4 милијарде еура9). Дугови предузећа и даље расту, а не
ликвидност српских фирми прети да потпуно блокира финансијске
токове у привреди.
Проблем неликвидности добија и другу димензију. Пошто
предузећа немају новац на рачунима10) због застоја наплате она
књиже огромне губитке и нису у могућности да исплаћују зараде
укључујући и високе стопе пореза и доприноса као и остале да
жбине својим запосленим радницима. Резултат таквог стања јесте
отпуштање радника. Са растом незапослености се увећавају и не
плаћања дугова грађана.
Други узрок неликвидности су велике компаније које имају
монополски положај на тржишту, па као такве користе своју еко
номску позицију и не плаћају рачуне добављачима односно мањим
компанијама. Ради тога су највећи губитници мале компаније и по
једина предузећа којима дугују трговци, а такође и она предузећа
која зависе од државних компанија с природним монополом, али и
од приватних компанија које су монополисти на тржишту. Ради се
о томе да предузећа с монополским положајем на тржишту кори
сте све веће продужавање рока плаћања доспелих фактура након
њихова доспећа. Тај фактор продужавања рока плаћања утиче на
растућу неликвидност. Будући да се мање подмирују фактуре при
ватних добављача у прорачун односно буџет улази све мање новца,
а тиме се уједно и одгађају обавезе плаћања ПДВ-а, па то ствара
мултипликативне погубне ефекте на целокупну привреду. Непла
ћање регуларних обавеза од стране великих ланаца постаје алар
мантно. Наиме, велики ланци дугују добављачима 1,3 милијарде
еура, и то се односи на неизмирена дуговања од преко 60 дана, па
чак неки трговински ланци нису измирили свој дуг ни у периоду
од годину дана.
У свим земљама, у којима се поштује регулатива, уколико
дужник не плати своју обавезу у року од 60 дана над њим се по
8)

Извор: Ранковић Ј., Борба, 9-10 мај 2009. стр. 4.

9)

Извор: Борба, 17. март 2009. стр. 1.

10) Рачуни 59.216 српских фирми на дан 13. март 2009. године били су блокирани ради
дуга домаћим предузећима и институцијама за 220 милијарди динара.
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креће стечајни поступак. У Србији у којој се закони не поштују
дозвољено је да привилеговани монополисти тим новцем купују
фирме и земљишта у земљи и иностранству. Ако се не уведе ред
у овој области већина предузећа у Србији која снабдевају велике
трговачке ланце ће банкротирати. Најугроженија су предузећа која
се баве прехраном, јер више од 90 одсто тих предузећа са великом
тешкоћом успева да наплати своју робу, или је уопште не наплати.
Највећи купци су велики трговински ланци, с тим што неки од њих
због концентрације власништва у више купљених предузећа моно
полистички условљавају добављаче како у погледу рока плаћања,
тако и висине рабата које ови морају да им дају. Зато су најугроже
нија мала предузећа, јер она не могу утицати ни на монополисте
а ни на правосуђе, будући да иза њих не стоје политички моћни
појединци. Једини начин да држава дисциплинује компаније моно
полисте и остале дужнике је да их отера у стечај.
Трећи узрок неликвидности је држава, јер она обавезе не из
мирује на време због слабог пуњења буџета.
У државном сектору најлошије је стање у јавним и комунал
ним предузећима, због огромног броја запослених, гомилања сред
њег и високог менаџмента доведеног по партијској линији, који по
правилу имају енормно високе плате у укупним приходима. Дру
гим речима, генератор неликвидности су државни службеници са
изузетно ниском продуктивношћу.
Стање економске депресије у земљи је рефлексија пре све
га хипертрофиране државне потрошње. Стога приоритет владе
Србије мора бити осигурање ликвидности државних предузећа и
државе јер је то основни предуслов за отпочињање нормализаци
је функционисања привреде. До скоро је све могло функциониса
ти због јефтине туђе акумулације. Раније је кризу неликвидности
било могућно решити великим иностраним задуживањем државе.
Сада се ситуација променила. Будући да је финансијска криза уз
дрмала скоро цео свет извори свежег новца су ограничени и доста
скупи, односно трансфер страног капитала је све мањи а новац је
све скупљи, па решење да се преживљава на бази туђе акумулације
постаје велико ограничење. Ситуација се прилично компликује јер
држава мора обезбедити велику “инфузију” свежег новца из ино
странства за плаћање својих дугова. Рате за отплату српског дуга
расту брже од националног дохотка, па се нови кредити користе за
плаћање старих дугова уместо за производњу.
Генерално посматрајући, проблем неликвидности у Србији
се не може решити без институционалних реформи и стриктног
поштовања законске регулативе. Потребно је донети Закон о оба
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везним роковима плаћања, који би се односио на све субјекте, од
државног и локалног буџета, до сваког појединачног предузећа. По
том Закону би сви тржишни субјекти морали плаћати рачуне у ро
ку од 60 дана. Ради тога се препоручује оснивање посебне финан
сијске агенције, која би евидентирала сва потраживања и рокове
доспећа. За ту сврху посебан финансијски суд би решавао могуће
спорове око потраживања. Такође, све би велике компаније морале
прећи на тзв. електронску фактуру, ради лакше контроле и плаћа
ња тих потраживања. Дакле, скраћивање рокова плаћања и њихово
свођење на 60 дана није могућно без изградње целовите инфра
структуре и без поштовања закона.
Досадашњи модел потрошње престао је да даје резултате.
Више је него очито да се држава и појединци више неће моћи у
недоглед задуживати у иностранству, а такође ни трошити изван
својих могућности. Држава и јавни сектор ће морати своју потро
шњу смањити на оквире које привреда Србије може финансирати.
Ефекти таквих рестрикција у потрошњи тек ће се осетити након
коренитих реформи јавног сектора, које ће се морати спровести.
Дугорочно решење неликвидности налази се у свеобухватним
структурним реформама јавног сектора.
Али реформа се не може спровести без успостављања фи
нансијске дисциплине у Србији која подразумева стриктно пошто
вање закона. То значи да без обзира о ком моћнику или финансиј
ском олигарху у земљи је реч он мора кривично да одговара због
неплаћања рачуна у предвиђеном року као и у случају издавања
вредносних папира без покрића.
Пошто је влада Србије постала свесна чињенице да је си
туација у земљи постала гора него када је договорен аранжман са
ММФ-ом, она је да би ублажила ефекте неликвидности у земљи
донела други пакет11) привредних мера који је био изнуђен. У сти
мулативном пакету12) мера за ублажавање негативних ефеката при
вредне кризе, који је влада Србије почела да примењује средином
маја 2009. године, предвиђено је око 80 милијарди динара кредита
за ликвидност предузећа, док укупна вредност тог подстицајног
пакета износи око 180 милијарди динара. Предвиђено је да она
предузећа којима је потребан свеж капитал могу да позајме укупно
11) Пакет је усвојен на седници владе 07. маја 2009. године.
12) У овом пакету по први пут се помињу повољни потрошачки кредити за куповину грађе
винског материјала, а и дозвољен је двоструко већи износ кредита за извознике.
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80 милијарди динара субвенционисаних кредита за ликвидност уз
повољне камате13).
Међутим, постоји велика бојазан да ће државу у тешку си
туацију довести мере владе које се односе на појачавање кредита
за ликвидност и инвестиције и знатно ниже камате, што у сушти
ни значи више јефтинијег новца привреди. Истовремено примена
ових мера као и финансирање Коридора 10 и инсистирање на одр
жавању стабилног динара могло би да доведе до још већег пада
привредне активности.
Индустријска производња у Србији се смањује по веома ви
сокој стопи од 20 одсто на годишњем нивоу. Извоз је једва нешто
већи од 20 одсто бруто домаћег производа. Ово је последица во
ђења погрешне политике односно недоследне либерализације и
политике курса. Заправо, политика курса динара каква се водила
погодовала је увозничким лобиима и стварању њихових профита
због прецењеног динара. Вођење политике прецењеног динара и
даље ће промовисати увозне робе и неће одговарати домаћим изво
зницима, али ће такође отежати и позицију онима који су кредитно
задужени.
Уколико привредни пад буде у негативној зони од пет од
сто тада ће се морати активирати мере које предвиђа аранжман са
ММФ-ом, а оне се односе на смањење номиналних зарада и по
већање стопе пореза на додату вредност јер ће се у случају даљег
смањења бруто друштвеног производа смањивати јавни приходи.
То онда захтева још већу штедњу у трошковима односно расходи
ма названу “стезање каиша”.
Чињеница је да се привременим мерама које предвиђа аран
жман са ММФ-ом, као и “пакетима” мера које влада Србије до
носи, не могу дуготрајно решавати проблеми привреде. Ради то
га што је изузетно велики број српских предузећа у атрофираном
стању, па ће упркос привременом “упумпавању” новца она и даље
13) За кредите са девизном клаузулом камате износе три одсто годишње, уместо дотада
шњих 5,5 одсто, док се динарски кредити за ликвидност привреди одобравају по камат
ној стопи 10,5 одсто годишње, што је мање од референтне камате Народне банке Србије,
која тренутно износи 13 одсто. (Претходно је 22. априла 2009. године НБС снизила
референтну каматну стопу са 15 на 14 одсто. У настојању да се ублажи даљи пад при
вредне активности НБС је 08. јуна 2009. године смањила референтну каматну стопу са
14 на 13 одсто. Монетарни одбор НБС очекује да са овом мером смањења референтне
каматне стопе постепено падају банкарске камате. Али треба подсетити да на висину
камате утиче инфлација и ризик пласмана).
Допуном пакета повећан је лимит за средња предузећа извознике, који могу да позајме
укупно милион еура кредита, а дуплиран је и износ зајмова за велика предузећа изво
знике, и то на четири милијарде еура. Камате на кредите које предузећа могу да позајме,
како би репрограмирала своје дугове, износи 4,9 одсто годишње. Укупна сума кредита
из Фонда за развој, за мала и средња предузећа, износи око 15 милијарди динара, а ка
мата на те зајмове је од 0,5 до 2,5 одсто годишње.
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бити неефикасна, неконкурентна, затворена за докапитализацију и
ушушкана у неекономске или политичке баријере.

НЕОДРЖИВИ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ДУГОВИ
Способност земље да отплаћује дугове зависи од степена за
дужености, стопе раста, прилива директних страних инвестиција и
прихода од приватизације. Тренутно стање у Србији је такво да је
стопа задужености висока, стопе раста далеко испод очекиваних,
директна страна улагања занемарива, а приходи од приватизације
врло скромни, па због тога способност отплате дугова драстично
опада. Стање у Србији наговештава неизбежне дужничке пробле
ме, који ће у раздобљу које долази постати још израженији, јер
спољни дуг14) земље расте.
Земља би могла у скорој будућности да се суочи са пробле
мом сервисирања дуга јер иностране обавезе почињу да доспева
ју на наплату већ ове године. Криза у рефинансирању иностраних
обавеза ће се манифестовати од 2010. до 2015. године.
У оквиру спољног дуга Србија углавном има повучене, а
неотплаћене зајмове међународним финансијским институција
ма15) – Светској банци, Европској банци за обнову и развој, Европ
ској инвестиционој банци, Банци за развој Савета Европе и обавезе
сервисирања репрограмираних дугова према Париском и Лондон
ском клубу поверилаца.
Србија у 2009. години мора да врати укупно са каматом дуг
нешто мањи од 1,88 милијарди еура16). То су дугови домаћих и ино
страних кредитора који за наплату доспевају у овој години. Укупно
стање репрограмираног дуга према државама повериоцима у окви
ру Париског клуба износи нешто више од 2,21 милијарду долара.
Ове године доспева за плаћање17) укупно 197,3 милиона долара од
14) Спољни дуг Србије у априлу 2009. године износио је 20,99 милијарди еура. У раздобљу
од 2000. до 2009. године, спољни дуг изражен у доларима растао је по просечној годи
шњој стопи од 14,5 одсто, а просечно годишње повећање износило је 8,99 процената.
Током 2008. године дуг посматран у еурима повећан је у односу на 2000-ту годину за
86,96 процената. (Извор: НБС, доступно 05. 06. 2009. године.)
15) Држава је гаранције издавала углавном међународним финансијским институцијама,
као и неким билатералним кредиторима, а у корист великих јавних предузећа – Елек
тропривреде Србије, Електро – мреже Србије, Путева Србије, Железница Србије, Аеро
дрома “Никола Тесла” и локалних самоуправа – градова (Београд, Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Суботица) за финансирање капиталних пројеката из области енергетике,
инфраструктуре, набавке возних средстава, водоснабдевања и прераде отпадних вода.
16) Извор: НБС, доступно 21.04.2009. године.
17) Доспеле рате по основу главнице и камате редовно се сервисирају сваке године у марту
и септембру.
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чега је 88,45 милиона долара главница, а 108,85 милиона долара
је камата.
Укупан репрограмирани дуг према повериоцима у оквиру
Лондонског клуба18) износи скоро 1,1 милијарди долара. Ове годи
не доспева за плаћање камата19) у укупном износу од 40,34 милио
на долара, а прва рата главнице20) доспева за плаћање 2010. године.
Спољни и унутрашњи дугови наговештавају дужничке про
блеме. Србија мора да учини све како би избегла немогућност
отплате свог спољног дуга, односно настанак дужничке кризе и
системске финансијске кризе, јер би то могло довести до још сна
жнијег пада бруто домаћег производа, уз озбиљне економске, со
цијалне и политичке последице.
Данас због глобалне финансијске кризе постоје велике те
шкоће при задуживању, чак и код економски развијенијих земаља,
ради смањене понуде кредита и због све строжијих услова заду
живања. То практично значи да ће у годинама које следе Србија
морати да нађе изворе додатних средстава за финансирање буџета,
кроз приходе од приватизације, повећан прилив пореза или ново
задуживање. У противном, плате свих оних који зависе од буџета
али и пензије мораће да буду знатно смањене. За сада је извесно
да ће једини извор финансирања буџета у 2009. години бити ново
задуживање, пошто ће прихода од приватизације бити јако мало.
Држава Србија ће новим задуживањем под неповољним
условима морати да рефинансирањем враћа камате на дуг. Укупан
јавни дуг21) Србије је велики, а у његовој структури поред спољног
дуга постоји и велики унутрашњи дуг државе на основу издатих
премија, на основу гаранција, дуга верским заједницама, предузе
ћима, грађанима, итд.
Највећи део унутрашњег дуга припада обавезама државе
према грађанима, Народној банци Србије и пословним банкама по
основу старе девизне штедње, и обавезама државе по основу еми
тованих краткорочних вредносних папира.
18) Држава је 2005. године емитовала дугорочне опозиве обвезнице, деноминиране у дола
рима, које су листиране на Лондонској берзи. Обвезнице имају фиксну “степ-ап” камат
ну стопу, која износи 3,75 одсто до новембра 2009. године, а затим 6,75 одсто до истека
рока доспећа, односно до новембра 2024. године.
19) Камата се плаћа сваког првог дана у мају и првог дана у новембру.
20) Први датум плаћања главнице је 1. мај 2010. године.
21) Укупан јавни дуг Републике Србије износи 8,924 милијарди еура. Од тога су директне
обавезе Србије по основу унутрашњег дуга 3,2 милијарде еура и спољног дуга од 4,76
милијарде еура, као и индиректне обавезе Србије, везане за издате гаранције јавним
предузећима и локалним самоуправама, које износе 963,8 милиона еура. (Извор: НБС,
доступно 21.04.2009. године).
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Уколико глобална финансијска криза потраје дуже то ће до
принети да дубина кризе у реалном сектору у Србији поприми ве
лике димензије, јер је српска привреда већ у доста тешкој ситуа
цији због дугова а и због тога што се до кредита сада јако тешко
долази. “Грцајући у девизним кредитима, Србија са Летонијом и
Естонијом спада у три финансијски најугроженије државе Евро
пе.”22)
Србија је данас суочена са озбиљним проблемом јер држава
троши огромну количину доспелог капитала на тржишту за задо
вољавање својих потреба. Ради тога је мало новца доступно при
вреди. Нарочито је у последњем кварталу 2008. године дошло до
смањења кредитирања привреде, док је знатно порасло кредити
рање државе. У ствари, повећава се тражња државе за приватним
средствима.
Дуговања државе према приватним компанијама премаши
ла су 68 милијарди динара, односно 719 милиона еура23). Најве
ћи државни дужници су јавна предузећа, али и Министарство за
Национални инвестициони план (НИП). Држава је данас један од
највећих дужника, па је то и један од разлога због кога број нели
квидних предузећа у Србији расте.
Истовремено приватни инвеститори, а нарочито они из ино
странства, су постали веома обазриви због високог степена ри
зичних улагања. Србија има најлошији кредитни рејтинг у односу
на земље у региону. Она је у зони негативног очекивања кредитног
рејтинга24), као најлошија од свих земаља у централној и источној
Европи.
Будући да је Србија оцењена као земља у коју није пожељно
инвестирати, њој је споразум са ММФ-ом помогао да пошаље сиг
22) Извор: Фајнешел тајмс, позива се на мартовски извештај Бретон-Вуд институције (де
лови из поверљивог извештаја ММФ-а од марта 2009. године), доступно 06. април 2009.
године.
23) Извор: Унија послодаваца Србије, Блиц, 8. март 2009. стр. 5.
24) Међународна агенција за процену кредитне способности земаља “Фич рејтингс” реви
дирала је изгледе Србије за 2009. годину и уместо као стабилне описала их је као нега
тивне. (Извор: БИ-БИ-Си). Агенција са седиштем у Лондону сврстала је Србију у нову,
нижу категорију, пре свега због високог текућег буџетског дефицита и велике потребе
за спољним финансирањем како би могли да се отплаћују велики приватни дугови.
Такође и међународна Агенција “Standard аnd Poor's”, сврстала је Србију (са оценом
ББ-) у категорију са најгорим кредитним рејтингом у региону. Ранг ААА (Словачка и
Словенија) означава највећи кредитни рејтинг, ранг А означава стабилно очекивање
(Мађарска и Бугарска), док ББ, ББ+ и ББ- означавају ранг испод пожељне границе ин
вестирања, али дужник у принципу може да испуњава своје обавезе. Оцена ББ- је нај
лошија на листи кредитног рејтинга. (Извор: Standard & Poor's, Credit Ratings, Decembre
2008, и Извор: Standard & Poor’s, Credit Ratings, February 2009)
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нал свету односно потенцијалним инвеститорима да је земља под
контролом Фонда, што јој је сада донекле гаранција да може да
тражи кредите и код других кредитора, разуме се уз велике тешко
ће. Ово стога што су развијене земље које имају новац бојажљивије
и нису спремне да улазе у још веће ризике улагања, јер не знају шта
њих може задесити у будућности, због дужине трајања глобалне
кризе. Ради тога је њихова бојажљивост сасвим разумљива, јер ће
опоравак у региону25) бити спорији него након претходних криза
због оскуднијих средстава, строжих глобалних правила која регу
лишу финансијске токове и веће привредне улоге државе.

НЕРЕАЛНА ОЧЕКИВАЊА ЕКСПЕРАТА ММФ-а
Ефекти кризе у Србији су већи него што су крајем прошле
године експерти ММФ-а процењивали да ће они бити у 2009. го
дини. Оцењујући да су ефекти кризе високо сигнификантни Борд
директора ММФ-а је одобрио подешавање аранжмана26) односно
Фонд је комплетирао прву фазу прилагођавања аранжмана са Ср
бијом - новим условима.
Према подацима ММФ-а, у 2008. години бруто домаћи про
извод (ГДП)27) Србије је порастао 5,4 одсто а у 2007. години 6,9
одсто. У свом претходном извештају, из октобра 2008. године, гло
25) Процене Европске комисије су забрињавајуће, јер указују на то да источноевропске зе
мље, чланице Европске уније, бележе снижење бруто друштвеног производа, са изузет
ком Пољске која бележи раст. Привреда Литваније, која је као и Пољска нова чланица
ЕУ, имала је у првом кварталу 2009. године пад ГДП-а од 13,6 одсто, а Естоније за 15,6
одсто. У Словенији се такође очекује пад (подаци нису били још доступни).
Бруто домаћи производ у еурозони је у првом кварталу 2009. године пао за 2,5 проце
ната, а очекује се да ће до краја године пасти и за четири одсто. У Немачкој је у првом
кварталу ове године ГДП пао за 3,8 одсто, а процене су да би до краја године његов пад
могао бити близу седам одсто. У анализи Европске комисије се наглашава да ће Немач
ка, чија привреда је водећа у зони еура и целој Европској унији, ове године забележити
негативан раст од минус 5,4 одсто, док ће економски пад у Италији бити блажи, и изно
сиће око минус 4,4 одсто.
Према проценама Европске комисије, очекује се да би Ирска могла досегнути највећи
пад ГДП-а од девет одсто.
Такође се очекује да ће осетан пад привредног раста у зони еура бити током ове године
праћен и порастом буџетског дефицита, који ће се на нивоу целе зоне увећати на про
сечних 5,3 одсто, а 2010. године могао би бити и око 6,5 одсто. (Процена ЕК, доступно
01. јуна 2009. године).
Међутим, Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) за 2010. годину предвиђа раст
ГДП-а у региону од 1,4 одсто.
26) Прилагођавања аранжмана са Србијом одобрено је 15. маја 2009 године.
27) У првом кварталу 2008. године реални раст ГДП-а, у односу на исто раздобље прет
ходне године износио је 8,5 одсто, у другом 6,0 одсто, у трећем 4,9 одсто, а у четвртом
кварталу 2,8 одсто. (Извор: ИМФ, доступно 31.03.2009. године).
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бални кредитор је Србији за 2009. годину прогнозирао економски
раст од 3,5 одсто28).
У новим економским перспективама29) експерти ММФ-а ко
ригују своја предвиђања и прогнозирају да ће Србија 2009. године
забележити пад привредне активности од два одсто, а 2010. године
ће стагнирати односно имаће нулти раст.
Овогодишњу инфлацију у Србији ММФ прогнозира на 10
одсто, након 11,7 одсто у 2008, а 2010. године би стопа требало да
се спусти на 8,2 одсто.
Међународни монетарни фонд дефицит текућих плаћања
Србије у 2009. години прогнозира на 12,2 одсто ГДП-а у поређењу
са 17,3 одсто у 2008. години. Наредне године, према прогнози Фон
да, дефицит ће пасти на 11,3 одсто ГДП-а.
Међутим, чињенице су следеће. У Србији је у раздобљу од
2000-те године до данас стопа раста износила 5,1 одсто. Раст бруто
домаћег производа заснивао се на трговини, односно увозу туђих
производа, туђег новца, наиме туђој моћи, а не на стварању власти
тих нових и додатних вредности. Сада када је дошло до рецесије
у Европи и свету, разумљиво је да раст ГДП-а заснован на потро
шњи туђе хране, технике, новца не може бити трајан. Још једном
се потврдило да је сваки раст који се темељи на туђој финансијској
и материјалној моћи врло рискантан, а вођење такве политике то
тално погрешно.
Најбољи доказ за ову тврдњу је управо велики пад ГДП-а у
првом кварталу 2009. године. Према проценама НБС у првом квар
талу ове године економска активност је у паду од пет до седам
одсто30). До оволиког пада је дошло пре свега због пада домаће
тражње односно неликвидности домаће привреде. Поред тога, из
банака је повучена31) милијарда еура штедње, па је и то допринело
смањењу средстава потребних за ново кредитирање привреде.
28) Извор: Бета, Борба, доступно 24.04.2009. године.
29) Према новим прогнозама ММФ-а поред Србије већи пад привредне активности у ре
гиону ће у 2009. години бележити Босна и Херцеговина, Хрватска, балтичке земље,
Мађарска, Црна Гора, Румунија и Турска. За регион централне и источне Европе ММФ
прогнозира за 2009. годину пад привредне активности од 3,7 одсто, а за 2010. годину
раст од 0,8 одсто. (Извор: Извештај ММФ, март 2009. године, у новим Светским еко
номским перспективама.)
30) Извор: Борба, 23.04.2009. године; Борба, 05.05.2009. и Политика, 05.05.2009. (Изјава
гувернера Јелашића Р.).
31) Из банака је само у марту и априлу повучено око 55 милиона еура. (Извор: НБС, до
ступно 05.05.2009.)
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С обзиром да је неликвидност попримила алармантне раз
мере у земљи, централна банка је понудила банкама мере подршке
тзв. бечке иницијативе32) које подразумевају краткорочни динарски
кредит за одржавање ликвидности на бази заложених краткороч
них вредносних папира НБС и државе и дугорочних папира држа
ве. Ту су још и залози девиза и портфеља хипотекарских кредита
са рочношћу до годину дана и каматном стопом најмање у висини
референтне каматне стопе плус два одсто. Међу мерама подршке
су и своп куповина и продаја девиза између НБС и пословних бана
ка у циљу обезбеђења ликвидности и олакшица у погледу обавезне
резерве банкама што подразумева да нова задужења у иностран
ству не подлежу обавезној резерви до краја 2010. године.
Но, реалност ће још једанпут демантовати пројекције дома
ћих експерата али и експерата ММФ-а и сасвим је сигурно да ће
пад економске активности у 2009. години био далеко већи од ми
нус два одсто, и поред тога што је Србија већ у мају повукла зај
мове од међународних финансијских институција вредне око ми
лијарду еура.
Укупан аранжман са ММФ-ом је вредан 2,942 милијарде еура
и траје 27 месеци. Због забрињавајућег нарушавања макроеконом
ске стабилности у земљи за ову годину је у договору са ММФ-ом
предвиђено повлачење 2,2 милијарде еура, од којих је прва транша
повучена средином маја 2009. године, а преостали део до скоро три
милијарде еура у 2010. години.
После прве ревизије Србија је узела 788 милиона еура. Оче
кују се још две ревизије ове године, тако да би се у највећи део
аранжмана33) ушло до 31. децембра 2009. године. Позајмица која је
узета носи камату од 1,42 одсто на годишњем нивоу, али она под
леже променама сваких седам дана.
Да би добила преостали део средства Србија мора да испуни
услове које ова организација захтева. Аранжманом са Фондом је
прецизирано34) да инфлација буде 10 одсто плус минус два процен
та. Раст цена под контролом државе не би смео да пређе 15 одсто.
Камате на кредит од ММФ ће бити 1,47 одсто годишње на средства
до 200 одсто квоте на коју Србија има право те 2,47 одсто на сред
32) У Бечу су крајем марта 2009. године договорене посебне мере подршке банкама како би
се до краја 2010. године одржала ликвидност у земљи на нивоу децембра прошле годи
не и одржали показатељи адекватности капитала и ликвидности банака. (Извор: Мере
бечке иницијативе, доступно 23.04.2009.).
33) Србија ће добити другу траншу кредита под условом да критеријуми за контролу ин
флације, договорени са ММФ-ом, буду испуњени.
34) Извор: Политика, 27. март 2009. стр. 5.
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ства од 200 до 300 одсто квоте и 3,47 одсто на најскупљи кредит
онај изнад 300 одсто квоте.
Позајмљена средства требају да се врате у релативно крат
ком року. Тачније, позајмљени капитал се мора враћати од 2012.
до 2015. године, и за њега се још мора платити камата од 60 до 70
милиона еура. То је велико оптерећење за земљу јер је позајмљена
сума од три милијарде еура (која је намењена као подршка спољној
ликвидности земље и стабилности динара) релативно висока и из
носи око 10 одсто бруто друштвеног производа Србије.
Власт у земљи мора да изнађе решења за повећање извоза
(који је свега 30 одсто ГДП-а), како би се поправио изузетно не
повољан спољнотрговински биланс. Наиме, са осетно смањеним
платним дефицитом расте опасност од трошења девизних резерви.
Ако би спољнотрговински дефицит у ГДП-у био смањен са 22,8
одсто из 2008. године на 18 процената у 2009. години за очекивати
је да ће се девизне резерве35) још више смањивати.
Када се анализира удео сервисирања дуга у вредности из
воза запажа се да он већ сада прелази 50 одсто а то може изазвати
још већу несташицу девиза. Да би држава Србија могла нормално
да функционише, целокупна актуелна ситуација налаже потребу
постављања новог модела економског система, који би морао бити
заснован на извозу а не на потрошњи.
Двогодишњи стендбај аранжман са ММФ-ом у износу од
скоро три милијарде еура подразумева дефицит консолидованог
сектора државе односно буџетски дефицит од три одсто бруто до
маћег производа, који обухвата не само буџет Републике, већ и ло
калне самоуправе, АП Војводину и организације социјалног оси
гурања.
У циљу смањивања енормних расхода државе36) влада Срби
је је донела мере37) за њихово смањење, што је између осталог и
35) Укупне девизне ресерве Србије на крају априла износиле су 8,66 милијарди еура или
11,51 милијарди долара. (Извор: НБС, доступно 05. 06. 2009.)
36) О нужности смањења државне администрације најбоље говоре следећи подаци. Држав
на администрација се од 2001. године на републичком нивоу учетворостручила. Тада
је било 8.099 запослених док данас броји више од 28.000 запослених, и то без МУП,
БИА и војске. До оваквог стања је довело неконтролисано задовољавање прохтева ли
дера странака, па се администрација неконтролисано увећавала. Тотално је неразумно
за државу Србију да њена влада данас има четири потпредседника и 24 министарства.
То нема ниједна земља на свету.
37) Мере се односе на смањење расхода на нивоу министарстава за једну четвртину, одно
сно за 26 одсто, у односу на план за 2009. годину. Ту влада очекује уштеду од око 40
милијарди динара, а смањењем трошкова за 40 одсто свим буџетским корисницима са
сопственим приходима, требало би да смањи трошкове за још 12 милијарди динара.
Према плану владе Србије, који је презентиран крајем марта 2009. године, требало би
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био захтев Фонда. Наиме, као што је већ напред речено, за добија
ње финансијских средстава ММФ је поставио услове који се одно
се на смањење јавне потрошње, што ће се прво одразити на плате и
пензије. У договору са експертима Фонда је планирано привреме
но смањење плата у државној администрацији, парламенту, НБС,
привредним коморама и јавним предузећима. Но, мала је вероват
ноћа да ће влада Србије донетим мерама за смањење расхода ус
пети да истраје на “стезању каиша” код привилегованих компанија
и државе.

ИЗБЕГНУТО БАНКРОТСТВО ДРЖАВЕ
Србија која је кренула путем европских интеграција добија
ла је помоћ преко донација и кредита из иностранства. Европска
комисија је дала Србији бесповратну помоћ38) од око 168 милиона
еура из претприступног фонда Европске уније (ИПА). Ради се о још
једној транши од укупно милијарду еура бесповратних средстава
које је ЕУ наменила Србији у раздобљу од 2007. до 2012. године за
спровођење реформи у процесу придруживања Србије Европској
унији. Бесповратна помоћ ЕУ намењена је развоју и јачању демо
кратије у Србији, примени стандарда ЕУ и јачању правне државе.
Европска комисија до сада је одобрила око две милијарде еура39)
помоћи Србији кроз различите облике донација и кредита.
Па ипак, започете реформе и остали задаци које Србија мора
испунити на путу према Европској унији не теку по плану. Чак су
у неким областима реформе и заустављене. Привреда Србије је већ
годинама у кризи, па је стање у реалном сектору много лошије него
што економске детерминанте (исказане цифарски) показују.
Политичка елита у Србији или не схвата дубину проблема у
којима се земља налази или покушава да се што дуже одржи на до
маћој сцени ради сопствених интереса, па то оставља утисак њи
да се смањењем трансфера буџетских средстава локалној самоуправи обезбеди уштеда
од око 15 милијарди динара, а пошто је такође планирано да јавна предузећа уплаћују
целокупну добит у буџет, ефекат те мере према очекивању владе је смањење трошкова
за још пет милијарди динара.
Влада је планирала и смањење трошкова Републичког завода за здравствено осигурање,
чиме би буџет уштедео око четири милијарде динара, док би замрзавањем плата у др
жавној, покрајинској и локалној администрацији, јавним предузећима и агенцијама, као
и замрзавању пензија требало да се уштеди додатних 13 милијарди динара.
38) Споразум о бесповратној помоћи је потписан 01. априла 2009. године у Ваљеву.
39) Саопштио је шеф делегације Европске комисије у Београду Жозеп Љоверас. (Извор:
Борба, 02. април 2009.).
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ховог веома неодговорног понашања када су интереси државе и
друштва у питању. Исто је и са економским експертима који дају
становништву веома нереална обећања40) о економским гибањима
и изласку из вртлога кризе у који се земља увукла.
Слика о Србији која се шаље свету говори о томе да: нема
воље да се реформише јавни сектор, а то је основни циљ тран
сформације ка тржишној привреди; нема озбиљне реформе при
вредне регулативе, тако да је пословни амбијент доста лош; а нема
ни склоности да се привредна политика заснива на правилима, а
не на арбитрарним одлукама. Владавине права у Србији нема из
политичких разлога. Приватни сектор је монополисан искључиво
због блиске везе између пословних људи, углавном сумњивих ква
литета, и оних на власти.
Експерти су морали већ много раније (не чекајући да прође
скоро пола године) предочити које ће антирецесијске мере српска
влада и антидефлаторне мере централна банка предузети, а такође
и којим мерама ће да се заиста “развргне” спрега криминала, поли
тике, привреде и правосуђа. Економски труст мозгова због вођења
погрешне економске политике довео је Србију на ивицу банкрот
ства, и то би се заиста догодило да није затражена помоћ међуна
родних финансијских институција.
Склопљени аранжман са ММФ-ом постао је сламка спаса и
на веома кратак рок “шлауф за плутање” Србије по још увек не
мирним финансијским токовима. Окосницу економске политике
у 2009. години ће представљати спровођење аранжмана са Међу
народним монетарним фондом41). Позајмљена средства од Фонда
ће бити употребљена за јачање девизних резерви централне банке.
Тај аранжман пружа могућност да се финансира текући платни де
фицит и да се одржава стабилност домаће валуте. Стабилан курс
динара према еуру првенствено зависи од континуираног прилива
девиза из иностранства.
Значајан фактор који је имао дејство на јачање домаће валуте
током 2008. године, а нарочито у првој половини те године, било је
снажно задуживање корпоративног сектора у иностранству. Само
у 2008. години су компаније узеле седам милијарди долара бруто
40) Неки чланови владе Србије чак говоре да је криза прошла. Такве изјаве су јако неозбиљ
не јер збуњују народ.
41) Србија је 2008. године са ММФ преговарала о стендбај кредиту од 520 милиона долара.
Но, почетком 2009. године влада је схватила да та средства нису довољна. Због тога се
са ММФ-ом у јануару 2009. године договорила о стендбај аранжману односно о зајму
од 402,5 милиона еура за подршку макроек ономској стабилности. Али, убрзо је схваће
но да ни та средства нису довољна за подршку макроекономској стабилности.
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кредита. То је повећало понуду девиза на српском тржишту. Али са
интензивирањем унутрашње кризе крајем те године дуг приватног
сектора постао је велики проблем за земљу, поред осталог и због
курсног ризика, ради задуживања домаћег корпоративног сектора
у страним валутама.
Проблем дуга приватног сектора мора да се реши репрогра
мом. Другим речима, већина иностраних обавеза које доспевају
мораће да се рефинансирају на домаћем тржишту, а то ће повећати
потражњу за страним валутама. Ако се то не уради, односно ако
банке почну да наплаћују своје дугове, последице по саму привре
ду би биле изузетно негативне, јер би дошло до даљег гушења при
вреде. Да би се ублажиле негативне последице, уколико компаније
не могу да врате дуг – држава мора да им пружи помоћ. Ради тога
држава мора да испоштује договор са ММФ-ом, односно да испу
ни све услове које јој постави Фонд, јер само на тај начин може да
убеди пословне банке да не смањују обим кредита предузећима.
Дакле, да држава није затражила помоћ од ММФ-а веома брзо би
наступио увод у банкротство државе, привреде и грађана према
иностраним кредиторима.
У 2009. години је избегнуто банкротство државе али се дис
перзија дужничке кризе продужава. Поред тога, високи јавни изда
ци, недостатак инвестиција и њихова лоша структура и лоша јавна
управа, као и вођење погрешне макроек ономске политике не обе
ћавају да ће се земља брзо извући из рецесије.

НАЈГОРЕ ТЕК ДОЛАЗИ !
Крај кризе се још увек не назире. Економске детерминанте
упозоравају на све убрзаније понирање спирале привредног ци
клуса, којем је тешко предвидети досезање самог дна. Држава је и
даље у великим проблемима. Буџет42) је далеко слабији него што се
очекивало да ће бити, па влада Србије озбиљно мора да се позаба
ви смањењем постојећег буџета за око 20 одсто, смањењем плата
42) Србија ће део средстава за попуњавање буџета добити из европских претприступних
фондова ИПА. Европска комисија (ЕК) ће упутити у буџет Србије половину овогоди
шњих средстава из ИПА програма намењеног Србији, а то је око 100 милиона еура.
Али, Србија је затражила још 20 милиона еура из програма ИПА, који би отишли у
буџет односно којим би се подмириле макрофинансијске потребе српске владе, а који
иначе припадају другом делу средстава који би требали да буду употребљени наменски,
и то за јачање институција и прекограничне сарадње. (Извор: Политика 26. март 2009.
стр. 6.)
Међутим, овде је веома важно нагласити да се средства из ИПА фонда, која би била до
дељена као подршка буџету Србије, иначе не додељују буџетима земаља.
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у јавном сектору, затим укидањем канцеларије за НИП (јер је њена
сврха управо подстицање јавне потрошње) и смањењем броја за
послених у државној администрацији.
Много времена је изгубљено пре него што је уопште почео
да се прави програм за решавање економске кризе, и ублажавање
рецесије у којој се земља налази. Влада је морала већ крајем 2008.
године да има припремљене мере и спремна решења за оно што ће
тек уследити.
Сада када је дошло до изражене социјалне неједнакости и
поларизације становништва влада мора да ради на конкретним
мерама везаним за пореске олакшице породицама са ниским при
ходима, бенефицијама за незапослене младе, смањењу доприноса
за социјално осигурање, смањењу доприноса за здравствено оси
гурање, већој дечјој заштити, заштити пензионера и најсирома
шнијег стратума становништва, политици запослености везаној за
програме преквалификације, помоћи отпуштеним радницима и по
моћи незапосленима, програмима отварања нових радних места, и
политици образовања кроз веће улагање у науку и образовање јер
је знање капитал сваке земље.
Ако Србија не смањи порез на доходак и добит и предузет
ницима не помогне да послују из властите акумулације, а не из
скупих кредита, и ако се настави са великом јавном потрошњом,
онда ће нова криза која ће после ове кризе наступити бити још
тежа. Потрошња се мора смањити ради тога што би задуживање
без штедње било само пролонгирање проблема, што не би дало
решење на дужи рок, већ само огромне проблеме будућим гене
рацијама. Србију неће спасити краткорочне антирецесијске мере,
будући да су то тек “ватрогасне мере” кратког домета које не могу
надоместити непостојање концепта привредних и социјалних од
носа. У ствари, краткорочне антирецесијске мере нису довољне за
дубину српског дужнишко-поверилачког проблема из кога Србија
неће изаћи лако. Из дужничког ропства се излази тешко и дуго, а
можда и никада.
Генерално посматрајући, проблеми регије дубоко су повеза
ни с остатком Европе, јер су домаће банке у власништву матич
них банака из ЕУ, па решење кризе у којој се налази Србија лежи
искључиво у координираном одговору Европске уније и међуна
родних финансијских институција. Процењује се да би филијале
западних банака у источној Европи, укључујући и оне у Србији,
могле у блиској будућности да изгубе 160 милијарди долара у виду
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ненаплативих дугова . Док најновије процене ММФ-а44) казују да
би банкарски сектор еурозоне током 2009. године могао претрпети
укупне губитке45) од око 750 милијарди долара.
Прекасно је ММФ (тек у априлу 2009. године) изнео црне
прогнозе о томе да “Источној Европи прети економски слом и по
влачење новца из банака, и ако се не пронађу решења за рецесију,
криза ће потрајати дуже него што се мислило”. Европски банкар
ски сектор тек чека финансијско посртање, управо ради изложе
ности економијама у развоју у региону. Пропадање економије у
појединим земљама (мисли се и на Србију) источне Европе иза
зваће домино ефекат и за последицу имати још један вал пропасти
банака.
Урушавање банкарског сектора негативно ће се одразити на
кредитну политику, па његов опоравак би могао да уследи тек за
неколико година. Неки46) виде решење за привлачење приватног ка
питала искључиво у национализацији банака.
Србији су потребна велика средства, због стања у којем се
привреда налази, а банкарски сектор веома суздржано одобрава
кредите. То је разумљиво јер су неке земље веома осетљиве на при
вредна кретања каква су сада у Србији, па су њихове банке посеб
но опрезне при кредитирању у српску привреду. Чак и ако рескира
ју (због изузетно лошег кредитног рејтинга Србије) да уложе новац
односно дају зајам за српску привреду, логично је да цена позајми
це буде висока као и услови кредитирања. Дакле, не треба кривити
стране банке јер чак и оне домаће са страним капиталом доприносе
да кредит буде скуп тако што оне повећавају марже47) и узимају
43)

43) Извор: Financial Times, позива се на мартовски интерни извештај Breton-Vud инсти
туције (доступно 07. априла 2009. године). “Са изузетком Русије, регион централне и
источне Европе ове године треба да репрограмира приспели спољни дуг од 413 мили
јарди долара и исфинансира 84 милијарде долара дефицита по текућем рачуну” – то су у
марту израчунали експерти ММФ-а. Међутим, регион је у финансијској дубиози од око
186 милијарди долара. А за крпљење дубиозе на истоку Европе, ММФ из својих извора
може да издвоји само 81 милијарду долара. Стога Бретон-Вуд институција сматра да око
105 милијарди долара треба да обезбеди Европска унија и земље кредитори.
44) ММФ процењује губитке у Европи на 1.200 милијарди долара. (Извор: Извештај
ММФ-а, преноси Бретон-Вуд институција, Процена глобалних економских кретања у
2009. години (доступно 22. април 2009.).
45) Губици су крајем 2008. године износили 154 милијарде долара. (Извор : Агенција Блум
берг пренела информацију ММФ-а, доступно 21. април 2009.).
46) Извор: Бретон-Вуд институција, Процена глобалних економских кретања у 2009. годи
ни (доступно 22. април 2009.).
47) Осам банака у Србији повећало је марже на кредите у коришћењу и отплати, за 0,75 до
2,5 одсто. Марже су повећале банке Алфа, Ерсте, Еуро ЕФГ штедионица, Пиреус, Про
кредит, Рајфајзен, Хипо Алпе-Адрија и Универзал банка. (Извор: НБС, доступно 28. 05.
2009.).
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средства односно краткорочне зајмове од својих централа а затим
их у Србији пласирају на средњи и дуги рок. Значи, новац је скуп,
српска привреда “тоне” због неликвидности, али банке због мањег
ризика пласирају своја средства у НБС и државу Србију то јест у
њихове вредносне папире48), јер немају поверење у привреду Срби
је која се данас налази у тако лошем стању, које је чак лошије него
у већини земаља централне и источне Европе.
Због свега тога централна банка ће се наћи пред великим иза
зовима. Ти изазови су – како одбранити курс динара и како обезбе
дити довољну ликвидност банака како би оне могле кредитирати
предузећа и државу. Проблем је у томе што повећање количине ди
нара на тржишту руши курс динара, док повлачење динара с тр
жишта, брани курс али смањује ликвидност. Смањену ликвидност
и недостатак капитала на тржишту банке углавном компензирају
повећањем каматних стопа.
Влади Србије стоје на располагању само две могућности.
Једна могућност је да она настави са дефлаторном политиком очу
вања курса. И највероватније је да ће се влада определити за ту ал
тернативу, јер је већ затражила помоћ од ММФ-а, склапајући аран
жман са овом институцијом.
Лоша страна политике очувања курса јесте да ће то изазвати
још веће проблеме у привреди, велики број банкрота предузећа, а
самим тим и губитка радних места. Друга могућност је да се извр
ши корекција динара. У том случају пао би животни стандард ста
новништва, повећале би се рате кредита, али би добар део радних
места био сачуван.
Па ипак, независно од тога који модел се одабере, претпо
ставка његова успеха јесте ребаланс државног буџета, значајно
смањење потрошње јавног сектора и коренита промена макроеко
номске политике.

ЗАКЉУЧАК
Србија - која је дефинисана као зона високог ризика за улага
ња, са најгорим кредитним рејтингом у региону, са изразито лошим
макроекономским и економским перспективама, праћеним “грца
њем” у дуговима државе и становништва, продубљивањем коруп
ције и криминала, и спрегом политичких структура и капиталиста
сумњивог морала - све дубље тоне у вртлог економске, моралне и
48) Банке су у вредносне папире инвестирале чак 150 милијарди динара. (Извор: НБС, до
ступно 27. 05. 2009.).
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културне кризе, са тенденцијом да деценијама остане заробљена у
том зачараном вртлогу.
Економска и политичка елита у земљи нису дорасле изнала
жењу решења који се пред њих постављају у тако изазовном вре
мену које ће тек да уследи, јер ће ова криза произвести нову кризу.
Њени ефекти ће бити велика инфлација, енормна незапосленост,
сиромаштво, процват сиве економије, корупција, криминал и вели
ки унутрашњи и спољни дугови. Из економске агоније Србија неће
моћи лако изаћи, упркос позивању у помоћ дежурног међународ
ног финансијера.
Димензије економске кризе у Србији ће изазвати праве “тек
тонске потресе” на економској сцени земље, који ће се веома брзо
пренети на политичку сцену. Без нове културе понашања у дру
штву Србија неће моћи да се одупре изазову новог времена. Нај
гори дани економске, финансијске, социјалне и моралне кризе тек
долазе.
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SCOPE OF ECONOMIC CRISIS IN SERBIA
Summary
Serbia is facing a set of major problems to be resolved. They
include corruption, unsettled political difficulties, and a bad economic
situation.
There is a series of factors which are threatening to seriously en
danger the situation in the economic domain. They are the fear of infla
tion, the balance of payments deficit, large external and internal debts,
the foreign exchange policy, extremely low level of investments, rising
budget defic it, impossibility of the rise of exports and of debt servicing.
unemployment, poverty, social inequality, and the like. The most serio
us problems Serbia is facing are the high level of corruption, the ineffi
cient state bureau cracy, political culture of the elites.
The above requires, therefore, a decisive and persistent policy
aimed at curbing the inflation, reducing the public consumption, a tig
hter and more austere fiscal, monetary and income policy, a serious
structural reform of both the real sector of the economy and of the pu
blic sector.
Key words: economic crisis, unemployment, poverty, loans, debt servicing,
macroeconomic policy.
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НАЦИОНАЛИЗАМ И ТРАНЗИЦИЈА 
– о једном методолошки смисленом
појму национализма -

Резиме
У третирању питања односа национализма и транзиције у
овом раду се полази од Андерсоновог (Б. Андерсон) одређења које
у методолошком смислу омогућава вредносно неутралан приступ
феномену национализма, како често није случај у стручној литера
тури. То је методолошки смислено и корисно решење јер се избе
гава осуђивање/похвала овог феномена или његових појединачних
манифестација, већ се упућивањем на посебне политичке праксе
и случаје документују његови позитивни/негативни ефекти. Даље,
кроз анализу питања национализма у најновијим процесима глоба
лизованог света, Европске Уније и Србије даје се одговор на степен
(ин)компатибилности ових феномена, а посебно се образлаже слу
чај српске транзиције и статуса национализма у српској политици
указујући на крупне препреке у њиховом усаглашавању/помирењу.
Кључне речи: национализам, транзиција, институција слободног тржи
шта, реформе

Уобичајено је мишљење да су појмови транзиције1) и наци

онализма суштински несагласни. У најмањем, они се дожи
вљавају као такви. „Транзиција“ је реч страног порекла и код
нас је у великој мери одомаћена и нашироко прихваћена као
појам који означава процес преласка из једног ауторитарног

1) У овом раду се употребљава реч транзиција а не трансформација због тога што се он
код нас користи у најширем опсегу као синоним за свеукупни преображај друштва и
економије. Он дакле овде нема економистички призвук те би се могао разумети и у сми
слу термина трансформација.
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поретка у поредак слободе и демократије. Национализам се
разуме као неумерено истицање припадности једној нацији
припадника те нације, као и истицање значаја и вредности
националног идентитета/идентификовања, националне кул
туре и обичаја. Процес транзиције имплицира промену нече
га из корена док национализам није склон „реформисању“
већ инсистира на ономе што је наслеђено, ономе што пред
ставља „суштинско“ својство или „природу“ једног народа.
Како транзиција подразумева имплементацију мера и стан
дарда који нису присутни у датој средини те, дакле, долазе
„споља“, то велики број становника транзиционих земаља не
гледа благонаклоно на реалне импликације овог процеса већ
га доживљава као стварну „претњу“ по оно што је „познато“
и „признато“, „оно наше“. Ипак, у много случајева транзи
циона пракса документује релативно продуктиван однос на
ционализма и транзиције. Управо је то основно питање овог
рада. Да ли је национализам препрека или нужан услов тран
зиције? У којој мери је реч о два заиста међусобно несагласна
појма? Ово питање је од несумњивог значаја за земљу попут
Србије која је тек кренула пут своје трансформације, јер се
одговором на њега могу створити претпоставке разумевања
темпа и начина њене интеграције у свет консолидованих де
мократија.
ЗАМИШЉЕНОСТ И ИЗМИШЉЕНОСТ НАЦИЈЕ
У размишљању о овом проблему поћи ћу од одређења нације
и национализма које је увео Бенедикт Андерсон у својој књизи На
ција: замишљена заједница.2) У разматрању проблема национа

лизма Андерсон полази од троструке парадоксалности овог
појма. Иако модерног порекла он се доживљава као исконски,
давнашњи, те објективна научна анализа не може да стекне
право свог ширег важења.3) За већину људи овај појам пред
ставља нешто што је настало у давној прошлости. Моћ „би
вања нацијом“4) је толико велика да никаква научна истина
2) Бенедикт Андерсон, Нација замишљена заједница, Плато, Београд 1998.
3) Овиме се не заговара никакав сциентизам већ се упућује на чињеницу која је докумен
тована кроз мноштво историјских случајева и о чему је писао још Ернест Ренан у свом
знаменитом есеју „Шта је народ?“. Видети: Ернест Ренан, „Шта је народ?“, Свети Сава,
Београд, 1883.
4) „Бивање нацијом“ (nation-ness) је још један Андерсонов појам. Нав. дело 16. стр.
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(у Поперовом смислу) не може да уздрма важење овог појма.
Друга парадоксалност овог појма се састоји у томе што је он
формално универзалан у смислу социо-културног концепта
а да је истовремено изразито партикуларан. Тако постоји је
дан основни концепт генерисања идентитета који се одређује
преко речи „нација“ а да истовремено постоји велики број
појединачних нација које се у већој или мањој мери разлику
ју (ова парадоксалност би се могла изразити у хегеловским
разматрањима дијалектичког проблема општег-посебног). И
најзад, трећа парадоксалност произилази из велике политич
ке моћи коју поседује овај феномен а са друге стране њего
ве слабе интелектуалне залеђине. Национализам није успео
да створи велике мислиоце који би дали његово теоријско
оправдање.

На ове парадоксе покушава да понуди одговоре Андерсенова
дефиниција нације. По његовом мишљењу нација се одређује као
„замишљена политичка заједница, и то замишљена као истовреме
но инхерентно ограничена и суверена“5). Она је ограничена због
тога што и највеће нације имају ограничен број својих припадни
ка, односно како то Андерсон каже „ниједна нација не замишља
да се поклапа са људским родом“.6) Оне су, са друге стране, суве
рене јер је историјски суверенитет прешао са краљева и династија
као посредника између „неба и земље“ на суверенитет припадни
ка једне нације. Ипак, својство нације по коме се она разуме као
нешто замишљено представља окосницу Андерсоновог одређења
којим се постижу две ствари. Прво, избегава се есенцијалистичко
и онтолошко квалификовање „суштине“ нације. Нације не поседу
ју своју суштину по природи (антиесенцијализам одређења) нити
постоје по природи (антионтолошки сегмент одређења) већ наста
ју помоћу „замишљања“. Друго, оваквим одређењем постиже се
продуктивност у методолошком смислу јер се избегава сврставање
„за“ и „против“ национализма чиме се постиже комплексније раз
умевање статуса, вредности и улоге национализма у савременим
политичким контекстима. Уколико се анализа креће методом која
подразумева одбацивање национализма (под овим или оним раз
логом) или пак, обратно, методом његовог величања и истицања,
онда се не могу понудити објашњења случајева земаља у којима је
национализам играо важну улогу у прихватању и изградњи вред
ности либералне демократије као и тамо где је представљао пре
преку. Феномен нација и национализма ће бити тумачен подједнако
5) Исто, 17. стр.
6) Исто, 18. стр.
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са страстима супротних смерова. Стога Андерсонова дефиниција
представља теоријски утемељено и практично поткрепљено гледа
ње на феномен национализма. Но, да видимо шта заправо Андер
сон подразумева под „замишљеном заједницом“. Зашто он користи
управо овај термин? Овај израз му омогућава да направи одређену
диференцију између различитих појава са двоструким смислом. С
једне стране он жели да истакне одређено својство које је каракте
ристично за појам нације и национализма а са друге стране да од
реди прави опсег производње и примене овог својства. Пошто ће о
оном првом бити речи касније важно је рећи нешто о овом другом.
За разлику од „замишљених“ заједница за сврху анализе се
може користити од њих различит појам „правих“7) заједница. Таква
заједница се може заснивати по Андерсону, само на личном позна
вању људи који формирају ту, „праву“ заједницу. У том смислу не
чија породица представља „праву“ заједницу, такође се у њу могу
укључити пријатељи или комшије, познаници које та особа виђа. У
таквој заједници постоји личан и реалан контакт између припадни
ка заједнице; особа у оквиру заједнице познаје све те људе и он/а
и они/е заједно чине један одређени хоризонт заједништва-смисла.
Другим речима исказано, тај хоризонт се успоставља на реалном
нивоу.
Андерсон не користи израз „праве“ заједнице нити о ономе
што би представљало контрарни појам појму замишљене заједнице
говори у својој књизи.8) Његово примарно интересовање је везано
за питање национализма. Међутим, постоји једна могућност – која
би се могла искористити за критику овакве концепције нације – ре
лативизовање значења ове дефиниције преко расплињавања њеног
смисла. Могло би се рећи да је појам „замишљања“ исувише расте
гљив појам и да је његова примена готово универзална и апсолут
на. Наиме, чак и сваки лични контакт, упознавање и познанство,
подразумева рад имагинације те је у извесном смислу увек зами
шљен. Одатле би следило да би се говор о нацији као замишљеној
заједници могао односити и на „праве“ заједнице те би и „праве“
заједнице заправо биле „замишљене“! Овај аргумент, иако посе
дује одређену снагу у томе што му се не може оспорити важење
чињенице да је имагинација свеприсутна у сазнајном процесу, па
7) Овај термин овде има само употребу у смислу помоћи при анализи феномена „зами
шљене“ заједница. Јер као што ћемо видети касније и замишљене заједнице су праве
али у једном посебном смислу.
8) Појам „замишљене“ заједнице треба да омогући теоријско разумевање феномена нације
и национализма а не да понуди теоријску алатку за јасно омеђавање једне од неке друге
заједнице. Захтев за таквим одређењем једног феномена је можда својствен математици
али не и друштвеној науци.

114

Александар Новаковић

Национализам и транзиција

ти од замке солипсизма. Наиме, иако је у конкретним ситуац
 ијама
међусобног упознавања људи укључено и замишљање приликом
креирања могућег заједништва, не може се занемарити оно што је
примарно у овом процесу – лични контакт. Тај контакт је физич
ки у широком смислу, рукујемо се, видимо се, разговарамо. Тек
на тај начин почиње да се успоставља и креира нека врста зајед
ништва која касније може да пређе у чвршћу форму заједништва,
једне групе на пример или породице, комшилука итд. За разлику
од тога нација се примарно и првобитно формира на имагинарном
плану. Никада се не ступа у непосредан контакт са Нацијом, она се
упознаје посредно. Дакле, визија нације се ствара првенствено на
имагинарном пољу.9)
Међутим, то што нација представља замишљену заједни
цу по Андерсону не имплицира да је она измишљена заједница.
Могуће неразумевања појма замишљања које даје ова дефиници
ја потиче од оне врсте размишљања и аргументисања које упра
во сам Андерсон жели да преиспита, правећи отклон спрам једног
доминантног размишљања у оквиру марксистичке школе мишље
ња. Иако и сам долази из круга теоретичара ове оријентације, Ан
дерсоново разумевање феномена национализма се не исцрпљује
у познатом марксистичком анимозитету и стратегији негирања
људске потребе за овом врстом припадништва и идентитета (ука
зивањем на ефемерност и историчност национализма али и самих
нација). По том схватању национализам значи само привремену
етапу у развоју човечанства а продукт је патологије „буржоас ких
друштвених односа“ (Маркс, Енгелс). У том смислу национализам
представља патолошку појаву која треба да доживи своје „превред
новање“ или „превазилажење“ (Aufhebung). И заиста, уколико би
смо прихватили тумачење појма замишљања у смислу измишљања
онда се ни ово Андерсоново одређење не би разликовало од већ
постојећих одређења поменуте оријентације. Измишљена заједни
ца је могућа као плод фикције. Тако се може измислити заједница
X са становницима планете X. Такву врсту и рад имагинације не
треба мешати са Андерсоновим појмом замишљања који треба да
објасни реалне и сложене друштвене процесе који генеришу сми
сао „бивања нацијом“. Стога нације и национализми представљају
реалне феномене чија се производња врши на имагинарном плану.
Но ни такво смештање проблема национализма и нације у
оквир патолошког није неразумљиво и (практично) неоправдано
9) На пример путем породичног утицаја и система званичног образовања где се деца упо
знају са националном симболиком, историјом, културом и традицијом. У том смислу
едукација нужно укључује и прихватање националне митологије као и генералног разу
мевања тога шта конкретну нацију чини специфичном.
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када се имају у виду све катастрофе до којих је довела идеологија
„крви и тла“. Стога и Андерсонов отклон спрам оваквог разумева
ња национализма није идеолошке већ критичке природе која укљу
чује размишљање о једном теоријски плодном одређењу. Међутим,
да би овај појам национализма и нације добио некакав позитиван
смисао потребно је одредити начин настанка овог феномена про
блематизујући, по Андерсоновом мишљењу, његове културне ко
рене. На тај начин се кроз објашњење референцијалног оквира
друштва пре и уочи појаве нација, жели објаснити корен настанка
модерног национа. Тај референцијални оквир је представљао вла
дајући хоризонт смисла уопште. Њега су испуњавала два културна
система: верска заједница и династичко краљевство.10)
У време доминантности културног система верске заједни
це разлике између заједница су се успостављале на основу конфе
сионалне припадности. За разлику од модерне форме заједнице у
којој друштвена подела иде по линији припадности овом или оном
национу, предмодерне заједнице се разликују у односу на припад
ност једној или другој религијској заједници. Бити хришћанин или
муслиман, а не бити Енглез или Немац, била је основа идентифика
ције и самоидентитета. Ову чињеницу често занемарују данашњи
националисти. Верска заједница се успостављала помоћу система
знакова, идиограма који су били познати њеним члановима. Иако
нису говорили истим језицима њихово споразумевање је a prio
ri било могуће на основу ових идеограма. Слика Христа, симбол
вина или ускршње јаје представљали су интеграционе и иденти
фикационе факторе који су превазилазили утицај разлика везаних
за мноштво вернакулара. Међутим, општи медијум овог разуме
вања представљао је за сваку заједницу језик. У случају хришћан
ства латински, у исламској заједници арапски итд. По Андерсону
„идеограми кинеског, латинског и арапског били су еманације ре
алности, а не само произвољно и уметно створен систем за њезино
представљање“.11) Реалност се успостављала на основу тих идео
грама и они су представљали материју замишљања које је произво
дило заједништво. Међутим, оно што у великој мери диференцира
ову врсту заједнице од њене модерне форме (која се профилише
кроз нацију) представља „нагон за обраћањем“ својствен религија
ма. Управо због тога што се „бити човеком“ није поимало у смислу
10) Исто, 28. стр.
11) Исто, 24. стр.
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обраћање је било пожељно и могуће на широкој

Други културни систем представља династичко кра
љевство. Успостављени смисао овог културног система је од
касног средњег века стално слабио.13) Ослањајући се на Ојер
баха (Erich Auerbach) Андерсон разлоге овог слабљења види
у истраживању неевропског света које је проширило видике
и у „уназађивању самог светог језика“.14) Динамичка струк
тура класичног монархијског суверенитета представљала је
потпуну супротност суверенитета модерне националне др
жаве. Док је у првом случају суверенитет подарен одозго – од
самог бога а важење се простире онолико колико то одговара
тренутној династичкој политици, дотле „према модерном по
имању, сувереност се државе поштује и проводи безусловно
и једнако на сваком четворном центиметру законом покриве
на подручја“.15) Класични, монархијски суверенитет су каракте

рисале порозне границе које су често биле плод како ратова тако и
породичних аранжмана.
Међутим, ни урушавање класичних монархија након вели
ких револуција нити слабљење важећег смисла који су поштовале
верске заједнице нису били сами по себи пресудни чиниоци на
станка нације и национализма. За то је по Андерсону било заслу
жно стварање нове концепције поимања времена. Док је вечност
религијског смисла била усидрена у сваком тренутку повести и
представљала само један исти тренутак који је вечно истрајавао
у садашњости обзнањујући у сваком тренутку божански поредак,
дотле је нови поредак времена базиран на појму празног време
на (испуњеног спољашњим карактеристикама једног календара)
отворио нови начин разумевања света. Тако је разбијена залеђе
на структура светог времена и на површину је избило бесконач
но много појединачних тренутака које је сада требало повезати у
одређен смисао. Spiritus movens оваквог процеса растакања доми
нантног смисла представљао је развој штампе.
12) Интересантно је видети шта за поим
 ање једног просечног националисте представља
став људи који не држе до националне самоидентификације. Према њима су национа
листи у неким случајевима чак мање трпељиви – називајући их „тикве без корена“, него
према националистима других нација. (Ернест Гелнер сматра да за националисте „ко
рени представљају симболе аутентичог хуманитета“. Видети у Notions of Nationalism,
ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budapest, London, New-York, 1995. стр. 4.) Ово поготово у
случају када су ти „безкоренаши“ припадници исте нације као и они који их критикују.
13) Исто, 25. стр.
14) Исто, 26. стр.
15) Исто, 28. стр.
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Тако долазимо до кључа за разумевање настанка нација и на
ционализма. По Андерсону они су условљени дакле, као што је већ
речено, не само растакањем владајућег смисла и система већ на
станком и развојем капитализма, штампе и неумитне разноврсно
сти људских језика.16) Ова три фактора су дакле била кључна за
развој „бивања нацијом“. Тако штампани језици представљају
темеље националне свести на три начина:
– створили су унифицирана поља размене и комуникације
испод латинског и изнад вернакулара;
– штампарски капитализам је учврстио језик што је током
времена допринело представи његове древности;
– штампарски капитализам је створио језике власти друга
чијих од старих управних вернакулара.17)
Кроз анализу узрока настанка овог феномена објашњава се
модерност нације и национализма. Појава нација и „бивања наци
јом“ се приближно може временски одредити. По Андерсону неке
нације започињу своје формирање већ у 15. и 16. веку, али се већи
на европских нација формира у 18. и 19. веку. Да би употпунио свој
одговор везан за поменуте парадоксе Андерсон уводи у разматра
ње базичне моделе на основу којих су нове нације стварале своја
друштвена уређења. У основи су се искристалисала два модела,
један креиран на америчком континенту и европски модел. Овде
наравно, није могуће разматрати детаљно њихове разлике и генезу
како то овај аутор чини. Ипак, важно је рећи да они представљају
оне матрице помоћу којих су разни „крадљивци идеја“ стварали
своје нова нација. У том процесу старе династичке структуре при
хватају „нова правила игре“ трансформишући своју наднационал
ну особеност у националну. Тако долази до формирања такозваног
„службеног национализма“,18) полако границе државе постају

и границе нације. Појава „службеног национализма“ настаје
као одговор на револуције из 1848. године и на захуктали рад
филолога.19)

Тиме постаје објашњива велика разноврсност заједница ус
пркос универзалности самог феномена нације. Оне су настајале
процесом замишљања преко основних модела уз задржавање ло
калних специфичности. „Општост“ модела произашлог из пове
16) Исто, 51. стр.
17) Исто, 50. стр.
18) Исто, 83. стр.
19) У том смислу је и Србија пратила развојни пут националних држава. Позната је улога
Вука Караџића везана за увођење народног језика.
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сних околности и новог схватања времена попуњена је локалним
замишљањима („посебностима“).

ТРАНЗИЦИЈА НАЦИОНАЛИЗМА ОД ПРИЈАТЕЉА
СОЦИЈАЛИЗМА ДО САВЕЗНИКА ЛИБЕРАЛИЗМА
Марксистичко предсказање изумирања нација доживело је
свој хладни историјски деманти. Нације и национализми предста
вљају свеприсутну појава и данас у времену европских интеграци
ја и глобализације. Ипак, дошло је до извесних промена у поимању
суверенитета који је некада представљао политички основ многих
проблема индукованих парадигмом нација-држава. Национализам
одавно није „једина игра у граду“. Као што смо видели, модерни,
национални појам суверенитета представљао је један од битних
елемената генерисања „тела“ нације. Чврсто дефинисана терито
рија, политичке, економске и безбедносне институције, некада су
биле снажно везане за својину одређене нације. Време интеграција
растаче овако схваћену везу. Некада велике националне земље пре
дају атрибуте суверености на нивое наднационалног одлучивања.
То, ипак, не значи да национализми нестају. Иако нико неће поре
ћи да и у садашњој Европи постоје екстремне групе и радикални
национализми, чињеница је да национализам не представља више
ону силу и ону опасност која је у споју са другим идеологијама
била тако деструктивна.20) Ако је основно поље на коме је опе

рисао класични национализам (19-20. век) представљао по
литички сегмент а не културни, данас видимо да се „бивање
нације“ полако сели у сферу културног и симболичког.

Ипак, то је само једна тенденција на коју указују процеси
светских интеграција, безбедносних удруживања и нестајање кла
сичног суверенитета на више планова широм света. Постоји и дру
га тенденција која је такође производ ових светско политичких
кретања. Урушавањем суверенитета модерне државе преношењем
широког спектра њених ингеренција на наднационални нивоу од
лучивања, као што је то случај у пројекту Европске уније, тако
ђе се јачају постојећи национализми и стварају отпори код самих
20) Не треба подсећати на пројекат „национал социјализма“ или на још ранији пример I
светског рата, времена у коме су колективне вредности (нације, вере, идеологије „крви
и тла“) представљале доминанту политичког живота на основу које су владајући пореци
урушавали и спречавали развој недовољно учвршћених институција класичног либера
лизма.
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националиста спрам оваквих кретања. Ово не треба да чуди с
обзиром на то да се сами процеси интеграција покрећу супротста
вљајућим тенденцијама.22)
Пример Европске уније је индикативан у овом смислу. Једна
тенденција иде ка све већем економском протекционизму и што
чвршћем политичком јединству (стратегија заступника „Европског
Устава“) а друга, иако такође „проевропска“, инсистира на мно
го уравнотеженијем, готово еволутивном приступу у развоју ЕУ.23)
Ове две тенденције имају различито дејство на европске нацио
нализме. На пример, то на који начин и у којој мери ће се даље
спроводити даља интеграција и нестајање суверенитете држава
чланица у оквиру уједињене Европе зависи од тога која ће струја
у Европској Унији однети превагу. Све већи економски протекцио
низам присутан кроз деловање и рад Европске Комисије и све већа
бирократизација једне иначе прегломазне и високо бирократизова
не политичке структуре, каква је свакако ЕУ, представља опасност
за традиционалне вредности земаља чланица самих ЕУ; оних вред
ности до којих су ове земље дошле дугим низом векова, еволу
тивним током и развојем. Када протекционизам почне да нагриза
основе либералног поретка на коме су изграђене државе чланице и
када све веће економско регулисање на крају угрози и основе инди
видуалне слободе24) ових земаља, стагнација постаје преовлађујуће
стање а криза основна одлика.25) Јер логика протекционизма и еко
номског планирања, супротно логици слободног друштва у коме
слободно тржиште представља окосницу, намеће идеју економске
једнакости чланица ЕУ, што нужно доводи до слабљења успешни
21)

21) Одбацивање „Лисабонског споразума“ (измењеног предлога такође одбаченог „Европ
ског устава“) од стране Ирске на референдуму одржаном 2008. године, показује како
национализам у неким случајевима може представљати позитивну силу која утиче на
одустајање од исхитрених предлога, какав је сигурно „Лисабонски споразум“.
22) Видети мој рад „Процеси најновијих проширења Европске Уније: одриче ли се европ
ска политика функционалистичког приступа?“, Српска политичка мисао, бр. 1-4, 2004,
стр. 111-124.
23) Исто, стр. 112.
24) Под индивидуалним слободама се овде не мисли примарно на слободе у психолошком
или политичком смислу. Институција приватног власништва и права на слободно распо
лагање својином представљају conditio sine qua non слободе сваког појединца, па онда и
друштва. Без ових институција нису могуће ни остале компоненте или типови слобода.
О томе видети више у Милена Пешић, Александар Новаковић Слобода и јавност – од
ређење, проблематизација и значај, Институт за политичке студије, Београд 2008.
25) То је само један од сценарија „развоја“, сценарио који је тако добро познат свим станов
ницима источне Европе.
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јих земаља чланица. То ствара нове проблеме и производи осећај
националне исфрустрираности становника ових земаља.26)
Услед ових процеса карте на столу се поново мешају, што
указује на појаву нових, чудних и готово изненађујућих идејних
спојева. Тако, док су некада за национализам, како то примећује
Јанковић,27) основно средство афирмације представљали суштин
ски комплементарни елементи етатизма и филозофија затвореног
тржишта, дотле је социјализам представљао његовог природног
савезника. Оног тренутка када се социјалистичка парадигма и тео
ријски и практички исцрпла на националном нивоу (кроз пропаст
концепта државе благостања28)) и своје поље деловања преместила
26) О томе како „планерство одозго“ може стварати фрустрације говори следећи занимљив
цитат из текста Ивана Јанковића објављеног на Интернет сајту www.katalaksija.com.
Јанковићкаже следеће: „Ако рецимо српски електроинжењер може да уради исти пос
ао за енглеску фирму трипут јефтиније од енглеског, енглеска фирма ће ангажовати
српског инжењера, а не енглеског, зато што жели да заради више а не мање. Ако хрва
тским радницима не требаполаместаууправном одбору фирме,већ самодобре зараде,
и ако их је баш брига што могуда буду отпуштени без објашњења и отпремнине, онда
ће немачка фирма да запосли хрватске а не немачке раднике. А шта хоће поправљачи
капитализма: да неко наднационално тело (ЕУ, ОУН, ...) забрани енглеској фирми да
ангажује српскогелектроинжењера или немачкој да упосли јефтинијехрватске раднике,
тако што ће српској и хрватској држави наредити да законски уведу једнако скупу и
дестимулативну регулативу као у Енглеској или Немачкој. Ако Швеђани могу да пију
воду изрека, онда и Бугари имада пију воду изрека,па макар цела привреда стала, јер
ништа неће радити под тако постављеним еколошким стандардима. Ако у Немачкој
малтене никог не смеш да запослиш, јер ако се испостави да ради лоше, никад нећеш
моћи да га отпустиш због радног законодавства,ондаи Пољаци има да уведу исто такво
законодавство, јер тржиште је јединствено, па морају бити и „социјални стандарди“. А
ко се буни, њему ћемо (осим претњи) рећи да је то добро за њега, јер доприносиједин
ству заједничког тржиш
 та. То је европска варијанта приче о рационалном управљању
глобализацијом и уравнотежењу тржишта.“
27) Исто, www.katalaksija.com. Треба такође подсетити дасу у провобитној фази изградње
модерних држава а у отпору спрам „старих режима“ апсолутистичких монархија
национализам и либерализам били често „савезници“. Тек по конослидовања нових
држава нацијадолази до разилажења између њих.О томе видети кодГелнера(Notions of
Nationalism, ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budapest, London, New-York, 1995. стр. 1-8.)
Јанковићево упућивање се односи на период консолидованих националнихдржава.
28) Тврдња о „пропасти“ државе благостања може изгледати “нереална” за већину која
данас сматра да је тренутна криза у свету заправопоказатељ принципијелнихдефицита
капитализма те да заправо сведочимо својеврсном „ривајвалу“ концепта државе бла
гостања као и кејнзијанизма. Критика капитализма је увек била помодна, а нарочито у
тренутку када би се у западномсвету догодила нека економска или финансијска криза.
Већи део критикатреба одбацити набази тогашто представљају потврду овог феномена
(помодности и популарности критике) и што, дакле, нису производ анализе онога што
се десило у финансијском и банкарском сектору Сједињених Држава. За некога ко је
заиста заинтересован за чињенице тј. за оно што се стварно десило, јасно је да је тр
енутна криза заправо производ превеликог мешања државе а не последица деловања
слободног тржишта. О овоме као ио историјату криза у капитализмувидети изванредну
анализу у тексту Мирослава Прокопијевића „Капитализам и криза“ објављеног на
интернет адреси: www.katalaksija.com. Прокопијевић тако каже да „Ове кризе тешко да
би било да је држава својом регулациом није створила. Она то није урадила директно,
већ индиректно, преко система подстицаја, којим је каналисала понашање пословних
актера. Да држава није терала банке да улажу у нестандардне кредите, кризе не би
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на интернационални ниво („хумантиарни“, идеја „светске владе“,
„постнационалне констелације“) где се стратегијом „планирања“
протока роба, капитала и генерално регулацијом светских економ
ских и финансијских токова обрушила на институције слободне
економије националних држава, и као последицу имала слабљење
економске учинковитости појединих земаља, тог тренутка се рас
пао „брак“ национализма и социјализма.
Ова стратегија се огледа кроз изградњу „нормативне теорије
либералне демократије у мултинацион
 алном и постнационалном
контексту“ како то предлаже Араш Абизаде29) или Јаел Тамир (Yael
Tamir) у својој књизи о национализму. Наравно, Араш и Тамиро
ва, као и много други левичарски интелектуалци под „либералном
демократијом“ углавном подразумевају оно што под овим појмом
подразумевају Ролс, Дворкин али и Хабермас. Не само да у ова
квом појму „демократије“ скоро да и нема места за институцију
слободног тржишта, већ је најновији тренд, што радови Абизадеа
и Тамирове добро документују, да се одбаци и појам „културне на
ције“ до кога су држали чак и неки од истакнутих левичарских ин
телектуалаца (На пример Дејвид Милер) када су промишљали кон
ститутивне претпоставке социјалне интеграције и идентификације
у оквиру модела „либералне демократије“.30)
Промену стратегије социјалиста Јанковић објашњава на
следећи начин: „Међутим, левичари су, за разлику од старинских
национал-романтичара и протекциониста ... брзо схватили да се
дугорочно ништа не може учинити парцијалним затварањем наци
оналног тржишта. Уместо тога, они су дошли на генијалну идеју
да међународну конкуренцију спрече тако што ће да инсталирају
неку светску владу која ће да пропише стандарде регулације, ви
сину пореза, царинске стопе и све друго целом свету, (али, разуме
се, на нивоу пререгулисаних западних држава благостања) и тако у
потпуности докину погубну конкуренцију, outsourcing, социјални
било. Да држава није емитовала више новца, тешко да би балон досегао ове размере.
Да држава преко Ф & Ф није гарантовала кредите, то не би довело до ширења моралног
хазарда и негативне селекције. Коначно, да држава сада не покушава да плати део
цеха, сви бисмо научили једну важну лекцију. Овако, ствара се сцена да сличну грешку
поновимо у некој другој ситуацији и у неком другом времену.”
29) Видети његов текст „Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Nation? Four Arguments“ у American Political Science Review, Vol. 96. No. 3, p. 508.
30) Видети такође: Arash Abizadeh, „Historical Truth, National Myths and Liberal Democracy:
On the Coherence of Liberal Nationalism“, The Journal of Political Philosophy, Volume 12,
Number 3, 2004 и „Liberal Nationalists versus postnational social integration: on the nation’s
ethno-cultural particularity and ‘concreteness’“ у Nations and Nationalism, 10 (3), 2004; David Miller, On Nationality, Oxford, University Press, 1995; Yael Tamir, Liberal Nationalism,
Princeton University Press, 1993.
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дампинг и сличне ужасе неолибералне глобализације. Биће једна
ципела за све величине, и онај ко проба рецимо да смањи порезе
испод оног што му нареди светска влада биће законски кажњен.
Урадити исто оно што су радили кроз цео XX век, али овај пут са
глобалног нивоа! И што је посебно згодно са овом идејом, нико не
ће моћи да их оптужи да греше, јер неће моћи да направи поређење
са нечим другим. Ако се социјализам уведе у једној или неколико
земаља, а у другима не, сви ће да виде да то не ради и да је боље
у капитализму. Али ако социјалну државу наметнемо целом свету
одједном, нико то неће моћи да упореди ни са чим другим. Грешке
интервенционизма ћемо онда комотно моћи да приписујемо тржи
шту, и штавише, да их користимо као аргумент за увођење нових и
нових интервенција.“31)
Јанковић упућује на примере многих земаља и националних
политичких елита које све више увиђају да најбољи начин за од
брану нације или „бивања нацијом“ не представља тип „затворе
не трговачке државе“ (Фихте) већ напротив, поспешивање домаће
економије на принципу слободног тржишта у оквирима национал
не државе! Прихватањем основних тековина либерализма у Фрид
мановом (Milton Friedman), Хајековом (Friedrich August von Hayek)
или Мизесовом (Ludwig von Mises) смислу (индивидуалних сло
бода, слободног тржишта и владавине права) уз инсистирање на
националном државном суверенитету (у смислу отпора економ
ској регулацији наднацион
 алних институција, попут ЕУ, ОУН или
кроз идеју „светске владе“) национализам може постати (ненаме
равани) савезник либерализму.32) Велики економски успех Вели
ке Британије за време премијерских мандата Маргарет Тачер, као
егземпларан пример из не тако давне прошлости, и свеж пример
источноевропских земаља (посебно пример Чешке и политичке
идеологије Валцава Клауса) указују на спој либерализма и нацио
нализма који је у пракси био веома успешан.
Могућност овог „позитивног“ споја ствар је околности и не
представља правило. Уобичајено је да националистичке политике
широм света и даље руковођене етатизмом и регулацијом уништа
вају било какав заметак слободног друштва. Када у једном дру
штву институције економских и политичких слобода нису обезбе
31) Видети: Иван Јанковић „Либерални национализам“, www.katalaksija.com.
32)

У овом раду се под либерализмом или класичним либерализмом подразумева
оригинално значење овог термина које означава залагање за институције индивидуалне
слободе, слободног тржишта и владавине права. Дакле, под либерализмом се овде
не подразумева искључиво политички либерализам који је „очишћен“ од наведених
састојака изворног одређења (Џон Ролс) и који представља теоријску основу савременог
америчког и европског „либерализма“.
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ђене бар у минималној мери онда деловање национализма може
готово извесно имати погубне последице. Тада имамо познати и
уобичајени спој национализма и социјализма.
Све то упућује на сложеност феномена национализма, на
рочито у свеопштим транзиционим токовима (транзиција на ми
кро и макро нивоу). Имајући то у виду, Андерсонова дефиниција
национализма представља погодно методолошко средство да се о
национализму размишља „хладне главе“ без прибегавања уобича
јеном левичарском ресантиману и острашћености али и без плит
ке, површне и такође острашћене идолатрије национализма самих
националиста. Ипак, у неким случајевима, нарочито у оним у ко
јима непромишљени подухвати социјалистичких интелектуалаца
и светских „policy maker“ чинилаца прете да угрозе основне вред
ности Западне цивилизације, наизглед парадоксално, управо на
ционализам остаје важан фактор који се може одупрети оваквим
опасним тенденцијама.

КОЛАПС СРПСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ 
– ТРАНЗИЦИЈА СХВАЋЕНА КАО 
„ИЗДАЈА“ ПОСЕБНОСТИ
Међутим, ако су такве тенденције (и не само тенденције)
присутне у свету и Европи шта се дешава са Србијом? Како стоји
ствар са транзицијом у постмилошевићевској Србији? На то пита
ње ће засигурно дати одговор наша политичка пракса. На теориј
ском плану је могуће размислити у ком степену је домаћи нацио
нализам сагласан са европским интеграцијама и са стремљењем
Србије ка Европској унији.
Иако ни друге транзиционе земље нису биле имуне на на
ционалистичке стратегије и политике, морају се имати у виду спе
цифични услови у којима Србија започела свој транзициони пут.
Треба поћи од чињенице да је Србија и у старој Југославији (СФРЈ)
припадала оној групи република у којима се статусна конзистен
ција и класна хомогенизација није довршила,33) те да је владају

ћи слој „успешно“ прихватио позив „одоздо“. Комунистичка
елита не само да је задржала власт и после рушења берлин
ског зида већ је прихватила нову основу свог легитимитета
изграђену на националној еуфорији. Почевши са проблемом
у сопственој републици (АП Косово) милошевићевска поли

33) Младен Лазић, Систем и слом: Распад социјализма и структура југословенског
друштва, Филип Вишњић, Београд 1994, стр. 85-115.
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тика ствара нове кризе представљајући суседе као „исконске
непријатеље“ да би на крају своје владавине успела да гото
во у потпуности поништи добар део двовековног модерног
развоја Србије, улазећи у сукоб са најмоћнијом светском вој
ном организацијом и нарушавајући, у великој мери, односе
са најснажнијим и најнапреднијим земљама света. Уместо да
започне са реформама преласка од социјализма у систем ли
бералне демократије, Србија је почетком деведесетих годи
на прошлог века, „замрзнула“ социјализам,34) са једне стране,
док је са друге, захваљујући ауторитарној и опресивној поли
тици Слободана Милошевића почела да води изразито наци
оналистичку политику, која је резултовала мноштвом сукоба
на подручју бивше СФРЈ и која је од сопствених становника
створила заточенике, а од саме земље „црну рупу“ на Бал
кану. Као очекивана последица и пратећи састојак ове поли
тике, створила се изразита ксенофобија и посебно изражени
антиам
 ериканизам.
За разлику од примера Србије, успешне транзиционе земље
су са једне стране снажно инсистирале на свом европском поре
клу и некадашњој демократској традицији док су са друге стране
правиле значајан отклон према некадашњем Совјетском Савезу и
садашњој Русији као негативном примеру од којег су морале да
се дистанцирају. Слика бастиона комунизма и тортуре, назадова
ња и сиромаштва представљала је (и још увек представља) снажан
мобилизациони чинилац за конституисање „модерног“ идентитета
ових земаља; идентитета који је непомирљив са вредносним окви
ром совјетске ере. Земље попут Пољске, Чешке, Естоније, Мађар
ске и других, имале су ту (историјску) срећу да је њихов начин
замишљања заједнице на почетку транзиционих кретања био са
гласан са захтевима времена и цивилизацијских норми.35)
34) Током деведесетих година никакве суштинске реформе нису спровођење, држава је
управљала економијом („друштвена“ и „државна својина“ као доминантни систем
власништва - што је био случај и у комунизму) уз ограничени „интерну“ приватизацију
1995. године, када су неки социјалисти постали ван очију јавности „капиталисти“.
35) Након пада берлинског зида у овим земљама је постојао чврст консензус поличких
и интелектуалних елита око приближавања и интеграције са Европом, тј. тадашњом
Европском заједницом. О пољском случају и типовима национализма присутних на
почецима транзиционих кретања Skotnicka-Illasiewicz и Wesolowski кажу следеће:
„Традиционално, европски „Запад“ увек је био базична тачка референце пољске
интелектуалне елите. Након пола века доминације „источног“ угњетавања и принуде
било је једино природно да се Пољци окрену „Западу“ у тренутку када су повратили
потпуни суверенитет 1989. године.“ Видети текст ових аутора „The Significance of Preconceptions” у Зборнику Notions of Nationalism, ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budapest,
London, New-York, 1995. стр. 209. (прев. А.Н.)
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Изгледа да то није случај са Србијом. Поимање транзиције
се у крајњој линији креће од номиналног признавања њене неоп
ходности до несвесног става (код неких чак и свесног) израженог у
парадоксалној синтагми „промена је потребна али се не треба ме
њати“.36) Такви ставови, поготово када полазе од политичке елите,
знатно могу отежати и успорити трансформацију земље.
Након петооктобарских промена очекивања брзих, ефика
сних и успешних реформи као и брзих интеграција и радикалног
обрачуна са политичким наслеђем недавне прошлости, била су
велика. Задовољавање оваквих очекивања подразумевало је по
литички консензус око кључних и ургентних политичких питања.
Једна од ставки овог консензуса представљало је питања односа
Србије према међународној заједници, посебно односа према оном
делу ове заједнице који није имао разумевања за политику Мило
шевићевог режима.
Укључивање Србије у међународну заједницу није текло рав
номерно по свим нивоима. Прави сукоби у оквиру владајуће елите
коју је тада представљала коалиција ДОС37) настали су поводом
интензивирања сарадње у смислу преузетих међународних обаве
за, иако су ове обавезе (сарадња са Хашким судом) ратификоване
од стране СР Југославије, дакле у време владавине Слободана Ми
лошевића. Наизглед парадоксално, сукоб у оквиру владајуће гру
пације није настао због различитих погледа на решавање пробле
ма економске кризе и сиромаштва становништва, због либералног
приступа у економији који би спроводио „шок терапију“ или због
неке амбициозне социјално оријентисане економске политике (су
коби овог типа су се појавили нешто касније, као „уље на ватру“ за
паљиве послепетооктобарске политичке стварности) већ управо у
оном домену политике за који се предпостављало да постоји пред
револуционарни консензус главних актера смене „старог режима“.
У ситуац
 ији у којој је требало кренути са ужурбаним економским
реформама које би почеле да опорављају земљу исцрпљену деце
нијском девастацијом, националистичка карта се поново извукла
36) Запањујућа је изјава некадашњег премијера Србије Војислава Коштунице који је
довео у питање императиве приближавања и уласка Србије у ЕУ рекавши да се
Србија „већ налази у Европи“ подразумевајући да географска припадност имплицира
вредносну идентификацију. Ипак, овакав став српског политичара није оригиналан и
не представља особеност српске транзиције. Готово исто мишљење се могло чути на
почетку пољске транзиције, на шта упућују Skotnicka-Illasiewicz и Wesolowski: „Једна
стратегија представља наглашавање да ‘Пољска јесте у Европи’, ‘никада није ни
напустила Европу’, ergo ‘нема ни потребе повратку Европи’“. Видети наведени текст,
стр. 220.
37) „Демократска опозиција Србије“. Ову иначе веома хетерогену групацију сачињавало је
деветнаест странака, политичких удружења и покрета.
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на сто преко питања сарадње са Хашким трибуналом. Изостанак
сарадње један део политичке елите (тадашњи председник СР Југо
славије Војислав Коштуница, његова ДСС, црногорски СНП као
и опозиција у Србији) правдао је генералним увидом да они који
долазе након владавине једног ауторитарног режима не треба да
полажу рачуне за штете који је он направио у прошлости. Завршну
тачку на коначном раскиду унутар коалиције која је свргла Слобо
дана Милошевића са власти (ДОС) представљао је управо случај
његовог испоручивања Хашком трибуналу који је домаћој јавности
представљан од једног дела ове групације као и од великог дела
опозиције као атак на „национално биће“.
Суштинско неслагање око политике земље главних протаго
ниста у власти након Петог октобра, ратно наслеђе и повезаност
власти, служби безбедности и мафије, политичко двовлашће (јед
ну власт оличавао је Председник СРЈ Војислав Коштуница а другу
Председник Владе РС Зоран Ђинђић) у земљи и последично блока
да реформских корака произвели су јаку поларизацију и конфузију
међу становништвом које је очекивало позитивне промене а доби
ло политичку кризу индуковану круцијалним неслагањем у оквиру
„реформског“ фронта. Императиви живота, побољшања стандар
да, опоравка уништене економије и разорне земље као и изградње
новог и повољнијег имиџа земље гурнути су у други план захва
љујући оживљавању националистичке политике што документу
је наведени случај проблема у сарадњи са Хашким трибуналом.
Тај случај, као и многи други (посебно значајан је случај убиства
првог демократског премијера Зорана Ђинђића) представља инди
катор „заустављене“ или „блокиране“ транзиције која се десила у
Србији након Петог октобра. Од стране једног дела политичке ели
те идеје реформисања и транзиције успешно су представљене као
„издаја посебности“.
За објашњење збивања у послепетооктобарској Србији, као
и места, улоге и значаја национализма у односу на транзицију, по
себно је интересантан политички феномен који се јавља када реле
вантна политичка група (политичка елита или поједини политички
актери) у једном друштву монополизује и наметне „дискурс“ па
триотизма и постане једини арбитар тога шта је и у којој мери у
сагласности са оним што она тумачи као „национално биће“ (или
онога што је „наша природа“). Политичка сцена се тада поларизује
на „пријатеље“ и „непријатеље“, „патриоте“ и „издајнике“, „зло“ и
„добро“ а политички противници, заправо они који по самопрогла
шеним гласноговорницима националног бића нису „на линији“, не
представљају ништа више до „непријатеље“, „издајнике“ и „зло“.
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Превага политичке демагогије и популизма протканих национал
ном реториком особина је друштава са озбиљним структуралним
проблемима. У развијенијим друштвима политичка демагогија
образована на овој матрици, иако увек присутна, не може предста
вљати доминантни политички дискурс нити основу мобилизације
становништва и придобијања гласова на изборима. Као земља која
је током деведесетих година прошлог века прошла кроз неколико
ратова, нагло осиромашење становништва, аутократску владавину
и често редефинисање државног статуса (од СФРЈ Југославије, СР
Југославије, Државне заједнице Србије и Црне Горе до Републике
Србије), Србија је и даље остала веома подложна разним врста
ма демагогије и популизма, од којих националистичка представља
доминанту. Када се томе додају политичке „рак ране“ са којима
ниједна владајућа гарнитура од петооктобарских промена није мо
гла да се избори, попут „хашког“ и „косовског“ питања а које су у
великој мери производ националистичке политике режима из де
ведесетих година, постаје јасно да се свака врста покушаја спро
вођења коренитих реформа политичког и економског система го
тово нужно спречава од стране оних политичких актера који нису
спремни (вероватно ни способни) да се одрекну својих партијских
интереса, политичке демагогије и популизма.
Такође, непостојање стабилних институција владавине пра
ва као и сигурности власничких права и могућности слободног по
словања додатни су проблеми који отежавају природни ток рефор
ми и превазилажења економско-политичке кризе у Србији. Јер се
политички естаблишмент, било да је реч о његовој левој или десној
страни, чврсто држи протекционистичког модела који онемогућава
развој економије и просперитет друштва. Стога, сценарио који у
национализму види могућу брану од опасности „спољног“ протек
ционизма и регулације (извандражавно, наднационално креирање
економске политике земаља) се никако не може односити на Ср
бију. Тако се заостајању Србије у свим аспектима њеног развоја
и трансформације у односу на земље југоисточне Европе придру
жује такође и заостајање у смислу раскида везе протекционизма
и национализма о којој је раније било речи. Економска политика
својствена „социјализму са хуманим лицем“ (који је и даље у ле
пом сећању већег дела становништва а који је био производ ве
ликог задуживања некадашње Југославије) представља најмањег
заједничког садржиоца левице и деснице у Србији. Великој већи
ни српских политичких партија блиске су идеје великог државног
апарата, уплитања државе у сферу економије и свеобухватне и ам
бициозне социјалне политике. То значи да национализам у Србији
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не може, бар не у догледно време, играти конструктивну улогу јер
симбиоза протекционизма и национализма онемогућава било ка
кав озбиљан и убрзан економски (а ни политички) развој друштва.
У најмањем, истрајавајућа пракса да се по сваку цену држава заду
жује код међународних институција да би попунила текуће буџет
ске дефиците и осигурала стабилност домаће валуте представљају
добро знане механизме очувања „социјалног мира“ познатог још
из ере титоизма. На кратке стазе то може имати позитивне ефекте
ограниченог типа али дугорочно то представља огромно оптереће
ње за слабу и презадужену српску економију.
Са краћим „историјским“ упућивањем у случај српске тран
зиције и уз објашњење феномена који су довели до заустављања и
„блокирања“ овог процеса враћамо се питању с почетка овог рада.
За разумевање односа транзиције и национализма важно је имати
у виду чињеницу да снага и моћ национализма потиче од тога што
се он доживљава као природан. Сматра се да је он нешто што пред
ставља суштинску особеност људских бића.38) Та природност

национализма јесте оно што по Андерсону чини његову нај
важнију карактеристику. Ова особеност га разликује од иде
ологија које испрва човеку прилазе такорећи споља, па их он
усваја или не (марксизам, либерализам...). Национализам се
наспрам њих доживљава као природна карактеристика (бити
жив, бити плавокос, бити Србин (?)). Иако није природан (већ
историјски) он се доживљава као такав па је за самоперцеп
цију његових актера ирелевантно да ли је реч о правој или
само замишљеној природи. Ова чињеница сама по себи не
значи много поготово ако се у виду има методолошки аспект
Андерсоновог одређења. Самоперцепрција природности фе
номена (који по себи није природан) не говори аутоматски у
прилог његове ништавности, како то, када размишља о наци
онализму, мисли већина марксистички или социјалистички
оријентисаних интелектуалаца. Оно што је релевантно јесте
да оваква, замишљена или не, „природа“ или „природност“
може бити у колизији са реформским политикама. Велики
број проблема у имплементацији нужних реформских мера и
спровођења и окончања процеса транзиције настају онда ка
да становништво земаља захваћених овим процесом перци
пира сам процес и његове мере као нешто што нужно наноси
одређену неправду оном природном у човеку, „бивању наци

38) На ову тезу упућује Ернест Гелнер: „....Јеврејин може бити људско биће за неког
кантовца све док дели принцип ума. (...) Али за националистички етос то више није
нешто што вас чини људским бићем; напротив, то вас чини сумњивим уколико вас и
не искључује из рода људских бића.“ Видети у Notions of Nationalism, ed. by Sukumar
Periwal, CEU, Budapest, London, New-York, 1995. str. 5. (прев. А.Н.)
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јом“. Реформске мере и императив транзиције сваки нацио
налиста може доживети као атак на сопствено биће и биће своје

нације. То је најчешће случај када се транзиција разуме као „издаја
посебности“ (случај Хашког трибунала и испоруке Слободана Ми
лошевића представља пример тога), што се у великој мери (мада не
у потпуности) десило у послепетооктобарској Србији. Иако Срби
ја није изузетак у овом погледу, политичка дешавања након Петог
октобра добар су пример како политичка демагогија образована на
националистичкој матрици може спречавати напредак друштва.
Неспремност главних политичких актера позиције и опози
ције да се прихвате нужне и непопуларне реформске мере српску
транзицију увек наново враћа на почетак. Када се томе придодају
и крупни нерешени политички проблеми јасно је да национализам
и транзиција у случају Србије представљају готово инкомпатибил
не појаве.

*
У третирању питања односа национализма и транзиције по
шло се од одређења које у методолошком смислу омогућава да се
феномену национализма не прилази из угла вредносног оцењива
ња, како је то често случај у стручној литератури. То је методо
лошки смислено и корисно решење јер се избегава начелно осу
ђивање/похвала овог феномена, већ се упућивањем на посебне
политичке праксе и случаје документују његови позитивни/нега
тивни ефекти. Јер национално осећање увек постоји код многих
припадника једног народа, као и осећај националне припадности,
идентитета једне нације. Док је спецификација овог феномена мо
гућа на различите и често супротстављење начине који укључу
ју различите наклоности/ненаклоности, оријентације, гледишта и
ставове припадника исте нације то није могуће доћи до једног, је
динственог и чврсто омеђеног концепта „замишљања“ нације. Ка
ко начин замишљања нација није истоветан ни за припаднике исте
нације, не постоји један једини или званични начин „замишљања“
који би припадао свакој нацији понаособ. То са друге стране не
значи да се за одређене, конкретне примере уплива национализма
у политику не може установити да ли представљају продуктивне
или непродуктивне политичке појаве, већ само то да у начелном
погледу стратегија која у национализму види по себи позитивну
или негативну појаву (стратегија карактеристична за супроставље
не стране левице и деснице), није функционална. Кључна после
дица примене оваквог метода састоји се у томе што се одговорност
за спровођење и креирање одређене политике у транзицији тражи
пре свега на нивоу деловања политичких актера а не у вољи би
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рачког тела (или једног народа). Овим поступком се не имплицира
ирелевантност утицаја бирачког тела на креирање политике - јер је
бирачко тело оно које бира политичке актере - већ се само жели ре
ћи да политичка одговорност за успех/неуспех транзиције/рефор
ми пре свега лежи у деловању политичких актера.39)
Дакле, разматрање феномена национализма не повлачи ну
жно његову вредносну оцену, нарочито када се овај феномен раз
матра у односу према савременим транзицијским процесима, што
представља једну од теза овог рада. Овај релаксирајући приступ
иначе веома запаљивој материји политичког дискурса омогућава
да се од случаја до случаја, од групе земаља до неке друге групе
земаља, размишља о савременом феномену национализма. Општи
закључак који се намеће на основу оваквог размишљања указује
на то да у неким случајевима, као што је већ у раду поменуто, на
ционализам може имати позитивну улогу у мобилизацији станов
ништва ка прихватању неопходности структуралних промена у
друштву. Вредносно неутралним приступом једном овако важном
феномену добија се огромна предност у односу на она становишта
која полазе од његове позитивне или негативне перцепције. На те
оријском плану то значи да се један феномен промишља у својој
сложености, а на практичном, постају могућа различита објашње
ња успеха/неуспеха одређених реформских политика. Намеће се
закључак да у примени овог методолошког приступа, захваљујући
Андерсоновој дефиницији, национализам не представља нити до
бро нити зло по себи, те да се о оцени његовог дејства у поједином
друштву морају узети у обзир и други фактори. Као што је указа
но, није исто поредити националистичке тенденције, на пример,
у политици чешког председника Валцава Клауса и текућу дневну
политику у Србији која дубоко „уважава“ националне обзире. У
једном случају имамо земљу која је у много аспеката довршила
своју транзицију и осигурала статус консолидоване демократи
је те се поред других сличних земаља једне веће заједнице нашла
пред изазовом најновијих покушаја европског протекционизма и
регулације, а у другом случају имамо земљу која далеко заостаје у
транзицији и у којој институције слободног тржишта заправо и не
постоје те и није квалификована за дилему пред којом стоје земље
прве категорије.
Посебну тешкоћу приближавања српског национализма по
требама транзиције представља чињеница да се интелектуална
39) Бирачко тело се опредељује за основне правце кретања у једном друштву и одређене
политике. Каква ће бити текућа политика и спровођење ових основних праваца зависи
од самих политичких актера, не од бирачког тела.
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сцена Србије и даље (скоро десет година по започетој транзици
ји) у суштинским смислу одређује и позиционира у односу спрам
питања национ
 ализма. Док са једне стране један део интелектуа
лаца упорно доказује своју приврженост и оданост „српском на
ционалном бићу“ дотле други део, подједнако борбено указује да
искључивог кривца за лошу економско-политичку ситуац
 ију треба
тражити управо у патолошком национализму кога вешто користе
политичари. Када се дакле, у први план политичког сврставања и
борбе стави ово питање а запоставе сва друга питања онда супрот
стављене стране у политичком спору остају у зачараном кругу оп
туживања из кога не могу изаћи јер се свођењем врло практичне
проблематике транзиције на генерална и непрактична питања „за“
и „против“ „српског бића“, укида било каква могућност правих ре
форми, а једино што остаје јесте јалова борба „партизана“ и „чет
ника“, битка чијем се исходу на жалост не види крај. Конфузија и
незрелост српских интелектуалаца се нужно преноси и на српску
политику и јавност, те се имагинарне и непотребне поларизације
још више продубљују и јачају остављајући места за калкулисање
главних фактора политичке сцене на којој се принципом феудали
зације државних ресора и министарстава решава готово све, чак и
оно за шта нема решења.40) На тај начин Србија остаје ван транзи
цијских токова далеко заостајући за свим оним што је већина зема
ља источне и југоисточне Европе одавно постигла.41)

На крају, остаје нада да ће се у будућности изаћи из за
чараног круга заговорника и поборника национализма и да
ће српска транзиција почети да личи на неку од озбиљних
транзиција. За то није потребно много осим воље главних по
литичких актера да се уради оно што је неминовно и што се
одавно зна из транзицијских искустава многих земаља. Пре
свега смањење државног апарата, државне потрошње, либе
рализација тржишта и укидање нереалних социјалних обе
ћања уз јачања механизма правне државе. То је опробани ре
цепт који је свугде и увек доводио до резултата а који је по

40) Случај састављања последње Владе Републике Србије демантовао је по ко зна који пут
чувени национални мит по коме „само слога Србина спашава“. Наизглед недостижни
идеал јединства иначе непомирљиве српске браће доживео је своје остварење кроз
коалицију Социјалистичке партије Србије (СПС) и Демократске странке (ДС) и
стабилност садашње Владе, а да се истовремено није остварило његово знаменито
предсказање.
41) Готово је трагикомично то што се читав успех „реформске“ политике текуће владе
свео на, иначе по себи важно али не и једино битно, питање изласка наше земље на
„белу Шенген листу“. Случај „беле листе“ представља парадигматичан пример како
политичари мотивисани само вољом за остајањем на позицијама користе „снове“
измученог становништва ради остваривања својих циљева.

132

Александар Новаковић

Национализам и транзиција

правилу најтеже прихватити, јер представља праву реформу ко

ја краткорочно доноси проблеме онима који је спроводе а дугороч
но благостање и корист онима који су у почетку против ње.
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Summary
NATIONALISM AND TRANSITION
– On a methodologically plausible notion of nationalism –

Weighting on relationship between nation alism and transition,
this article uses Benedict Anderson’s definition of nationalism. The
latter enables value-neutral explanation of nationalism, which is un
common in scientific analysis. This approach has methodological be
nefits in avoiding approval/disproval strategy toward nationalism or its
segments. Pointing to explicit political cases and practices, the positi
ve/negative effects of nationalism are displayed. Analyzing the status
of nationalism in the globalised world, EU and Serbian post-commu
nist transition, it reveals the degree of in/compatibility between these
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two phenomenons, and an answer to the main question of this article.
By examining Serbian reforms and the status of nationalism in Ser
bian transition, steep obstacles in harmonization/reconciliation between
transition and nationalism are acknowledged.
Keywords: nationalism, transition, free market institution, reforms
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ВИЗАНТИЈСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И 
ЊЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО
НАСЛЕЂЕ

Резиме
У овом чланку аутор пише о историји и културном
наслеђу Византије, анализирајући утицај цивилизације Рима,
културе Грчке и Хришћанства на развој некадашњег византијске
цивилизације и суседних цивилизација. Аутор анализира узроке
и развој византијских цивилизацијских достигнућа, њен значај
и утицај на друге државе, културе и цивилизације, као и узроке
распада Византијског царства. Циљ чланка био је да се представе
формалне, доктринарне и концептуалне разлике између водећих
цивилизација у доба Византијског царства, као и развојне законе и
развојну динамику у оквиру историјских процеса за време и након
трајања и распада Византијског царства. У завршници чланка
аутор представља на који начин се културно наслеђе Византије
рефлектује на текуће историјске развојне процесе на подручју
некадашњег Византијског царства.
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зам, културно наслеђе, тржишна економија

ЈЕДИНСТВЕНА СИНТЕЗА 
ИЗНАД ИСТОКА И ЗАПАДА
Византија и њена историја представљају наслеђе једне од
најдуготрајнијих и најкохерентнијих цивилизација у историји чо
вечанства. По трајању, по делима, по садржају, по значају и по ути
цају на друге земље, културе и цивилизације, као и по наслеђу које
је оставила за собом, она је, без сумње, била највећа цивилизација
свога доба, али и једна од најзначајнијих у историји уопште1).
Византијска историја има и ту особеност да су њен почетак и
крај јасно хронолошки омеђени, оснивањем Цариграда 324. године
од стране Константина Великог, и пада Цариграда 14532). године,
под налетом Османлија Мехмеда Освајача. Тиме се подудара вре
менски квантум Византије са хришћанским схватањем историје,
линеарним а не цикличним схватањем времена и историје, који
имају свој почетак и крај, узрок и исходиште.
Тих 1100 и двадесетак година представљају историју визан
тијске империје. Они које ми називамо Византијцима себе су на
зивали Римљанима, Ромејима, јер су били директни наследници
Римске империје3). Реч Византија је настала касније, од ХVII века.
Француски историчари, филолози и хуманисти су најзаслужнији за
историју Византије4).
Најзначајнија за историју Византије је била судбина Цари
града, његов почетак и његов крај. Константин Велики је оснивач
1) Г. Острогорски, Историја Византије, Просвета, Београд, 579 стр.; A. Guillou, La civili
sation byzantine, Paris, 1974, 620 str.; S. Runciman, Byzantine Civilization, Plume, 1974, 112
str.; P. Lemerle, Le monde de Byzance: Histoire et institutions, Variorum Reprints, London
1978.
2) S. Runciman, The Fall of Constantinople, 1453, Columbia University Press, 1965, 256 str.;
J. Heers, Chute et mort de Constantinople : (1204-1453), Paris 2007 ; Marie-Hélène Blanchet,
Georges Gennadios Scholarios (vers 1400-vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à la
disparition de l’Empire byzantin, De Boccard, Paris 2008, 540 str.
3) N. Oikonomides, “Emperor of the Romans - Emperor of the Romania”, Byzantium and Serbia
in the 14th century, Athens 1996, p. 127-129.
4) Међу њима је и археолог и нумизматичар, француски академик Анселмо Бандури
(1671-1743), Дубровчанин, A. Banduri, Conspectus operum sancti Nicephori... quae propediem duobus tomis edenda sunt et quorum pauca hactenus edita fuerunt... Studio et opera...
Anselmi Bandurii par Anselmo Banduri (1705); Id., Imperium orientale, sive Antiquitates
Constantinopolitanae, in quatuor partes distributae... opera et studio Domni Anselmi Banduri
(1711). http://oce.catholic.com/index.php?title=Anselmo_Banduri
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нове престонице Римске империје на Босфору5), Константинопоља
или Цариграда, чије постојање је неодвојиво од тог новог и најду
жег периода у историји Римске империје, историје коју ми назива
мо Византијском. Назив Византија, како је поменуто, настаје мно
го касније, помињу га у првом реду први византолози Французи,
који су je назвали Византијом по античком имену Константинопо
ља, Византиума, грчког трговачког градa на Босфору, који се тако
звао пре него што је цар Константин основао у њему Цариград 324.
године.
Ново у односу на стари Рим није само нова престоница више
од хиљаду и по километара на истоку од Рима, постоји још једна,
бар исто толика, ако не и знатно већа разлика у односу на антички
период. У односу на многобожачки и идолопоклонички Рим та раз
лика је новој вероисповести – Хришћанству. Византија је, у ствари,
синтеза која се састоји из три основна дела6). То је синтеза рим
ске цивилизације, грчке културе, и хришћанске вере која долази са
Блиског Истока, из Јерусалима, из Палестине.
Римска цивилизација представља правни поредак, римско
право, државу с њеним институцијама, цивилизацијске и друштве
не норме7). Грчка култура представља грчко уметничко и мисао
но наслеђе: књижевност, филозофију, у првом реду концептуални
апарат неоплатонизма. Хришћанство у тој јединственој синтези
представља духовност хришћанства насталог у време хеленизма у
наставку духовног наслеђа јудаизма, универзалну вероисповест на
целокупном простору медитеранског басена и шире, веру која на
триконтиненталном простору универзалне империје осмишљава,
време и простор, историју и есхатон, временско и надвременско8).
Рођен у Нишу Цар Константин, био је један од највећих ре
форматора царства. Он је у ствари наставио и завршио реформe
5) C. Mango, G. Dagron, Constntinople and its Hinterland, Aldershot 1995; G. Dagron, Naissa
nce d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974; P. Magdalino,
Constantinople médiévale. Études sur l’évolution des structures urbaines, Paris 1996.
6) P. Veyne, L’empire gréco-romain, Paris 2005 ; Evelyne Patlagean, Un Moyen Age grec.
Byzance IXe-XVe siècle, Paris 2007, 474 str.; P. Schreiner, Byzantinische Kultur, Eine Aufsatz
sammlung. I, Die Macht (Ed. Silvia Ronchey, Elena Velkovska), zbornik radova (Opuscula
collecta 3), Edizioni di storia e letteratura, Roma 2006, 423 pp.; B. Bojović, Le millénaire
byzantin (324-1453), «Ellipses», Paris 2008, 277 str.
7) P. Veyne, La société romaine, Paris 2001 ; L. Jerphagnon, Histoire de la Rome antique : Les
armes et les mots, Paris 2008; J.-M. Carrié, Aline Rouselle, L’Empire romain en mutation,
Paris, Seuil 1999, 840 pp.
8) C.G. Conticello, Vassa Conticello (dir.), La théologie byzantine et sa tradition, Turnhout
2002; P. Mueller-Jourdan, Typologiespatio-temporelle de l’Ecclesia byzantine. La Mystagogie
de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l’Antiquité tardive, Leiden-Boston
2005, 216 str.
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императора Диоклецијана који је био велики реформатор позно
античког Рима. Разлика између Диоклецијана и Константина је у
односу према хришћанству9). Велики по свом значају у историји,
император Диоклецијан је био још већи противник хришћанства.
Ипак се у његово време, и то у његовом најближем окружењу, већ
знало да хришћанство неће моћи да буде побеђено10).
Константин оснива Цариград 324, Миланским едиктом 313
он проглашава хришћанство, најпре за дозвољену и универзалну
религију, која временом постаје и државна вероисповест. Хри
шћанство тим путем постаје оно везиво које то несагледно цар
ство, које је заузимало све делове Медитерана (велике просторе
три континента: Северне Африке, Азије, са целим Блиским Исто
ком и делом Средњег Истока, Малом Азијом и свим деловима тада
цивилизоване Европе), требало да повезује, да сједињује, да осми
шљава, цео тај за оно време готово несагледиви простор. Од Ги
бралтара до Крима, од Рајне, Дунава и Дњепра до Тигра, Еуфрата,
Црвеног мора и Сахаре, простор који је за оно време имао најра
звијеније и најорганизованије цивилизацијске норме.
Хришћанство је било главно везивно ткиво тог простора који
је у позном Римском царству живео у једној врсти верског еклекти
зма. Било је много дозвољених вероисповести, религија и обичаја,
езотерија и гностицизама, секти и старих углавном многобожач
ких религија као што су биле грчка и римска, египатска, али и зо
роас триска и друге, један конгломерат веровања целог тог великог
простора.

СИНТЕЗА И РАСЛОЈАВАЊА
Није лако било објединити цео тај хетерогени простор у је
дан верски, културни, институционални и концептуални значењски
интегритет. Од самог почетка су се појављивале значајне тешкоће у
прихватању јединственог поимања вере и с југа и са севера. Стари
народи Истока, као што су Египћани, Сиријци, Халдејци, народи
Блискoг и Средњег Истока11), тешко су могли да прихвате до кра
ја како грчко-латинску културу тако и јединствену интерпретацију
9) C. Walter, The Iconography of Constantine the Great, Emperor and Saint. With Associated
Studies, Alexandros Press, Leiden 2006, 242 pp., 332ill.
10) B. Bojović,Lemillénaire byzantin (324-1453), «Ellipses», Paris 2008, str. 17-19.
11) H. Teule, Les Assyro-Chaldéens, Brepols, 2008; J.-P. Valognes, Vie et mort des chrétiens
d’Orient, Fayard, Paris 1994; J. Asfalg, P. Kruger, Petit Dictionnaire de l’Orient chrétien,
Brepols 1991; C. Cannuyer, L’Egypte copte. Les chrétiens du Nil, Gallimard, P
 aris2000.
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хришћанства. Појавили су се монофизитизам, аријанство, остале
различите интерпретације, и Црква је била у положају да се суоча
ва са тим разликама и да све уоквирује у вери, схватању, култури,
институцијама, даље да обједињује тај веома велики, несразмерни,
цивилизацијски неуједначен простор. Сматрало се да хегемонија
једног државног, касније и црквеног центра треба да буде подједна
ка у целом хришћанском свету12). Глобализација у оквиру Римске
империје вршена је уз помоћ државних и црквених институција,
притом је Црква задржавала своје регионалне структуре настале у
прошлости на основама регионалних културно-историјских насле
ђа, такозвану Пентархију старих патријаршија13).
Монофизитизам је на Истоку и на Југу империје тешко мо
гао да прихвати равноправност две природе Христове, божанске и
човечанске, и ту су настале разлике које су имале културне, соци
јалне и политичке подлоге. Док је један део оних који нису прихва
тали равнотежу те две природе предност давао њеном божанском
делу, други су предност давали човечанској природи Христовој14).
То је била Аријанска јерес,15) која је донела прве значајније потре
се на друштвено-политичком плану. Касније је то учење налазило
јако упориште код ново-евангелизованих Гота, могућих далеких
предака нововековне Реформације.
После неколико векова су се те разлике, размимоилажења,
раслојавања, пренела на питање икона, на иконоборство, и иконо
дулство. Иконоборство, које је долазило углавном са Истока, може
12) J. Mayendorff, L’unité de l’Empire et divisions des Chrétiens. L’Eglise de 450 à 680, Paris
1993, 427 str. (originalni naslov: Imperial Unity and Christian Divisions. The Church
450-680, A. D., New York 1989); P. Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien (312394), Paris 2007.
13)	У III веку су постојале само Антохијска, Александријска, као и Рим који је имао
почасни и симболични примат јер је у њему мученички пострадао апотол Пет
ар, али не и јурисдикцију над остатком Цркве, касније су настале Јерусалимска и
Константинопољска патријарши
 ја.
14) После осуде Аријевог учења, појавило се тумачење Несторија (381-451), патријарха
Цариградског који је био под утицајем Антиохијске теологије, према којем су две
Христове природе одвојене у божанску и човечанску, те је уместо Богородицом (Тео
токос) његову мајку назвао Христородицом (Христотокос), Несторијанизам је одбачен
и осуђен на Сабору у Ефесу 431. Монофизитизам, учење Еутихија, игумана једног ца
риградског манастира у V веку, према којем је божанска природа потпуно подредила
себи и абсорбовала човечанску природу Христову, осуђено на Халкидонском Сабору
451. Монотелизам у VII веку покушава дапомири разлике у тумачењима од две природе
Христове на тај начин што поред божанске и човечанске природе, Христос има само
једну вољу,божанску, и тоучење је одбачено и осуђено 681.
15) Названа поалександријском свештенику Арију (око 256-336),којије негирао божанску
природу Христову, стављајући је други план у односуна Божју природу. Аријево учење
јеосуђено на Првом васељенском сабору који је цар Константин ВеликисазваоуНикеји
325.
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се шематски представити на друштвеном и политичком равни пре
ко странке Зелених у Цариградском хиподрому. Они су предста
вљали једну струју у самом Цариграду, то су највећма били азиј
ски, у првом реду мало-азијски и блискоисточни народи, Јермени16)
и други.
Иконодули су били углавном Европејци, Грци, Латини, Бал
канци, представљени су Плавима као навијачком и друштвено-по
литичком странком у Цариградском Хиподрому17).
Царство је покушавало да држи те разлике у интерпретаци
јама верских догмата на окупу, по цену највећих напора, па и усту
пака. Тако је дошло и до готово јединог периода својеврсног дис
континуитета у верском, доктринарном и идеолошком јединству и
континуитету Царства18).
То је био период иконоборства, у VIII и IX веку. Цареви
иконоборства су са собом носили антагонизам ка грчкој али и ла
тинској интерпретацији вере, ка иконама. Носили су свој азијски,
крути, уски монотеизам. То није могло да се одржи у грчкој, ни у
европској, нити у латинској средини, те је иконоборство морало да
пропадне пред обновом Православља19).
Каснији цареви покушавали су да дисциплинују aзијске на
роде и Јермене, кoји су представљали стари хришћански и планин
штачки народ, који је због својих војничких квалитета и стратешки
важног положаја у Малој Азији имао највећи значај за одржавање
тог простора у оквиру царства. Јермени су били посебно важан
чинилац за одбрану од Турака Селџука. Упорношћу, нетактично
шћу и претеривањем у покушају дисциплиновања Јермена, њихо
вог насилног довођења под заједнички културни и вероисповедни
именитељ, Византија временом губи њихову верност и подршку.
16) Основана око 300 године Јерменско-Григоријанска Црква, као и велики део других
источних Цркава, није прихватила одлуке Халкидонског Сабора, то су до данас такоз
ване дохалкидонске или несторијанске Цркве на Истоку, као што су Сиријанска (нес
торијанска),чијикорени сежу у I век када је по предању цар Едесе Абгар основао прву
државну хришћанску Цркву, затим Коптска и Етиопијска (монофизитске), итд., M. Albert, R. Beylot, R. G. Coquin, B. Outtier, C. Renoux, A. Guillaumont, Christianismes Orient
aux. Introduction à l’étude des langues et des littératures, Le Cerf, Paris 1993; A. Mahé,
J.-P. Mahé, L’Arménie àl‘épreuve dessiècles, Gallimard,Paris 2000.
17) О константинопољском хиподрому: Sarah Guberti Bassett, «The Antiquities in the Hippodrome of Constantinople», Dumbarton Oaks Papers 45 (1991), str.87-96.
18) A. S. Atiya, AnHistory of Eastern Christianity, London 1968; M.-F. Auzépy, L’iconoclasme
byzantin, Paris 2006; P. Blaudeau, Alexandri et Constantinople (451-491). De l’histoire à la
géo-ecclésiologie, Ecole française de Rome, De Boccard, Rome 2006, 810 pp.
19) Bisera V. Pentcheva, Icons and Power. The Mother of God in Byzantium, The Pensylvania
State UniversityPress, University ParkPA 2006, 302 pp.
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Они су почели да се окрећу према Турцима20), тиме и против Ви
зантинаца, што је био важан чинилац постепеног губљења Мале
Азије за царство.

ПОСЛЕДЊИ УСПОН, ОПАДАЊЕ И ПОЧЕТАК КРАЈА
Крај монетарне хегемоније и почетак зависности
Владавина династије Комнена, у XI и XII веку, представља
последњи период у коме је остварен значајан успон Византије као
царства чија звезда и поред тога већ почиње да тамни. Под све
знатнијим утицајем Запада, са крајем династије Комнена, пред крај
XII века, почиње прво и привремено посрнуће Византије, падом
Константинопоља под ударом IV крсташког похода 1204.
Већ на почетку тог периода је Византија изгубила своју мо
нетарну хегемонију, која је непрекидно трајала од Константина Ве
ликог почетком IV века, практично све до Алексија Комнена у XI
веку21).
Константин Велики је установио византијску монету, новац,
номизму, на грчком, на латинском solidus, који је имао тежину од
4,5 гр злата од 23 карата. Номизма, је задржала ту вредност, чисто
ћу, тежину, у периоду од седам и по векова22). То је случај без пресе
дана у историји. Византијски златник је био платежно средство не
само византијске империје, него и практично целог цивилизованог
тада познатог света. Арапски динар се управљао, одређивао пре
ма византијској номизми. На Западу једва да је и било новца као
општег платежног средства, јер је у том делу Европе већим делом
средњег века постојала углавном натурална привреда. Номизма је
био долар средњег века, монетарни стандард, што значи да је ви
зантијска економија доминирала целим цивилизованим светом то
ком више од седам векова. Све док ту улогу није од ње преузела
20) Затим и према крсташима, крајем XII века јерменски владаридобијају одпапе признање
краљевског достојанства чиме постижуисти
 ранг као и западни принчевии краљеви на
Блиском Истоку, J. Richard, Histoire des croisades, Fayard, Paris 1996; J. Prawer, Histoire
du royaume latin de Jérusalem, CNRS, rééd., Paris2007; L’Arménie etByzance. Histoire et
culture, 1996, 244 str. Занимљива паралела би се могла наћи у чињеници да је Стеван
Првовенчани уз помоћ СветогаСаве почетком XIII века постигао исто добијањем кра
љевске крунеод папе Хонорија.
21) Cécile Morrisson, “La Lagarikè: réforme monètaire et réforme fiscale sous Alexis Ier
Comnène”,Travaux & mémoires 7 (1979), str. 419-464.
22) M. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1453, Cambridge Unive
rsity Press 1985; M. Kaplan,Tout l’or de Byzance, Gallimar d, Paris 2005.
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Венеција са њеним златним дукатом, њеном поморском, монетар
ном и тржишном превлашћу која настаје почев од краја ХI и траје
све до краја средњег века.
Није још увек довољно познато из којих је разлога је нестала
та монетарна, економска и општа многовековна надмоћ Византије,
у Медитеранском басену и шире, али је монетарна хегемонија била
највидљивији и главни показатељ њене вишевековне доминације
на тако великом простору23).
Ратни напори да се обнови територија Византије су један од
разлога краја њене хегемоније, опадања и неуспеха византијске
економије. Економски и привредни разлози су трајнији узроци ње
ног опадања. Најважнији разлог је био, данас је то познато и утвр
ђено, између осталог и проучавањем црквених извора (као што су
животи светих, у којима има много података из области привреде)
– продужени и временом све већи мањак инвестиција24). То је био
вековима хронични проблем Византије.
Узроци су још и недостатак техничких иновација, техноло
шко заостајање, у пољопривреди пре свега25), које се једним делом
објашњава климом, као и природом, углавном плитког земљишта,
у Малој Азији, делимично и на Балкану26).
Затим, сама структура византијске државе и друштва. У Ви
зантији није постојало племство као у Западној Европи, већ ари
стократија, која је била функционерска аристократија. Значи,
службеничка аристократија (меритократија), а не наследно (па
тримонијално) племство, као на Западу. Конфликт интереса изме
ђу те функционерске и земљишне аристократије с Државом, одно
сно с њеним најчвршћим ослонцем, ситним и малим земљишним
поседом, временом је ослабио царство и исцрпао његове војничке
23) Cécile Morrisson, “Ladévaluation delamonnaiebyzantinedu XIe siècle:essai d’interprétat
ion”, Travaux & mémoires 6 (1976), str. 3-48; V. von Falkenhausen, Ladominazionebizantina
nellItalia meridionale: dal IX all’XI secolo, Bari 1978.
24) Eveline Patlagean, “’Economie paysanne’ et ‘féodalité byzantine‘”, Annales ESC 30 (1975),
str. 1371-1396;M. Kaplan, Les hommes etla terreà Byzance du VIeau XIe siècle, propriété
et exploitationdusol, Paris1992, str. 562-573.
25)	Заостајање не само за аграрномтехником на Западу, него и у односу на исламски свет,
где је например наводњавање земљишта, диктирано разуме се и климатским условима,
било знатно заступљенијенего у византијском аграру, A. M. Watson, AgriculturalInnova
tion in Early Islamic World: the Diffusion of Crops and Farming Techniques, 700-1100,
Cambridge 1984.
26)	P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium. From the Origins to the Twelfth Century,
Galway 1979; M. Kaplan,Les hommeset la terre à Byzance du VIe au XIesiècle, propriété et
exploitation du sol,Paris 1992, str. 10-18.
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и привредне ресурсе . И поред свих административних и законо
давних мера и напора које су улагали цареви свесни тог хроничног
сукоба интереса између државне функције и саме основице њене
снаге и стабилности, та противуречност није могла бити превази
ђена и царство је тонуло у незадрживо опадање.
У XI веку долази до тешке монетарне и економске кризе, та
ко да византијски цареви препуштају трговину, самим тим и еконо
мију добрим делом, једној страној сили. У недостатку новца, немо
гућности и неспособности да реше економску кризу без преседана,
они практично препуштају трговинску размену у Цариграду, али
и на ширем простору царства, Венецији28). Трговина је препуште
на Венецији тако што су венецијански трговци имали једну врсту
монопола, већ и по томе што су плаћали таксе и порезе мање од
византијских трговаца. Венецијанци су имали град у граду, Гала
ту29), с друге стране Златног Рога, великог залива и пристаништа у
Цариграду, па их можемо упоредити са страним телом у својевр
сној економској осмози са домаћим тржиштем. Можда у почетку
бенигној осмози, али све више исцрпљујућој, која је све више за
хватала економију, тиме све више и сам организам Царства, црпла
виталне привредне и економске снаге и ресурсе целокупног дру
штвеног организма.
27)

ОПАДАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ, СЛАБОСТИ
ИНВЕСТИЦИЈА И ПРОДУКТИВНОСТИ
Зашто долази у XI веку, око 1050. године, до наглог опадања
привредне и сваке друге животне моћи Византије? Она економски
опада зато што њена технологија, њена пољопривреда, која је база
економије, заостају временом за западноевропском, и заостају пре
свега хроничним мањком инвестиција. Основна слабост византиј
ске економије лежи у недостатку улагања да би се побољшала и
повећала продуктивност пољопривредне производње, најважније
привредне гране сваког средњевековног друштва. Истовремено се
дешава преокрет у Еврoпи, можда већ крајем Х и почетком ХI ве
27) B. Bojović, Vassa Conticello, G. Jehel, Le monde byzantin (VIIIe-XIIIe siècle). Economie et
société, Editions du Temps, Paris 2006 (205 str.); K. Smyrlis, La fortune des grandsmonastè
res byzantins (fin du Xe-milieu du XIVe siècles), Paris 2006, 304 pp.; J.-C.Cheynet, TheByzantine Aristocracyand its Military Function, Ashgate Variorum, Aldershot 2006, XIV+364
pp.
28)	D. M. Nicol, Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations, 1992.
29) Chrisa A.,Maltezou, «Il quartiere veneziano di Constantinopoli (Scali marittimi)», Qhsau−
rismata 15(1978),p. 30-62.
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ка, где током времена настаје својеврсни економски успон у зе
мљорадњи30). Раскрчују се шумe, повећавају површине обрадивог
земљишта, које осим тога постаје богатије и плодније, све то олак
шава развој земаља Западнe Европe, где долази до наглог успона, а
у Византији до стагнације. Привредна размена на Западу се умре
жава на све већем простору који прелази државне границе, ства
рајући тако првобитне облике тржишне економије. Све успешнији
развој привреде омогућује и демографску експанзију. Први крста
шки походи су показатељ те експанзије која на тај начин тражи
пута да се преноси ван граница Западног света31).
То време се подудара с владавином Алексија Комнена који
предаје венецијанским трговцима део престонице Цариграда. Ве
нецијанци су у то време међу првима практиковали оно што бисмо
данас назвали тржишном економијом. Била је то економија која не
само што је ишла преко државних граница, која није била само др
жавна економија, већ над-државна економија, у том смислу што је
економија имала одређену предност над политиком. Венецијанци
су у једном моменту, у време монетарне економске кризе у Визан
тији, донели један импулс који је помогао посусталом царству, уне
ли су свеж новац, који је у почетку био корисна иницијатива најпре
економски, па затим и војно, нарочито у опремању морнарице које
је увек тражило најзначајнија средства.
Повлашћен положај Венецијанаца је проузроковао отпо
ре цариградског становништва и прогон Латина. Све се заврши
ло кризом која за последицу има, 1204 године, Крсташко освајање
Цариградa, које су организовали Венецијанци. То је био први пад
Цариграда, којом приликом долази до тешких разарања, злочина и
пљачки, до тешког сукоба у окриљу до тада претежно још увек со
лидарног хришћанства.
По новијим схватањима, раскол 1054. године, који за то време
није био толико запажен и чије последице се нису у почетку изра
зито испољавале, јесте у првом реду формално-институционални,
30) G. Duby, “La révolution agricole médiévale”, Revue de géographie de Lyon 29 (1954), str.
361-366; Id.,L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, I-II,Paris
1961; P. Bonassie, La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin de XIe siècle. Croissance et
mutation d’une société, I-II, Toulouse 1975-1976; R. Fossier, Enfance de l’Europe (Xe-XIIe
siècles). Aspects économiques et sociaux, I-II, Paris 1982.
31) S. Runciman, A History of the Crusades : Volume I. The 1st Crusade and the foundation of
the Kingdom of Jerusalem, Cambridge University Press, 1987. Autour de la Première Croi
sade. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 22-25 juin 1995, réunis par Michel Balard,
1997. 654 str.; M. Balard, Les Latins en Orient, XIe-XVe siècle, PUF, Paris 2006, LXXVIII
+ 452 pp., A. G. C. Savvides, Byzantino-Normannica. The Norman Capture of Italy (to A.D.
1081) and the FirstTwo Invasions inByzantium (A.D. 1081-1085 and 1107-1108), OLA 165,
Leuven-Paris-Dudley MA 2007,96 pp.

144

Бошко И. Бојовић

Византијска цивилизација и њено културно...

са озбиљним последицама које никад нису превазиђене32). Сматра
се с доста разлога да је највећи, непомирљиви раскол хришћанства
настао тек падом Цариграда под Крсташе, који су на зверски начин
починили тешке и небројене злочине, пљачке, скрнављења цркава,
и током доминације Латинског царства вршили насилно покато
личавање, полатинавање византијског становништва и њених ин
ституција. То није могло дуго да опстане, јер Запад тада није имао
капацитет да би Византију могао трајно претворити у западну им
перију33). После 55 година, Цариград је повраћен у окриље Визан
тије34). Константинов град се никад није опоравио и потпуно обно
вио и тиме настаје време постепене агоније Византијског царства,
које у 15 веку и нестало са историјске позорнице пред налетима
Турака Османлија35).
Да ли је та цивилизација морала да доживи свој крај, да не
стане као историјска појава? По свему судећи изгледа као да је
непрекинути сплет узрока и последица условио такав исход њене
историје.

УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ
Као што је познато, и Маричка битка, и Косовска битка36),
биле су значајне у том пeриоду већ позног сумрака Византије. Ср
би после та два тешка пораза више нису били у стању да пруже
отпор значајнијих размера. Иако су српске земље представљале
тек остатке Душановог царства, оне су још увек представљале нај
значајнији војнички и привредни потенцијал на Балкану. Тада већ
Византија није била више у стању да пружа било какав ефикасни
отпор Османлијама. Ни једна европска земља није могла да пру
жи одлучујући отпор, и на крају средњег века су Турци освојили
32) S. Runciman, Le Schisme d’Orient: La papauté et les Eglises d‘Orient XIe et XIIe siècles,
Belles Lettres, Paris 2005, 202 str. (Оригинални наслов:The Eastern schism, a study of the
Papacy and the Eastern Churches during the XIthand XIIth centuries).
33) J. Longnon, L’Empire latin de Constantinople, Paris 1949; P. Cesaretti, L’Impero perduto:
Vita di Anna di Bisanzio, una sovrana tra Oriente e Occidente,Mondatori, Milano 2006,381
pp.
34) D. M.Nicol, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453,2e Ed., 2008.
35) D. M. Nicol,End of the Byzantine Empire (Foundations of medieval history), Hodder Arnold,
1979, 112 str.
36) R. Mihaljčić, “Les batailles de la Maritza et deKosovo. Les dernières décennies de larivalité
serbobyzantine”, Byzantium and Serbia inthe 14th century, Athens1996, str. 97-109.
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Балкан, 1453 пао је Константинопољ тиме коначно и Византија37),
1459 коначно је пало Смедерево и Србија, тако је и цео Балкан про
менио светом, за наредних низ векова заменио једну цивилизацију
другом38).
Како Венецијанци, тако ни византијски цареви, како крста
ши, тако ни Французи и остали Латини, нису успели да одрже Ца
риград, као ни у 13 веку латинску - Византију, крсташку творевину
онакву какву су покушавали да одрже. То је био неуспех такозва
ног Латинског царства. Византија се обновила у Малој Азији39), а
после педесетак година, обновило се дакле царство и у Цариграду.
После тога, историја Византије, у XIV-XV веку, постаје све више
агонија која, је трајала до коначног слома остатка остатака некада
моћне универзалне империје40). Тражио се излаз за спас Византије,
али он није нађен. Европа се бавила спасом Византије, европски
владари, папе и кнезови, свако на свој начин је нудио помоћ и по
стављао услове, али тај сумрак Византије се подудара са неодољи
вим економским успоном Европе почев од XI века, и истовреме
ним све бржим опадањем економије Византије у приближно истом
временском периоду.


ЗАЛАЗАК ЦАРСТВА И ПОКУШАЈИ УНИЈЕ
Једна од најважнијих претпоставки у тражењу спаса Визан
тије, њеног опстанка, била је више пута покушавана црквена уни
ја41). Ти покушаји нису могли имати веће изгледе на успех јер су се
сводили на уцењивачка настојања Западног да подреди својој ди
сциплини и наметне своју интерпретацију вероисповести највећем
и најзначајнијем делу Источног хришћанства. Као илустрација те
ускогруде и кратковиде искључивости може се навести једна мање
позната епизода42). Када су представници последњег још увек ви
37) Nicolo Barbaro, “Diary of the Siege of Constantinople, 1453”, translated from the Italian by
J.R. Jones, an Exposition-University Book,Exposition Press, New York, 1969.
38) H. Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical Age(1300-1600), London 1973.
39) S. Runciman, The EmperorRomanuse Lecapenusand his reign,a study of tenth-century Byzantium, 1929, 276стр.
40) J. Heers, Chute et mo rt de Constantinople: (1204-1453), Paris 2007.
41) V. Laurent, Les “Mémo ires” du grand Ecclésiarque de l’Eglise de Constantinople Sylvestre
Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439), Pariz 1971, str. 598; V. Laurent, J.Darrou
zès, Dossier grec de l’Union de L
 yon (1273-1277), Paris 1976, XVII + 611str. 
42) Hélène Ahrweiler(sous la dir.), Philadelphie et autresétudes, Paris 1984, 176 str.
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зантијског града у Малој Азији, Филаделфије, у XIV веку, дошли
да траже помоћ од Папе, он им је одговорио: „Пређите на като
личку веру, и тада ће један Византинац бити јачи од сто Турака.
И то ће вам бити довољна помоћ, друга вам помоћ неће бити по
требна“43).
Почев од 1204 Византија све више постајала, од мултиетнич
ке и универзалне империје, све мање универзална и све више ”на
ционална” држава. Византија се на тај начин све више затварала у
себе. И поред поновљених покушаја Уније44), добрим делом и због
њихових неуспеха, она се све више удаљавала од околног хришћан
ског света, не само од католичког, на неки начин и од православног.
Био је истина покушај, у време патријарха Филотејa Кокиноса45), и
да се организује једна врста православног савеза, али тај покушај
није могао да успе. Византинци не само што нису могли да прихва
те унију са Латинима, које су сматрали себи недораслим у теоло
шким стварима, него ни неку врсту продуженог и ефикасног савеза
са православним суседним државама. Византинци нису успевали
да нађу, боље рећи да прихвате, синтезу ни са Симеоновом Бу
гарском46) у време кад је моћ и престиж царства далеко теже било
угрозити, нити са Србијом Милутиновом или Душановом, када је
царство било већ у незадрживом опадању.
На крају, и поред даљих покушаја Уније, војних и политич
ких савеза, вршених скоро до самог краја, да се направи неки ком
промис са Западом и обезбеди значајнија помоћ, остала је забеле
жена реч последњег великог адмирала Луке Нотараса. Без обзира
да ли је апокрифна или не, та изјава је симптоматична и одражава
стање духа у то време. Он је наводно рекао пред пад Цариграда:
“Боље турски турбан, него латинска тијара“. То би значило да су
се Византинци у ствари резигнирали или чак на неки начин опре
делили за турску окупацију пре него за латинску уцену. Нестанак
политичке самосталности претпостављен је губитку верског и цр
квеног интегритета47).
43)	Hélène Ahrweiler, “La régionde Philadelphie au XIVe siècle (1290-1390), dernierbastion de
l’Hellénisme en Asie-Mineure”, in Académie desInscriptions et de Belles-Lettres, Pariz 1983,
str. 175-197.
44) I. Djurić, Sumrak Vizantije, Beograd 1984, str. 319 n. 178, 320; Spremić, Деспот Ђурађ
Бранковић ињегово доба, str. 223-233;
45) Carigradski patrijarh (1354-55 et1364-76),cf.D. Nastase,“Le Mont Athos etla politique du
Patriarcat de Constantinople, de 1355à 1375”, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 3 (1979), str. 121-177; Histoire
du Christianisme VI (Marie-Hélène Congourdeau), Pariz1990,str.300, 301.
46) S. Runciman, A History of the fi rstBulgarian Empire, e d. Bell and sons, 1930, 337 str.
47) Тако Свети Козма Етолски благосиља туркократију којом се по њему очувава душа и
дух православља од западног отуђивања.
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Пад Цариграда, био је херојски, епски и сублимиран, по
следњи цар Константин Драгаш, Константин XI, иначе Србин по
мајци, погинуо је бранећи град на његовим зидинама. По легенди,
узидан је у зидове Свете Софије и изаћи ће из зида кад први пра
вославни цар уђе у Свету Софију. То је грчко народно предање које
се одржало вековима48).
Византија је, као политичка целина, као историјски фактор,
нестаје готово нетрагом. Осим још увек импресивних делова моћ
них одбрамбених зидина, данас је у Истамбулу тешко могу наћи
трагови старог Константинопоља.
Не само Византинци, него и цео византијски цивилизацијски
круг, који представљају балканске православне земље, за више сто
тина година нестали су из историје као државне творевине. Зашто?
Која је економска, политичка, али и психолошка претпоставка, по
стојала за то? Византинци су хтели да остану само себи једнаки.
Нису успевали, нису могли, да прихвате значајније компромисе,
нису хтели да се прилагоде, нити да чине било какав уступак. Ни
су желели да прихвате ни словенско-грчку државу, са истоверним
хришћанима. Били су исувише поносити, без обзира што су имали
све разлоге за осећај надмоћи своје цивилизације, та гордост и осе
ћај супериорности, који је веома дуго имао значајне основе, били
су један од основних узрока њеног нестанка.
Интересантну интерпретацију тог осећања даје Хроника по
па Синадиноса Серског (Сереза), из XVII века. Поп Синадинус из
Сереза, написао је хронику свог града, у којој поред осталог опи
сује преношење моштију Свете Петке, из Цариграда у Јаши, где се
њене мошти и данас налазе. То је учинио велики кнез Молдавије
Василије Лупу, који је платио астрономске дугове Васељенске Па
тријаршије. Тако је стекао право да пренесе мошти Свете Петке,
које су после пада Београда, 1521. године, пренете у Цариград.
Синадинос описује пренос моштију и пише како је моћни владар
Молдавије Василије Лупу, бос изашао пред свете мошти, како је
скинуо круну, и како је ничице пао на земљу, у прашину, да им се
поклони. Дешавала су се многа чуда, исцељења, током преношења
моштију Свете Петке у Јаши где је била саграђена црква њој по
свећена. Он то све описује, и каже: Њене су мошти лежале у цари
градској Патријаршији 200 година и нико није хтео да их погледа,
него су говорили: ”Шта је она могла да учини да буде света, об
48) D. M. Nicol, The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last
Emperor of the Romans, Cambridge Univ. Press, Canto edition, 1992; http://www.greece.org/
romiosini/fall.html
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зиром да је Српкиња?” ...лишени своје отаџбине и својих добара,
постали смо повод за подсмех и презир за све народе49).
Шта значи та интерпретација попа Синадиноса? Више од
два и по века после пада Цариграда, она се своди на то да су само
довољност, самољубље, себичност, ускогрудост, својеврсни етно
центризам, узрок жалосне судбине потомака некада моћне и слав
не Византије.

ИСКУСТВО НЕСТАНКА ВЕЛИКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Најмоћније и хиљадугодишње цивилизације имају своје
време трајања, могу да нестану, а узроци нестанка не морају бити
много различити, у извесном смислу они чак могу бити и веома
слични.
Модел цивилизације, који у савременом свету постоји и вла
да, јесте данас више него икад планетарни модел. Не само најбољи
и најефикаснији, него и практично данас једини глобални модел,
такав да другачији модел практично више и не постоји, иако са
дашња систечска криза можда најављује његов залазак. Модел ко
ји се с мање или више успеха примењује широм света: у Кини, у
Индији, у Русији. Што ипак то не значи да тај модел није у кризи,
и да му не прети опасност од трајног опадања. Некада је хиљаду
годишњи византијски модел током процеса дугог трајања постепе
но смењиван западном динамиком економског и цивилизацијског
развоја.
Због тога је тема Византије, њеног живота и трајања (јер:
шта је хегемонија долара према хегемонији номизме у дугом тра
јању), значајна и корисна, необично потребна за разумевање не са
мо пре много векова несталог, него и за схватање данашњег светa.
Потребна и значајна да се боље упозна и да се лакше схвати однос
превласти феномена и модела глобалног хегемона, законитости
трајања и опадања те појаве као историског процеса.

ТОЛЕРАНТНОСТ, РИМЉАНИ 
И КОНСТАНТИНОПОЉ
Диференцијација између Рима и Цариграда је истовремено
последица једног историјског процеса дугог трајања, с једне стра
49) Хронику попа Синадиноса, објавио је, на грчком и на француском, P. Odorico,
Αναμνησεις και Συμβουλες του Συναδινου, Ιερεα Σερρων στη Μακεδονια (17ος αιωνας), éd.
“Pierre Belon”, Paris 1996, str. 164-165; B. Bojović, «Nešto novo o Svetoj Petki”, Политика,
25 oкtobar 1999.
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не, а с друге стране су корени њиховог раскорака у самој природи
те две културе и цивилизације. Узмимо само један пример, Грчку и
Рим. Рим је био већа цивилизација, Грчка је имала знатно развије
нију и хуманију културу. У Риму је главни концензус становништва
стваран око арене50), у којој је проливање људске крви било главна
атракција. То је био рецидив, један облик људске крвне жртве као
један од обележја паганства, онога што је ”мрско пред Господом”,
по Старом завету.
У Грчкој, у исто време, главно окупљање, концензус, постоји
око стадиона и спортског надметања, без проливања људске крви.
Жестоког надметања, али без проливања људске крви. Хиљаду го
дина после тога, када први Крсташи долазе у Византију, у првом
крсташком походу, Ана Комнен у Алексијади описује саблазан у
очима Византинаца од тога што свештена лица са Запада проли
вају људску крв својим рукама и после тога служе мису51). Нешто
несхватљиво за Византинце52).
А као што се зна, православни свештеник, ако случајно ауто
мобилом убије неког, не може више да буде свештеник. Разлика
између те две најзначајније европске цивилизације у старијој исто
рији, као и између њихових баштиника, има и формалних, доктри
нарних, концептуалних, и других, те разлике су чиниле, али и да
нас утичу, да се људи не могу некад лако разумети.
Сваке треће године се одржавају симпозијуми „Први, Други,
Трећи Рим“, у Риму, Цариграду и Москви. Ево и једног малици
озног питања за католике: „Први Рим је, као што знамо, био па
гански53). Други Рим је Цариград. Трећи Рим је Москва. Руси би
додали - и четвртог не будет.“ „А који сте ви број?“
Реч је у ствари о фамозном питању Translatio imerii, позна
том фалсификату такозване Константинове даровнице, сложеном
комплексу питања везаном за однос Константинопоља и Рима54),
50) P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris 1995 ; L. Jerphagnon, Histoire de la Rome antique : Les
armes et les mots, Paris 2008;
51) Ana Komnen, Alexiade I (I-IV), kritičko izdanje teksta, franc. prevod, komentari i uvodna
studija, B.Leib, Pariz 1967 2, str. CLVII-CLVIII.
52) Поносни на хеленско порекло своје културе још више него на римско порекло својих
институција и свога племства, Византинци су волели да говоре како “Римљани имају
своје законе, али ми имамо своје. Римски су обичаји без умерености, сурови и иду до
проливања крви, али наши су човечни”, Citat Jovana Zlatoustog kod: A. Guillou, La Civ
ilisationbyzantine, Pariz 1990 (прво издање 1974), str. 374.
53) L. Jerphagnon, Les divins C
 ésars : Idéologie et pouvoirdans la Rome impériale, Paris 2009.
54)	I. Dujčev, “La crise idéologique de 1203-1204 et ses répercussions sur la civilisation byzan
tine”, Cahiersde travaux et de conférencesI -Christianisme byzantin etarchéologie chrétie
nne, Pariz 1976,str. 5-68; Hélène Ahrweiler, “Constantinople Seconde Rome:le tournant de
1204”, in Roma Costantinopoli Mosca Da Roma alla terza Roma, Studi I, Napux 1983, str.
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царства и папства и слично55). Питања везаних за оснивање Цари
града – преноса престонице Римске империје у Константинопољ,
царства које постаје хришћанско, постаје Нови Рим. И практично,
Рим никада није био историјски центар хришћанског царства.

ВИЗАНТИЈА И ЕВРОПСКИ СРЕДЊИ ВЕК
Од почетка другог миленијума у Западној Европи почиње да
се уопштава један нови начин робноновчане размене коју је Фер
нан Бродел називао артеријалном, или разменом на далеко56). Тај
новонастајући начин промета и размере добара умрежавао је и хо
могенизовао западноевропске просторе57).
У Византији је преовлађивала тзв. капиларна привреда, једна
претежно аутархична привреда, новчана и робна размена58). Што
значи да је свака жупа имала сопствену економску самодовољност.
То је иначе био старији вид привредног промета где нису преовла
давале тако обимне размене као у Европи где је например Харин
га из Балтичког мора доспевала до удаљених делова континента у
време великих постова. На сличан начин је вршена размена жита
рица и других најпотребнијих производа, не само луксузне робе.
304-315; D. M. Nicol, “The papal scandal”, in The Orthodox Churces and the West (Papers
read at the fourteenth summer meeting and the fifteenth winter meeting of the Ecclesiastical
History Society, ed. by D. Baker), Studies in Church History 13, Oxford 1976, str. 141-168;
о антилатинском ставу у Византији (крај XI века), као и о латинским заблудама после
1204, види Hélène Ahrweiler, L’idéologie politique de l’empire byzantin, Pariz 1975, стр.
75-87, 103sq.; B. Ferjančić, “Rapports entre Grecs et Latins après 1204”, ZRVI 10 (1967),
стр.171-176.
55) О подели власти у Византији, видети: G. Dagron, Empereur et prêtre. Etude sur le
“césaropapisme” byzantin, Pariz (Gallimard) 1996, делокоје у знатној мери отклања још
увек жилаве предрасудеу овој области ипредставља последњу реч оприроди световне
и црквене власти у Византији. Видети такође, S. Runciman, The Byzantine Theocracy,
Cincinnati 1973; као и веома корисну студију на сличну тему: D. M. Nicol, “La pensée
politique byzantine”, in Histoire de la pensée politiquemédiévale 350-1450, sous la direction
deJ. Henderson Burns,Pariz1993, стр. 49-75.
56) F. Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris 1985, p. 28-29, 47. О експанзији урбане
економије на Западу крајем средњег века, cf. A. Tenenti, La formazione del mondo
moderno, XIV-XVIIsecolo, Bologna 1980, p. 58-65, 126-129.
57) F. Braudel, “Monnaies et civilisations. De l’or du Soudan à l’argent d’Amérique. Un drame
méditerranéen“, Annales, janvier-mars1946, p. 9 sq.;Id., Civilisation matérielle, économie et
capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t. 1. Les structures du quotidien: le possible et l‘impossible,
Paris1979, p. 394-396,403.
58)	The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century,
Angeliki E. Laiou, Editor-in-Chief, Scholarly Committee, Charalambos Bouras, Cécile Morrisson, Nicolas Oikonomides†, Constantine Pitsakis, Published byDumbarton OaksResearch
Library and Collection, Washington, D.C., in three volumes as number 39 in the series,
Dumbarton Oaks Studies, 2002 Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University Washington, D.C.
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Интеракција европске економије није могла имати само повољне
последице, како привредна добра тако се и глад и епидемије ши
рили на удаљеним просторима и у великим размерама. Византиј
ски простор представљао је други тип друштва, оног насталог из
античког и позноантичког наслеђа, у Европи је било знатно мање
тог континуитета. Друштво и привреда Византије били су мање
конкурентски, мање ефикасни, то је било истовремено развијени
ја цивилизација али и с мањом развојном динамиком, нарочито у
области привреде и економије. Византија је представљала највиши
степен развоја друштва старијег типа, Запад почетак замаха јед
ног новог економског, друштвеног и државног обрасца чија прва
експанзија подудара с покретањем крсташких ратова59). Динамика
старијег обрасца уређенијег и стабилнијег друштва одавно није ви
ше била у експанзији, оно није било ни тако агресивно, као запад
но друштво, давно је прошло своју зрелост и врхунац, постојало и
опстајало је више у трајању него у успону.
За разлику од европског суморног и инквизиторског Сред
њег века60), у Византији није било нетолеранције у оној мери и на
исти начин као на Западу. Култура хеленског језика није имала са
мо један образац, карактеристичан за монотеистичку искључивост.
У Византији је увек у мањој или већој мери постојала одређена
дихотомија, креативни дијалог и преплитање, итеракција и толе
ранција између античког наслеђа и хришћанске теорије и пракси
са61). Нараштаји су се васпитавали на „Илијади“ и „ Одисеји“, на
Хомеру и Плутарху, на Платону и Аристотелу, и, наравно, на хри
шћанству и на његовим светим оцима, исповедницима и филосо
фима. И то преплитање хуманизма62) и хришћанства, та дихотомија
световног и духовног је чинила толеранцију каква није постојала у
западним деловима Европе, па ни код Словена, који су такође били
неофитски и скоројевићки милитантни и искључиви. Не у мери и
на начин као што је то било на Западу, али, рецимо, Григорије Ца
59) P. Alphandéry, La Chrétienté et l’idée de croisade, Pariz (Albin Michel) 1954; R. Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem 1-3, Pariz (Perrin) 1991 (ново
издање); Id.,Les Croisades, Pariz (PUF) 1994;; J.-C. Guillebaud, Sur la route descroisades,
Pariz (Arléa) 1993; J. Richard, L’Esprit de la Croisade, Pariz (Cerf) 1970; P. Rousset, Histoire d’une idéologie, la Croisade, Lozana(L’Age d’Homme) 1983; R. Gousset, L’épopée des
Croisades, Pariz (Perrin) 1995, str. 20.
60) V. Bayer, Ugovor s Djavolom. Procesi protiv čarobnjaka u Evropi a napose u Hrvatskoj,
Zagreb 1982.
61) D. M. Nicol, Church and Society inByzantium, Cambridge UniversityPress, 2008, 176стр.
., C.G. Conticello, Vassa Conticello (dir.), La théologie byzantine et sa tradition, Turnhout
2002;
62)	P. Lemerle, Le Premier Humanisme byzantin. Noteset remarques sur enseignementet culture
à Byzance des origines au Xe siècle, Paris 1971.
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блак, и други, осуђују то хеленско наслеђе код Византинаца као
паганско63). Постојала је културна и мисаона слојевитост између
црквеног и световног погледа на свет, изнијансираност и извесна
слобода савести каквих практично и није било другде у хришћан
ству. Све оно што се на Западу почиње да развија тек у Новом веку.
Значи, Византијци су одувек имали оно што у Европи настаје тек
почев од Хуманизма и Ренесансе. С тим што Хуманизам и Рене
санса имају за последицу осипање хришћанског погледа на свет, у
Византији се то јединство није растакалo. Оно се одржавало у јед
ној органској синергији световног и духовног, поретка (таксиса) и
мудре умерености (икономије)64). Антиномичност, како је Георги
је Острогорски називао византијски начин мишљења, могао би се
објаснити као својеврсно јединство супротности, ступањ у развоју
погледа на свет иначе непримерен западном средњем веку65). Ви
зантијска цивилизација је у тој мери била развијенија од осталих,
већим делом свог трајања, да се њен пут тешко и могао спојити са
путем оних чији је успон тек почињао, њихове су се путање могле
укрстити али им се судбине нису сусреле у једној равни66). Ту негде
и лежи изгледа кључ за разумевање неспоразума, нетолеранције и
мучно премостивог неразумевања, некада, али једва мање и сада,
између два обрасца накада јединственог цивилизацијског квантума
и његовог наслеђа.

ЦРКВА, НОСИЛАЦ КУЛТУРНЕ
И ДУХОВНЕ БАШТИНЕ
Опадање, сумрак и коначни пад Цариграда 1453, тиме и по
следњих остатака Византије одјекнуо је као последњи чин њене
дуге агоније. Деспот Ђурађ Бранковић затворио се у данима жало
63) Б. Бојовић, Istorija i eshaton - Histoire et eschatologie. Из историје књижевности
јужнословенског средњег века - De l’histoire et de la littérature du Moyen Age sud-slave,
Paris-Vrnjačka Banja 2008, стр. 177-178, n. 62, 63.
64) Elen Arveler,Политичка идеологија византијског царства, превод, Б. Бојовић, предговор,
Љ. Максимовић; éd: “Филип Вишњић”-Београд, col. “Retrospektive”, Београд1988, стр.
142-153; G. Richter, Oikonomia. Der Gebrauch des Wortes. Oikonomia im Neuen Testament,
bei den Kirchenvätern und der theoogischen Litteratur bis ins 20 Juhrhundert, Walter de Gr
uyter, Berlin-New York 2005, IX + 753 стр.
65) Доксу библиотеке некадашњих најважнијих центара римско-византијске цивилизације
на Истоку иЈугу Медитерана у средњем веку јошувек чувалестотине хиљада рукописа
античког и средњевековног културног наслеђа, дотле је у средњем веку највећа библ
иотека на Западу, на Сорбони, и
 мала једва неколико хиљада рукописа.
66) Б. Бојовић, “Синдром троугла на раскршћу светова”, in Les Serbes et l’Europe, Истор
ијски институт САНУ, Београд 1996, стр. 413-425 (резиме на енглеском, стр. 426-429).
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сти за несталим хиљадугодишњим Ромејским (Римским) царством.
Европа и њени дворови били су свесни да је до тада најважније
поглавље њене историје занавек затворено. Вековима нагомилава
но духовно и материјално наслеђе византијске цивилизације није
нестало, као што њено зрачење није могло престати. Делови Ромеј
ске елите налазе уточиште у Италији, Србији и даље. Они преносе
византијско наслеђе, античке и византијске рукописе и друге дра
гоцености. На тај начин утиру пут ономе што се касније назива Ху
манизмом и Ренесансом, доприносе обнови античког наслеђа. До
тада је то посебно писано и научно наслеђе, преузето из Византије,
више имало извесни континуитет у арапским земљама, које су не
кад биле византијске и које његовим преношењем такође у доброј
мери задужују европски Запад.
Један део Ромеја одлази још знатно касније у румунске зе
мље, названи фанариотима по Фанару делу Истамбула, они наста
вљају да преносе и одржавају духовни и културни, унеколико и
институционални континуитет нестале цивилизације. Велики ру
мунски историчар Николае Јорга је то нововековно трајање и зра
чење Ромејске империје називао ”Византија после Византије”67).
Преношена од стране византијских и српских68) избеглих елита
идеја ромејског наслеђа уобличава се у Московској Русији у појам
Трећег Рима, универзалног хришћанског православног царства,
према руским и црквеним схватањима легитимног наследника
Константинове империје.
Како је нестало царство, тако је нестала византијска државна
и земљишна аристократија, која није имала исту друштвену улогу
као феудално племство у Европи. Њена се звања и титуле нису као
у Европи наслеђивали јер су у првом реду били у непосредној др
жавној функцији, је била је то функционерска аристократија. Не
станком државе Ромеја, изгубила се и сврхa њеног постојања. Ин
тересантно је да cе један део тог горњег друштвеног слоја, изгледа
преточио у турско време у клир, у црквену хијерархију. Најдирект
нији, ако не и једини институционални наследник Византије оста
ла православна Црква69), јер је васељенски цариградски Патријарх
67) N. Iorga, Byzance après Byzance, Balland, Paris 1992,стр. 253-275 (епилог В. Кндеа).
68)	V. Jablonskij, Пахомий Серб и его агиографические писания, St. Pétersbourg 1908; G. Orlov, “Пахомије Србин и његова књижевна делатност у Великом Новгороду”, Prilozi KJIF
XXXVI (1970), str. 214-239; D. S. Likhatchov, Poétique historique de la littérature russe,
Paris 1988, str. 19; B. I. Bojović, L’idéologie monarchique dans les hagio-biographies dyn
astiques du Moyen-Age serbe, Roma 1995, str. 200, n. 148-151.
69) S. Runciman, The Great Church in captivity: A study of the Patriarchate of Constantinople
from the eve of the Turkish conquest to the Greek war of independence, University press
(1968), 455str.
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био етнарх практично свих хришћана султановог царства, за Тур
ке је био поглавар целог хришћанског рода. Чак постоје случаје
ви где се титулише као патријарх и цар (василевс)70). Васељенска
Патријаршија је под турском управом обновила своја првобитна
права, она која су постојала пре настанка бугарске и српске цр
кве. Укинутa је бугарска патријаршија, укинута је скоро један век
касније Пећка патријаршија, и успостављена је само једна, Цари
градска патријаршија. Само су Јермени имали своју посебну цркву,
али Јермени нису исте конфесије као православни, они припадају
такозваној до-халкидонској вероисповести71).
Читав век после обнове те свеопште јурисдикције Васељен
ске патријаршије на Балкану и у Малој Азији, 1557, обновљена
је Пећка патријаршија, захваљујући великом везиру на отоманској
Порти Мехмеду Соколовићу, Србину из Босне, из Вишеграда, који
је свог брата или братића поставио за Патријарха Макарија. Та дру
га српска патријаршија одржала се пуна два века. Укинута је бера
том султана Мустафе III средином XVIII века (1766), због политич
ког деловања патријараха, корумпираности и сплетки на Порти.
Обновљена Пећка патријаршија имала је, иако је недовољно проу
чен и уважен у српској историографији, углавном због помањкања
документарних извора, изузетно велики значај у српској историји.
Одржала је српски народ у најтежим временима турске доминаци
је. Осим, разуме се, васељенске Патријаршије, она је била једина
православна аутокефална црква, једина самостална православна
црква у турској царевини на Балкану. Пећка Патријаршија је зау
зимала приближан простор, ако не и већи, од бивше Југославије.
Осим охридске архиепископије, која није била у њеним оквирима,
у њеном саставу су билe Скопска, Софијска, Темишварска, Будим
ска, Београдска, Загребачка митрополија, све до граница данашње
Словеније. Што значи да је заузимала негде око 80% површине Ју
гославије. Када се узме у обзир простор Будимске, Темишварске
и Софијске митрополије, Пећка патријаршија се од XVI до XVIII
века простирала на простору већем од површине бивше Југосла
вије72). За тих два века она је одиграла улогу етно-конфесионалног
70)	P. Nasturel, “Denys II de Constantinople “empereur et patriarche” (1546)”, Etudes balkaniques. Cahiers Pierre Belon. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et
balkanique 4 (éd. “DeBoccard”), Paris 1997, p. 135-146.
71)	Обично се сматра да је Цариградски патријарх добио још од Мехмеда Освајача власт
над свим Хришћанима који признају Халкидонски Сабор, кок је Јерменски патријарх
постао поглавар свих монофизитских Хришћана, новија истраживања говоре у прилог
томе да је та хијерархизација настала током историјскогпроцеса коначно оствареног у
том облику тек у XVIIIвеку, B. Hayberger, Chrétiens du monde arabe,éd. Autrement, Paris
2003; Y.Coubage, P. Fergus, Chretiens et Juifs dansl'Islam arabeet turc, Fayard, Paris 1996.
72)	Ђ. Слијепчевић, Историја Српскеправославне цркве I. Од покрштавањаСрба до краја
XVIII века, Диселдорф 1978, стр. 298-483; Р. Самарџић, Усменанародна хроника,Нови

155

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 135-166.

окупљања у складу са у то време у Турској познатом појавом изјед
начавања етничке и конфесионалне припадности73).

ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂE И ЗАПАД
Византијско наслеђе је и у нашем времену присутно, у првом
реду у облику православне вероисповести. То је вероисповест Грч
ке и Русије у првом реду, али и у осталим православним земљама,
као и у православним расејањима широм света., Непосредни кон
тинуитет Византије, институционални и географски, међутим не
постоји. Постоје различити облици културног наслеђа, готово сви
облици тог наслеђа ромејског царства и његове цивилизације осим
државног континуитетa. Само по себи већ то указује на истроше
ност и преживелост те врсте државног обрасца.
Потребно је имати у виду и то да је византијска држава, ви
ше него друге државе средњег века, више него и сам Рим, била те
сно везана за град и урбану цивилизацију, тачније за њену престо
ницу74). Она настаје оснивањем као што нестаје падом под турску
власт тог града, Цариграда – који постаје Истамбул.
Мало је која цивилизација у историји имала тако бруталан
и неопозив крај. Египатска цивилизација се вековима претапала
у хеленизам, римско и византијско царство. Паганске и многобо
жачке религије и цивилизације су биле толерантније и прилаго
дљивије. Хеленистичка глобализација Александра Македонског
вршена је на тај начин, Птоломејска династија је у Египту усвојила
локалну религију у некој врсти грчко-египатске културне синте
зе и верског еклектизма. Тамо где је некад цветала хиљадугоди
шња медитеранска и триконтинентална цивилизацијска синтеза од
њеног нестанка до данас налази се једна од најоштријих граница
два најчешће супротстављена света. Нестанак византијске синтезе
означава први почетак сукоба цивилизација о коме се у наше време
Сад 1 978, стр.124-130.
73)	На Блиском и Средњем Истоку, који су од XVIпа све до почетка XX века били у саст
аву Отоманског царства, француски мисионар Мишел Фабр је 1682 избројао 7 хриш
ћанских и 7 нехришћанских таквих заједница: Грци, Јермени, Сиријанци, Маронити,
Несторијанци, Копти, Шамси, затим: Турци, Арапи, Курди, Туркмени, Јазиди, Друзи,
Јевреји. Конгломераткоји је из тадашњегевропског угла онназвао”својеврсниомВави
лонском збрком”. Већ осамдесетак година касније, Волтер је у духу тадашњег века пр
освећености ту исту ”збрку” сматрао узором толеранције и плурализма, Voltaire, Cath
échisme d'un honnête homme, Paris 1763.
74) P. Magdalino, Constntinople médiévale. Etudes sur l’évolution des structures urbaines, Paris
1996, 117 pp.; Љ. Максимовић, Град у Византији, Београд 2003,стр. 261.
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говори више него раније . Један од узрока тог стања у дугом траја
њу јесте у непомирљивости монотеистичких вероисповести, иако
је она управо у Византији била мања него код њених како западних
тако и источних суседа, други али не и мањи јесте у искључивости
и ригидности државних организама који вуку порекло од римске
државне традиције76).
Византијско културно, књижевно, мисаоно и теолошко на
слеђе, иако је све више познато у свету остаје још увек далеко од
највећег дела културне и универзитетске, још више од шире јавно
сти. Остаје још увек исувише много необјављених и непреведних
текстова, који чекају своје преводиоце и читаоце. Данас има све
мање оних који знају византијски грчки, старогрчки. Француска и
француски језик остају још увек најважнији за познавање визан
тијског наслеђа јер је на том језику објављен далеко највећи део
како наративних тако и нормативних извора.
У Француској је објављено, само у једној серији која се зове
Хришћански извори, преко 300 наслова те огромне културне ба
штине. Ипак и то што је објављено, је мало познато јер има карак
тер стручне литературе, узак је круг оних који би се тиме бавили,
притом та дела светих отаца представљају заиста веома обимно
и драгоцено наслеђе. Више доступан део културног наслеђа јесу
фреске и иконе77), а њих је знатно мање остало, бар на ужем делу
простора бивше Византије, у Турској. За сразмерно кратко време,
за педесетак година78), објављено је преко 520 дела светих отаца
Цркве и осталих аутора хришћанске књижевне баштине. Тешко је
75)

75)	В. Роман, “Империја и лимес”, Економика 10-12, Београд 1994, стр. 70-75. Одређујући
као западни свет само онај који сачињавају католичке и протестантске земље, и залажући
се за његово јасније одређиваqе у односу на остале делова човачанства, амерички аутор
Самуел Хутингтон на свој начин је потрврдио тезе В. Романа о екскузинистичкој страни
западног универзализма демаркационом линијом која дели православне од западних
хришћанских народа, видети: S. P. Huntington, “The West Unic not Universal”, Foreign
Affairs, Novembar-Decembar 1996 (USA), str. 28-46 (Huntington je bio Profesor Hrarvard
Univerzitetа, шеф катедре за Харвард Академије за Интернационалне у упоредне
студије, директор Института за стратешке студије, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1993, Foreign Affairs. Хунтингтон се инспирише делом Fernand
Braudel, Grammaire des civilisations,Париз 1987.У балканским ратовима 90-тих година
прошлог века Хaнтингтонје видео најбољидоказ својих теорија. Да би се избегли кон
фликти те врсте, он је упозоравао о опасностиод угрожавања граница између великих
цивилизацијских система.
76)	L. Jerphagnon, Les divins Césars : Idéologie et pouvoir dans laRome impériale, Paris 2009.
77) Laurence Brottier,L’appel des “demi-chrétiens”à la “vie angélique”. Jean Chrysostomepr
édicateur entre idéal monastique et réalité mondaine, Cerf, Paris 2005, 432 стр.
78) Code théodosien, I-XV – Code Justinien – Constitutions Sirmondiennes. Les lois religieu
ses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) – Vol. II, Верски закони
од Теодосијевог и Јустинијановог... суобјављени јануара 2009,под бројем 531 едиције
Sources chrétiennes,париског издавача Cerf.
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рећи колико још може бити необјављених наслова али је то сигур
но није мали број, тек предстоји шире упознавање са том облашћу
културне баштине, јер то је највредније наслеђе хришћанске ци
вилизације уопште. У средњем веку на Западу тaкав приступ и на
чин мишљења једва да може да се замисли. У питању је разлика у
схватањима и методу мишљења, који представља мање искључив,
искуствено више осмишљен приступ. Византијски приступ теоло
гији, филозофији, је изнијансиран, са дихотомијом античке мисли,
неоплатонистичког схватања, и хришћанског схватања, са дијало
гом, са узајамношћу проживљеног духовног опита. То није она ис
кључивост и фанатизам, схоластички формализам који у средњем
веку постоји у Европи, као и у неким другим деловима света.
Мисаони поступак Ромеја је унеколико ближи новијем на
чину мишљења, у оном смислу када је још увек могућ дијалог, то
леранција, размена мишљења, искустава, допуњавање, допуштена
извесна равнотежа супротности - синтеза разлика.

ИСТОРИЈА И ПАМЋЕЊЕ
Историја Византије, у земљи која је колевка науке о Визан
тији, у Француској, тек од пре пар година је постала предмет у на
ставном програму универзитета – за постдипломске студије79). При
том је Француска не само колевка византинологије, него и земља у
којој је највише текстовa о Византији објављено, преведено, про
учено, земља са најважнијим центрима за проучавање историје и
цивилизације Византије. Чињеница је и поред тога да се на универ
зитету може постати историчар, завршити факултет, а да се притом
не полаже испит из историје Византије. Чињеница да је од пре го
дину и по дана византијска историја постала програмски предмет
значи да се у новије време нешто мења. Могуће да је то у некој вези
са проширењем ЕУ на сада већ три балканске православне земље,
бољег увида у значај историје Византије, због постепеног нестаја
ња неке врсте комплекса који је одвајкада постојао на Западу према
Византији, па и према њеном наслеђу.
И поред незадрживе експанзије западног цивилизацијског
модела, синтеза Истока и Запада коју је засновао Александар Ве
79) Тим поводом је објављено десетак прегледа византијске историје: B. Flusin, La civilis
ation byzantine, Paris 2006; B. Bojovic, Vassa Conticello, G. Jehel, Le monde byzantin (VIIIeXIIIe siècle). Economie et société, Paris 2006; J.-P. Arrignon, Byzance : Economie et société
(VIIe-XIIe siècle), Paris 2006 ; J.-C. Cheynet, Byzance : L’Empire romain d’Orient, Paris
2006 ; M. Kaplan, Byzance, Paris 2007; Sophie Métivier, Rosa Benoit-Meggenis, Béatrice
Caseau, et J.-C. Cheynet,Economie et société à Byzance (VIIIe-XIIe siècle), Paris 2007.
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лики, наставио антички Рим, да би је за својих хиљаду година тра
јања у највећој мери развила и одржала средњовековна Ромејска
империја, још увек није достигнут. На простору где је она нестала
са историјске позорнице још увек постоји цивилизацијски јаз који
од тог времена још увек није премошћен, у новије време он на из
глед почиње да се продубљује80).
Занимљиво, ако не и симптоматично, је то да је КанцеларРектор Париске Академије крајем протеклог века била Хелен Ар
вајлер-Гликази, шеф најстарије у Свету катедре за историју Ви
зантије на Универзитету Париз 1, иначе Гркиња, прва жена на тој
највишој универзитетској функцији. Касније је Ректор Колеж де
Франса, најугледније универзитетске установе основане још у 16
веку, био угледни византинолог Жил Дагрон. Сада је Председник
Академије наука, од 1990 такође по први пут жена, Хелен Карер д
'Анкос81), професор руске и совјетске историје. Велика изложба о
Византији која се крајем 2008 и почетком 2009 одржава у Лондо
ну82) према појединим тумачењима тежи некој врсти “рехабилита
ције” империје коју су западни историчари као Гибон представља
ли у најгорем светлу83). Проучавање византијске историје доноси
сам по себи сазнања која потискују одвајкадашње стереотипе на
стале колико из незнања толико из конфесионалних предрасуда,
тако да се може рећи да је то што може да изгледа као рехабили
тација Византије последица научне спознаје (која иначе омогућава
и све боље разумевање узрока њеног нестанка) али и ослобађања
од верских и културних предубеђења. Француске и друге европске
академске и културне елите као да губе на својој евроцентрично
сти, маргинализација византијске цивилизације и њеног наслеђа
није више оно што је доскора била.
Бруталност и неопозивост нестанка византијске државе, не
достатак историјског и цивилизацијског континуитета у земљама
80) S. P. Huntington, If Not Civilizations, What?, Foreign Affairs, November/December 1993, Id.,
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.
http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations%20
full%20text.htm
http://forum.b92.net/lofiversion/index.ph p?t11826.html
81) Hélène Carrère d’Encausse, Alexandre II : Le printemps de la Russie, 2008; Id., L'Empire
d'Eurasie : Une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours L'Empire d'Eurasie : Une hi
stoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours, 2008,
82) Royal Academy of Arts, Byzantium 330-1453, 25 Оctober 2008 - 22 Маrch 2009. Док се од
априла до јуна 2009 у престижном Petit Palais у Паризу по први пут одржава велика из
ложба Свете Горе и њеног уметничког и културног наслеђа.
83) E. Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, éd. Random House, New
York, str. 520.
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и државним творевинама које и поред тога представљају њене ба
штинике, културне и верске предрасуде и комплекси као пратећа
појава недостигнуте равнотеже, можда понајвише незнање и не
разумевање у мање развијеним културним срединама, чине да су
Византија и њено наслеђе колико недовољно познати, толико, ако
не и још више погрешно схваћени и тумачени. Што не значи да је
њено познавање и разумевање по правилу исправније на географ
ски и културно Византији ближим просторима. Отуда и потреба
за бољим упознавањем и разумевањем тог културно-историјског
наслеђа које се одликује својом универзалношћу и по својим до
метима представља једну од највреднијих баштина Европе, као и
целокупног човечанства.
Тамо где је ромејска синтеза најдуже и понајвише цветала, у
Малој Азији и на Југоистоку Балкана, њене трагове није није увек
лако наћи и препознати84), они су запретени слојевима материјалне
културе њеног освајача. Остаци остатака византијског стварала
штва, архитектонског и сликарског, уметничког и књижевног, ду
ховног и мисаоног, представљају и поред тога задивљујуће вред
ности и достигнућа каква се ретко срећу.
Ипак, да ли су дела материјалне културе најважнији део тог
наслеђа?
Шта је посебно приметно у том богатом наслеђу данас? Није
ли то управо оно што понајвише недостаје данашњем грађанину
света који се све више поистовећује са потрошачем материјалних
добара. Стога је православна икона постала и све више постаје нај
ефикаснији вектор тог естетског и духовног наслеђа.
То спиритуализовано црквено сликарство, које се развијало
од позно-античког ликовног израза, ослобађајући се од натурали
зма и бранећи се од оптужби за идолатрију у време иконоборства,
следи други развојни пут чиме се његово искуство и естетика ве
ома разликује од западног85). Израбљујућа естетика постмодерне
чије се стваралаштво све више индивидуализује и меркантилизује
84) R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, I, Le siège de Constantinople et
le patriarcat œcuménique, t. III, Les églises et les monastères, Paris 19692, 605 str.; P. Magda
lino, Studies on the History and Topography of Byzantine Constantinople, Ashgate Variorum,
Aldershot 2007, XVI + 314 pp.
85) Изложба ”Италијанских примитиваца”, у првом реду Липија, која се с пролећа 2009.
одржава у Луксембуршком музеју у Паризу, симтоматично показује коначно одвајање
западног ликовног израза од свештене естетике хришћанства. Деспиритуализација за
падне уметности наводи једну француску композиторку духовне музике да констатује
како стваралаштво и интерпретација духовне музике, ако још увек и постоји, изводи
се готово искључиво ван свештених просторија и верских обреда, што како она каже,
срећом није случај с осталим деловима човечанства. Општа секуларизација није одво
јила Западну културу само од духовних димензија него је отуђило човека од свеколике
природе и супротставило га еколошкој равнотежи планете.
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оставља растући празан простор за духовни и естетски доживљај
човека постмодерог друштва. Као историјско уметничко наслеђе
у облику фреско сликарства, иконографије на дрвеној или другој
подлози, али и као савремени ликовни израз, православна иконо
графија као да све више остварује синтезу естетске и духовне по
тражње савременог човека. Враћа се изворној заједничкој матрици
осмишљавајуће лепоте и духовне естетике86).
Византијско наслеђе - како се углавном и називају право
славне иконе, оквирно се називају византијским, чак и ако су руске,
румунске или српске. У последњих 20-30 година, икона је освојила
у првом реду западни свет. Тамо где није прошла реч, нити друга
материјална култура, икона је освојила место под сунцем у разви
јеним друштвима. Иако у првом реду као естетски, али не само као
естетски стандард.
Православне иконе се могу срести и видети готово свуда, од
католичке цркве, олтара, продавнице црквених предмета у којима
су потиснуле традиционалне стилизоване, анемичне и као асепти
зоване сакралне кипове, у приватним ентеријерима, чак и понегде
у јавним просторима, ништа није необично видети икону као део
ентеријера у ТВ серији, филму и слично. Притом се иконе налазе
у великопродајној дистрибуцији, широко-продајним и уметничким
галеријама, у књижарама верске литературе, уз нешто друкчији
однос и вредновање него што је то случај у неким православним
друштвима. Тешко је видети икону са вештачком патином и оште
ћењима јер се она прихвата као оно што представља, а не као си
мулација антиквитета. Још теже је замислити икону или мотив с
фреске или иконе на пластичној кеси или некој другој амбалажи
што је могуће видети у амбијенту православне масовне субкулту
ре и посткомунистичког популизма87). Трговац који врши масов
ну дистрибуцију икона које се могу наручити преко интернета за
празнични поклон, пазиће да се у његовом каталогу икона не нађе
у близини са каквом недостојним предметом или ласцивном пред
86) S. Averincev, Поетика рановизантискои литератури, Москва 1977, 320 стр.; Id., L’ ani
ma e lo speccio, Bologna 1988; V. Bičkov, Византискаја естетика, Москва 1977, 199
стр.; Laurence Brottier, L’appel des “demi-chrétiens”à la “vie angélique”. Jean Chrysosto
me prédicateur entre idéal monastique et réalité mondaine, Cerf, Paris 2005, str. 239-283;
P. Schreiner, Byzantinische Kultur, Eine Aufsatzsammlung. I, Die Macht (Ed. Silvia Ronchey,
Elena Velkovska), zbornik radova (Opuscula collecta 3), Edizioni di storia e letteratura, Roma
2006, 423 str.
87) B. Bojović, “Religion – Identity – Modernity in Post-Yugoslav Serbia, From Traditionalism to
Tolerance and Pluralism”, in Inter-Ethnic Reconciliation, Religious Tolerence and Human Se
curity in the Balkans. Proceedings of the Second ECPD International Conference (ed. Take
hiro Togo, Jeffrey Levett, Negoslav P. Ostojić), European Center for Peace and Developement
of the University for Peace established by the United NationsBelgrade 2007, p. 310-325; Id.,
«Confessions, communauté, modernité. Le cas de l’ex-Yougoslavie», Bulletin des sciences
sociales 4 (2009), у штампи.
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ставом. Поштовање естетског или неке друге врсте неофитства, те
шко је оценити, време ће као и обично показати пролазност или
дубље значење овог еклектизма.
Православна икона је у великој мери потискује друге облике
религиозног стваралаштва у естетском смислу. Може се то уочи
ти на изложбама другим окупљањима , постоје на десетине школа
иконописања, где се независно од вероисповести и културне при
падности многи уче иконопису. То је израз који савременом човеку
скраћује пут до естетске и духовне перцепције, као прозор свести
и душе. То је икона наслеђена од Византије. Та литургијска умет
ност, како је Леонид Успенски говорио и писао о иконографији88).
Икона јесте најраспрострањенији и најпознатији вектор ви
зантијског наслеђа али не и најважнији89). На питање шта дана
шња Грчка као најдиректнији наследник Византије може понудити
Европи, дали Грчка као колевка демократије и европске културе
може још увек имати нешто што данас Европа и Запад немају, је
дан од најистакнутијих православних теолога нашег времена, ми
трополит и професор на Оксфорду Јован Зизјулас одговара да то
може бити само православна Литургија90).
Литургија као синтеза и квинтисенција светотајинског опи
та, духовног континуитета, јеванђелског и евхаристијског сведоче
ња непрекинутог од апостолског времена до данашњег представља
најживље и најаутентичније наслеђе у очима све већег дела ино
славних хришћана91). Следујући православну икону све присутнију
у католичкој литургијској пракси, фрагменти православне литур
гије наменски се уводе у мису католичке црквене праксе.
***
88) L. Ouspensky, Theology of the Icon, I-II, 1978, 528 str.; L. Ouspensky, V. Losky, The Meaning
of the Icons, St Vladimirs Seminary Press, 19972, 222 str.; Л. Успенски, Теологија иконе,
Београд 2000, 397 стр.; Л. Успенски, В. Лоски, Смисао иконе, Никшић 2008, 221 стр.
89) V. Bičkov, “Die neoorthodoxe Theologie der Ikone”, Ostkirchliche Studien 42/1 (1993), str.
36-50; Laurence Brottier, L’appel des «demi-chrétiens»à la «vie angélique». Jean Chrysosto
me prédicateur entre idéal monastique et réalité mondaine, Cerf, Paris 2005, стр. 239-283;
Bisera V. Pentcheva, Icons and Power. The Mother of God in Byzantium, The Pensylvania
State University Press, University Park PA 2006, 302 str.
90) Данас најугледнији православни теолог, Митрополит Пергамски, професор на Оксфорду
Јован Зизиулас, верује у могућност даље итеграције православне Грчке у сферу западног
друштва, као Православни допринос општој и посебно западној цивилизацији, видети
Јован Зизиулас, “Сведочење и служење православне жене у уједињеној Европи.
Претпоставке и могуçности”, Видослов (1996), стр. 1-22 (оригинални наслов Id., Pros
fanhsh a Akadh
 maik
 oV kat a thn pishmh Upod och toV Akadh
 maik
 oV k. Mark
 ou z iw
 eh, Prak
sik
 a Akadh
 mia Aqhn
 io
 n, Atina 1994, str 90-93). Као и: R. Taft, Le rite byzantin, Paris 1996.
91) А. Шмеман, Православље на Западу. Црква, свет, мисија, Цетиње 1997, стр. 5-26, 154177, наслов оригинала: Church, World, Mission, Reflections on Orthodoxy in The West, New
York 1979; J.-L. Palierne, Mais où donc se cache l’Eglise orthodoxe ? - La trop longue erran
ce des Français, Paris-Lausane 2002, 134 str.
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ДУХОВНА БАШТИНА 
И ДРУШТВЕНОЕКОНОМСКИ МОДЕЛ
Црква као баштиник духовног наслеђа не може се ревитали
зовати прејаком спрегом са државом која увек захтева више него
што пружа. Православље се неће одржати захваљујући било ко
јој држави, поготово не застарелој, ригидној, нефункционалној и
неуспешној држави која и сама подрива сопствене темеље. Када
би се применио најуспешнији друштвено-економски модел, а то
је западни модел, у Русији и у Србији, то би много олакшало по
ложај, не само југоисточног и источног дела Европе, него и Евро
пе и православног света. Шта је примењивање западног модела у
Грчкој одузело њеном духовном и културном наслеђу? Да ли је то
наудило њеном верском или националном интегритету ? Убудуће
ћемо видети потврду тога у Румунији и Бугарској. Да ли је Црква
нешто далекосежније постигла саучесништвом у одржавању неде
мократског и криптокомунистичког модела у Србији и у Русији?
Да ли је то ишло у прилог православљу? Алексеј Хомјаков92), пра
вославни филозоф и славенофил, препоручује Србима у XIX веку
да прихвате западни модел, да преузму са Запада све оно што није
духовност, да прихвате друштвени модел, технологију, економски
развој. Угрожава ли то преузимање успешног модела правосла
вље, културни, конфесионални, национални идентитет, напротив.
Према томе, уместо исцрпљивања у сукобу између два модела, за
падног и источног, констатујмо да се источни модел показао не
успешним. Русија, са огромним успоном економије, тек је данас
дошла на ниво СССР-а из 1989, који се, притом, тада распао због
економских разлога. Руска економија није, колико год била моћна
и богата, представља једва један и по пута вредност холандске еко
номије, земље од 25 милиона становника. Према томе, Тај модел
се показао као неуспешан, није се историјски доказао, показало се
не може да успе. Никако не може бити од користи било којој зе
мљи и народу да брани тај модел, да се грчевито хвата за њега. За
православну цркву у историји, знало се и у Византији да је држава
представљала само нужно зло. Држава није никакав идол, никакав
фатум, већ избор мањег зла: позната иако тешко преводива визан
тијска оикономиа93). Нестала је Византија, нестала је многовековна
92) А. С. Хомяков, ”Къ Сербамъ. Посланіе изъ Москвы”, in Id., Сочиненій, t. I, Москва
19114, стр. 373-404. У првом издању ове посланице Србима, издате у Лајпцигу 1860,
нешто раније преминули Хомјаков ”завештава ову посланицу не толико једноплеменим
Србима, колико једноотачаственим Русима”, cf. стр, 373.
93) Hélène Ahrweiler, L’idéologie politique de l’Empire byzantin, Paris 1975, стр. 129-147; G.
Richter, Oikonomia. Der Gebrauch des Wortes. Oikonomia im Neuen Testament, bei den
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државност, црква се одржала, вера је одржала базични друштвени
корпус све до времена обнове државности. Штo значи да вера и
верска припадност опстаје и наставља се независно од државно
сти, да је јача, да је трајнија, чак и од тако моћне хиљадугодишње
империје и цивилизације, као што је била византијска.
Данас се то питање поставља у разлици између слабе и јаке
државе, дерегулације и превелике државне регулативе. Фукујама
је писао о „Крају историје“94), а то значи - слаба држава која уступа
место тржишној конкуренцији, готово као тихи нестанак државе
као историјског детерминизма. У суштини, то је идеја Маркса и
Енгелса, па све до Кардеља, то је образац како тоталитарне идеје
налазе своје исходиште. Ипак, недавно је Фукујама написао нову
књигу, прилагођујући своје тезе убрзању друштвеноисторијских
процеса, под насловом „State-Building“95), преокрећући свој до
скорашњи став у прилог потребе јаке државе. То се код идеолога
мења, то се не мења само у Америци. Реч је о снази и слабости др
жаве, не само у неком општем смислу, него у односу на економију.
Односно, о држави где је економија испред политике, насупрот др
жави где је политика испред економије, о државној економији, или
либералној, тржишној економији.
Историјски посматрано, увек је био успешнији онај модел
који је давао предност економији. На крају, примена тог економски
успешног модела, без обзира што је сад у тешкој и веома озбиљној
кризи нема алтернативу. Имајући у виду да је у питању систем
ска криза која потиче од раскорака између заостајуће расподеле
и недостајуће прерасподеле капитала, која је у вези са злоупотре
бом финансијских шпекулација. Систем се овде превише завртео
и криза је врло озбиљна, али, без обзира на то, историјски гледано,
ово је најуспешнији модел и даље96). Примена тог успешног моде
Kirchenvätern und der theoogischen Litteratur bis ins 20 Juhrhundert, Walter de Gruyter,
Berlin-New York 2005, IX + 753 str.
94) F. Fukoyama, The End of History and the Last Man, publ. Penguin, 1992.
95) F. Fukoyama, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, 2004.
96) Тема о пост-демократском друштву предмет је више студија у последње време, међу
њима је и књига историчара Емануела Тода Après la démocratie, Gallimard, Paris 2008,
који је познат по томе што је далеко пре свих предвидео распад СССР-а (E. Todd, La
Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, éd. R. Lafont, Paris 1976,
320 str.). Данас је актуелнија будућност демократије, C. Crouch, Capitalist Diversity and
Change, Oxford University Press, 2005; Id., Postdemokratie, Suhrkamp Verlag, 2008; M.
Baumier, La Démocratie totalitaire, Presses de la Renaissance, 2007; G. Hermet, L’Hiver de
la démocratie, Armand Colin, 2007. Колен Крунч сагледава демократски систем, коме да
нас припада око 120 држава у Свету док их је 1987 било двоструко мање, као све више
садржајно испражњен оквир у коме организација слободних вишепартиских избора не
може да прикрије недостатак готово свих других претпоставки демократије која уступа
место доминацији финансијског и шпекулативног капитала.
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ла, либералног економског модела, у Русији и у Србији, би само
отежала посао америчким и левим и десним јастребовима, и олак
шала положај тих земаља и њихових народа.
Париз, априла 2009.
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BYZANTINE CIVILIZATION AND ITS
CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE
-         On Unique Synthesis beyond the East and West –
Summary
In this article author wrote about Byzantine history and heritage,
analyzing influence of Roman civilization, Greek culture and Christianity on its development. The author analyzed the causes for the birth
and development of Byzantine civilization achievements, continuity, its
significance and influence on other states, cultures and civilizations, as
well as the causes for its disintegration. The objective of such analysis
was to present formal, doctrinarian and conceptual differences between
the civilizations, as well as the causalities and laws within their different historical processes and their developmental dynamics. In the
final part of the article the author presented how the Byzantine cultural
heritage reflected itself in current historical developmental processes.
Key Words: Byzantine, Rome, Greece, Christianity, Constantinople, humanism, cultural heritage, market economy
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ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРОЦКИЗМА1)
КРАЈЕМ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
Резиме
У овом чланку аутор настоји да истражи неке занимљиве
спојеве идеологија који настају крајем двадесетог века. Предмет
истраживања јесу резултати примене Троцкијеве теорије ентри
зма. Аутор настоји да истражи шта се крајем двадесетог века до
годило са некадашњим припадницима радикалне омладине, и у
којој мери су истините тврдње да су поменути актери задржали
своје основно начело перманентне револуције које данас спајају са
другим идеологијама делујући кроз такозване умерене или центри
стичке партије.
Кључне речи: Троцки, троцкизам, ентризам, идеологија, перманентна ре
волуција,

Историја идеја традиционално представља једно од најза
водљивијих и најзанимљивијих подручја истраживања у области
хуманистичких и друштвених наука. Идеје, вредности које се иза
њих крију, појмови и концепти којима се исказују и преко којих се
обликују, често добијају свој сопствени, аутономни живот који их
односи веома далеко од онога што им је био изворни садржај или
намера у време настајања. Све то, наравно, изазива спорове у ту
мачењу, познате поделе на правоверне и ревизионисте, борбу за
монопол у тумачењу и наслеђивању неког идеолошког завештања
и многе друге теоријске и практичне контроверзе.
Идеологије су, међутим, све мање затворени и сасвим кохе
рентни системи. Овде ћемо оставити по страни традицију мишље
ња која са доста аргумената још након Другог светског рата поста
1) Чланак је део пројекта 149026 Института за европске студије који финансира Мини
старство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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вља питање да ли се о идеологијама у класичном смислу уопште
више и може говорити. Чињеница да људи у јавној сфери и даље
наступају са одређеним сетом вредности и идеја, као и да се из
борне кампање ипак одвијају на основу спорова супротстављених
страна о одређеним питањима или вредностима, нама је овде до
вољна да на дато питање дамо позитиван одговор. Да, идеологије,
иако другачије схваћене и другачије структуриране и даље имају
веома велику важност у политичком и јавном животу савремених
либералних и пре свега изборних демократија.2)
Извесно је међутим да и сами промотери и заступници датих
идеолошких комплекса, морају своје идеологије посматрати друга
чије него деветнаестовековни актери. Сваки политички субјект мо
ра данас разумети да је његова идеолошка позиција резултат исто
ријских околности, да је подложна адаптацији, редефинисању, и да
је пре свега састављена из већег броја сегмената који се напросто у
датом тренутку код њега структурирају у један систем који настоји
да се представи као што је могуће више уређен, кохерентан, стаби
лан и уверљив. Но чињеница да идеологију конституише већи број
елемената или сегмената, значи да се у неким другим околностима
унутар ње могу наћи другачији елементи, као и да неки од изворно
њених сегмената, одлика, циљева или метода могу бити присвоје
ни од стране неке сасвим другачије политичке идеологије у којој ће
се комбиновати са нпр. другачијим склопом циљева.
Управо динамични двадесети век представља непрегледно
подручје истраживања за сваког ко жели да се упусти у праћење
ове врсте идеолошке размене, пролиферације, трансформације,
раскола, сажимања и растајања који доводе дотле да је готово не
могуће направити идеолошки Мендељејев систем. Подсетимо се
само неких примера или тачака ове богате и контроверзне исто
рије идеја: утицај Сорела и анархо-синдикализма на фашистичку
теорију и на праксу самог Мусолинија, преузимање Хајдегера а
касније и Шмита од стране француских интелектуалних маоиста,
2) Осим овог општег аргумента о наводном крају идеологија, у нашој јавности се од не
давно појављује још један аргумент који тврди да ми као мали народ немамо право на
идеологије, да смо наводно сиромашни ресурсима, а опхрвани проблемима те да мора
мо да се сконцентришемо на прече ствари, а не на идеолошке спорове. Аутор овог тек
ста сматра да је у питању погрешан и веома опасан аргумент који је увек у основи имао
борбу за очување монопола једне групе или једне опције (економија, политика, спорт,
култура, безбедност). То је теза која одговара и страним и домаћим факторима који же
ле да се овде одржава монопол у свим областима као начин лакше контроле ресурса и
управљања земљом. Задатак нас као људи који претендују на слободу јесте да се избо
римо за право на идеологије, односно за право да се разликујемо и да те своје разлике
претачемо у програме и опције које ће се на уређеном политичком тржишту надметати
и у складу с правилима истинске конкуренције смењивати на власти доносећи том ди
намиком благодет за грађане државе.
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или стварање таквих идеолошких бастарда као што је марксистич
ка теологија ослобођења у Јужној Америци. Или шта рећи о иде
олошкој и практичној конструкцији хришћанске демократије која
је управљала Европом током читаве друге половине века, а чије
тумачење и даље изазива живе спорове.
Да би илустровали како се одвија овај процес одвајања одре
ђених идеја и њиховог инфилтрирања у друге идеолошке склопо
ве, у овом чланку ћемо се усредсредити на судбину троцкистичких
мисаоних конструката, а пре свега идеје о перманентној револуци
ји. Чини се да је у питању један од најзанимљивијих примера те
врсте пресељења, својеврсне номадизације концепата, занимљив и
због праћења начина на који одређене екстремистичке идеје и њи
хови носиоци постају део мејнстрима, односно политичког еста
блишмента у либерално демократским земљама. Проблем има и
своју крајње практичну вредност због оправданости питања у ко
јој мери и сама природа либералне демократије и њен опстанак
постају угрожени због сталног настојања пост-троцкиста да ма
нипулишу јавно мнење, да монополишу економске, финансијске,
безбедносне токове, те да контролишу медије и да тиме укину са
држинску плуралност и конкуренцију која је темељ сваке уређене
демократије.
*
Када је 2003. године републиканска администрација Џорџа
Буша млађег позивајући се на лажне извештаје о наводном оруж
ју за масовно уништење, без одобрења Савета Безбедности, напа
ла и окупирала Ирак, у мору оштрих дебата које су се након тога
отвориле у америчкој и међународној јавности, помало неочеки
вано изронило је име Лава Троцког. Иронија судбине и невероват
на сложеност идеолошких архипелага и меандара двадесетог века
довели су дотле да се име једног од вођа Октобарске револуције и
по многима творца Црвене армије повеже са идеолозима америчке
политичке деснице у најјачој савременој либералној демократији.
Име и дело Лава Троцког ни у нашој науци и јавности да
нас више није присутно. Нажалост, корпус његових дела и његово
интелектуално завештање потпуно погрешно се сматрају незани
мљивом прошлошћу, делом оног огромног прашњавог инвентара
марксистичке литературе који се у последњих пар деценија чисти
из библиотека заједно са сабраним делима Јосипа Броза Тита, Ле
њина, Родољуба Чолаковића, Моша Пијаде и осталих писаца из
разуђене комунистичке интелектуалне историје чија писана дела
завршавају у буквалном ђубрету након што су њихова практична
остварења завршила на сметлишту историје.
169

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 167-194.

Међутим, иако се његово име готово никада не помиње,
Троцкијево завештање и утицај који има на савремена политичка и
интелектуална кретања и у Америци, и у неким земљама Европе,
па чак и у Србији енормно је велики. Његови некадашњи експли
цитни следбеници данас се налазе у врховима савремене политике,
медија, универзитета, и других сегмената друштва који одлучују
ће дефинишу природу његовог кретања. Због тога је пре свега по
требно укратко подсетити се његовог занимљивог животног пута
и његове теорије перманентне револуције као најзначајнијег инте
лектуалног завештања ове контроверзне и утицајне двадесетове
ковне фигуре.
Лав Бернштајн Троцки рођен 1879. године као руски Јеврејин,
представља једну од најзанимљивијих фигура у двадесетом веку:
активиста, полемичар, револуцион
 ар, војни командант, бриљантан
говорник, изванредан организатор, човек заиста изванредних спо
собности. Још као студент, са 19 година, због револуционарних ак
тивности бива ухапшен и осуђен на четири године прогонства у
Сибир. Од тада је активан у руском социјалдемократском покрету,
често мењајући стране у фракцион
 ашким борбама. Рецимо 1903.
је подржао мењшевике, оштро критикујући Лењина.3) Након изби
јања револуције 1905, враћа се у земљу и постаје један од главних
мотора првог совјета организованог у Петрограду. У октобру је по
ново осуђен али је успео да побегне и да у иностранству настави
своју делатност све до 1917. Занимљиво је да је током балканских
ратова једно време био дописник из Србије и да је и о том времену
оставио занимљиво сведочанство.
Након избијања немира 1917. враћа се у јуну поново у Руси
ју и са својом групом прикључује се Бољшевицима. Од тада креће
његов нагли политички успон. Троцки постаје председник петро
градског совјета, а као члан војно-револуционарног комитета со
вјета уз Лењина почиње да овладава кључним полугама нове орга
низације. Након Октобарске револуције, Троцки постаје комесар за
спољне послове, а затим и Командант Црвене армије. Сматра се да
је његов допринос у организацији Армије, комбинованој употреби
бруталног терора и обећања, те посебно у организацији ефикасне
пропагандне делатности (употреба плаката, прогласа и посебно
документарних журнала и филмова емитованих са покретних бро
дова и возова), немерљив за победу Бољшевика у грађанском рату.
Његови организациони изуми су технички и тактички гледано за
3)

О његовој политичкој и идејној несталности у доба емиграције најбољу оцену је дао
сам Лењин у једном спису из 1914. Види Враницки, Хисторија марксизма, II том, На
пријед, Загреб, 1975, стр. 45.
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иста генијални и није чудо што је из периода грађанског рата иза
шао као други човек по снази и угледу у СССР, одмах иза Лењина
са којим је упркос бројним ранијим неслагањима имао изванредне
односе.
Троцки је уз практичан ангажман наставио да пише, па је
већ 1921. године објавио познати памфлет Нови курс.4) Након атен
тата, Лењин се полако повлачи из јавног живота, док у исто време
креће беспоштедна борба за његовог наследника. Следи прича која
је много пута испричана и обрађивана у разним историјама совјет
ске револуције и радничког покрета, о томе како је Стаљин најпре
у коалицији са Зиновјевим и Камењевим ослабио утицај Троцког
као најозбиљнијег претендента, а затим постепено елиминисао и
ову двојицу да би се све окончало на 15. конгресу партије одржа
ном 1927. када је нови Вођа без икаквих проблема однео победу
над тада удруженом левом опозицијом. Након тога су и Троцки и
Камењев и Зиновјев и сви остали избачени из Политбироа и Цен
тралног комитета, а на крају похапшени и елиминисани. Троцки је
1929 протеран из Совјетског Савеза.5)
Током преосталих једанаест година живота развио је вели
ку публицистичку делатност пишући своју биографију, историју
револуције, и познате списе о Перманентној револуцији и Изда
ној револуцији. Такође је обрађивао актуелна светска дешавања као
што су економска криза, успон фашизма, грађански рат у Шпанији
итд. Истовремено је покушао да створи паралелну међународну
организацију комуниста која би наставила традицију перманентне
револуције. Тако је 3. 9. 1938. недалеко од Париза основао Четврту
интернационалу уз присуство 21 делегата из 11 земаља.
Лав Троцки је убијен 1940 године у Мексику од стране Ста
љинових агената.6)
Кључни појам у његовом стваралаштву јесте идеја перма
нентне револуције. Као што је познато читав спор између њега и
Стаљина имао је осим димензије голе борбе за моћ и власт и од
ређену идеолошко-тактичку димензију. У историји и теорији ко
мунистичког покрета, ова контроверза је остала позната као сукоб
између теорије перманентне револуције и теорије о могућности
4) Види Троцки, «Нови Курс» у Нови курс – О Лењину – Изобличена револуција, Отокар
Кершовани, Ријека, 1972.
5) За комплетну историјску реконструкцију бољшевичких спорова и разрачунавања вид.
М. Брдар, Праксис одисеја: генеза бољшевичког тоталитарног система 1917-1929, књ.
I-II, Службени лист, Београд, 2000, 2001.
6) Наводно је један од организатора његовог убиства био и југословенски комуниста и те
рориста, генерал НКВД Мустафа Голубић.
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изградње социјализма у једној земљи. О чему се радило у овом
спору?
Сам појам се појављује 1906. у књизи Наша револуција, у ко
јој је последње поглавље, названо „Резултати и перспективе – по
кретачке снаге револуције“ донело прво целовито излагање о про
блему руске и светске револуције.7) Како Враницки примећује још
у овом спису Троцки је изнео основе програма кога ће се придр
жавати до краја свог живота. Идеја перманентне револуције имала
је два аспекта, унутрашњи и спољашњи. Троцки је међу првима
почео са оспоравањем марксистичке ортодоксије која је тврдила
да пролетерске револуције морају најпре избити у најразвијени
јим земљама. Он је тврдио да је под одређеним условима могуће
да пролетаријат у некој заосталој земљи пре дође на власт него у
развијеним земљама. Ово становиште је Лењин на крају преузео
у својим Априлским тезама 1917. и на основу њега је и спрове
дена Октобарска револуција. Суштина тезе Троцког била је да у
нестабилним и неразвијеним земљама као што је Русија, пролета
ријат има шансу да непосредно након буржоаске спроведе и своју
револуцију уместо да допусти буржоазији да током једног дужег
периода развија своју власт. По познатом сценарију у првој фази је
пролетаријат уз помоћ сељаштва требало да елиминише буржоази
ју, а у другој уз помоћ сеоске сиротиње да се обрачуна са богатијим
сељаштвом, односно кулацима.
Други аспект ове тезе је тврдња да се револуција не може
учврстити у једној земљи без подршке и помоћи пролетаријата чи
тавог света који би у међувремену требало да спроводи револуци
је у својим сопственим државама. Дуго након победе револуције
Троцки је тврдио да се совјетска власт не може одржати без глобал
не трансформације привредног и економског уређења света, јер не
само да ће се власт бирократизовати већ ће по њему бити угрожена
како од глобалне буржоазије тако и од домаћег сељачког становни
штва.8)
Већ крајем 1924. Стаљин је у чланку Октобарска револуци
ја и тактика руских комуниста оштро напао ово становиште као
антилењинистичко. Он је бранио оно што је видео као реалност у
том тренутку након слома радничких револуција у Немачкој, Ма
ђарској и другим земљама, дакле потребу да се комунистичка власт
утврди и учврсти у првој земљи социјализма, а да затим постепено
настави да с тим ресурсима помаже развој комунистичког покрета
7)

Види Враницки, Хисторија марксизма, том 2, стр. 38.

8)

За детаљну еволуцију ставова Троцког током двадесетих година видети Брдар, Праксис
одисеја, II том, нарочито прва четири поглавља.
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у свету. Стаљин је заправо сматрао да СССР мора да успостави по
редак, политички, економски и безбедносни, који ће бити способан
да се одржи и развија без обзира на глобалне околности, односно
тражио је начин да такав СССР укључи у реално постојећи међу
народни поредак. У конкретном случају, то је значило успоставља
ње дуготрајне диктатуре са снажном бирократијом и контролом
као и елиминисање свих противника.
Троцки је, међутим, сматрао да је то немогуће и да почетни
талас успеха мора да буде искоришћен за децизионистичко одр
жавање глобалног покрета светских револуција које ће у крајњем
резултату, пре или касније (он је говорио „о деценијама а не сто
лећима“) довести до реализације утопије глобалног непринудног
бескласног друштва једнаких људи. Овај стари просветитељски
сан он најпластичније описује на почетку свог познатог списа „Со
цијализам само у једној земљи“ када каже: „Реакционарне тенден
ције које воде у аутаркију јесу обрамбени рефлекс оронулог капи
тализма пред проблемом што га повијест све оштрије поставља:
ослободити економију окова приватног власништва и националне
државе и организирати је према једном заједничком и свеобухват
ном плану у читавом свијету“9)
За потребе нашег текста веома је важно уочити како ово не
пријатељство према класичној националној држави као оквиру
реалистичне политике, тако и моменат перманентности који не
дозвољава ни привремене фазе мировања већ тражи непрестани
активизам до коначне победе глобалне револуције. Ради се о јед
ном облику политичког децизионизма који почива на све или ни
шта моделу, на вери да се нормативна пројекција мора остварити
без обзира на околности и ресурсе, уз оправдање за било која до
ступна средства.
Након одласка у изгнанство Троцки је читаву своју интелек
туалну, публицистичку и практичну делатност базирао на тврдњи
да је Стаљин на основу погрешне идеје о социјализму у једној зе
мљи издао револуцију и створио једну бирократизовану, како је он
говорио „дегенерисану радничку државу“. За себе и своје приста
лице резервисао је статус верних и лојалних наследника Лењино
вог бољшевичког пројекта, сматрајући да ће околности неумитно
водити победи пролетерске револуције у читавом свету укључују
ћи и СССР где ће радници срушити бирократизовани систем.
Веома илустративну оцену идеја и дела Троцког дао је Ле
шек Колаковски у Главним токовима марксизма. Колаковски нај
9)

Троцки, Издана револуција, Отокар Кершовани, Ријека, 1973, стр. 223.
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пре указује на чињеницу да је Троцки у свим својим предвиђањи
ма о судбини Другог светског рата и развоју глобалне политике
директно и најбруталније погрешио.10) Што је најгоре, он се као
и увек у својим анализама, залагањима и предвиђањима позивао
на најтврђе законе марксистичке дијалектике, односно оног што
Колаковски назива историозофијом. Истовремено, у погледу свог
односа према Стаљину и СССР-у он је заиста био тек одбачени
епигон. Са својом идејом о непрестаној агресији и покретању гло
балног хаоса директно је ишао против реалности са којом се нова
власт сусрела. Али кад је у питању унутрашња политика и начин
функционисања власти Колаковски савршено погађа када каже да
је стаљинизам напросто продужење система који су успоставили
Лењин и Троцки.11) Троцки је међутим тврдио да то нема везе са
начином на који би он водио СССР и Коминтерну те да је то све
резултат „бирократског“ удара који је револуцију наводно зауздао
и до даљњег сапео затварајући је у једну земљу.
И заиста не постоји некаква посебна мисао Троцког или не
ки његов допринос марксистичкој теорији и филозофији.12) Зашто
је онда идеја перманентне револуције значајна? Пре тога чини се
треба растумачити питање заводљивости троцкизма и објаснити
како је и зашто посебно у одређеним круговима (интелектуалци,
студенти, омладина, уметници) његова популарност нарочито ше
здесетих и седамдесетих година била изузетно велика. Чини се да
постоји неколико важних разлога за то.
1. Критика стаљинизма. Троцки је након 1929. постао најзна
чајнији инсајдерски критичар система који је Стаљин градио. Ве
сти о убиствима, чисткама, бруталностима тоталитарног режима
полако су се шириле међу интернационалним радничким покре
том13) да би педесетих и шездесетих, након Хрушчовљевог рефера
та и интервенција у Мађарској и Чехословачкој, а нарочито након
објављивања Архипелага Гулаг знатно поткопале углед СССР-а и
10) Колаковски, Главни токови марксизма, БИГЗ, Београд, том 2, стр. 242.
11) Исто, стр. 248.
12) Ово тврди Колаковски. Враницки сматра да је у основи спора питање моћи, а да са
теоријске тачке гледишта читав спор делује схоластички, што би из марксистичке пер
спективе значило бесмислено, непрактично и узалудно. Ни код једног од аутора који су
учествовали у спору заис та се не могу наћи неки узбудљиви и иновативни доприноси
генералној теорији. Види зборник Перманетна револуција и социјализам, Глобус, За
греб, 1979.
13) Искуство Шпанског грађанског рата у коме су Стаљинове убице често више водиле
рачуна о обрачунима са анархистима, троцкистима и другим струјама унутар републи
канског покрета него о борби са франкистима деловало је трауматично на многе западне
марксисте.
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стаљинистичког система уопште. Монструозна тоталитарна творе
вина која је у смрт отерала десетине милиона својих грађана сва
како није личила на нормативни модел бескласног радничког дру
штва о коме су сањали многи леви кругови на Западу. Троцки је
психолошки важан јер је помагао одржавању илузије да је судбина
СССР-а и комунистичког система могла да буде другачија те да је
све то наводно могуће на глобалном нивоу без стаљинистичких за
страњивања.
2. Ово спашавање нормативне идеје је утолико важније што
је долазило од човека који је беспоштедно бранио и средства по
требна да се револуција оствари. Троцки је, подсетимо се најради
калније оправдавао насиље, манипулацију и тероризам као методе
које су неопходне да се оствари победа револуције. Реагујући на
истоимену књигу Карла Кауцког, Троцки је у спису Тероризам и
комунизам на потпуно отворен и брутална начин написао неке од
најмонструознијих редова у покушају да да оправдање за нужност
коришћења насиља, стрељања, застрашивања и црвеног терора
приликом освајања, утврђивања и одбране диктатуре пролетарија
та.14) Троцки је дакле чувао илузију да без обзира на стаљинистич
ка застрањивања честити људи могу реализовати исти нормативни
модел уз иста насилна средства која су оправдана у служби меси
јански изабране авангарде.
3. Свакако је важан елемент привлачности садржан у њего
вом децизионизму, уверености да се као и 1917 треба упустити у
неизгледну борбу без обзира на околности и ресурсе и да је са до
вољно вере и одлучности могуће остварити коначну победу.15) Уз
то је ишао и логичан наставак, његово залагање да такав децизи
онизам треба ширити у све крајеве света (укључујући и Западну
Европу и САД), свим средствима (укључујући и тероризам, отми
це, пљачке, застрашивања, употребу новца који долази из сумњи
вих извора као што је нпр трговина наркотицима итд). У време ка
да су Кремљу блиске комунистичке партије и покрети тридесетих
година улазиле у Народне фронтове са буржоаским партијама (че
му се Троцки одлучно супротставио), а после рата постајале део
мејнстрим политике, јаке парламентарне странке као у Италији и
Француској, троцкистичко залагање за опстајање на позицијама
14) Погледати чувене реченице: „Али терор може бити веома дјелотворан против реакци
онарне класе која не жели сићи са сцене. Застрашивање је снажно средство и међуна
родне и унутрашње политике.... Исто тако поступа и револуција: она убија појединце,
застрашује тисуће. У том смислу црвени терор се начелно не разликује од оружаног
устанка, на који се непосредно наставља.“ Троцки, Тероризам и комунизам, у Из револу
ције, Отокар Кершовани, Ријека, 1971. стр. 179 – 180.
15) Сетимо се слогана 68-ша: Будимо реални тражимо немогуће!
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тврдокорне, екстремне антипарламентарне левице многима је би
ла последња нада у очување изворног комунистичког чистунства.
4. Коначно, не мали значај имало је његово позитивно ми
шљење о модерној уметности. У време Бољшевичке револуције
и непосредно након ње Русија је у једном тренутку била престо
ница модерне уметности у Европи. Тамо су деловали повратни
ци Кандински и Ел Лисицки, затим Маљевич, Татлин, па Јесењин,
Мајаковски, Пиљњак16) и многи други знаменити носиоци нових
тенденција који спадају у најутицајније уметнике двадесетог ве
ка. У оквиру бољшевичког покрета рано су се појавили спорови
о односу према овом таласу сапутника револуције. Још у спису
Литература и Револуција који је објавио 1923, Троцки је устао у
одбрану ових уметника и њиховог места у новом поретку СССР-а.
Он је такође сматрао да се ради о буржоаским тенденцијама, али да
су оне потпуно оправдане с обзиром на још увек неизграђену про
летерску уметност, посебно што је у многима од њих видео тен
денције помирења са руском народном традицијом и симпатије за
раднички покрет.17)
Стаљинов однос, који је после 1924 превладао, био је сасвим
супротан. Читав овај талас самосвојних и провокативних уметни
ка почишћен је слично анархистичким интелектуалним и другим
револуционарним групама које су учествовале у револуцији, али
покушавале да сачувају самосвојност и након ње. Сви они који ни
су желели да се прикључе налозима новог поретка проглашени су
остацима буржоазије, мистицима и противницима социјализма,
да би као једина адекватна уметност био прихваћен соцреализам.
Троцки је нарочито након изгнанства наставио да брани модерну
уметност од стаљинистичког бирократског повика на њу, што му је
прибавило велики углед код многих значајних стваралаца као што
су Андре Бретон, Дијего Ривера и Фрида Кало са којом је чак био
и у вези.
5. Неповерење или чак веома непријатељски однос према
селу и сељацима. Још у предреволуционарном периоду Троцки је
имао велике резерве према способности сељака да створе адекват
ну класну свест и да самосвојно учествују као активан фактор на
страни прогреса. Његова теза је била да сељачке масе могу оди
16) Ова тематика је обрађена у сјајној телевизијској драми Телевизије Београд из 1982, Ру
ски уметнички екпсеримент, Бранимира Димитријевића и Бориса Миљковића.
17) Не треба заборавити да је у време писања овог списа још увек трајао процес утврђива
ња нове власти и одбране од унутрашњих и спољашњих противника, па је Троцки као
стратег и тактичар био свестан и значаја подршке ових кругова за придобијање много
бројних интелектуалаца у СССР и у Европи.

176

Мишa Ђурковић

Трансформација троцкизма крајем двадесетог века

грати позитивну улогу искључиво под вођством урбаних класа. У
време припреме НЕП-а он се оштро бунио против идеја о враћа
њу елемента тржишне привреде на село као што је и касније био
против стратегије интегрисања кулака у систем.18) Троцки је након
1929. за „контрареволуцију“ у СССР оптуживао управо сеоске ку
лаке и нову буржоазију која је профитирала из НЕП-а. Када је Ста
љин 1928 започео насилну колективизацију и индустријализацију,
дакле оба процеса директно усмерена против сељака, троцкистич
ка лева опозиција је то поздравила сматрајући да је усвојио њен
програм иако је Троцки био ухапшен. Ово његово начелно супрот
стављене позитивности урбаног и негативности руралног у касни
јим, радикализованим облицима било је, а и даље је привлачно за
велики број левих интелектуалаца19).
Све ово заједно учинило је да многи левичари разочарани
Стаљином и развојем СССР-а у троцкизму и идеји перманентне
револуције нађу наду за очување једног угроженог сна. Можда још
више након смрти самог Троцког. Иако то никада није био масован
покрет, значај је долазио од чињенице да је та теорија била веома
привлачна неким касније изузетно утицајним интелектуалцима и
другим деловима елите на Западу.
*
У свом практичном партијском деловању троцкизам заиста
није постигао никакве резултате. Међународни савез комуниста
(МСК), троцкистичка паракоминтерна никада није добила масов
ну подршку. Њене секције, односно националне партије по прави
лу никада нису превазилазиле модел затворених интелектуалних
групица. Како је Алекс Калникос приметио, секције МСК типич
но су заузимале друштвени миље који је сам Троцки називао „ма
лограђанским“, гето за интелектуалце из средње класе за које су
18) У том контексту посебно је занимљиво уочити еволуцију ставова Троцког и Бухарина
према НЕП-у. Како Брдар показује Троцки је 1920. најпре у фебруар у предлагао мере
веома сличне НЕП-у, да би свега пар месеци касније оштро напао све што има везе са
тржишном политиком. Бухарин, који је у то доба са њим био радикални припадник леве
опозиције и бранилац ратног комунизма, у другој половини деценије ће постати најрев
носнији заступник НЕП-а, да би 1929. био елиминисан као вођа протржишне деснице и
„агент буржоаских класа“. Види Милан Брдар, Праксис одисеја, том I, стр. 430, 431.
19) Наслеђе овог неприродног и ирационалног непријатељства према селу можемо на при
мер видети ових дана у Србији поводом таласа веома успешних и популарних серија
које се баве сеоским животом, као што су Мој рођак са села или Село гори а баба се
чешља.
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секташке борбе превише често постајале циљ по себи.20) У вре
ме оснивања Четврте интернационале, 1938, укупан број чланова
МСК био је око 5400 од којих је чак 2500 припадало најјачој поје
диначној организацији Социјалистичкој радничкој партији САД.21)
Нпр. већ 1953 дошло је до расцепа у Четвртој интернационали па
су амерички (Кенон), британски (Хили) и француски (Пјер Лам
бер) троцкисти основали посебан Међународни комитет Четврте
интернационале (МКЧИ) и одвојили се од Мајкла Пабла и Ернеста
Мендела који су остали на челу званичне Четврте интернационале.
То је био тек почетак бројних будућих подела и разилажења који ће
водити до све већег броја, све бесмисленијих организација и комби
партија.
Троцкистичке партије постоје и данас у једном броју земаља.
Рецимо у Француској њих три учествују на изборима и освајају
заједно скоро десет одсто гласова, али никада нису део власти.22)
Широј публици називи Социјалистичка радничка партија Велике
Британије, Револуционарни савез комуниста или Радничка борба
у Француској и сл. с правом не значе ништа.
Много већи утицај имали су троцкистички и посттроцки
стички интелектуални пројекти. Осим врло специфичне америчке
сцене, треба посебно издвојити два значајна европска часописа. У
Британији је троцкистичка екипа следбеника Исака Дојчера осно
вала чувени часопис Њу Лефт Ривју (New Left Review) који је деце
нијама био један од најутицајнијих часописа за друштвена питања.
У уредништву су били Пери Андерсон, Тарик Али, Квентин Хоаре
итд. У Француској су Корнелиус Касториадис и Клод Лефор на
кон још једног секташког обрачуна 1949. напустили Четврту инте
рнационалу и основали изузетно угледан часопис Социјализам или
Барбаризам (Socialsme ou Barbarie). Њихов сарадник је био и Жан
Франсоа Лиотар, а сви они заједно су веома утицали на пострукту
ралистичку филозофију и комплетна интелектуална дешавања на
француској сцени све до данас.23)
Међутим сам Троцки оставио је једно изузетно значајно ме
тодолошко наслеђе, такозвану теорију ентризма, односно сми
шљене и планске инфилтрације. Средином тридесетих, након низа
20) Callnicos, Trotskyism, Open University Press, Buckingham, 1990, стр. 29..
21) Исто, стр. 31. Троцки је свеједно у то доба предвиђао да ће у следећих десет година
њихов програм стећи подршку милиона људи. Види Reisner, Documents  of the Fourth
International, New York, Pathfinder, 1973, стр. 182.
22) Кратак преглед троцкистичких политичких опција на разним континентима може се
наћи у Callnicos, Trotskyism, поглавља 3.2 и 4.2
23) Часопис Ле Монд се сматра изданком једног облика савременог троцкизма.
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неуспеха у настојањима да се покрет омасови, Троцки је смислио
такозвани Француски обрт, или теорију ентризма која је подразу
мевала да се чланови троцкистичких партија свесно инфилтрирају
у масовне социјалдемократске партије и да преко њих покушају да
прогурају своје идеје. Ова идеја оживљава педесетих година под
утицајем Пабла иако су практично још од 1947. британски троц
кисти, чланови Рeволуционарне комунистичке партије уз знање и
подршку читаве организације почели да се инфилтрирају у редо
ве владајућих лабуриста. За разлику од Троцког који је овај метод
доживљавао као краткорочну тактику за повећање утицаја, њего
ви наследници педесетих година ову стратегију доживљавају као
дугорочни рецепт. Ради се о организованом уласку једног броја
повезаних троцкиста у комунистичке, социјалистичке, социјалде
мократске и друге мејнстрим партије. Касније су се као пртије у
партији ове групе шириле, организовале, придобијале нове сарад
нике и јачале своју моћ унутар те мејнстим организације. То је и
до данас оставило велики проблем, питање ко је од тих људи заста
прихватио нову идеологију, а ко је унутар нове организације наста
вио са истом методологијом и сачувао исти светоназор.
Почетком 2001. открило се на пример да је француски соци
јалистички премијер Лионел Жоспен шездесетих година био члан
француске троцкистичке организације и активни члан партије.24) У
Француској иначе постоје три троцкистичке струје. Партија Рад
ничка Борба (Lutte Ouvriere LO) окупља оне троцкисте који су од
били да уђу у Четврту интернационалу. Регуларни троцкисти ко
ји су представљали француску секцију ЧИ поделили су се 1953.
Мањина је остала верна тадашњем вођи Мајклу Паблу (и Ернесту
Менделу) који су покрет усмерили ка прихватању стаљинизма као
реалности и ка ближој сарадњи са стаљинистичким комунистич
ким партијама. Од паблиста је настала партија Револуционарни
савез комуниста Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Већина
је међутим сматрала да треба остати на линији ортодоксног троц
кизма који у стаљинизму и његовој бирократизацији види највећи
проблем радничког покрета. Они су са другим правоверним троц
кистима основали Интернационални комитет Четврте интерна
ционале као паралелну организацију у односу на Паблову ЧИ. У
Француској се та партија називала Интернационална организаци
ја комуниста Organisation Communiste Internationaliste, (OCI). На
њеном челу дуго је био Пјер Ламбер, а управо њихов члан био је
Лионел Жоспен.
24) Види Schwarz, P, „Lionel Jospin i Trockizam: O debati u vezi prošlosti Francuskog predsjed
nika vlade“, www.wsws.org/sh/2001/jun2001/jos-j27.shtml, objavljeno 27. 06. 2001.
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Жоспен је дуго одбијао да призна своје некадашње активно
сти да би 2001 то коначно обзнанио. У читавој серији написа која је
уследила можда је најзанимљивије да је Ле Монд оптужио Жоспе
на како је у Социјалистичку партију 1971 године ушао као кртица,
по налогу своје ОЦИ у складу са стратегијом ентризма. Поента
напада је била да је Жоспен заправо и даље троцкиста који је на
тајном задатку у ПС-у.25)
*
Најконтроверзнији је свакако случај наслеђа америчког троц
кизма. У актуелним дискусијама о неоконзервативној идеологији,
као родно место помињу се кружоци левих јеврејских интелекту
алаца који су се тридесетих година виђали и организовали у Њу
Јорку. Мајк Тенер аутор изванредне књиге Левијатан на десници
наводи велики број имена која су касније обележила интелектуал
ни миље САД.26) Огромна већина њих су тридесетих година били
троцкисти. Овде треба указати на чињеницу да се по правилу у
свим анализама извора неконзервативаца наводе имена Лава Троц
ког и Леа Штрауса. Оно што ће пресудно утицати на њихов даљи
развој, а што је наслеђе изворног троцкизма јесте такозвана ста
љинофобија која се појављује у разним облицима. Наиме већ кра
јем тридесетих година један део ових њујоршких интелектуалаца
кренуо је путем којим ће касније наставити и остаци троцкиста
окупљени око Макса Шахтмана. Разочарање Стаљиновим поте
зима, чисткама, политиком Народног фронта, пактом с Хитлером
итд, довело је многе од њих до става да је Стаљинов бирократски
колективизам (Шахтман) и Стаљинова контрола радничког покре
та у западним земљама далеко веће зло од западног капитализма.
Сам Троцки је устао против оваквих идеја инсистирајући
1940 да су стаљинистичке комунистичке партије и даље легити
ман део радничког покрета и да се сукоби на левици морају ре
шавати унутар радничког покрета, а не уз посредовање западних
капиталистичких фактора. Овај спор је био у основи разлаза из
међу Кенонове официјелне троцкистичке Социјалистичке раднич
ке партије и Радничке партије коју је 1940 године основао Макс
Шахтман. У исто време кад и Шахтман, партију али и званични
троцкизам напустио је Џејмс Бернам који је убрзо објавио једну од
најзначајнијих књига тог периода Менаџерску револуцију и започео
своју трансформацију ка тврдој десници у међународним односи
25) исто
26) Види Tanner, M, Leviathan on the Right: How Big-Government Conservatism Brought Down
the Republican Revolution, CATO, 2007 стр. 25, У питању су Соул Белоу, Сидни Хук, Ла
јонел Трилинг, Стивен Шварц, Сејмур Мартин Липсет итд.
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ма, залажући се већ крајем четрдесетих за превентивну употребу
нуклеарног оружја против СССР.
Шахтман је са својом РП номинално остало члан 4. интер
национале све до 1948, а затим је партија преименована у Савез
независних социјалиста. Педесетих су постали социјалдемокра
те27) да би се шездесетих већ укључили у Демократску странку и
то на њеном десном крилу које је чврсто подржавало интервен
цију у Вијетнаму. Седамдесетих су будући неоконси били бли
ски демократском јастребу Скуп Џексону, да би с доласком Регана
на чело администрације коначно прешли у републикански табор
формирајући у њему све утицајнију елитистичку групу. Реганова
администрација је ипак била под доминантним утицајем старијих
конзервативаца, али су неоконси управо на подручју спољне поли
тике доживели могућност реализације великог дела свог програма,
водећи ка заоштравању и радикализацији односа са СССР.28) Деве
десетих су те елементе покушавали да преточе у начела политике
за следећи век окупљени око неколико часописа (Викли Стандард,
Коментари) и тинк тенкова (Пројекат за нови амерички век, АЕИ).
Удари од 11. септембра представљали су идеални окидач за импле
ментацију њихових начела, након чега су де факто преузели ком
плетну спољну политику САД, али и велики део унутрашње.
Неоконзервативна спољна политика која је свој врхунац има
ла у инвазији на Ирак, доживљава две врсте критика у Америци.
Напади с лева долазе од социјалиста и комуниста који у њиховој
политици виде амерички империјализам и брутално освајање под
ручја богатих ресурсима. Амерички либерали и интелектуалци
блиски Демократама нападају пре свега њихову унутрашњу по
литику, смањивање индивидуалних слобода и моралистички фун
даментализам. За нас су посебно занимљиви напади који долазе
од традиционалне америчке деснице, некада доминантне струје у
Републиканској странци, или како их данас називају палеоконзер
вативаца. Теза о троцкизму неоконса најчешће се чује из овог та
бора29). Стари конзервативци сматрају да су ови некадашњи (?) ра
27) Неки припадници друге генерације неоконса као што су Џошуа Муравчик и Карл Герш
ман били су припадници Шахтманове Социјалдемократске партије шездесетих и се
дамдесетих година.
28) Постоји читав низ изванредних документарних филмова који се баве еволуцијом нео
конзервативног покрета и њиховим утицајем на формирање политике републиканских
администрација. Изванредан преглед њиховог утицаја у Регановој администрацији и
политике радикализације међународних односа може се видети у ББС-ијевом докумен
тарцу Снага ноћне море.
29) Поменимо Пета Бјукенена, Пола Готфрида и Томаса Флеминга. То је струја коју су у
спољној политици својевремено представљали Џејмс Бејкер и Брент Скокрофт.
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дикални левичари троцкисти окупирали њихову партију доносећи
у њу читав багаж својих старих метода и идеја од којих је наравно
најважнија идеја перманентне револуције.
Теза гласи отприлике овако. У деловању неоконса, односно
екстроцкиста постоји константа, идеја перманентне револуције
која мења садржај али не и форму, жар и месијанизам. Троцки
сти су након напуштања левог спектра понели фанатичну мржњу
према комунистичком свету, заправо према стаљинизму као фор
ми реалполитике. Своју секташку борбу унутар радничког покрета
пренели су у мејнстрим америчке политике залажући се за ради
кализацију сукоба. Њихов главни противник је била Кисинџерова
политика детанта, разоружања и враћања на класична начела рав
нотеже моћи која се не бави унутрашњим уређењем појдиначних
држава.
О каквој се фундаменталној разлици у перцепцији спољне
политике ради, види се када се упореди било који спис водећих
неоконзервативних јастребова као што су Норман Подхорец, Чарлс
Краутхамер, Бил Кристол или Роберт Кејган са начелима класичне
међународне политике каква је Кисинџер изложио у свом бревија
ру за будуће деловање, својој докторској дисертацији Обновљени
свет30), која је изучавала методе, стратегије и резултате Метерни
ха и Кастелроа. Нпр. у закључном поглављу које носи назив „Бит
државничког умијећа“. Кисинџер каже: „Не изненађује што су Ка
стелро и Метерних били државници равнотеже, који су сигурност
тражили у равнотежи снага. Њихов је циљ била стабилност, а не
остварење идеала, а равнотежа је класични израз оног повијесног
искуства према којему ниједан поредак није сигуран ако се и фи
зички није осигурао против агресије. Тако је нови међународни
поредак морао бити стваран при спознаји да је тај однос задан из
међу силе и морала, између сигурности и легитимности. Није се
покушавало пронаћи тај поредак искључиво у подвргавању једном
легитимизирајућем начелу; то захтјева пророк и то је опасно...“31)
Насупрот овој реалполитици и републиканској традицији
умереног изолационима, неоконси су се под утицајем троцкистич
ке борбе против револуција и социјализма у једној земљи, залагали
за фундаменталистичку борбу против читавог унутрашњег систе
30) Хенри Кисинџер, Обновљени  свијет, Накладни завод Матице Хрватске, Загреб, 1976.
31) Кисинџер, исто, стр. 391. Погледати и слично место на стр. 404, где упозорава на то ко
лико је опасно када нека сила жели да организује глобални поредак полазећи од својих
начела правде која сматра универзалним. То је случај Наполеона који уноси револуци
онарну ситуацију, а Метерних и Кастлро су се борили да се политика врати у нормално
стање међусобне толеранције различитих начела легитимизације, засноване на равноте
жи моћи . Јасно је на којој су страни његове симпатије, а кога следе неоконси.
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ма стаљинизма бивајући спремни да читав свет, по потреби увуку
и у нуклеарне сукобе.32) Осамдесетих су покренули пројекат Коми
тет о непосредној опасности који је имао за циљ да увелича прет
њу од СССР-а и комунизма и да овај економски контејнер који се
у тоба већ увелико распадао, прикаже као моћну експанзивну силу
која ефективно угрожава интересе и безбедност САД.
Роналд Реган је усвојио њихову стратегију радикализације
сукоба, поновног покретања трке у наоружању, интервенционизма
у свим земљама у којима је неки облик просовјетске левице могао
да дође на власт и финансирања и помагања свих облика унутра
шње опозиције у комунистичким земљама. Борба против стаљини
зма и стаљинистичког наслеђа била је њихова лична фрустрација
због које су били спремни да жртвују интересе, финансије и мир
грађана САД. Још у доба борбе против комунизма, идеја перма
нентне револуције добијала је облик који ће у потпуности преу
зети у новом веку. Форма и метод перманентне револуције (борба
против реалполитике, равнотеже моћи, принципа поштовања су
веренитета и слободе да се унутар сваке државе гради различито
уређење) испуњен је новим садржајем: демократија, људска права,
секуларизам западног типа, економија вашингтонског консензуса
итд.
Након 2000. када више није било комунизма, створен је нови
фантомски непријатељ који омогућава наставак перманетне рево
луције за промоцију горенаведених вредности. Данас се тај изми
шљени и конструисани непријатељ назива исламофашизам и про
тив њега треба отпочети четврти светски рат, како нас неоконси
подучавају.
Дакле, под утицајем троцкиста инфилтрираних у Републи
канску странку потиснута су начела класичне реалполитике, а
усвојен је фундаменталистички корпус начела иначе страних Ре
публиканцима који се данас промовише у виду перманентне рево
луције доносећи свету немир, несигурност, нестабилност, страх,
могућност да се поново покрене трка у наоружању итд.
Публицистички спор који је поводом ових теза покренут до
живео је свој климакс око 2004, али сукоби и даље не престају.
Поменута Тенерова књига с краја 2007, дакле дело једног либерта
ријанца, очигледно усваја тезу о троцкистичким основама неокон
32) Ови аргументи се појављују још у Дориен
 овој књизи из 1993, Неоконзервативна ми
сао и у Џудисовом приказу из 1995 Ерманове књиге Успон неоконзервативизма. Види
Dorrien, G, The Neoconservative Mind, и Judis, B, J, „Trotskyism to Anachronism: The Neo
conservative Revolution“, Foreign Affairs, July/August 1995. У овој деценији их је преузео
велики број старих конзервативаца и либератаријанаца.
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зервативизма као нешто што је данас опште место у теорији. Кинг
наводи велики број чланака у различитим магазинима и новинама
од Азије, Европе, до Канаде и Америке у којима се афирмише теза
о троцкистичким коренима неоконса.
Стивен Шварц и Бил Кинг су доста неуспешно покушавали
да неоконсе одбране од оптужби за троцкизам. Кинг апострофи
ра чињеницу да је Ирвинг Кристол већи део живота провео као
неко ко промовише демократију и капитализам, а врло мали као
троцкиста – поента палеоконзервативаца је да је он и у овом ка
снијем периоду користио и заговарао троцкистичке методе. Или на
пример да он баш није био ортодоксни троцкиста, већ да је попут
Липсета и Химелфарбове припадао шерманитској фракцији уну
тар дисидентске Шахтманове партије, што је као што смо видели
потпуно у складу са секташком и месијанском природом читавог
троцкистичког покрета.33) Овај аутор низом периферних аргумена
та као што је доказивање да америчке социјалдемократе нису би
ле троцкистички оријентисане игнорише кључни аргумент у овој
расправи, а то је стратегија ентризма коју Кинг уопште не помиње.
Шварц је с једне стране инсистирао да нико од бивших троц
киста нема потреба да се тога стиди, а с друге стране користио је
омиљену тактику својих колега да изолационистички настројене
конзервативце старог кова који су окупљени око сајтова Лу Роквел
и Антивор, односно магазина Крониклс и Амерички конзервативац
назове непатриотским конзервативцима, али и антисемитима јер
оптужбе за троцкизам треба наводно читати као оптужбе за јевреј
ску заверу.34) И Кинг свој чланак завршава веома јадним (требало
би да буде кључни) аргументом да су палеоконзервативци и ли
бертаријанци заправо у антиратном фронту заједно са савременим
ортодоксним антиимперијалистички усмереним троцкистима чије
антиратне чланке такође објављују на својим сајтовима.
Ова два покушаја су важна зато што неоконси по правилу
уопште одбијају да уђу у дијалог о природи и изворима своје по
литике. Оптужбе за троцкизам се углавном игноришу, или уз пут
одбацују, јер огроман новац, политички утицај и контрола над ме
дијима чине их толико доминантним да уопште немају потребу да
33) Ту спадају и други слаби аргументи као тврђење да Ирвинг Кристол није заговарао ши
рење демократије већ амерички унилатерализам, или тврдња да Троцки није сматрао да
Црвена армија треба бајонетима да шири револуцију по свету итд. Види King, B, „Neo
conservatives and Trotskyism“, www.enterstageright.com/archive/articles/0304/0304neocon
trotp1.htm.
34) Schwartz, S, „Trotskycons? Past and present“, National Review, 11. 06. 2003. Видети чланак
Џастина Рејмонда, Raimondo, J, „Trotsky, Strauss, and the Neocons“, www.antiwar.com/
justin/?articleid=3182
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ризикују своје позиције улазећи у сукоб са опозицијом која можда
има јаке аргументе, али нема средства и ресурсе за борбу. Кључ
ни аргумент старих конзервативаца и јесте да су неоконси (међу
којима су многи бивши троцкисти) као организована група, нека
врста чврсто повезане секте, конспиративним методама преотели
Републиканску странку и променили јој суштину – баш у складу са
теоријом ентризма.
*
Уз све недоумице, нејасноће, контроверзе, недовољно аде
кватних записа и сведочења итд, чини се да и наша култура има шта
да понуди овој дискусији о трансформацији троцкизма крајем 20.
века. Највећи проблем за реконструкцију приче о троцкизму у Ср
бији представља накнадна памет, односно ретуширање сећања не
кадашњих трокциста. Наиме, пошто су данас неки од њих изузетно
етаблиране особе, услед налога савремене политичке коректности
настоје да избришу свој младалачки радикализам, па одбијају да
дефинишу политичке и теоријске позиције на којима су се тада (?)
налазили. Када се у данашње време присећају тадашњих активно
сти по правилу говоре да су се залагали за неки хумани, критички
социјализам или марксизам који је био супротстављен стаљинизму
и титоизму као бирократизованим облицима власти (често се наи
ђе на речи као што су напредни покрети или либертери итд ). Има
и оних који се чак не либе да за тадашње своје ставове (радикална
левица) покушавају да тврде како су били либерални!?
Међутим, нико не говори које су то нормативне позиције од
носно која је то марксистичка традиција коју су следили. Свакако
није била у питању социјалдемократска или социјалистичка вари
јанта европског мејнстрима. Критика титоизма ишла је са још ра
дикалнијих позиција, а титоизам и стаљинизам су оптуживани за
издају револуције. Свакоме ко познаје развој левичарских покрета
тог периода (шездесете и седамдесете), јасно је да у питању може
да буде тек неки од радикалних ултралевичарских покрета као што
су маоизам, црвени тероризам, анархизам или троцкизам.
О троцкизму се у Југославији говори још тридесетих годи
на. Неколико бројева гласила КПЈ Пролетера било је посвећено
обрачуну са троцкизмом, а у потконтексту чувених обрачуна на
књижевној левици такође се налазио спор следбеника Коминтерне
и побуњеника попут Мирослава Крлеже, који су оспоравали ста
љинистичку ортодоксију. Занимљив је и обрачун са Жиком Павло
вићем, аутором познате књиге Биланс совјетског термидора у ко
јој је изложио радикалну критику стаљинизма и описивао злочине
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које је Стаљинова власт вршила у СССР-у. Сам термин термидор
коришћен у овом контексту несумњиво потиче од Троцког.35)
Троцкизам се поново појављује шездесетих година. То су
биле године великих ломова и у друштву и унутар саме партије
у погледу будућег смера развоја државе, економије и друштвених
односа. Од 1964, почиње либерализација визног режима што је до
принело већој мобилности становништва и повећању културне и
економске размене са западним земљама. Као део пакета који је
стизао са Запада дошле у су и савремене радикалне идеје. Као и у
многим другим земљама и код нас се формирао слој људи незадо
вољних правцем развоја друштва, у коме је предњачила студентска
омладина. Ове генерације су задојене класицима марксизма биле
посебно незадовољне резултатима протржишне Крајгер-Глигоро
вљеве реформе из 1965. године. Ако се анализирају захтеви и паро
ле Црвеног универзитета Карл Маркс како се називао студентски
протест у Београду, уочиће доминацију радикално антикапитали
стички и антитржишних слогана.36) Студенти су тражили повратак
радикалним коренима револуције и сузбијање било каквих кла
сних разлика („Доле црвена буржоазија“). Осим домаћих и теориј
ских подстицаја, свакако је на студенте утицао и талас радикалних
покрета и идеја који су стизали са Запада. У то доба осим Марку
зеовог радикализма изузетно утицајне су биле маоистичке идеје
(нарочито културна револуција) и троцкистичко наслеђе.
Занимљиво је питање односа праксистичке групе према
троцкизму. Праксизам је великим делом обележен критиком ста
љинизма као бирократског система, што је изворно представљало
управо наслеђе Троцког. Ако се зна да се праксисовци нису зала
гали за кретање ка либералној демократији или бар социјалдемо
кратским начелима, јасно је да се њихова нормативна становишта
морају тражити у оквиру неких тада доминантних радикалистич
ких левичарских група и покрета.37) Они се сами о томе нису из
јашњавали, а своју мисао су базирали на Марксовим раним радо
35) Као што је недавно откривено, Павловић је након тортуре и мучења стрељан за време
такозване Ужичке републике од стране Петра Стамболића, Крцуна и других својих бив
ших другова. Његовим животом и радом доста се бавио Слободан Гавриловић који је
између осталог и аутор Павловићеве биографије. Види Живојин Павловић између догме
и критике - биографија, Графокард, Београд, 2001.
36) И за разумевање данашње политичке и економске ситуације није без значаја подсетити
се да су ови радикални студенти управо као и њихови професори праксисти у тадашњем
спору између такозваних доходаша и профиташа (економиста који су бранили и оних
који су нападали тржишну реформу) јасно стали на страну доходаша.
37) Милан Брдар њихову позицију према привредној реформи из 1965. у потпуности из
једначава са позицијом Троцког и леве опозиције према НЕП-у. Види Брдар, Праксис
одисеја, том II, стр 602, 603.
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вима, односно Економско-филозофским рукописима настојећи да
формирају некакву посебну критичку школу.38)
Међутим, њихови студенти су показали далеко више борбе
ног духа.39) Већ током студентских протеста издвојила су се нека
имена која ће и седамдесетих наставити са опозиционим политич
ким активизмом. Полако се формирала група студената радикала,
углавном са филозофије и социологије који су почели да се орга
низују насупрот постојећем режиму. Ту су спадали Влада Мијано
вић познат као Влада револуција, Павлушко Имширевић, Милан
Николић итд.40)
По сведочењу Јелке Кљајић Имширевић они су се заиста
припремали за активну борбу за своје идеале. Крајем 1971. годи
не ухапшени су Павлушко Имширевић и Милан Николић, а у ја
нуару следеће године и Јелка Кљајић. Ово троје су оптужени за
троцкистичко удруживање и осуђени су као троцкистичка група.
Интересантни су накнадни ставови сво троје. Павлушко Имшире
вић и дан данас себе дефинише као троцкисту, наследника изворне
лењинистичке идеологије, Кљајићева је тврдила да су они имали и
критички однос према Троцком, а Николић данас о томе не говори.
Пратећи горе развој троцкизма и све меандре и секташко ин
систирање на разликама унутар разних грана овог покрета, чини
38) У овом контексту потребно је истражити и улогу Добрице Ћосића који је по неким
ауторима био идејни вођа мислилаца окупљених око београдског огранка Праксиса. У
интервјуу који је недавно дао часопису НИН, Ћосић југословенске троцкисте види као
прву опозицију титоиз му, говорећи о њима изразито позитивно. Он тврди: «Опозиција
титоизму је историјски процес чији је почетак и крај тешко прецизирати. Делатност
Тита у Коминтерни, по свему познатом била је стаљинистичка. Живојин Павловић, пи
сац „Биланса совјетског термидора“ сматра Тита ортодоксним стаљинистом. Тој жртви
стаљинизма треба одати признање за нацрт европске и српске опозиције стаљинизму
дат у „Билансу совјетског термидора“ о чему је студиозно писао Слободан Гавриловић.
Позната је Титова ликвидација троцкиста у Паризу и Југославији. А троцкисти су Ста
љинови противници. Чини ми се да историјска правда налаже да се југословенски троц
кисти процењују као први антититоисти. Али, ја ћу говорити искључиво о опозицији
насталој у оквирима револуционарног покрета у земљи и претежно са социјалистич
ких позиција. А та је опозиција имала дубоке корене у демократској традицији српског
народа и његове културе. Први мотиви антититоистичке опозиције били су моралне
природе.» Види «Зашто се Србија стиди анти-титоистичке опозиције», НИН, бр. 3032.
Занимљиво је уочити да Ћосић и данас не признаје никакву делатност ван дискурса и
праксе левице.
39) У својим сећањима покојна Јелка Кљајић говори да је њено излагање на Корчуланској
школи управо ишло у правцу критике професора праксисоваца за превише академизма
уместо за практичност те критичке мисли. Види Имширевић, Ј, «Дисиденти и затвор»,
Република, бр. 196..
40) Тешко да је случајност то што је управо почев од 1971. године издавачка кућа Отокар
Кершовани из Ријеке објављивала Изабрана дела Лава Троцког са свим његовим најпо
знатијим политичким списима као што су Перманетна револуција или Издана Револу
ција. Велики и прилично афирмативан предговор овом издању написао је члан Праксис
групе Предраг Враницки.
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се да се ово организовање заиста може оквалификовати онако како
су га тада и актуелне власти оцениле, као троцкистичко организо
вање. Ова група је увелико изучавала такве идеје, упознавала тео
рију и методе антистаљинистичког револуционарног организова
ња, успоставила је контакте и са међународним факторима сличне
провенијенције (Имширевићева признаје да је са једном значајном
групом из Југославије учествовала на скупу источноевропских
дисидената у Есену 1971) и коначно почели су са организовањем
формалне политичке организације коју су, опет у складу са прак
сом тадашњих западних троцкиста, хтели да назову Револуционар
на радничка партија (РРП). На суђењу је коришћен документ који
је саставио Милан Николић, на коме је писало Иницијативни од
бор РРП, а уз шта је Јелка Кљајић писала коментаре и примедбе.
Режим је по традицији која вуче порекло још од пре рата, ову
групу као и сваку опозицију с лева прогласио троцкистичком. Кља
јићева посебно издваја два јавна напада која су јој остала у сећању.
Један је текст Вука Драшковића „Троцкисти и казна“ објављен у
НИН-у, а други чланак Василија Калезића „Појава Троцког у но
вим условима“41) Калезић је на занимљив начин повезао деловање
Враницког и ове троцкистичке тројке којој се судило што импли
цира да је у овим праксистичко- радикалним круговима постојало
огромно интересовање за Троцког у то доба.
Кљајићева се сећа још једног текста у НИН-у у коме су их
оптужили да су планирали и стварање градске гериле. Она призна
је да је код Николића нађена и једна књига која се тиме бавила. У
тексту писаном крајем деведесетих Кљајићева пориче да је о томе
било речи што је наравно за очекивати. Међутим, питање је да ли
су ове оптужбе заиста биле незасноване, ако се зна да је у запад
ним земљама такође након разочарења неуспехом 68-е радикална
студентска омладина почела са стварањем управо терористичких
организација тога типа. То је доба Црвених бригада у Италији, гру
пе Бадер-Мајнхоф и других црвених терористичких и герилских
група у Немачкој итд. Бар неки од припадника југословенског ра
дикално левог покрета тог доба имали су контакте са овим група
цијама. Нпр. доста се говорило о редитељу Желимиру Жилнику у
том контексту.
За троцкизам су осуђени и Влада Мијановић и Данило Удо
вички. Слично је третиран и Лазар Стојановић који је осуђен због
филма Пластични Исус. У својим касније објављиваним сећањи
ма, ови аутори одбијају категоризацију троцкизма, али откривају
41) Објављено у часопису Савременост бр. 3/1972, стр. 71-90.
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читав низ детаља о својим контактима са међународним троцки
стичким покретом и друге податке који их несумњиво смештају
међу тадашње троцкисте.
Након изласка ове екипе из затвора креће друга фаза дело
вања повезана са такозваним Слободним универзитетом. Он је
основан 1976. године од стране углавном троцкиста. (Након њих
су праксисовци организовали свој Отворени универзитет.) Првом
састанку присуствовало је двадесетак оснивача међу којима Мија
новић, Имширевић, Јелка Кљајић, Стојан и Станко Церовић, Лазар
и Војислав Стојановић, Мића Доктор, Илија Мољковић, Драгомир
Олујић. Ова група је деловала све до 1984, када је 28 људи ухап
шено у Олујићевом стану приликом трибине на којој је говорио
Милован Ђилас. Према сведочењу Олујића објављеном у листу
Таблоид, један део њих је 1982 покушао да оснује социјалдемо
кратску партију.
Ово његово сведочење вишеструко је занимљиво јер говори
о акцијама које су спроводили али и о њиховим уверењима и узо
рима као на пример у следећем пасусу: „Весела (Заставниковић,
прва супруга Бориса Тадића) је официрско дете из Осијека, студи
рала је политичке науке, прелепа девојка, врло радикално настроје
на, спремна и бомбе да баца, у духу тадашњих градско - герилских
покрета у Европи и свету (Бадер-Мајнхоф у Немачкој, Црвене бри
гаде у Италији, јапанска «Црвена армија», Тупамароси у Уругва
ју)... Било је природно да буде са нама. Морам рећи да је било више
девојака међу нама и све су биле радикалне и милитантне левичар
ке - Бранка Катић, Јелка Имшировић-Кљајић, Љиљана Јовичић...“
Када се данас читају сведочења ових људи о прошлим време
нима и када се погледају њихове данашње позиције релативно се
лако уочава подела која је настала и у међународном троцкистич
ком покрету након 1990. Троцкисти су се поделили на струју која
је прихватила нови глобални поредак и задржала форму перма
нентне револуције испуњавајући је другим садржајем (апстрактна
људска права, насилно ширење демократије, мултикултурализма,
капитализма, западног секуларизма итд). С друге стране су остали
троцкисти опозиције који су се у складу са својом опозиционом
традицијом супротставили новом светском поретку и новом им
перијализму чије су перјанице често били њихови дојучерашњи
сарадници.
У Србији су на страни традиционалног антиимперијали
стичког троцкизма и данас Имширевић (светски револуционар,
преводилац, публициста), Олујић (новинар) и Миша Самарџић ко
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ји живи у Зрењанину и ради у тамошњем Културном центру, обја
вљујући повремено и даље.
С друге стране су углавном сви ови остали. О њима посебно
негативно говори Имширевић који Милана Николића са којим је
два пута заједно осуђиван назива „муж Соње Лихт, Сорошев зет
и стипендиста“, оптужујући га да је још приликом првог суђења
сарађивао са УДБОМ. И заиста од 1990. наовамо управо су припад
ници радикалних левичарских група из седамдесетих постали пер
јанице антиратног покрета, нових невладиних организација и чи
тавог оног паралелног света, односно парадржаве, која је уз обиље
западног новца формирана деведесетих. Супруга Милана Николи
ћа и такође припадник радикалне омладине из седамдесетих, Соња
Лихт42) била је током те деценије на челу Сорош Фонда у Србији
под чијим окриљем је створена читава парадржава са својим ме
дијима, интелектуалним секторским организацијама, образовним
институцијама итд, преко којих су образоване читаве нове генера
ције младих активиста, који су и не знајући наследили принципе
перманентне револуције (не случајно борба против национализма,
националне државе и националних идеологија је приоритет рада
свих ових организација и институција)
За тезу овог чланак важно је уочити следеће: њихов огро
ман утицај и у прошлој и у овој деценији није оствариван преко
снаге партијског деловања. Ови кругови су од 1990 покушавали
да направе читав низ неотроцкистичких партија: УЈДИ, па Гра
ђански Савез Србије, па од њих отцепљена Социјалдемократска
унија све до Либерално-демократске партије која иако убедљиво
најуспешнији пројекат једва прелази цензус. Прави утицај је међу
тим освајан преко теорије ентризма. Ови кругови су полако ствара
ли и обликовали кадрове мејнстрим партија и постепено освајали
утицај у најзначајнијима од њих.43) Потпредседница Демократске
странке Србије је Светлана Стојановић. Бивша супруга Лазара
Стојановића и део ове радикалне омладине. Захваљујући њој где
год је ДСС добијао места у институцијама културе на нивоу репу
блике и града долазили су њени пријатељи углавном (екс)троцки
стичке провинијенције.
Далеко значајнији је утицај у демократској странци која вре
меном, нарочито након смрти Зорана Ђинђића, све више клизи у
42) Њен магистарски рад бави се делом Троцког. Иначе она се помиње у чланку, објавље
ном у Политици, 20. октобра 1970, у групи од петнаест ултра-левих студената који су
оптужени због ширења лажних вести. Једна од њих Владимир Мијановић, осуђен је на
двадесет месеци затвора. Види Момчило Митровић, Народни и државни непријатељи
у Југославији после Другог светског рата,, www.cpi.hr/download/links/hr/7131.pdf
43) Види Ђурковић, М, „Нови СПС и два ЈУЛ-а“, НИН бр. 3008, 21. 08. 2008
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лево. Милан Николић је данас једна од главних политичких ана
литичара који дефинише и брани у јавности ставове ДС, а његова
супруга Соња је једна од најутицајнијих особа у спровођењу по
литике ДС: она је председница Управног одбора Политике А. Д,
у Савету је за европске интеграције Владе, у Спољно-политичком
савету МИП-а, неколико министара су њени кадрови итд.
Политика ДС иначе све више и добија елементе троцкистич
ког волунтаризма, игнорисања институција, Устава и закона, сузби
јања начела поделе власти и уместо тога спровођења централизма.
Нови кадрови који партију преузимају у потпуности испољавају
троцкистички револуционарни месијанизам који као највећег не
пријатеља види националну државу, а освајање ЕУ им данас служи
као циљ којим се легитимише нова форма перманентне револуци
је. Дефинисана национална држава уређена по принципима либе
ралне демократије и плуралистичке тржишне привреде засноване
на конкуренцији, за Србију нажалост чини се остаје далеки сан.
Но, чини се да сличне проблеме имамо и у другим земљама
у којима су неки облици троцкизма преко теорије ентризма дошли
на власт. Свуда су угрожени стабилност, национална традиција и
континуитет, владавина права и конкуренција.
*
Имали смо прилику да у овом чланку пратимо трансформа
цију троцкистичких покрета крајем двадесетог века. Иако саме
партије ове провенијенције ни данас немају неку тежину, испо
ставило се међутим да су троцкистички методи и наслеђе живи и
веома утицајни захваљујући такозваној теорији ентризма коју је
још сам Троцки смислио половином тридесетих година. Следећи
поменуту стратегију некадашњи троцкисти су се инфилтрирали у
друштвени мејнстрим укључујући и неке од најважнијих партија,
да би у нешто измењеном виду наставили да спроводе неке из
ворно троцкистичке идеје као што је перманентна револуција; на
равно у измењеном виду, у зависности од ограничења целокупног
друштвеног амбијента у датој земљи и изворне идеологије партије
у којој сада делују. Форма и идеја перманентне револуције препо
знаје се данас у деловању неких важних партија умерене левице
као што су Лабуристи у Британији или Социјалисти у Француској,
али и умерене деснице као што је Републиканска странка у САД.
Уочили смо да методе, жар и средства остају непромењени,
баш као и крајњи циљ, што је и данас коначна реализација идеоло
гије. Оно што се променило јесте садржина идеологије. Пресудно
је, међутим да је опстао исти патернализам и месијанизам који во
де револуционарним методама као што су волунтаризам, манипу
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лација, превара, застрашивање, тортура противника. За разлику од
времена када су били тек опозициони маргиналци и авантуристи,
данас ови етаблирани троцкисти у водећим администрацијама, у
ММФ-у, Светској банци, СТО-у итд имају јако много средстава да
спроводе своје програме нестабилности и да тиме почине много
зла.
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Misa Djurkovic
TRANSFORMATION OF TROTSKYISM
AT THE END OF 20TH CENTURY
Summary
In this article author focuses on some interesting crossovers bet
ween different ideologies at the end of the past century. The subject or
research is result of Trotsky’s theory of entrism. Author follows evo
lution of former members of radical youth, and tries to find out if they
really preserved their basic principle of permanent revolution by com
bining it with elements of other ideologies, while acting within mode
rate and mainstream parties.
Key words: Trotsky, trotskyism, entrism, ideology, permanent revolution.
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THE ISLAMIC ULEMA(CLERGY)
AND BREAK
 UP OF FORMER YOUGOSLAVA1)
Резиме
Распад Југославије 90-тих година 20 тог века није био случа
јан акт. Југославија се распала зато што је почивала да погрешној
препоставци да њени народи желе да живе заједно. Била је то тра
гична заблуда. У овом тексту се показује да је исламско свештен
ство (улема) од настанка Југославије деловало против интереса те
државе, што је са тачке гледишта ислама сасвим легитимно.Текст
показује да је исламска улема чинила све да се Југославија распад
не и да се на њеним развалинама формира што већа исламска др
жава. А што то они, који су водили Југославију, нису хтели да виде
није грешка муслимана већ комунистичких руководилаца. Због то
га се у тексту показује веома детаљно активност коју је у периоду
непосредно пред распад СФРЈ свештенство предузимало.Те су ак
ције биле савим јавне и публиковане су у најутицајнијој исламској
штампи. Текст пажљиво прати све те поступке и показује нам како
су се све акције могле видети и да се према њима могла примени
ти одговарајућа политика. Али да за то није било политичке воље.
Кључне речи: улема, распад Југославије, џихад,исламска држава, тео
кратија

ИСЛАМСКО СВЕШТЕНСТВО
И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ
Peculiarity of the war which befell former YU cannot be under
stood without considering the role of the Islamic religious communiti in
the period prior to it. However, the very mention of Islam can produce a
1) Овај рад је рађен у оквиру пројекта 149006 Д Министaрства за науку Србије
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confusing effect, because it is a very broad notion which implies many
things and allows many different interpretations. It is a well-known that
where was a Moslem nation in former YU and that some people who
declared themselves members of the nation also stated publicly they
were communist and did not adhere to the Islamic faith. According to
the Islamic religious law, they were apostates murtads, for whom sheri
at(Islamic law) provides capital punishment.2)
In order to present to reader with as much specified information
as possible, I am going to concentrate on an organization which repre
sents the Islamic faith – the Islamic Religious Community ( hereafter:
IRC) , because in this way the official position of the Islam on the war
and crisis in former Yugoslavia will be best exemplified.
As soon as the multy-party system was restored which resulted
in a greater degree of political freedom, , IRC began to propagate a ver
sion of Islam which had hitherto been inconceivable . Alija Izetbegovic
the president of Moslem Bosnia and Herzegovina stated in his “Isla
mic Declaration” : “ There can be no peaceful coex istence between the
Islamic religion and non-Islamic social and political institutions”… “
no lay principles can be the basis of a state which should express and
support ethical principles of the religion…”3). As regards the foregoing
Jakub Selimoski, the last reis ulema(supreme head) of the united IRC
stated : “The Declaration by Izetbegovic is based on his adherence to
Islam and his religious teachings. View
 ed from a religious aspect no
one should be irritated by Moslems having a religious obligation to
return to the essentially Islamic organization of social relations in co
untries where Moslems constitute an absolute or great majority of the
population. The reason for that is that Islam has its own positions on the
issues regarding the social, political and even financial system.4)
*
2) Quoted from the Koran translated by Besim Korkut, Sarajevo, 1984, edited by Islamic Re
ligious Community of Bosnia,p.617.footnote 33,See also Fatma Sundal,What has happened
in AKP Years in Turkey:The Condition of Islamism, Turkish Islam Synthesis, and Islamist
Violence, Politikologija religije (Politics and Religion) , Volume II, no.. 1/2008 , Belgra
de,аcessed also at http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj%203/01_fatma_sun
dal.pdf (2.5.2009)
3) Alija Izetbegovic, Islamic Declaration, Bosna Edition, Sarajevo, 1990, p. 22
4) “The Revival” (Preporod) an Islamic organ published by the Seniors of IRC, 15 January,
1991, p.20; See also Dragan Novakovic,Relationship of Islamic Community in the Socia
list Yougoslavia Towards the Publishing Activity as Modern Method of Information,(ser
bian) Politikologija religije (Politics and Religion), Volume II, no.1/2008, Belgrade,аcessed
also at http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj%203/07_dragan_novakovic.pdf
(2.5.2009)
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Therefore, the head of all the Yugoslav Moslems clearly said that
the positions put forward in “ The Islamic Declaration” were legitimate
according to Islam. The foregoing implies an aspiration to the institu
tionalization of social relations; thus the lax principle is excluded from
the process of organizing a state in which all non-Islamic organizations
should be prohibited. Consequently , democracy of any type should be
annulled and discrimination introduced for those who have non-Islamic
views. Izetbegovic used to be a prominent member of the Young Mo
slems Movement during the World
War II and in the subsequent period. Referring to the Young Mo
slems , the chief of the Muslims said: “the Young Muslims were expo
nents of the best ideal conceived within our ranks and their upright and
honorous ambitions were, in fact, shared by all Muslims”.5) In order to
illustrate their ambitions it is best to quote Izetbegovic who said once
while discussing the political programme of the Young Muslims: “ I
remember there was a clause putting forward the unity of Muslims all
over the world . We interpreted the clause in forms of establishing a big
Muslim state…”6) Izetbegovic goes on to reveal their meanings of achi
eving the objective : “The plenum was held on 20-21,February,1949, in
the course of which it was decided to start an open fight with the com
munist system.”7)
It is very important to stress that Izetbegovic had to admit once
that there had been Young Muslims fostering some “terrorist ideas”8),
although in his capacity as the president of the state and the party of
Democratic Action, he has been making feverish efforts to win himself
and tell the truth risking to lose the support of the West where terrorism
in considered and equivalent to evil . As seen above IRC qualified such
ambitions as “upright and honorous and shared by all Muslims”.
Those who have analyzed IRC’s publications regularly have lo
gically inferred that IRC has advocated the annulment of the secular
principle of the social organization and has been in favour of an ideolo
gical Islamic state since the multy-party system was introduced.
On the occasion of setting up the party of Democratic Action
which was ready to stake everything to establish an Islamic state in Bo
snia, an editorial was published to mark the act of formation in praising
5) Glasnik the organ of the Supreme Islamic Seniority of SFRJ (Federal Socialist Republic of
Yougoslavia), Sarajevo, No. 6/1991, p. 808
6) “Young Muslims”, Kljucanin edition, Sarajevo, 1991, pp. 56-57
7) ibid, p. 64
8) ibid, p. 66
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terms qualifying the party as “eminently Muslim” . A hadith10) quoted
on the front page of the editorial indicated what a Muslim party must
stand for , its message being that the whole world would be, eventually,
converted to Islam. The words of Mohammed quoted in the “Revival”
were aimed at the non-Islamic population of Bosnia and Herzegovina,
thus implying that conversion to Islam lay in store of Orthodox and Cat
holic believ ers living there. The announcement of their desire to have
Islam spread was not objectionable in itself, as long as it reflect willing
ness to achieve it by means of persistent and non-aggressive persuas ion
, so that Islam could be adopted on a voluntary basis. However, the abo
ve hadth was another matter ; it was indicated in an explanatory com
ment printed below the quoted hadith which represented the position of
the editorial staff and the Seniors of IRC whose organ the paper was .
It said : “There is a growing self-awareness in the Muslim world that
its future lies in the revival on the rule which in not to be established on
secularized social and political system but on the words of Allah. The
opponents are also aware of the increasing political consciousness of
Muslims which had resulted in a fierce confrontation with the world of
Islam. But, nobody can prevent US from pursuing the course of action
announced in our hadith”11). There was a sentence in the above hadith
saying the Islam would enter every single household which implied that
other religions would cease to exist and also announce the destruction
of secular political systems which were to be replaced by the Islamic
establishment whose necessary consequence was a discrimination aga
inst non-Muslims and women.12)
All in the articles which had been published in the Islamic press
since that point, confirmed that the aim of IRC, stated in the above-men
tioned editorial, was true. Consequently , an interview with a Secretary
9)

9) The Revival”, 1. June, 1990, p. 1
10) ibid.1. March, 1991; a hadis is declaration or an act of Muslim prophet, Mohammed and his
fellows fighters, in case they were given his permission; hadises have been compiled in a ca
nonized collection which constitutes Suna i.e. Islamic tradition. Suna and the Koran represent
the sources of Islam. Cf. Fikret Karcic,”Serijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941”(“Shari’at
Law Courts in Yugoslavia between 1918-1941”) edited by Islamic Theology School, 1986 and
Dzananovic Ibrahim,”Idztihad u prva cetiri stoljeca islama” (Ijtihad in the First Four Centuri
es of Islam”), Islamic Theology School, Sarajevo, 1986
11) “The Revival”, 1. March, 1991, p.1
12) I have already written about the same subject in the following publications:
- “Political System of Iran and Human Rights”, in Political Thought, Zagreb, No. 4/1990
- “The Position of Orthodox Christians in the Islamic World”, in Orthodoxy between Heaven
and Earth, Nis;
- “Human Rights in Islamic Countries”, in Marxist Thought, No. 5/1986; Beograd
- “Human Rights in Islamic Political Systems in the Light of the Universal Islamic Declara
tion on Human Rights”, in International Issues, No. 2/1991, Beograd;
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General of “The World Islamic League” better known as “Rabita” was
published in “The Revival” in which he concluded : “Islam, essentially,
represents the unity of the faith and state. That is first and foremost. All
the social, historical, political , economic and educational system hit
herto developed by Islam fell down after collapse of hilafet i.e. the uni
ted Islamic state. The main duty of the present ulama is to re-establish
the foregoing Islamic Social institutions and system, first of all, in the
regions populated by Muslims. The foregoing systems based on histori
cal experience and knowledge are something that non-Muslims can also
benefit from”.13) Nasef Omer’s interview took up two central pages of
“The Revival” and its title “The Unity of faith and state” was printed a
big, red letters which indicated that the editorial staff and meshihat i.e.
The Seniors of IRC attached great importance to the messages imparted
by Secretary General of “Rabita” which is the most influential Muslim
organization in the world. Evidently, the main task of the ulama i.e.
Muslim priests or religious officers, was not to preach faith in God, but
to strive for the creation of a state in which all the Muslims would be
politically united. The implications of the above relevant to the Serbs
and Croats in former B. and H. Was that the then Yugoslavia had to be
disintegrated in order that Sarajevo could be linked with Turkey, Iran
etc. In view of what Secretary General said about the Islamic state be
ing benefic ial to non-Muslims, such a system was to be imposed on the
Christian population on former B. and H.
Apart from propagating a need to establish an Islamic state in
Bosnia, the organs of the Seniors of IRC also promulgated that a pro
spective state must become a centre of Islamic expansion to the rest
of the world. During “The First Conference of the Muslims of Eastern
Europe” prof. Es-Sammari of Saudi Arabia said: “Islam is still firmly
rooted in Eastern Europe and, with the help of Allah, has all the pre
dispositions to become not only a centre of political power, but also
a centre of the Islamic diffusion to the rest of Europe and the Soviet
Union.”14)
Evidently, it has been conceived that the Balkans, above all Bo
snia, should become a centre of political power concentrated in a state.
Islam conceived in the form of an Islamic state should spread across the
rest of Europe.
Apart from propagating the above version of Islam, the propa
ganda of Jihad was launched as well, the latter being of particular im
portance. According to the most prominent Islamic theologians of IRC
13) “The Revival”, August, 15, 1991, pp. 12-13
14) Ibid. September, 15, 1991, p. 13
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, Jihad was a “declaration of and a conduct of war”. It was stated furt
her on, that” Jihad is the climax of the sublimity of Islam. It is a road to
dignity, nobleness and sovereignty and for that reason it was obligatory
throughout the past and will be so up till the last day”.16) Obviously, it
was ordered to conduct Jihad till the end of the world in order to reveal
the sublimity of Islam. “To hanefias Jihad is a struggle against infidels.
First, they should be invited to adopt the true faith and if they do not
adhere, they should be fought against”.17) Considering the fact that all
Yugoslav Muslims are hanefias , it is clear that, in their view, Jihad pre
sents a mission of converting non-Muslims to Islam under the threat of
war in case they decline the offer.
On the eve of the war in 1992 there was an article in “Takvim”
(IRC published by the Presidency of the associations of ilmias i.e. Isla
mic religious officers). The article exhibited their stance on coexistence
and equality between Muslims and non-Muslims. The organ was also
approved of by Riaset i.e. the Supreme Islamic Seniority18) and it said: “
Islam strives to destroy al the states and government opposing the ide
ology and programme of Islam, regardless of that what part of the earth
they may situated in, or what state of nation may be in power . The pur
pose of Islam is to establish a state based on its ideology and program
me no matter which nation is to become a supporter of Islam or which
nation is to become undermined in the course of creating an ideological
Islamic state .Islam wants whole Globe-not just one part of Globe, but
whole Planet”.19) As we can see the above was not an isolated view held
by an extremist , but a position of the entire Muslim Religious Com
munity of the then Yugoslavia, expressed through the agency of the
foregoing organization and its organ “Takvim” . As for the author of the
article named Mevdudi , IRC stated : “El-Mevdudi has no peer in the
Islamic world, his ingenious thought reaching and imbuing all regions
populated by Muslims.”20) The words of El-Mevdudi of Pakistan were
looked upon as an Islamic dogma by IRC and printed in 30,000 copies.
In the same number, Hasan Hilic, a Yugoslav Muslim theologian confir
med the above in a slightly different way: “God did not oblige Muslims
to conduct war in order to force people to adopt Islam, but to establish a
15)

15) Dzananovic Ibrahim, ibid. p. 31
16) “The Revival”, October, 1, 1991, p. 22
17) Ibid. October, 15, 1991, p. 15
18) Takvim, Sarajevo, 1992, p. 164
19) Ibid, p. 68
20) Ebu-L-A’ El-Mevdudi “The Basic Requirements for Understanding the Koran”, edited by the
Seniority of IRC of B. and. H., Croatia and Slovenia, Sarajevo, 1984, p. 6
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just, noble and upright system based on Islam.”21) Consequently , Hilic
confirmed that God ordered Muslims to wage war so as to establish a
just Islamic system on the earth with no thought for the opinion of nonMuslims on the Islamic system and its uprightness feasible by means of
killing and bloodshed.
Apart from propagating was as a means of setting up a state, IRC
activists also propagated that Muslims ,who continued to live in the sta
tes based on a non-Islamic concept should revolt against the actual state
authorities , not matter whether they came to power legitimately or not.
In reference to the foregoing , it was said in “Takvim” : “It is impossible
for a Muslim to realize his intent to live in keeping with Islam in a nonIslamic system. All the laws and taxes which he considers unjust and
illegal will be imposed on his household and children, thus making his
life unbearable… An individual or a group of people living under the
pressure of state authorities who implement a hostile doctrine cannot
live according to their conviction. If those people neglected their duty
to rise against such state authorities, it would mean they are hypocrites
and liars among the Islamic believers. It is for that reason that we have
no choic e left, but to take over the governing of such a state”.22) In view
of the fact that about 1.5 million ethnic Albanians live in Federal Re
public of Yugoslavia who are 98% Muslim, the foregoing was a clearly
defin ed encouragement to revolt.
IRC started to put into practice that what had been hitherto the
oretically achieved by its activists. The abovementioned reis-ul-ule
ma Jakub Selimoski took part in a session of the” World Council for
Mosks” in Mecca, Saudi Arabia at the beginning of 1992, where it was
decided that “Rabita” should propose to the countries participating in
the conference to established political and economic cooperation with
Bosnia and Herzegovina and recognize its independence. As for the
problem of Kosovo they should help towards its solution so that the
ethnic Albanians could also achiev e independence which should be fol
lowed by political autonomy of the region of Sandzak and subsequently
by the joint sovereignty of the Muslims and Christians living in Ma
cedonia23). Considering that Yugoslavia still existed at that time within
21) Takvim, p. 44
22) Takvim, pp. 75-76
23) “The Revival”, February, 15, 1992, p. 10; See also Gregory R. Copley, Meeting the Bur
den of Statehood: Is Kosovo Ready, Politikologija religije (Politics and Religion) Vol. I, no.
1/2007, Belgrade, accessed also at http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj1/
Meeting_the_burden_of_statehood_-_is_kosovo_ready.pdf (2. 5. 2009); See also Dragan No
vakovic, The Role of the Islamic Community in Pursuing tha Albanian National Interests,
(serbian), Politikologija Religije (Politics and Religion) Vol. I, no.1/2007, Belgrade, accessed
also at http://www.politicsandreligionjournal.com/PDF/broj1/Islamska_zajednica_u_funkci
ji_ostvarivanja_albanskih_nacionalnih_interesa.pdf (2. 5. 09)
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the boundaries decreed by Tito, it was an act of blatant interference
with Yugoslavia’s internal affairs. Independence of Bosnia was propo
sed which was not approved of by the Bosnian Serbs and Croats who,
taken together, constituted a majority of the population. It was also sug
gested that the Serbian province of Kosovo and the region of Sandzak
should become independent which would , inevitably , lead up to the
disintegration of Serbia1. In view of the above-mentioned, what reis al
ulem i.e. IRC actually proposed the reconstructing of Yugoslavia with
the aim of creating an Islamic religious state through the influence of
the world Islamic organizations. A prospective state , as stated in “Ta
kvim” , should become an Islamic diffusion centre until the collapse of
all states and governments which have resisted to submit themselves
voluntarily to Islamic rule. When the war broke out of Bosnia , IRC
issued a fatwa to proclaim it was a religious war – Jihad ; the fatwa i.e.
a statement based on Islamic religious laws which should be unque
stionably pursued by Muslims said: “Every single individual, male or
female, must rise in defense of the Islamic fate according to their com
petence and ability . If they fail to fulfill the obligation it will mean that
they have failed to remain true to their faith and mission in this world…
Begin to fight intently and with confidence in Allah – if you survive,
you will be gazias ( heroes of Jihad) and if you perish, you will be sha
hids (those sacrificed for the sake of Islam). During your offensives and
clashes with the enemy, say tekbires (Allahu ekber) , and, if possible,
have a copy of the Koran on you. A Muslim must be aware that his fight
is just, securing him the grace of God. A Muslim who has Allah on his
side is invincible and dully owns this world and the one to come.”24) The
above statements are abundant evidence of IRC position on the war in
former B. And H.: it was a religious war aiming for the creation of a re
ligious state. It is important to stress the deference between Islamic and
Euro American usage of the terms offensive and defense. According to
Islam the respective terms are irrelevant as stated in “Takvim” : “Jihad
is both: offensive and defensive at the same time. A Muslim party la
unches an offensive against the opposing ideology. Being a party, it has
no fatherland from which to expect protection. The party itself must de
fend the principles which it represents. Hence, the party does not attack
the fatherland of the opposing party, but launches an offensive on the
opponents’ principles. The objective of the offensive is not to cause the
opponents to abandon their principles, but to bring about the collapse
of the government which maintains the opposing principles.”25) In view
of the above it is quite clear that Jihad proclaimed by IRC was identical
24) “The Revival”, April, 15, 1992, p. 8
25) Takvim, 1992, p. 79; See also Miroljub Jevtic, The Idea of the Islamic Transformation of the
World (serbian), Politicka revija, vol.18, no. 4/2008, Belgrade
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to that proclaimed in “Takvim”. Its aim was not to defend Bosnia , but
to form an Islamic state , not only in Bosnia but in neighboring Serbia
and Croatia by using military means to annul the secular principle of
the social organization.
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Miroljub Jevtic
THE ISLAMIC ULEMA(CLERGY) AND
BREAKUP OF FORMER YOUGOSLAVA
Summary
Breakup of Yougoslavia in 90 ties of XX centuries wasn’t surpri
se. It was product of very objective acts. Many factors did to disintegra
te the state. One of them was Islamic priesthood (ulema). This article
wants to show that Islamic clergy from the beginning of Yugoslav state
was oriented toward its destruction and transformation into Islamic one.
But it is very important to underline that this was legitimate from the
point of view of Islamic teaching. The communist lead ers don’t want to
see that. Article shows all activities o Islamic clergy in that direction.
Those activities were publics and have been published into newspaper
of Islamic community
Key words : Ulema,Breakup of Yougolsavia,jihad Islamic state,Theocracy,
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ЈУГОСЛАВИЈА, ЕВРОПСКИ ЗАПАД И
РАСПАД: ФРАГМЕНТИ ИЗ ИСТОРИЈЕ
САДАШЊОСТИ ИШЧЕЗЛЕ ЗЕМЉЕ *

Резиме
Аутор прати генезу државе од српског иницијалног пројекта
Југославије као испуњења националног плана да сви Срби буду
уједињени у окриљу једне државе, до распада државе, преко
Tридесетих година ХХ столећа и окретања етно-конфесионализму,
потом одлуке Запада у Другом светском рату за подршку Титовом
комунистичком покрету отпора, уместо влади у Лондону и Дражи
Михаиловићу, до распада почетком деведесетих.
У тексту се презентирају мало познати детаљи о дипломат
ским активностима и односима влада САД и западних држава на
југословенском простору после Другог светског рата.
Аутор је покушао да скрене пажњу на мета-политичке
и обавештајне активности које су свакако допринеле лаганом
крњењу и ентропији југословенске државе, окончане грађанским
ратом почетком деведесетих.
Кључне речи: Етно-конфесионализам, европски Запад, НАТО, покрет
несврстаности, европске интеграције, институционална
парализа, етнархија, неолиберални поредак, немачки
експанзионизам, доктрина Картер, Алпе-Адриа.
*

(Фрагменти из необјављених делова доктората на Школи високих студија друштвених
наука-ЕХЕСС у Паризу, јун 2009)
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ОД СРПСКО-ХРВАТСКО-СЛОВЕНАЧКОГ 
ПИТАЊА, ДО ФЕДЕРАЦИЈЕ У НЕСТАЈАЊУ
Вештачка творевина Југославија је за француско-српског
историчара Бошка Бојовића „српско-хрватско-словеначко царство
наслеђено из културне хетерогености Аустроугарске, из турсколевантинске инерције, потенцијалности истовремено руских рево
луционарних и самокритичких, али и из пруских милитаристичких
предиспозиција. За Србе, Југославија је представљала испуњење
једног националног плана (dessein national) који је одговарао томе
да сви Срби буду уједињени у окриљу једне државе, у сагласју са
другим народима са којима су измешани, на принџпу консензуса и
плурализма, етничког, културног и конфесионалног“.1)
Tридесетих година ХХ столећа Југославија се окреће ка не
кој врсти етно-конфесионализма на основи словенско-православ
ног историзма. Запад се током Другог светског рата одлучује за
подршку Титовом комунистичком покрету отпора, пре него лоја
листичком покрету југословенске Владе у егзилу у Лондону и ге
нералу Драгољубу - Дражи Михаиловићу.
Упркос могућој конјункцији између политике независности
генерала Де Гола и Титове политике несврстаности, два државника
се раздвајају изразитом антипатијом. Де Гол никада није опростио
Титу погубљење Драже Михаиловића, кога је 1943. одликовао ор
деном Слободних француских снага. „То је као да је Торез стре
љао Де Гола“, поверио се Генерал једном приликом свом министру
Алану Перфиту.2)
Англо-амерички савезници залажу се после Другог светског
рата за status quo. Свој стратегијски кредит дају титоистичкој, ко
мунистичкој опцији, како би одржавали ту мултиетничку, конфеси
оналну и културну државу.3)
Међутим, чињенице говоре да је „социјалистичка Југосла
вија конституисана као федерална држава на основу совјетског
модела и директива о решењу националног питања, које је Комин
терна поставила на свом V конгресу 1924, и КПЈ их развила на III
1) (Bоsko I. Bojovic, in: „Deux representations geopolitiques“, L’ Hérodote, no 67, 1992, p. 8182)
2)

Цитирано у: Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle 1, Paris, Fayard et Ed de Fallois, 1994.

3) (Видети: B. Bojović, Politique et culture dans l’histoire du Sud-Est européen : facteurs d’as
sociation, facteurs de dissociation, Paris, janvier 2005 ; и: Les Balkans occidentaux-entre
globalisation et balkanisation, Paris, 2006)
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конгресу, одржаном у Бечу, и на IV конгресу, одржаном у Дрездену
1928.“4)
Главни геополитички разлог за ову политику има своје име:
Конференција у Техерану. Збигњев Бжежински тврди међутим „ да
је мит то да је на Јалти Запад прихватио поделу Европе.“5)
Члан „новог“ чехословачког руководства у доба „Прашког
пролећа 1968, учесник у „гангстерским преговорима“, Здењек
Млинарм овако резимира Брежњевљев говор током злосретног и
коначног заседања 26. Августа 1969: „Брежњев је, пак, запитао
председника Џонсона да ли америчка влада и даље потпуно при
знаје споразуме из Јалте и Потсдама. Он је 18. августа примио
следећи одговор: ‘Признање безрезервно важи за Чехословачку
и Румунију, али, што се Југославије тиче, треба још преговара
ти’“.6)
Запад и земље НАТО-а посебно, имају свој значајан допри
нос од 40 година очигледне безусловне помоћи. Такозвани кредити
титоистичке Југославије коришћени су за оправдавање политике
подршке комунистичком самовлашћу, чији су и методи и политике
барем делимично били исто толико тлачитељски као и у другим
комунистичким земљама Источног блока.7)
Запад је био подељен у свом понашању према Југославији.
Едвард Кардељ, теоретичар самоуправљања и главни Титов сарад
ник, пише: „Запад је био подељен у својим ставовима. Једни су
сматрали да је дошао крај Титове Југославије и да је апсолутно
немогуће да она издржи Стаљинов притисак, а други, рекао бих
мањина, веровали су да Југославија може издржати у свом отпо
ру и победити и почели су да нам дају прву економску и материјал
4) Видети: Смиља Аврамов, Постхеројски рат запада против Југославије, стр. 120.
5) „Чињеница је да је источна Европа била уступљена de facto Јосипу Стаљину од Фран
клина Д. Рузевелта и Винстона Черчила још на техеранској конференцији (у новем
бру-децембру 1943), а на Јалти су британски и амерички лидери имали неке малоду
шне мисли након промишљања о том уступку. Они су тада учинили последњи укопани,
али неефикасни да израде неке аранжмане како би осигурали барем малчице слободе
за источну Европу, одржавајући aнгло-америчке наде за демократију, на евбропском
континенту као целини. Западни државници нису ипак успели да се супротставе суро
вости надолазеће полстратне совјетске моћи, и у произилазећем судару између ста
љинистичке моћи и западне наивноасти, моћ је надвладала. Јалта је била последњио
дах брижљиво калибриране совјетске дипломатије дизајниране да задобије англо-аме
ричко пристајање на преовлађујућу совјетску улогу у читавој Европи.” In: Zbigniew
Brzezinski, A Divided Europe: The Future of Yalta. Winter 1984/85.
6) Zdenek Mlynar, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism, New York, Karz Publis
hers, 1980. Extraits publiés dans Telos, no. 42, hiver 1979-80, p. 31- 55, et dans Le Debat, no.
9.
7) M. Milivojević, Descent into Chaos: Yugoslavia’s Worsening Crisis, London, Institute for
European Defense & Strategic Studies, European Security Studies no 7, 1989. p. 7.
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ну помоћ у облику поспешивања трговинске размене, итд. А било
је и трећих који су до те мере били антикомунисти да су сматра
ли да је све то аранжирано међу комунистима и да би се лакше
утицало на Запад“.8)
После раскида Тито-Стаљин 1948, Југославија ужива готово
безусловну стратегијску, финансијску, економску, политичку подр
шку, посебно САД. То је „најуниверзалније привилегована земља
нашег доба“ (Б. Бојовић).
После Стаљинове смрти, СССР успева делимично да поно
во освоји изгубљени југословенски терен, али не успева да зау
зме америчко место, јер САД остају и даље привилеговани Титов
партнер. Југославија се тада сматра на Западу „пријатним излогом
једног социјализма са људским ликом, са елементима тржишне
привреде“.
Упркос огромној финансијској помоћи током три деценије,
већ почетком седамдесетих година прошлог столећа уочава се не
способност Титовог диктаторског режима да се реформише. То је
доба у коме сепаратистичке ревандикације хрватског комунистич
ког руководства, као и „анархолиберализам“ српског руководства,
присиљавају Тита да политички ликвидира оба републичка партиј
ско-државна врха.9)
Србија је у том времену маргинализована, што је најочитије
у њеном економском заостајању, наметнутом од Врха Федерације,
у коме доминира хрватско-словеначки Трио: Тито-Кардељ-Бака
рић. Следи институционална парализа, која погађа читаву Феде
рацију, и као што примећује истраживач Џорџ Шофлин, „та земља
не постоји више ни у каквом смислу“.10) Шофлин сматра да од
1963. године Југославија није више била федерална држава. Она је
de facto конфедерација од проглашења четвртог послератног уста
ва, 1974. Задужбина тог Устава јесте д аје истинска политичка моћ
дата у руке племенских вођа СКЈ.
Једна мало помињана епизода у југословенској историогра
фији је, међутим, од огромне важности за титоистичку Југославију,
па тиме аутоматски и за Србију. Европска Комисија настоји, одмах
8) E. Kардељ, «Сећања », Радничка штампа и Државна заложба Словеније, Београд-Љу
бљана, 1980, стр. 131.
9) B. Bojović, Politique et culture dans l’histoire du Sud-Est européen : facteurs d’association,
facteurs de dissociation, Paris, janvier 2005 ; et : Les Balkans occidentaux-entre globalisation
et balkanisation, Paris, 2007.
10) George Schopflin, „Political Decay in One-Party Systems in Eastern Europe: Yugoslav Pat
terns“, in: Pedro Ramet, ed., Yugoslavia and the Threat of Internal and External Discontents.
Orbis, Spring 1984, p. 109.
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после совјетске интервенције у Чехословачкој 1968, да привуче
Тита у своје редове. За тај сложени дипломатски задатак Брисел
је задужио две личности: Пол-Анри Спака (Spack), Белгијанца, и
Жан-Франсоа Дениоа (Deniau), Француза. Спак је дипломата вле
иког искуства, први Председник Европског парламента (1952-4) и
бивши генерални секретар НАТО-а (1961). Послали су га 1971 у
Београд, ради преговора са Титом о евентуалном уласку Југосла
вије у Заједничко тржиште. Он и директно предлаже Југослове
нима ову могућност. „Мислим да треба да размислите о уласку у
Европу. Ви сада седите на две столице истовремено“, сликовито је
рекао Спак у Београду. Југословенски руководиоци са којима раз
говара, одговарају му: “Не брините се, снаћи ћемо се ми, ми смо
несврстани.“11)
Жан-Франсоа Денио, изасланик француског Премијера Пје
ра Месмера и Председника Жоржа Помпидуа, тадашњи министар
спољне трговине Француске, такође доживљава неуспех у мисији,
пошто се сусрео лично са Маршалом Титом.12) Југословенски са
модржац одбија једноставно сваку предлог придруживања Европи.
Ово одбијање показало се као један од кључних момената за судби
ну југословенског простора, само две деценије касније. Уместo да
се придружи Заједничком тржишту, и то, судећи по Дениоовом све
дочењу аутору - пре Шпаније, Грчке и Португала, земља је кренула
путем продубљивања кризе, које се окончало грађанским ратом.
Две године пре Титове смрти, 1978, Једанаести конгрес СКЈ
уводи систем колективног руковођења на разини федералне владе
у Београду, што добија форму државног Председништва са 8 чла
нова.13)
11) По сећању Љиљане Новаковић, тадашњег званичног преводиоца у ССИП-у, у разговору
са аутором, јуна 2007.
12) Жан-Франсоа Денио (Deniau) је потомак дубровачке породице Крсмановић-Миловић,
чији је предак отишао са Наполеоновом армијом у Париз у време француске окупације
Дубровника, почетком XIX столећа. Аутор се са искусним дипломатом упознао 1991 у
Паризу, после мартовских теразијских догађаја, а у августу 1991. га из Загреба пратио
у Сисак, где је Денио, без много устезања, подучавао хрватског локалног команданта,
сина генерала Бобетка, како треба држати опсаде касарни, спречавати им допремање
намирница и нагнати их на предају, или напуштање терена. Аутор је очевидац дела овог
не-дипломатскаог перформанса иначе изузетне личности француске политике друге по
ловие ХХ столећа.
13) „Било је неколико ствари. Прва је свакако политички систем који је Тито конструисао
и који је требало да га наследи. Сваке године требало је да се бира нови председник
државе, па чак и нови председник партије, што је значило да нестаје централна власт
у Југославији. А ако нема контроле и власти из једног центра, земља не може остати
заједно. Нисам заговарао новог диктатора, али постојање централне власти била је
дужност. « Пјер Селинџер, у: Драган Бисенић, Oд бакље до ломаче, Интервјуи о рас
паду Југославије 1992-1996.
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Њујоршки глобални дневник „Њујорк Тајмс“ затвара 1979
своје дописништво у Беог раду, које је годинама функционисало у
хотелу „Москва“. Од те године газде ове престижне новине не сма
трају више да Београд завређује по свом значају њихово стално

дописништво.14)

То је озбиљан сигнал да ће се југословенска осетно промени
ти у долазећим годинама.
Дејвид Анделман, такође некадашњи источноевропски до
писник „Њујорк Тајмса“, који је водио дописништво пред Титову
смрт, већ 1980 у пролеће пише како будућност Југославије крије
многе замке које ће тек разне околности износити на видело, као у
самој земљи, тако и у иностранству, а те замке су дуго чекале своју
прилику.
Аделман и други аналитичари Југославије виде вредности
те Југославије и њене несумњиве геостратегијске позиције. Адел
ман пише 1980: „Југославија је постала симбол отпора Совјет
ском Савезу, система економске вредности и владања у читавом
трећем свету, симбол кохезије, континуитета и постојања кому
ниситичке партије која је јединствена због географске близине
совјетског Блока, као и због свог одбијања да преузме вођство од
Москве... Али, дошао је други период транзиције, и то је посебно
осетљиво за различите снаге са најнепопсреднијим могућим инте
ресом у Југославији.
Данас је у току једна тиха, али интензивна борба за власт
у Југославији, троугаона, између Совјетског Савеза, Кине и Сједи
њених Држава. Штавише, постоји варијетет играча, јасно уоп
ште не незаинтересованих - Европа, Западна и Источна, и Трећи
свет који нервозно гледа шта ће проистећи. То је на крају једна
дипломатска, политичка, економска борба, са уплатама у опклади
које се брзо увећавају у једној ери детанта у паду. То је борба коју
одликују исти елементи троугаоних односа који су у игри у другим
деловима планете.“15)
Велика корист из спољних погодности које обезбеђују ста
билност диктатуре једнопартијског система и њеног вође, Марша
ла Тита, јесте епоха која се окончава нестанком Тита. Земља лоше
подноси последице урушавања комунизма и контра-удар Новог
нео-либералног поретка. Како је једном записано у америчком ли
14) Дејвид Бајндер (David Binder), бивши дописник „Њујорк Тајмса“ из Београда, у: „Поли
тика “, 02. 10. 2006.
15) David A. Andelman, «Yugoslavia: The Delicate Balance, Foreign Affairs, Spring 1980.
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сту: „После година удварања и истока и Запада као несврстаној
земљи, Југославија је остављена ван новог светског поретка“.16)
Југославија престаје да буде „инструмент одобравања и из
ванредно привилегована због геостратегијских и идеолошких ри
валитета“. Она постаје „геостратегијски застарела у новој епохи
нео-либералне мондијализације, „црна рупа Новог светског порет
ка у коме би морале да пониру бројне илузије оних који су веровали
у крај историје“.17) Југословенска федерација је на крају Другог
светског рата под англо-америчким утицајем.
Она наставља да ужива извесну политичку, стратегијску,
финансијску и економску америчку и енглеску подршку. То се на
ставља чак и после раскида Тито-Стаљин 1948, без обзира на свој
комунистички режим. После смрти Стаљина, СССР успева дели
мично да задобије поново своју изгубљену позицију на европском
Југоистоку, али није успео да одгура Американце, који су остали
први партнер Маршала Тита.
Конвенцијом о савезништву и политичкој сарадњи и обо
страној помоћи, закљученом на Бледу, у Словенији, 1954. године,
између Грчке, Турске и Југославије, Титова држава је индиректно
укључена у безбедносни система НАТО-а. А тајним Споразумом
између Грчке и Југославије, закљученом 1960, дозвољава се сло
бодан пролаз трупама НАТО-а преко југословенске територије, у
случају да та земља буде нападнута од било ког члана Варшавског
пакта.18) А одмах по смрти Тита, Грчка је писмено потврдила своју
верност овом Споразуму.19)
Створен почетком Шездесетих, на иницијативу Тита, Нехруа
и Насера, Покрет несврстаних великим делом дефинише доследну
међународну политику дипломатије југословенског режима. Из те
чињенице једноставно је произилазило да је Титов режим з његова
живота уживао неку врсту троструког консензуса на међународној
16) „ After years of being courtes by both East and West as a non-aligned country, Yugoslavia was
left out of the new world order.“ Dans: America’s Defence Monitor, august 29, 1993.
17) B. Bojovic, Les Balkans entre convergences et disparites. XIXe-XXe s., Août 1996.
18) У Дејтону, 21. новембра 1995, Слободан Милошевић је ставио потпис на слично право
НАТО-а да његове трупе пролазе Србијом (тј. тада Југославијом), што се до данас врло
често избегава да се помиње у српској политичкој и научној јавности. Реч је о Апендик
су Б на Анекс 1-А, насловљен „Споразум између СР Југославије и НАТО о транзитним
аранжманима за операцију мировног плана“. И најдиректније речено - Милошевићев
потпис дозвољавао је шокантна права НАТО војсци када се једном нађе на нашем тлу,
што без икаквог суздржавања може да се подведе под класични велеиздајнички потез
југословенског председника, јер народ није питан ни на каквом референдуму за став о
таквом далекосежном потезу по националне интересе.
19) La Documentation Française, No. 5011, 6/ 1995, p. 99.
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лествици. Несврстана Југославија нуди левим европским интелек
туалцима једну вредност - уточиште, у том добу када је престиж
СССР-а почео да слаби. Енглески новинар Маркус Станер напи
саће у време самог краја СССР-а: „Оно што се може приговори
ти Југославији било је то да она уопште није требало да буде
у покрету несврстаних, јер је Југославија у Европи, она чини део
Европе. Упознао сам многе младе Југословене (Словенце, Хрвате,
Србе и друге) који су отворено говорили како је то био апсурд.“20)
Сматран, с правом или погрешно, привлачном витрином
алтернативног социјализма људског лика, мекшег и отвореног ка
спољним утицајима, са значајним елементима једне тржишне при
вреде, независног и ривалском совјетском моделу, југословенски
модел је у томе задобио стабилност и несумњиви престиж.
Југословенска привреда имала је успеха, с времена на време.
Период тог релативног раста (Шездесете и Седамдесете) највише
има да се захвали огромној спољној помоћи (неких 36 милијарди
долара), добијених од Сједињених Држава, после екскомуникације
Југославије из „социјалистичке заједнице“.21)
Ова страна финансијска помоћ је суштински помогла да се
Југославија одржава у животу током деценија. Међу врло разно
ликим проценама, и до данас непрецизних, поменимо да су само
Американци, говоре истраживачи и економисти, а међу њима и
француски историчар Жил Труд (Troude), инвестирали између 30 и
80 милијарди долара.22)
Са падом Берлинског зида долази до имплозије социјали
стичког табора и до рушења народних демократија. О томе је писао
и Милован Ђилас у престижном француском часопису „Letr enternasional“: „Ко би могао да буде одговоран, ако не комунисти? Они
су једини који о практично свему одлучују. Могло би да се каже:
систем је погрешио. Он је везан за монопол КП у свим сферама
живота. Криза ће остати без излаза, колико год монопол партије
буде одржаван. Извесно је да је њена идеолошка моћ ослабљена,
посебно у културном домену. Идеологија је погођенија животним
реалностима него критикама. Њена учења ни сами комунисти ви
ше не узимају за озбиљно. На највишој разини, не види се очито
вање икакве идеје која би могла да води у неколике промене. Међу
20) У: Marcus Stanner, «Срби имају намеру да разоре култ Тита, Хрватаes», «Observer»,
06. 05. 1990.
21) С. Аврамов, оp. cit., стр. 125
22) Gilles Troude, La question nationale en RSFY (1945-1972), T II, thèse de doctorat soutenue
en juin 2003 à Paris-III.
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не-партијским интелектуалцима, нарочито код економиста-из
ражавају се идеје и чак конкретне и разборите идеје, али оне до
сад нису имале никаквог одјека у тврђави догматске власти.“23)
Западни консензус о Југославији такође застарева, и југосло
венској федерацији прети ишчезавање. Популизам српске и хрват
ске, али и словеначке, етнархије спречава процес европске инте
грације.
Један од вођа немачког покрета Neueu s Forum, генетичар
Јенс Рајх, имао је занимљив поглед на Југославију у предвечерје
пада комунизма у ДДР-у, октобра 1989. у Лајпцигу, где је аутор са
њим имао дужи сусрет. „Ви сте народ са многим националности
ма у целини, и Југославија има двосмислене историјске разлоге.
Али, постоје земље које би се смао-организовале и сада су заједно.
Једна енглески историчар је рекао да је Југославија била изум Јо
сипа Јураја Штросмајера. Сада ви треба да преживите, а други
говоре да сте ви наследили проблеме аустроугарске монархије. Ви
сте сада мала Аустро-Угарска. Међутим, земља може да пре
живи, народ мора да пронађе снагу да решава проблеме. Земља
би требало да постане и остане фактор стабилности на Балка
ну“.24)
Спадолини, италијански министар одбране, долази у посету
Југославији тих година захуктале кризе и као делегат Американаца.
Он је један од бројних европских дипломата који стижу у мисије
у Југославију. Али, Спадолини има изненађујућу комбинацију: он
предлаже владу коју би водио комунистички либерал, Македонац
др Александар Грличков. Др Анте Цилига, изузетно важна личност
Хрватске и Југославије у првој половини ХХ столећа, био је увек
одлично обавештен. Иако загазио у дубоку старост, девету децени
ју, и мада је седео у свом скромном стану у Риму, знао је много тога
у вези са Балканом. Ингениозни бивши комунистички револуцио
нар, потом и прононсирани хрватски националиста аутору је овим
поводом рекао: „Спадолини је био за Грличкова. Не треба забора
вити да је Микулић потпуно игнорисан у тренутку посета Џорџа
Шулца и Спадолинија. Микулић је то схватио као да уопште није
кандидат. То је стаљинистички манир. Ја сам Спадолинија некад
срео у Русији, али сам то схватио тек касније. На несрећу, југо
словенски руководиоци нису довољно отворени за овај предлог.“25)
23) Milovan Djilas, „Le Communisme aujourd’hui“, «Lettre Internationale», no15/hiver 1987.
24) Dr Jens Reich, Neueus Forum, интервју за загребачки магазин „Старт“ у Лајпцигу, окто
бра 1989.
25) Лично сведочење др Анте Цилиге аутору, Рим, 1988, за загребачки магазин „Старт“.
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И премијер Анте Марковић не успева у свом про-европском
покушају, увелико ометен хорским делатностима југословенских
нациократија. И већ са првим слободним изборима, 1990, сепара
тистички етноцентризам је ојачан.26)

НОВИ НЕМАЧКИ ЕКСПАНЗИОНИЗАМ 
ПОНОВО НА „ЈУЖНОЈ КАПИЈИ ЕВРОПЕ“
Хенри Корд Мејер (Henry Cord Meyer ) је упитао 1955: „Ка
ко одговара да се назову територије којима пролази Дунав, од југо
истока Алпа, до карпатских планина, и од обале Јадрана до Егеј
ског и Црног мора?.. У оном пре-нацистичком периоду, Хитлер већ
рачуна на бројне присталице у државном апарату, на трговачке
кругове, академске средине и медије. Они бране идеју да се Југо
исток Европе укључи у међународну стратегију Немачке. Они
распачавају три концепта: ‘Mitteleurope‘, ‘Grosswirtschaftsraum’
(Велики економски простор) и ‘Erganzungswirtschaftsraum’ (Ком
плементарни економски простор.)27)
Но, прича о немачкој сфери утицаја на Балкану и Европи
уопште сеже даље у прошлост. Како немамо простора за детаљније
елаборисање, подсетимо овлаш на програм Теобалда Фон БетманХолвега (Theobald Von Bethmann-Hollveg, 1856-1921), из септем
бра ратне 1914. Он пројектује једну велику зону немачког економ
ског утицаја од Скандинавије, па све до Балкана.28)
Аутор Игнац Шмерц (Ignaz Schmertz) проучавао је појам
«Mitteleuropa», то јест „Средњу Европу“. Та теорија одбија појам
„Балкан“ као синоним заосталости и нестабилности. Она тражи да
ове подунавске земље буду независне од једне јаке Немачке: „зато
што се Југоисточна Европа сматра једино регионом за експло
атисање, како би се извукао максимум економских и политичких
користи. Прионути уз «Kermraum» (простор централног језгра),
везати се за Рајх јесте њихова једина шанса за преживљавање.“29)
26) Bosko I. Bojovic, Politique et culture dans l’histoire du Sud-Est européen: facteurs d’associa
tion, facteurs de dissociation. Les Balkans Occidentaux- entre globalisation et balkanisation,
Paris, 2005.
27) Henry Cord Meyer, Mitteleuropa in German thought and action, 1815- 1945, La Haye, 1955,
p. 309. Цитирано у: Michel, Cоllon, Poker Menteur. EPO, Bruxelles, 1998.
28) Georges-Henri Soutou, «L’or et le sang. Les buts de guerre économiques pendant la Première
Guerre mondiale», Fayard, 1989, p. 2).
29) Ignaz Schmertz, Deutschlands Donauerbe, p. 230, цитирано у: Michel Collon, Pokeur Men
teur. EPO, Bruxelles, 1998.
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Хитлеровски Рајх не успева да измакне економско-поли
тичком опкољавању његових ривала преко „задње капије“, оне на
Југоис току Европе, на тој „периферијској и другоразредној“ тери
торији, алио ипак драгоценој као „ комплементарном економском
простору“ («Erganzungwirtschaftsraum»). То је значајан извор си
ровина, којима расте цена, као и тржиште за продају немачких про
извода. Игнац Шмерц о томе пише: „Централна идеја концепта
јесте да треба ‘одлучно сломити француски фронт’. Немачка има
‘мисију’, ону која ‘нуди народима Дунава средства за интегриса
ње у трговинску зону, једини начин за њих да досегну националну
независност’. „30)
Професор високе војне школе немачке армије, Отмар Ха
берл, размишља 1990, у време пред грађански рат у Југославији,
о поновном уједињењу Немачке и ренесанси једне заборављене
немачке концепције из прошлости. „У тренутку када се економ
ска прегруписавања не чине потпуно немогућим, сећање на једну
важну епоху односа Немачке и Југоистока Европе може да буде
изванредно драгоцено за садашњу расправу“.31)
Још почетком Седамдесетих је била уочљива интензивирана
економска сарадња богатијих баварских и аустријских региона, ко
ји су привлачили све више Хрватску и Словенију.
Разни независни европски аналитичари, међу њима и немач
ки, сматрају да без акције немачке и других важних европских зе
маља и њихових пропагандних машинерија, југословенски нацио
нализми не би били у стању да доведу земљу до коначног распада.
Белгијски левичар и познати аутор геополитичких анализа
и критика глобалистичке опције савременог света, Мишел Колон,
тврди: „ Немачка је, да би учинила да се Југославија, која је смета
ла њеној експанзији, распадне, подржавала, финансирала, плани
рала најреакционарнији национализам, онај духовних наследника
усташклог режима у Хрватској (1941-1945). Распадање Југосла
вије проистиче из једне темељно припремљене и организоване опе
рације БНД-а.”32)
Клаус Кинкел долази на чело БНД-а (Bundes Nachrichten Di
enst - еквивалент ЦИА) 1979. године. О том периоду је најбоље
писао немачки бивши тајни агент Ерих Шмит-Еенбом, који је и
доказао да је БНД веома активно припремао распад Југославије.
30) Ignaz Schmertz, Ibid., p. 230.
31) Видети: Othmar Haberl, Sudosteuropa, 09, 1990.
32) Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 33.
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Еенбом упире прстом у загребачке хрватске комунисте, који тих
година све више исказују националистичке елементе у својим де
латностима. Ту су и разни екстремно десни хрватски покрети у
дијаспори у Западној Европи и САД. По сазнању југословенских
обавештајних служби, Осамдесетих је на нашем тлу оперативно
активно било стотинак немачких агената, како тврди бивши не

мачки тајни агент Еенбом.

Међу индикацијама о интензивираним политичко-обаве
штајним активностима против пост-Титове Југославије фигурише
и догађај из Рима 1981. године, где је организовано консултовање
између Немачке, Италије и Аустрије о припремама за предвиђено
растурање Југославије. Тадашњи немачки председник, Карл Кар
стенс (Carstens), саопштио је 1992. у Бону, у једном дипломатском
разговору „ да Немачка званична политика има демарш у корист
очувања интегралности Југославије, али да је она и наклоњена
захтеву за стварање независне Хрватске“. Клаус Кинкел је потвр
ђивао процене свог агента на југословенском терену, Јохана Ден
глера, о могућим побунама и сецесионистичким ратовима, који би
створили 250 000 избеглица у Немачкој.
Марко Лопушина, добар познавалац југословенских тајних
служби, помиње да је један високи функционер БНД-а потврдио
1994 да су већ од средине осамдесетих њихови агенти улазили у
Југославију у великом броју како би надзирали важне објекте си
стема одбране Југославије. 33) Зна се данас и то да ни Кинкел, ни
његови наследници у тајној служби, нису обраћали пажњу на де
мократска убеђења хрватских „опозиционара“ које су подржавали
у борби против СФРЈ. Кинкел је чак успео у наоко немогућем за
датку: хрватски национал-комунисти и усташки активисти заједно
су тесно радили помажући немачким тајним службама.
Јурген Елзасер (Elsasser), главни уредник левичарског днев
ника «Die Junge Welt», специјалиста за балканска питања, оценио
је немачку балканску политику у периоду 1989-1999, као „кризу
немачког система“. СР Немачка је следила, на плану идеја током
друге половине ХХ столећа, две политичке личности: Конрада
Аденауера и потом Вилија Бранта. Обојица су били противници
политичких сукоба и могућности рата у Европи. У годинама њихо
вих активности, током три деценије послератне Немачке, политич
ка пажња немачких политичара углавном је усредсређена на еко
номски просперитет тотално поражене и разорене Немачке после
Хитлера.
33) У: Mарко Лопушина, Убиј ближњег своја, Југословенска тајна полиција 1945/2002, Бе
оград, Народна књига, Алфа, 2002, стр. 431.
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Међутим, крајем Седамдесетих и почетком осамдесетих, на
сцену је ступила нова генерација политичара. Они су наглашене
присталице Америке, и са одушевљењем прате регановску поли
тику. Стављају се на страну започетих америчких радова на ру
шењу европског комунизма. Зато и није изненађење што Немачка,
баш као Реганова Америка, управо Југославију почиње да третира
као политичку мету. Немачки аналитичари у том смислу виде, пре
свих других, тројицу немачких политичара као анти-југословенски
настројене: Франца-Јозефа Штрауса из Баварске, либерала ХансаДитриха Геншера, и Хелмута Кола. Штраус се није устезао да Ју
гославију јавно процењује као вештачку творевину, и политички
неспособну, зато што је проистекла из Версајског споразума. Кол и
Геншер су следили Штрауса у тој оцени, и сматрали су да је Титова
Југославија ентитет који смета политичким интересима Немачке.
Бивши агент БНД-а, Ерих Шмит Еенбом, открио је један из
вештај своје бивше „куће“ из 1995, који је јасно показивао да је
Бон још од усвајања Устава СФРЈ из 1974, користио југословенску
децентрализацију за јачање својих политичких веза са Хрватском,
као и за подстрекивање њене сецесије. Управо тај посао је био
једна од централних делатности Клауса Кинкела, шефа БНД-а до
1992 године, који је и због тог успешног роварења по Југославији
зарадио потом титулу министра спољних послова Немачке.
Данас је стручњацима за Југославију и даље прилично чуд
но како су Француска, Италија, Велика Британија и друге земље
Европе тако послушно следиле немачку политику на Балкану по
четком деведесетих, обзиром да је генерална позиција Немачке у
то време била крхка, обзиром да се „бавила о свом јаду“, Уједиње
њем, које је односило огромну енергију и средства Бону. 34)
И управо је операција распада Југославије, на перверзан на
чин, увећала немачки реноме и политички утицај у Европи и све
ту. А одговор је прилично видљив: у сенци је имала многоструку
дискретну подршку САД за делатности у Југославији. То потврђу
ју врло јасно „мемоари“ Хелмута Кола, у којима бивши Канцелар
признаје имплицитно да уједињење Немачке не би било могуће без
тоталне подршке САД .35)
У контролисању Србије и Балкана, Немачкој је тада на расо
полагању моћан механизам: немачка марка, која почетком Деведе
34) Позната је изјава Вилија Бранта, крајем 1989, године Уједињења: „Сада треба да расте
заједно оно што је створено да живи заједно.”
35) Током демохришћански и потом социјалдемократских влада, цветао је и немачки на
ционализам. Једна од главних слогана био је да распадом СФРЈ и одвајањем Косова,
Немачка треба да казни немачки пораз у оба светска рата на том подручју.
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сетих постаје главна монета Балкана. То знатно увећава и економ
ски и политички утицај Бона на Балкану. У једном кратком периоду,
чак су видљиви и немачки напори помоћи Балкану, укључујући и
Србији, ради обезбеђивања политичке и економске стабилности
регион, а све ради даљег јачања немачке позиције. Енглези, Фран
цузи и Италијани нису ни мало волели ову нову немачку политику,
па је управо зато и условљено уједињење Немачке и њено јачање
унутар ЕУ напуштањем марке и преузимањем евра. Јачање евра
на Балкану и Србији знатно ослабио економски положај Немачке
у нашем региону.
Амерички стручњак за наш регион, Питер Прат, написао је
да се после Титове смрти контрадикције међу републикама отворе
није изражавају. „Словеначка и хрватска буржоазија, које економ
ски интереси већ снажно везују за Немачку и Аустрију, контроли
шу најразвијеније регионе земље. Оне следе двоструку политику:
одбијање солидарности са најсиромашнијим републикама и при
ближавање немачком империјализму. Српска буржоазија, што се
ње тиче, враћа се поново својој политици с почетка века: Србија
пре свега“.36)
Забележено је статистички да је већ 1989. Немачка надма
шила америчке и европске економске такмаце у продору на југо
словенско тржиште. Америчка роба тада представља само 5% ју
гословенског увоза и 7% извоза, а Европа 37%, односно 38%. А
половина европских увоза и извоза припада Немачкој.37)
На пример, у 1990. години, половина југословенске инду
стрије функционише са немачким машинама. Више од 150 немач
ких компанија (попут Hoechst, Siemens, AEG) активне су у Слове
нији и контролишу 70% њене трговине, као и 40% хрватске спољне
трговине.38) Аустријски капитал, иако у сенци „великог немачког
брата“, такође је активан на југословенском терену.
Јурген Елзасер одговара на питање зашто Хрватска толико
интересује Немачку. То је због хрватске далматинске обале, богат
ства које сања да контролише немачка туристичка индустрија, због
њених рудника боксита или поморске индустрије, а нарочито због
приступа медитеранским лукама Сплиту и Ријеци, који би омогу
ћио да се оствари вековни немачки сан: владање од Балтика до Ме
36) У : Peter Praet, Revue Etudes marxistes, no 16, 1992, p. 13.
37) Eurostat, Annuaire statistique du commerce extérieur, 1991, p. 140.
38) Le Monde diplomatique, septembre 1991.
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дитерана. С друге стране, Југославија чини главни копнени пут од
Европе ка Блиском истоку.
Ови циљеви дефинисани су Катедром одбора за Исток. Реч
је о индустријској групи која промовише бизнис на Истоку, и они
кажу: „То је наше природно тржиште. На крају, тржиште ће нас
можда довести у исту позицију у којој смо били пре Првог свет
ског рата. Зашто да не?“ 39)
Немачка спољна политика је реоријентисана према једној
традицији која је већ добро послужила у прошлости: коришћењу
принципа „националности“ да би се расточиле државе чији би де
лови могли да буду вазализовани. Ускрсава се концепт Мителеуро
пе, те велике зглобне зоне између Европе и Запада, и Истока, којом,
наравно, доминира Немачка, што јој омогућује да контролише чи
тав континент. 40)
Берлин је опседнут стабилизацијом Европе која је произи
шла из рушења совјетског блока 1989-91. Немачка жели да поново
сазда своју сферу утицаја, што истовремено интегрише Скандина
вију, балтичке земље, Средњу Европу и Балкан. Француски аутор
Едуар Исон ( Husson) отворено и каже: „ Немачка је сломила СФРЈ
и узела Космет како би казнила Србе“.41)
У време буктања грађанског рата у Хрватској 1991, либерал
Ханс-Дитрих Геншер, једна од најважнијих архитеката сецесиони
стичке југо-драме, немачки министар спољних послова, пружа јав
но визију Мителеуропе у Новој Европи: „После десетина година
тлачења, воља народа Средње, Источне и Југоисточне Европе да
изражавају свој идентитет и своје националне вредности, разу
мљива је.“42) Геншер још сугерише да се „не оставе саме атомизо
ване државе“.43)
У децембру 1989, председници Хрватске и Словеније се сре
ћу и захтевају „југословенску конференцију, крај Франкфурта, под
патронатом Немачке“, пише „Дер Шпигел“. У исто време, из Не
мачке је у Хрватску слано оружје за опремање јединица хрватске
милиције“.44) Током 1990, аустријски министар Ерхард Бусек се
39) Цитирано у: Edouard Husson, «Crise allemande, crise européenne?», Géopolitique de
l’Europe, 1989-2003.
40) Elsasser, цитиран у: M. Colon, op. cit., p. 51.
41) У: Edouard Husson, www. Serbianna.co, May 2006.
42) У: Welt am Sonntag, 06. 10. 1991.
43) Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 52.
44) Der Spiegel, no 15, 1992.
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обрео у Љубљани (датум није поуздано утврђен). Предмет посете
било је „започињање сецесије“, каже касније његов италијански
колега, Ђани Де Микелис, у интервјуу „Еуропеу“. После април
ске изборне победе ХДЗ-а 1991 у Хрватској, Туђман шаље у Бон
у августу 1991 свог личног саветника Ивана Миласа. Прима га Х.
Телчник (Teltschik), делегирани министар канцелара Кола , од кога
Милас тражи тесну сарадњу са Немачком.45)
Мало је познато у нашој јавности да је већ 1990. године бу
дући председник Хрватске, др Фрањо Туђман, имао тајни сусрет
са канцеларом Колом и неколицином важних немачких министара.
Они су тада договорили заједничку политику за растурање Југо
славије и стварање независне државе Хрватске.46)
Јосеф Бодански (Yossef Bodansky), израелско-амерички екс
перт за анти-тероризам, рекао је поводом тога: „Американци су већ
имали усташки део будућег хрватског сепаратистичког покрета
за независност. Били су то Шушак, ‘продавац мекика’ из Кана
де, и Ројница, усташки командант Дубровника из времена Другог
светског рата, један тврди усташа. Мањкао им је партизански
титоистички део. Када срећу Фрању Туђмана, који поседује на
глашене митоманске и егоманијачке карактеристике, они су били
умирени - састављено је тако хрватско руководство сепарати
стичког покрета.“47)
Последњих деценија ретко се на Западу сретне бескомпро
мисно промишљање балканских догађаја на прелазу из ХХ у ХХI
столеће. У такве историјске rara avis свакако спада Француз Едуар
Исон (Husson) који тврди да је Србија служила као жртвени јарац
за све немачке ресантимане после два изгубљена рата против пра
вославних Словена. „Треба подсетити да су припадници покрета
отпора Драже Михаиловића, колико и Велика Британија, допри
нели у одлучујућој фази - у пролеће и лето 1941- да се немачке ди
визије ‘закуцају’ , а биле би корисније на руском фронту. Немачко
колективно несвесно то никада није опростило Србима. То обја
шњава антисрпску огорченост Немаца, чему ће се ускоро придру
жити други Европљани и Американци деведесетих година.“48)
45) Видети: H. Telschik, Tagebuch, Sieder Verlag, 1991.
46) Цитирано у: Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 63; и: Sean Gervasi, «Forging a new Balkan
Order », необјављен рад.
47) Лично сведочење Јосефа Боданског аутору, у комплексу америчког Конгреса у Вашинг
тону, Canon Building, у лето 1996.
48) Edouard Husson, «Crise allemande, crise européenne ?», Géopolitique de l’Europe, 19892003.
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Истини за вољу, међу великим земљама је владала у почет
ку Деведесетих и знатна тензија поводом југословенског питања.
САД су се тада налазиле потпуно на франко-британској позицији,
која је пре свега захтевала поштовање принципа хелсиншке пове
ље из 1975: пацификовање региона као предуслов сваког признава
ња националне независности. О томе Исон пише: „Могли бисмо да
многоструко цитирамо чланове америчког Стејт департмента,
који изражавају њихову срџбу између 1991. и 1994. поводом немач
ке политике у екс-Југославији. Они су сматрали да је немачка но
сила тешку одговорност у погоршавању сукоба. То искушавање
снаге између САД и Немачке одговарало је фази еуфорије немачких
руководилаца, то јест тај тренутак када су Немци сматрали да
је њихова ‘блага хегемонија’ над Европом била у ствари свршени
чин. Они су чак ишли дотле да мисле како ће Немачка - коју је по
магала Европа стављена у позицију да је допуњује - постићи не
решен резултат са Сједињеним државама у многим доменима.“49)

НОВО АМЕРИЧКО И БРИТАНСКО ЦАРСТВО
У годинама после Хладног рата, Америка успоставља по
ново своје сизеренство над једним царством. Дезинтегрисање Со
вјетског Савеза омогућило је Сједињеним Државама да прошире
своју зону војне хегемоније све до Источне Европе (захваљујући
НАТО-у) и у готово свим деловима бивше Југославије која је прет
ходно била неутрална.
У јануар у 1980. је проглашена доктрина Картер, која јасно
каже: „Сваки покушај неке стране силе да задобије контролу над
Персијским заливом биће сматран нападом на виталне интересе
Сједињених Држава“. А Ричард Ален на свој начин тумачи нову
доктрину: „Ако бисте били кадри да уздрмате и покидате Пољску,
онда би шок-таласи обасјавали у многим правцима: у Украјину, на
Балкан, Латвију, Литванију и Естонију, Чехословачку“.50) Долази
дакле тренутак за Сједињене Државе „да смање своје војно при
суство на Далеком истоку, како би ослободиле ресурсе за јачање
нових ангажмана на Блиском истоку и на Балкану“.51) Избија и рат
између Ирана и Ирака, са милион жртава у периоду 1980-88.
Џими Картер изјављује 1980: „ Једна независна, јединствена
и несврстана Југославија је од круцијалне важности за стабил
49) Edouard Husson, Ibid.
50) Видети: Carl Bernstein & Marco Politi, His Holiness, p. 262.
51) Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 113.

221

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 205-232.

ност Европе и света. А подршка територијалном интегритету,
независности и јединству је у средишту америчке политике.“52)
Прва Титова посета Великој Британији била је тек 1953. го
дине. Винстон Черчил је тада поново Премијер, после губљења
власти одмах по окончању рата. Стари лисац тада, у име западног
света, своме госту: „Ако би наш савезник из времена рата у Југо
славији био нападнут, ми бисмо се борили и умрли са вама“.53)
Континуитет Велике стратегије Запада која се тицала Југо
славије видан је у британскојполитици чак и 30 година касније, ка
да Премијер Маргарет Тачер изјављује, 1983, својој југословенској
колегиници Милки Планинц: „Југославија има прошлост у којој је
несврстани покрет држала истински несврстаним.“54)
Када су Шездесетих и Седамдесетих, у доба када Совјетски
Савез постаје поновопредоминантан у економским и војним одно
сима са титоистичком Југославијом, Американци и Британци су у
дефанзиви, ограничени у обезбеђивању кредита и нових техноло
гија југословенском режиму. Споразум Европске Уније и Југосла
вије потписан је, подсетимо, 1970.
У другом прстену подршке, Лондон је веома користан Бео
граду, нарочито у Европској Комисији, где Британци утичу на пот
писивање другог споразума о преференцијалној трговини са Југо
славијом 1980. године.55) У Лондону, баш као у Вашингтону, често
намерно затварају очи и толеришу погрешне кораке Југославије,
јер је то цена држања Београда више-мање ван совјетског утицаја,
и држања у покрету несврстаних.
Током 1972, Британци су поклонили Југославији једну ли
ценцу турбо-џет авио-мотора, као и све што прати такав пројекат
највише војне технологије у том добу. Тај мотор монтираће се у
југо-румунски авион Соко oрao/Орао Б, који тада Букурешт и Бео
град заједнички продају у читавом свету.56)
У 1982, влада Маргарет Тачер игнорише америчке сигнале
о испоруци лиценце за производњу у Југославији „Ролс Ројсовог“
турбоџет мотора за авионе. Тај мотор се налазио иначе у авиону
типа „Торнадо“, који је званично део снага НАТО. Био је планиран
52) Цитирано у: Michel Collon, Pokeur Menteur, p. 113.
53) „Should our war-time ally in Yugoslavia be attacked, we would fight and die with you“; у:
Nora Beloff, Tito’s Flawed Legacy: Yugoslavia&the West: 1939-84, London, Victor Gollancz,
1985, p. 151.
54) У: Nora Bellof, Ibid., p. 189.
55) Nora Bellof, Op.cit., p. 183.
56) У питању је био модел мотора Rolls Royce MK. 632-41 Viper turbojet.
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за монтажу у југословенски прототип Нови авион, за ваздухоплов
не снаге ЈНА.57) Америчке и британске обавештајне службе сигна
лизирају у том периоду да је ова веома осетљива војна технологија
вероватно заједнички коришћена од Москве и Београда.58)

ФРАНЦУСКА И ЈУГОСЛАВИЈА: ОД ХЛАДНОГ 
РАТА ДО МИТЕРАНОВИХ УЗАЛУДНИХ ПОКУШАЈА
Обично историчари политичке историје после Другог свет
ског рата тежиште својих анализа усмеравају на америчку, руску и
британску политику према југословенском простору. Но, поглед на
француске архиве је изузетно занимљив, пре свега због квалитета
њихове стратегијске и политичке аналитике. Као илустрацију, ко
ристимо истраживања Жорж-Анри Сутуа (Georges-Henri Soutou),
историчара дипломатских односа између Француске и балканских
земаља, који је темељно истраживао француску позицију после
Другог светског рата.
У том периоду, француски експерти за спољну политику сиг
нализују, попут америчких и британских савезника, нову претњу
после пале Немачке - Стаљинов Совјетски Савез. Промосковске
„народне демократије“ на Балкану и совјетска политика уопште
виде се и у Паризу као могућа претња совјетске пенетрације у ис
точни Медитеран, чак све до Блиског Истока. Француска не може
себи да дозволи да заборави сопствене економске интересе, нафт
не и рудне пре свега, у Југославији и Румунији.59) Два суседа из
социјалистичког табора су такође и терен неговања франкофони
је. Француски универзитети, Правни и Медицински факултет пре
свега, образовали су српску интелигенцију у периоду између два
светска рата.
Жорж-Анри Суту (Georges-Henri Soutou), описује францу
ску позицију почетком Хладног рата. „Да ли је Француска требало
да поново преузме своју класичну националну улогу, или да усво
ји ‘западњачкију’ позицију, дајући приоритет стварању западног
фронта са Великом Британијом и Сједињеним Државама наспрам
СССР-а, у односу на сопствене особене интересе?... Подсетимо
да је пре рата, суштински стратегијски партнер Париза на Бал
кану био Београд. После 1945, важност Београда за француску
57) Реч је о моделу мотора Rolls Royce RB-199 turbojet.
58) Marko Milivojević, Descent into Chaos: Yugoslavia’s Worsening Crisis, Londоn, Institute for
European Defence& Strategic Studies, European Security Studies no 7, 1989. p. 24 - 25.
59) Пре свега, Французи мисле на Борски рудник.
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дипломатију остаје значајна: истовремено због веза из прошло
сти, али и због круцијалног геостратегијског положаја ове земље
у првој фази Хладног рата.“60)
Две школе у оквиру Ке д’Орсеја сучељавају се поводом ана
лизе стратегије коју треба применити према титоистичкој Југосла
вији. Прагматична школа жели да успостави добре односе са Бе
оградом, а идеолошки веома подозрива школа је свесна отворено
комунистичке природе Титовог режима, већ од 1945.61)
Французи знатно више анализују природу југословенског
режима него Американци у том периоду и њихови закључци су
прецизнији него они код Американаца. Руководиоци Сједињених
држава верују да је ‘титоизам’ ‘национални’ комунизам кадар да
‘зарази’ на дуги рок читав Источни блок, и да затим кородира Мо
скву. Американци су, за разлику од Француза, убеђени да се оже
без проблема ослонити на Тита и чак да га преведу у западни та
бор.62)
Француски дипломатски прагматици желе потпуно повратак
Париза у Југославију, а атлантистичка струја подсећа на обавезе
да се следи политика Вашингтона. Може се рећи да и аналитичке
екипе Ке д’Орсеја, и француски дипломати на терену, у Београду,
исказују завидно познавање природе југословенског комунистич
ког система. Чак се може тврдити да су њихови погледи ми закљу
чивања на видно вишој разини од анализа савезничких западних
аналитика.
Већ у августу 1945, француски амбасадор у Београду Жан
Пајар (Jean Payart) доноси закључке који не дозвољавају никакве
илузије о надама да ће Југославија постати демократска држава.
Али, дипломата сугерише централи у Паризу да Француска ипак
треба да одржава добре односе са Београдом. Пајар чак пише у
својој анализи како „Тито вероватно не би превише желео да се
ангажује у рађајућем сукобу Исток-Запад и желео би да одржа
вао би добре односе са Француском.“
60) Soutou, Georges- Henri, La France et les Balkans de 1944 à 1955, Balkan Studies, vol. 44,
numb. 1&2, Thessaloniki, 2003, p. 111.
61) „На комунистичке партије се гледало као на инструменте традиционалног руског им
перијализма, према концепцији генерала Де Гола, који је на власти до јануара 1946. Го
ворило се о ‘Словенском блоку’ и подвлачила се улога ‘панславизма’, који је, уосталом,
у стварности инструментализовао Стаљин.“ Ministère des affaires étrangères, Europe
1944-1960, Generalités, vols. 29 et 30. ». Цитирано у : Soutou, Ibid., p. 113.)
62) Из архива француског министарства спољних послова: Телеграф из Вашингтона од 1.
јула 1948, Yougoslavie, vol. 22 ; депеша из Вашингтона од 19 априла 1949, vol. 40 ; де
пеша из Вашингтона од 14 децембра 1951, vol. 91. Цитирано у: Soutou, La France et les
Balkans de 1944 a 1955,p.115.
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Амбасадор Пајар је упркос свему, убеђен у то да Југославија
не може да се ослони на СССР за своју обнову, већ на Запад. Он ка
же: „ Двосмисленост ове ситуације пружа с једне и друге стране
елементе за преговарање и за маневрисање.“63) У јуну 1946, Париз
и Београд потписују трговински споразум , као и један принципи
јелан аранжман о обештећењу француских власништва национа
лизованих добара.64)
Од јесени 1949, Сједињене Државе, Француска и Велика Бри
танија преговарају о економској подршци Југославији. У априлу
1951, Француска закључује трговинске споразуме са Југославијом.
Робер Шуман, француски министар спољних послова (1948-1953)
који је веома добро упознат са југословенским досијеом, нема ни
какву сумњу да је током Хладног рата управо западна солидарност
од највећег значаја.
У јесен 1950, Три западне силе (les Trois Occidentaux) одлу
чују да Београду испоруче немачки војни материјал, којим је југо
словенска војска већ делимично располагала. Француска је једина
у стању да брзо испоручи то оружје са своје територије.65) У јуну
1951, западна Тројка одлучује да поклонима покрије дефицит ба
ланса југословенских плаћања.66) Париз потом, такође у јуну 1951,
бесплатно испоручује Југославији немачко оружје стокирано од
1945. Управо те испоруке чине чак 25% свеукупне западне војне
помоћи Титу у 1951. години. Била је то и ефикасна и најбржа по
моћ, јер је од граница Француске и Југославије само 1000 киломе
тара раздаљине.
Почев од 1951, на Западу је све актуелније питање страте
гијске координације са Југославијом. Западне силе имају намеру
да спрече Тита да добије помоћ без контра-услуге. Са југословен
ским генералштабом воде се у новембру 1952. тешки војни разго
вори. Шеф преговора на страни Запада је амерички генерал Хенди
(Handy) коме асистирају француски и британски војни аташеи у
Београду. У преговорима је јасна суштински амбигвитет, јер Тито
не крије да очекује гаранцију Запада у случају напада Совјета и
њихових сателита на Југославију. Западњаци, опет, желе да инте
63) Пајарове депеше од 20. новембра 1945 и 15. априла 1946, белешка Дирекције за Европу
од 12 јануара1946, Архив франц. МИП-а, Yougoslavie, vol., 41. Цитирано у: Soutou, p.
115.
64) Thomas Schreiber, Les actions de la France à l’Est ou les absences de Marianne, p. 35.
65) Yougoslavie, vol. 88 passim et note de la direction d’Europe du 23 décembre 1950. Цитирано
у: Soutou, op. cit., p. 121.
66) Белешка под-дирекције за Источну Европу од 4. октобра 1952; Архив француског
МИП-а, Yougoslavie, vol. 38. Цитирано у: Soutou, op. cit., p. 121.
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гришу Југославију у атлантској одбрани Европе. Французи први
схватају да Тито заправо тражи гаранције у случају напада Мо
скве, чиме никако не жели да се сврста уз Запад, већ да уз њихов
безбедносни кишобран повећа своју слободу акције и маневарски
простор. Од 1952. уочавају се посете француских војних лично
сти Београду. Шеф генералштаба Копнене армије Француске, ге
нерал Блан (Blanc), тако је боравио у Југославији у октобру 1952, а
у новембру исте године је у Јадран упловила француска крстарица
„Жорж Лејг“ (Georges Leygues).
Године 1952-1955 многи на западу оцењују као време међу
народног успона Титове Југославије, а то закључује 1955 и нови
француски амбасадор у Београду, Франсоа Куле (Coulet). Раст ути
цаја Југославије је нарочито у успону у Трећем свету, а долази и до
отопљавања односа са Москвом у којој владају Хрушчов, Маљен
ков и Микојан. Французи, до гуше у проблемима са Алжиром, па
аутор Суту оцењује како је „требало нарочито истакнути Југо
словенима да ако би Француска морала да напусти Алжир, онда
би се тамо сместиле Сједињене државе“.
Када на власт у Француској, у јуну 1954, дође Пјер МандесФранс (Mendès France), наступиће и дотад невиђено отопљавање
односа између Београда и Париза. Тито позитивно оцењује фран
цуске позиције и у унутрашњој, и у спољној политици, а не крије
да од француске очекује да она исказује сада више аутономности
наспрам Америке. Мандес-Франс позива, јануар а 1955, маршала
Тита у посету, али југословенски председник је одлаже за другу
половину године. Париз у знак отвореног пријатељства нуди окон
чавање финансијских и економских неспоразума, најпре у вези
Борског рудника, и да се тиме симболично започне период значај
није политичке сарадње двеју земаља. До посете ће доћи после још
једног Титовог одлагања, од 7. до 12 маја 1956, пошто је у међувре
мену, јануара 1956, на власт у Француској дошла влада левице, са
Ги Молеом (Mollet) и Пиноом (Pineau) на челу.
Но, дуго очекивана посета даје мршаве резултате. Није ре
зултирала чак ни једним потписаним конкретним споразумом о по
литичкој, културној, или економској сарадњи двеју земаља. Париз
се, међутим, задовољава Титовим пристанком „да се фаворизују
сви напори за једним либералним решењем алжирског проблема“.
Париз притом чини значајан гест према Титу - саопштава намеру
да се „заснују односи између Европљана и муслимана на основи
која је аналогна оној која постоји међу разним елементима југо
словенске Федерације. „
67)

67) Телеграф из Београда од 21. децембра 1952; телеграф из Вашингтона од 27. јануара
1953. Архив француског МИП-а, Yougoslavie, vol. 94. Цитирано у : Soutou, p. 123.
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Владини аналитичари у министарству спољних послова
Француске закључују такође, након разговора са Титом, како Мар
шал има сличне позиције као Москва у темама попут: европске
безбедности, Немачке и разоружања. А како је Тито пожурио по
сле Француске, у Москву, јуну 1956, француске анализе су се по
казале тачним. Аутор Суту зато извлачи свој закључак из анализе
овог периода: „Идеолошке поделе добијале су поново за право, а
француски прохтеви да се од тога потпуно одвоји и да се поново
сачини привилеговани историјски однос са Београдом још једном
су оманули.“
Поменимо да крајем Педесетих, и почетком Шездесетих,
мит о југословенском самоуправљању у Француској је упорно про
мовисан од стране групе левих интелектуалаца која се окупила око
часописа „Самоуправљање“ (Autogestion) који је водио социолог
Клод Бурде (Bourdet). Везаност за југословенски социјалистички
пут је била значајна у том, иако малом, али на плану науке не баш
безначајном интелектуалном серклу. Интересовање за ову идеју се
увећавало, а 1966. је такозвана „нова француска левица“, Уједи
њена социјалистичка партија (PSU), као и самоуправно оријенти
сани синдикат, Француска конфедерација рада (CFDT) и званично
прихватају југословенски систем самоуправљања у својим про
грамима. Чак ће на конгресу Социјалистичке партије (PS) 1971. у
Епинеју, самоуправљање постати њихова званична доктрина. Ка
да Французи објаве књигу Милојка Друловића о самоуправљању,
Мишел Рокар (Rocard ) ће му написати предговор. Пол Гард, аутор
који се својом познатом књигом „Живот и смрт Југославије“ ни
је баш прославио као објективни аналитичар распада Југослави
је, написао је да „уистину, ни у једном тренутку, самоуправљање
није озбиљно проуч авано у Француској. Југословенско искуство је
у ствари игнорисано у свим својим аспектима наицоналних про
блема“.68) Само узгред, поменимо из касних Седамдесетих и мла
дог теоретичара самоуправљања, Пјера Розанвалона (Rosanvallon),
аутора блиског синдикату CFDT, који је написао занимљиву књигу,
„Доба самоуп рављања“.69)
После Титове смрти, Европа и свет отварају питање Титовог
политичког наслеђа. Економска ситуац
 ија Југославије привлачи
пажњу и ствара зебње у многим земљама. Због тога, француски
највиши функционери бележе почетком Осамдесетих, значајне по
сете Београду, у једногодишњој каденци. У новембру 1980. стиже
Рејмон Бар (Barre), у новембру 1981. Клод Шесон (Cheysson), у
новембру 1982 Мишел Жобер (Jobert), и поново, али сада априла
68) Paul Garde, Vie et Mort de la Yougoslavie, pp. 350-1.
69) Pierre Rosanvallon ,«L’âge de l’autogestion» ,
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1983, Клод Шесон. Француски министар сазнаје 1983 да „Бугари
поново буде македонски проблем.“
Како се захуктава југословенска криза, тако расте и францу
ско занимање за наш простор. Председник Митеран (Mitterrand)
стиже у децембру 1983. у Југославију, и пре пута у Београд, Загреб
и Љубљану, његови аналитичари му откривају занимљиве ствари,
о чему сведочи у свом Дневнику Ибер Ведрин (Vedrine), тада шеф
кабинета Франсоа Митерана. „Једна белешка Центра за анализе и
предвиђања Ке д’Орсеја открива да ‘никада нације које чине Ју
гославију нису биле тако удаљене једне од других(...) Централне
власти су и саме допринеле израњању тих тензија играјући на
националне поделе како би консолидовале своју позицију, не мере
ћи последице тога.’ (Белешка: Управо је то направио сам Тито
установљавајући 1971, за становнике Босне који би то желели –
генерално потомке Срба конвертованих у ислам – ‘Муслиманску’
националност – са великим М, како би се разликовало од религије.
Аутори ове белешке одсликавају готово уопштено мишље
ње када пишу: ‘Међутим, искључена је експлозија, јер упркос по
делама, и може се готово рећи - и мржњи, сви су против свих
и свега у том систему, али нико није против Југославије. Нема
одрживе алтернативе. У томе је и најбоље утврђење против по
кушаја револта, или експлозије.“70) Ведрин пише Митерану у фор
ми белешке, 8. децембра 1983: „Нестанак Тита и економска кри
за оживели су тензије између република и аутономних покрајина.
Будућност Југославије чини се, дакле, поново проблематичном.“
Француска дипломатија и даље не помишља на коначну трагедију
Југославије, већ сматра да је у питању само заплет, збрка, инсти
туционална блокада. И даље нема никакве промене европске поли
тике према Југославији и тако ће остати све до краја те деценије.
У новембру 1988, Жан Мизители (Musitelli), дипломатски
саветник у Ке д’Орсеју, песимистичним тоном закључује сво
ју анализу: “Фактори кризе су се проширили. Осам година после
његове смрти, Југославија је и даље Титово сироче. Растакање
централне власти, поновно подизање националних антагонизама,
појављивање на сцени српског лидера са популистичким и аутори
тарним тоналитетом (С. Милошевић) непрестана економска ис
црпеност (инфлација од 200%, забрињавајући дуг од 20 милијарди
долара) чине забрињавајућу позадину сцене.“71)
У децембру 1987, три месеца после партијског пуча у Србији
(Осме седнице), Лазар Мојсов, председник Председништва СФРЈ,
70) Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, A l’Elysée 1981-1985, pp. 594-595.
71) Hubert Védrine, Ibid. , pp. 594-595.
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стиже у званичну посету Француској. Жан Мизители упозорава та
да на ‘“институцион алну кризу (тј. нестабилност због колективног
председништва које се брзо мења) и националну кризу (опстајање
социо-економских цепања и диспаритета који потхрањују парти
куларизме, антагонизме између Срба и Албанаца на Косову“. Ми
зители такође наглашава да се, у очима експерата, „та криза не чи
ни као да мора да доведе у питање приврженост националности
Федерацији.“72)
Попут анализа у другим европским владама, Французи уоча
вају 1988 „ знаке озбиљних дисфункционисања“ у Југославији. У
набројане „ране сигнале“, Ке д’Орсеј наводи: инциденте у Саве
зној Скупштини поводом гласања о неповерењу које су затражили
Хрвати и Словенци; демонстрације војвођанских Срба за учвршћи
вање веза са Србијом,; сукоб ЦК СКЈ и Милошевића оптуженог за
фаворизовање популизма и етничког подстрекивања; демонстра
ције у Београду (на Ушћу) ради подршке Србима на Космету; проалбанске демонстрације на Косову.
Занимљиво је како је искусни и ингениозни дипломата, ми
нистар спољних послова Србије почетком Деведесетих, Бранко
Микашиновић, уочавао селективни приступ у француском виђе
њу Југославије. На маргини примерка Ведринове књиге, аутору је
министар Микашиновић, кратко коментарисао Ведрина: „Типична
површност, немогућност да се уоче прави проблеми. А улога Не
мачке?“73)
Ведрин ће на то ипак делимично, али не баш убедљиво, одго
вара на истој страници књиге. Тумачећи разлоге кашњења Запада
да узме у обзир југословенске догађаје на време, Ведрин пише: „На
другом месту, због тога што су спољне силе - Сједињене Државе,
Европа и СССР - биле заокупљене другим хитним пословима, све
до пролећа 1991, током тих година када је на против требало да се
покажу екстра-луцидним. Најзад, због тога што ће их емоционал
ни талас који ће преплавити немачко јавно мнење, и део америчког
и француског мнења, одвести у тумачење тог сукоба на идеолошки
начин, да се нађу у ћорсокаку у односу на геополитичке, историј
ске и географске податке, да помисле како је растакање Југославије
срећна додатна победа над комунизмом! Трагична бесмислица.“74)
У то време, Митеран је постао веома осетљив на ризик од
буђења немачке хегемоније на еворпском континенту. Одатле и ње
72) Hubert Védrine, Ibid., pp. 594-595.
73) Из личних сведочења Бранка Микашиновића аутору, лето 1995.
74) H. Védrine, Ibid., p. 595.
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гови покушаји током 1989-1990. да се некако закочи немачко уједи
њење, погађања са Горбачовим, као и путовање у Источни Берлин
1990.75)
Ведрин такође тумачи и бројне разлоге одсутности потеза
упозоравања југословенских руководилаца од стране међународ
не заједнице, нарочито најмоћнијих: САД, Француске, Немачке,
Велике Британије, Русије. „Почетком Осамдесетих, после Титове
смрти, надметање Исток-Запад доживљава врхунац са евро-ра
кетама и трком у наоружавању. После 1985, била су то прорачу
навања онога што ће учинити Горбачов, то је заокупљало духове.
Почев од 1987, то су били послови разоружавања. У 1989-1990,
управљање немачким уједињењем. Онда, од лета 1990, до проле
ћа 1991, рат у Заливу. Не заборавимо ни ГАТТ, монетарне тур
буленције, трагање за растом, таласе тероризма, Либан, Чад,
рат Ирак-Иран, сукоб на Блиском Истоку и, после Заливског ра
та, почетак мировног процеса. Тек у пролеће 1991, када се силе,
ослепљене од светлости као при изласку из тунела, нађу изнебуха
суочене са југословенском темпираном бомбом, када је већ веома
касно...“76)
Jугословенски руководиоци не чују, међутим, благонаклоног
Митерана. У интервјуу париском левичарском дневнику „Либера
сион“, француски председник мудро упозорава: „Свађа око Косова
(...) илуструје, међу другим невољама, онај закон који каже да када
се ругамо Историји, она се свети. Верујем да је, у недавној про
шлости, било мудро да се границе не доводе у питање. Ми морамо
да пледирамо за нове дијалоге, а не да подстичемо нова цепања.
Мир је врло крхак.“77)

МАЛИ ДОПРИНОС „АЛПЕ-АДРИА“ 
РАСЦЕПУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
„Алпе-Адриа“ је организација формирана 1978. и прошире
на 1987, када јој расту апетити као „врло амбициозне организације
75) Аутору је један француски дипломата својевремено пружао примере бројних Мите
ранових напора код Буша Старијег да САД имају разумевања за Југославију, посебно
за Србију тог доба пред грађански рат. Митеран је, судећи по овом кредибилном ди
пломатском извору, извесно време успешно „данфовао“ Буша да не предузима кораке
против Србије, али Милошевић и његова екипа очито нису имали интелигенцију да
на прави начин цене овакве гестове пријатељства и успешно амортизују све бројније
активности других земаља против позиција Србије у свету.
76) Hubert Védrine, Ibid., p. 600.
77) «Libération», 23. 11 1983, цитирано у: Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand,
A l’Elysée 1981-1985, pp. 603-4.
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за културну, економску и најзад политичку сарадњу“ међу земља
ма и историјски блиским провинцијама које су смештене у региону
Централне Европе. Реч је о простору некадашње Аустро-Угарске.
Из југословенске федерације у тај простор улазе Словенија, Хрват
ска, и Војводина, иако је део Србије, али геополитичке маказе бу
дућих пројеката не обазиру се на то. Пројекат „Алпе-Адриа“ зами
шљен је као огромна нада да се од комунистичких земаља просто
отму ти делови са историјским памћењем Аустро-Угарске, и тако
их врате у окриље западних земаља. Замишљени модус је буду
ћа форма „Економске заједнице Централне Европе“. Мала је утеха
што су архитекте овог плана на крају напустили замисао, после
пада Берлинског зида. У међувремену су само озбиљно отежали
кохерентност уздрмане Југославије. Не треба заборавити веома
усредсређене пропаганде у Хрватској и Словенији тих година, које
су припремале грађане за сепаратизам. Веома често истицана је на
водна некомпатибилност и неприродност веза различитих региона
у том делу Европе. Наводно, никако нису ишли заједно „византиј
ски“ са „римским“ деловима, „католички“ са „православним“, па
тиме „европски“ са „азијатским“. Том креирању атмосфере нетр
пељивости већ је добрано помогла трајућа дезинтеграција Југосла
вије. Идеолошки тако посао није био претежак у северозападним
деловима Федерације.
Важан феномен тим поводом јесте даје постојање пројекта
„Алпе-Адриа“, иако је у њега уложено пуно средстава и енергије,
некако у Западној Европи остао заклоњен, замаскиран, непознат,
па тиме трајно потцењиван, упркос својој потенцијалној разорно
сти и опасности по кохеренцију гео-политичког простора овог дела
Европе.78)
А када куцне час сецесионистичких завршених операција
Словеније, Хрватске и БиХ, управо ће интегрални делови „АлпеАдриа“ простора предњачити у процесу докрајчивања Југославије.
Пример су аустријски лендери ангажовани у „Алпе-Адриа“. Они
су окупљали Фриули-Венецију, Трентино, Ломбардију, Словенију,
Хрватску, Баварску, али и Каринтију, Штајерску, Салцбург и Горњу
Аустрију. Већ од 2. јула 1991 те области лобирају снажно у оквиру
Европске заједнице за међународно признавање сецесионистич
ких република.79)
Coup de grâce међународне заједнице догодиће се на Брио
нима 7. Јула 1991, и имаће звану и званичну форму: Брионска Де
78) Видети: Слободан Витановић, «Преиспитивања. Одсјаји и расипања», стр. 321.
79) Видети: Michel Korinman, „L’Autriche, l’Allemagne et les Slaves du Sud“.
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кларација. Тај документ уводи званично ЕУ у југословенску кри
зу. Он на само месец дана провизорно зауставља сецесије. Већ 6.
августа 1991, десиће се нови преокрет, уз помоћ Декларације ЕУ
о Југославији, у којој се по први пут помињу посвађане републике
и унутарње границе као међудржавне. Од тог часа, Европа и Аме
рика сваким својим наредним политичким чином легализују сеце
сију и коначно без зазора откривају дуго скриване пројекте - де
финитивно стављање ad acta јединствене Југославије. Официјелно
проглашење ишчезавања Југославије поверено је француском „де
легату“, Митерановом министру који је докинуо смртну казну у
Француској, и коме је поверио Комисију која ће то обавити - Робе
ру Бадентеру.80)

Zoran Petrovic Pirocanac
YUGOSLAVIA, EUROPEAN WEST AND
DISINTEGRATION: FRAGMENTS FROM THE
PRESENT HISTORY OF THE VANISHED STATE
Résumé
L’auteur suit la genèse de l’état à partir du projet initial serbe de
la Yougoslavie en tant que la réalisation du dessein national (« tous les
Serbes unis sous le même toit étatique »), jusqu’à la décomposition de
l’état ; par les années trente et l’orientation vers un ethno- confessionnalisme, ensuite par la décision de l’Occident pendant la deuxième
guerre mondiale de soutenir la résistance communiste de Tito, au lieu
d’aider le gouvernement royaliste à Londres et le général DragoslavDraza Mihailovic, jusqu’à la décomposition yougoslave début les années quatre-vingt - dix.
Le texte offre des détails peu connus des activités diplomatiques
et des relations avec le gouvernement américain et les états occidentaux
dans l’espace yougoslave après la deuxième guerre mondiale.
L’auteur a essayé d’attirer l’attention sur les activités méta - politiques et de renseignement qui ont certainement contribué à la lente désagrégation et à l’entropie de l’état yougoslave, achevée par la guerre
civile début les années quatre-vingt-dix.
Mots-clés: Ethno-confessionnalisme, Occident européen, OTAN, mouvement des non-alignés, intégrations européennes, paralyse institutionnelle, ethnarchie, régime néo- libéral, expansionnisme allemand, doctrine Carter, Alpe-Adria.
80) Видети: M. Кнежевић, Европске димензије српског питања, стр. 217.
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АУТОНОМИЈА ЈУЖНОГ ТИРОЛА КАО
ПРИМЕР РЕШАВАЊА ПОЛОЖАЈА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Резиме
Положај и заштита мањина представљају једно од кључних
политичких питања будући да националне мањине могу бити како
фактор унапређења међусуседских односа, тако и стални “камен
спотицања”. Положај и заштита мањина су један од показатеља
ефикасности политике мултикултуралности, степена демократиза
ције и политичке стабилности сваке државе. Етнички конфликти и
мањински проблеми нашли су плодно тло на подручју Балкану, али
нису непознати ни у развијеним демократским државама. Пози
тивна искуства неких од тих земаља могу представљати путоказ ка
решавању мањинских проблема у другим државама. Из тог разлога
посебну пажњу посветићемо анализи већинско-мањинских односа
у Италији која је положај немачке националне мањине и заштиту
мањинских права у области Јужног Тирола решила на ефикасан и
успешан начин.
Кључне речи: етнички конфликти, националне мањине, аутономија,
Италија, Јужни Тирол.

УВОД
Мањинско питање данас заузима кључно место на политич
кој карти Европе. Са дезинтеграцијом бивших социјалистичких
земаља (СССР, СФРЈ и ЧССР) и стварањем нових држава, про
цењује се да у Европи има између 90 и 100 милиона припадни
ка националних и етничких мањина (око 12% укупног европског
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становништва), што је највећи број забележен у новијој европској
историји (Брунер, 1996). Крајем XX и почетком XXI века, у Евро
пи су се одвијала истовремено два процеса: с једне стране, процес
интеграције западноевропских земаља које су настојале да се кроз
Европску унију што више међусобно интегришу и с друге стра
не, процес дезинтеграције на простору централно-источне Европе
праћен бујањем национализма, сепаратизма, етничких конфлика
та и сукоба. Национ
 ални проблеми и етничке конфронтације на
шли су најплодније тло на простору Балкана, али нису непознати
ни у развијеним демократским земљама. Оживљавање етницитета
(Италија, Шпанија, Француска и др.) јасно указује да анимозитети,
етничка жаришта и сукоби нису само специфичности балканских,
већ и развијених демократских земаља.

ПОЛОЖАЈ И ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Генерално је мишљење да су демократија и заштита људских
права основна претпоставка за елиминисање или ублажавање ет
ничких сукоба под условом да транзиција ка демократији не ствара
плодно тло за конфликте, сукобе и политичке захтеве, што је био
случај у бившим социјалистичким земљама. Зато се јавља дилема
да ли је неопходно најпре развијати демократију и поштовање људ
ских права или прво спречити и елиминисати етничке конфликте,
јер чак и у високо развијеним демократским државама међуетнич
ки сукоби утичу на редуковање људских права. То значи да демо
кратски систем не искључује сам по себи национализам, неравно
правност, асимилацију и дискриминацију, односно демократија је
битан, али не и довољан услов за остваривање права, регулисање
положаја и заштиту мањина (Радy, 1996).
Међуетнички конфликти условљени су бројним детермини
шућим факторима економске, културне, политичке и историјске
природе, при чему је генерално мишљење да је највећи број на
ционалних сукоба условљен историјским разлозима. Наиме, по
литичка решења после Првог светског рата, а наметнута од сила
победница, учинила су да велики број припадника националних
мањина остане у новим државама Европе, што је често узрок ме
ђунационалних тензија и конфликата.
После Другог светског рата положај националних мањина у
Европи различито је регулисан у зависности од међународне поли
тичке ситуације, али и од идеолошко-политичке поделе на Исток
и Запад. У социјалистичким државама систем регулисања мањин
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ског питања био је базиран на обезбеђивању високе аутономије на
културном, језичком, па и територијалном плану бар за оне “поли
тички подобне” мањине, мада је било и супротних примера (на
силна асимилација, прогон мањина). У развијеним демократским
државама правно регулисање положаја националних мањина дуго
је било везивано за општу проблематику заштите људских права
(пре свега индивидуалних) јер се сматрало да су тако аутоматски
заштићена и права мањина. Поред тога, мањине су се могле позва
ти на начело недискриманције које је било прихваћено као једно од
основних начела међународног права. Припадници националних
мањина су се у извесној мери борили, поред права на једнакост,
и за “право на различитост” у односу на већинско становништво.
Државе су донекле обезбеђивале одређена права мањинама, али на
то нису биле обавезне са међународно-правне тачке гледишта. Тек
у новије време, крајем 1980-их година мења се став према регули
сању положаја мањина захваљујући међународним институцијама
(ОЕБС, СЕ, УН) и доношењем међународних аката која се искљу
чиво баве мањинама. Међутим, регулисање положаја и права наци
оналних мањина још увек је првенствено политичка материја, за
виси од историјско-политичке ситуације у којој се мањина налази,
као и положаја те државе на светској економско-политичкој сцени
(Wiberg, 1996).
Треба истаћи да је тешко сагледати проблем мањина као уни
верзални проблем и наћи општеприхваћено решење као што је то
учињено за људска права и слободе. Развојем међународних одно
са у овој области дошло се до схватања да основ заштите мањи
на не чини више само забрана дискриминације, већ и гарантовање
права мањина на њихове особености, односно очување етничког,
верског и културног идентитета. Полазећи од тога, државе настоје
да реше мањинско питање, али на начин и у складу са сопственим
интересима, тј. под претпоставком да се не угрожавају неке дру
ге вредности (нпр. територијални интегритет државе). У многим
демократским државама успостављени »modus vivendi« већинског
и мањинског становништва последица је међусобних уступака и
компромиса који су често били условљени и притисцима споља.
Мањине се без обзира на демократско уређење тих држава увек
залажу за већа сопствена права, док генерално “ниједна држава на
воли мањине и настоји им дати што мање, па решавање односа
већине и мањине у етничком смислу може спасити свет од будуће
катастрофе” (Таталовић, 2001).
Мањинско питање, различито регулисано у европским држа
вама, детерминисано је бројним чиниоцима, а пре свега бројношћу
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и просторним размештајем, јер државе често одређена права при
знају само најбројнијој мањини. У зависности од конкретних окол
ности и специфичности сваке државе, најчешћи начини заштите
мањина су територијално-политичка, персонална и културна ауто
номије. Разлози за увођење територијално-политичке аутономије
су првенствено захтеви оних мањина чији припадници чине већин
ско становништво на одређеном, географски компактном подручју.
Функционисање оваквог облика аутономије подразумева велику
самосталност у политичком и привредном животу. Међутим, такво
решење заштите права мањина, не сме нарушавати суверенитет и
територијални интегритет државе.
На нивоу државе, заштита мањинских права, посебно ако
је реч о мањинама које одликује веома дисперзиван просторни раз
мештај, може се организовати кроз персоналну аутономију или
пропорционално учествовање у власти. То се може остварити на
различите начине, а са основним циљем да се спречи њихова аси
милација, остваре етничка права и омогући што боља интегриса
ност у друштво. Положај мањина које су територијализоване (а ве
ћина припада овој групи) другачији је од просторно дисперзивних
етничких заједница јер су боље политички организоване у својим
захтевима за мањинским правима, па је и однос државе према њи
ма другачији.
За мањине које партиципирају са релативно малим уделом
у укупном становништву државе у којој живе (испод 1%), или су
дисперзивно настањене, културна аутономија има посебан значај.
То је једини начин заштите тзв. малих мањина без чега су осуђене
на асимилацију. Културна аутономија подразумева право припад
ника неке националне мањине на изражавање, очување и развија
ње сопственог етничког, верског, језичког и културног идентите
та, па зато свако плуралистичко и демократско друштво треба да
настоји да путем културне аутономије ствара услове за заштиту и
развој тог идентитета.
Међутим, природна и легитимна настојања мањина за по
бољшање свог положаја (шира аутономија, чвршће повезивање са
матицом и слично) често воде ка конфликтима и сукобима. С тим
у вези, посебан проблем представља повезивање мањинског и те
риторијалног питања. Право мањина на самоопредељење и тери
торијалну аутономију, као правни оквир за очување националног
идентитета, може да значи у зависности од угла посматрања, пут
ка пуној интеграцији, или ка независности мањина и аспирацијама
за уједињењем са матичном државом. Зато је, како се не би подсти
цале сецесионистичке претензије, неопходно наћи праву равноте
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жу између заштите мањина и територијалног интегритета државе
где се мањина налази. Треба имати у виду да су мањински пробле
ми специфични у свакој земљи и да у свакој од њих постоје спе
цифични модели коегзистенције већинског и мањинског становни
штва условљени комплексом многобројних фактора, па се не може
говорити о једном универзалном моделу. Такође, имајући у виду
сложену детерминистичку основу узрока етничких конфликата, не
постоји образац према којем би успешно решени национални про
блеми и добри већинско-мањински односи могли да се «пренесу»
на друго подручје, а посебно не на специфичан балкански простор.
Ипак, позитивна искуства неких држава могу представљати добар
путоказ за решавање етничких проблема и заштиту националних
мањина у другим земљама.

ЈУЖНИ ТИРОЛ - ПРИМЕР УСПЕШНЕ АУТОНОМИЈЕ
Један од таквих примера је Италија која је захваљујући дуго
годишњим политичким преговорима са Аустријом успешно реши
ла питање статуса италијанске провинције Јужни Тирол и заштиту
немачке мањине која на том подручју живи. Такође, показало се да
је до решења мањинског проблема могуће доћи мирним, односно
политичким и дипломатским путем.
Етнички проблеми везани за Јужни Тирол (званичан итали
јански назив је Alto Adiđe) настали су његовим припајањем Итали
ји после Првог светског рата, као резултат одлуке сила победница,
а противно жељи његовог већинског становништва германског по
рекла.1)
Убрзо је кренуо интензиван процес насилне асимилације не
мачке мањине, италијанизација, забрана употребе немачког језика,
фаворизовање италијанског становништва приликом запошљава
ња и друго, што је све допринело стварању јаког антииталијанског
расположења, “катастрофалном економском и социјалном положа
ју немачке мањине и њиховој жељи за уједињењем са Аустријом”
(Добрковић, 1998). Ово је посебно добило на интензитету дола
ском и јачањем фашизма када је Немцима из ове области, на осно
1) Тирол је регион који је некада представљао аутономну целину, а који је током 18. и 19.
века стекао одређене специфичне карактеристике, због чега је становништво тог под
ручја стекло свест о припадности Тиролу, као и о постојању свог посебног идентитета.
После распада Аустроугарске монархије, територија области Тирол подељена је између
две државе: један део припао је новој држави Аустрији,а други део (Јужни Тирол) Ита
лији. У Јужном Тиролу, који територијално припада Италилији од 1918. године, живи
претежно немачко становништво и у малом броју Ладини, припадници етничке групе
који говоре посебним језиком.
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ву споразума Хитлера и Мусолинија (1939. године), био омогућен
избор између немачког држављанства уз обавезу емигрирања или
остајање у Италији и задржавање италијанског држављанства, али
уз губљење свог етничког идентитета.2) Тај политички споразум
имао је за последицу исељавање око 75 хиљада јужнотиролских
Немаца за само неколико месеци. Етнодемографска слика Јужног
Тирола у том периоду радикално је промењена чему су допринела,
поред емиграција, и стална досељавања италијанског становни
штва са југа Италије.
После Другог светског рата победничке силе нису дозволиле
припајање Јужног Тирола Аустрији, па је остао у саставу Италије,
али с друге стране, више се није могло избећи давање аутономи
је овој области. Аспирације припадника немачке националне ма
њине да буду припојени матичној држави - Аустрији биле су ре
зултат не само историјских фактора, већ и њиховог веома лошег
социо-економског и културног положаја. Присилна асимилација,
забрана употребе немачког језика, дефаворизовање немачког ста
новништва приликом запошљавања и друго, довели су до великог
незадовољства и осећаја бесперспективности ове етничке заједни
це у Италији. Због свега тога, положај немачке мањине у области
Јужног Тирола био је стални извор тензија и конфликта у итали
јанско-аустријским односима. Треба истаћи да је у периоду после
Другог светског рата третман националних мањина у међународ
ним односима био знатно повољнији, али то није значајније утица
ло на побољшање положаја Јужног Тирола и немачке националне
мањине.
Први споразум између Италије и Аустрије, закључен 1946.
године, имао је велики политички значај јер су постављени окви
ри за решавање проблема немачке мањине и третмана Јужног Ти
рола, али и због тога што је по први пут на међународном плану
решаван положај једне мањине. Тај споразум (познат као Париски
споразум) поставио је темеље за каснији третман јужнотиролског
питања, као и правни оквир за даље решавање положаја немачке
етничке заједнице у Јужном Тиролу. Заправо, дате су генералне
смернице на основу којих Италија треба да обезбеди заштиту и
просперитет немачке националне мањине. Предвиђена су одређе
на мањинска права са циљем равноправног третмана немачког у
2)

Један од најватренијих поборника немилосрдне италијанизације Јужног Тирола за вре
ме фашистичког режима био је Етторе Толомеи који је објавио 1923. године сигурно
најшири програм асимилације мањина који је икад јавно прокламован. Обухватио је
мере од забране назива Јужни Тирол, до забране коришћена немачког језика у школама,
отпуштања са посла, италијанизацију градова, планина, река и породичних имена. Све
ово у наредних пет година је и реализовано (Таталовић, 2001).
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односу на италијанско становништво. У циљу очувања културног
идентитета предвиђена је равноправност оба језика у друштвеним
и јавним службама, двојезичко обележавање топографских нази
ва, настава на матерњем језику у основним и средњим школама,
враћање немачких презимена која су у време италијанизације би
ла забрањена, равноправност приликом запошљавања и слично.
Међутим, један од главних недостатака тог споразума јесте што
је аутономија додељена италијанској провинцији у целини (Trenti
no-AltoAd iđe), па је немачко становништво концентрисано, иначе,
у северном делу ове области (Болзано), практично опет имало ста
тус мањине. Поред тога, великом незадовољству немачке мањине
и извођењу првих терористичких акција допринела су и стална до
сељавања Италијана са југа Италије због вишег животног стандар
да и веће економске развијености тог подручја. Италија је и даље
одбијала да призна посебну регионалну аутономију за област где
је већинско немачко становништво, па је Јужни Тирол постао глав
но питање на европској политичкој сцени и предмет забринутости
међународне јавности.
На крају је Италија била принуђена признати да ускраћује
мањинска права и од 1960-их година, под притиском Уједињених
нација, започиње процес преговарања о Јужном Тиролу. Прегово
ри су се одвијали интерно (између представника Јужног Тирола и
чланова Владе Италије), а на међународном нивоу између тада
шњих министара иностраних послова Аустрије (Курт Валдхајм) и
Италије (Алдо Моро). Дугогодишњи процес изналажења решења
резултирао је доношењем споразума у Копенхагену 1969. године
(тзв. Пакет мера) који је првенствено требао да обезбеди већу ауто
номију Јужног Тирола на разним нивоима и у различитим области
ма економског живота, већу језичку равноправност, аутономију у
култури, финансијама и друго. Предвиђене су и интерне гаранције
под контролом једне сталне, специјалне комисије задужене за про
блеме Јужног Тирола, односно области Болзано. Иначе, мере су
представљале основу новог Статута о аутономији који је ступио
на снагу 1972. године, а у оквиру кога је, између осталог, детаљ
но разрађен порески систем који осигурава довољно финансијских
средстава за успостављање и функционисање аутономије Јужног
Тирола. Такође, јасно је дефинисана аутономна управа у свим
областима, изузев у домену одбране и спољних послова. Обезбе
ђена су културна права немачке мањине, право на коришћење ма
терњег језика, при чему је тежиште стављено на билингвизам у
друштвеном и јавном животу тј. на равноправну употребу оба јези
ка, затим издвајање финансијских средстава из државног буџета за
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бржи привредни развој Јужног Тирола, итд. Значај овог документа
је и политичке природе јер илуструје чињеницу да је у том перио
ду остварено битно побољшање италијанско-аутстријских односа
(Добрковић, 1996).
Остварење предвиђених конкретних мера трајало је готово
две деценије, да би коначно 1992. године италијанска влада оба
вестила аустријску о испуњењу предвиђених обавеза, као и Ује
дињене нације, с обзиром на њихову укљученост у решавање тог
питања (донета је тзв. декларација о решењу спора око Јужног Ти
рола). Тиме је завршен процес који је трајао нешто мање од пола
века, започет Париским уговором 1946. године, а који је данас од
посебне важности с обзиром на актуелизовано питање права и за
штите националних мањина и турбулентне односе на светској ме
ђународној политичкој сцени. После успостављања аутономије,
Јужни Тирол је остварио значајан друштвено-економски напредак
што је омогућено издвајањем државних финансијских средстава,
али и сопственим успешним привредним развојем.3)
Почетком 1990-их година, услед крупних политичких про
мена и дезинтеграције бивших социјалистичких држава, дошло је
до поновних дискусија о статусу Јужног Тирола и до буђења идеје
о уједињењу оба Тирола (аустријски и италијански) у једну неза
висну регију. Радикални представници сепаратистичких идеја сма
трали су да у Европи влада повољна клима за захтеве етничких
група наводећи као пример стварање нових држава на простору
бивше СФРЈ, па су се залагали за примену права на самоопреде
љење и стварање европске тиролске регије у оквиру Европе. Ме
ђутим, представници умереније политике сматрали су да је то
неоствариво јер је немогуће направити паралелу са ситуац
 ијом у
земљама Источне Европе и Балкана (Bockler, 1996).
Упркос повременим конфликтима и сепаратистичким тен
денцијама генерално је мишљење да је дугогодишњи проблем Ју
жног Тирола веома успешно решен. Заштита мањинских права у
етничком и културном погледу остварена је путем аутономије уз
присуство међународног фактора. Процес интернационализације
и трансформација етничких конфликата у преговарачки процес до
3) Аутономију Јужног Тирола треба сагледавати у оквиру италијанског политичког.си
стема. Италија је формално унитарна држава у којој има 20 регија, од којих пет има
посебан статус захваљујући специфичним историјским, географским, културолошким,
етничким и лингвистичким особеностима. То су Сицилија, Сардинија, Трентино-Алто
Адиђе (већинско немачко становништво), Фриули-Венеција Ђулија, (већинско слове
начко становништво) и Вал д’Аости (већинско француско становништво). У вези са
самосталношћу ових регија велики нагласак се ставља на културну аутономију и језич
ку самосталност, при чему аутономија значи очување националног идентитета, али у
складу са државним институцијама (Добрковић,1996).
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вео је до коначног решења проблема. Важно је истаћи да питање
Јужног Тирола није био само предмет билатералних договора и
споразума Италије и Аустрије, већ и међународно-правних доку
мената, односно немачка мањина је добила међународно-правну
заштиту. Ангажовање и посредовање Уједињених нација свакако је
допринело коначном позитивном успеху преговарања између две
стране и решавању питања статуса Јужног Тирола.
Будући да је јужнотиролски проблем с једне стране био те
риторијално питање, а с друге стране питање регулисања положаја
немачке националне мањине, територијална аутономија је пред
стављала прави начин заштите националног идентитета немачког
становништва. У решавању међуетничких и мањинских пробле
ма, становништво Јужног Тирола је користило и искуства сканди
навских земаља, као што је модел аутономије Оландских острва у
Финској (Радушки, 2008).4) Истовремено, створивши претпоставке
за заштиту мањина у оквиру територијалне, политичке и културне
аутономије, Јужни Тирол је и сам постао поучан пример за решава
ње положаја мањина. Његово искуство може представљати путоказ
за друге земље, али не као универзални модел, јер је увек неопход
но имати у виду специфичне карактеристике неког подручја, исто
ријске и културолошке особености, социјалне, економске и поли
тичке околности и друго.
Јужни Тирол представља пример успешне аутономије која,
како се оправдано претпоставља, чини трајну основу за стабилне
међуетничке односе у овом региону. Ипак, не треба је посматрати
статично као одрицање од свих даљих преговора, већ динамично
условљену процесом сталних преговарања који су неопходни у да
нашње време у складу са промењеним условима и актуелним окол
ностима.
Аутономијом Јужног Тирола постигнуто је оно што је крај
њи циљ већини мањинских заједница у Европи и на Балкану, а то
је њихов опстанак и гаранција мањинских права. Показало се да је
заштиту мањина могуће остварити путем аутономије уз присуство
међународног фактора и конструктивних билатералних односа из
међу заинтересованих држава, као и већинско-мањинског станов
4)

Оландска острва (Алунд), која се налазе у саставу Финске, изазивају велико интересова
ње научне и шире јавности. Оландска аутономија је створена у циљу заштите етничког
идентитета шведске националне мањине која чини преко 95% укупног становништва
острва. Оландску аутономију одликују међународне гаранције, потпуна доминација
шведског језика у свим сферама живота, врло високе компетенције у уређењу унутра
шњих питања, регионално држављанство и друго, па се каже да представља “крајност
у мањинској политици“. Оландска аутономија се узима за пример најбоље регулисаног
положаја једне националне мањине у свету. Зато има велики значај за развој теорије и
праксе савремених облика аутономије у вишенационалним државама (Радуски, 2008).
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ништва. Мада се често каже да се аутономија ”невољно нуди, а
незахвално прима”, у савременом свету државе покушавају да на
овај начин реше мањинско питање и етничке конфликте (Науклер,
2001).

ЗАКЉУЧАК
За трајно и ефикасно решење мањинских проблема, може се
закључити, неопходна је правна и демократска држава, с једне, као
и етничка толеранција, дијалог и компромис, с друге стране. По
требно је обезбедити свим лицима без дискриминације иста права
и слободе, као и поштовање етничких, верских, језичких и култур
них особености припадника сваке националне мањине. Генерално,
може се рећи да је добро свако решење мањинских проблема које
доприноси равноправном положају припадника мањина у односу
на већински народ и њиховом активном учешћу у друштвеном и
политичком животу државе у којој живе. Све државе треба да на
стоје да успоставе систем мањинске заштите који би се заснивао
на одредбама Уједињених нација, стандардима ОЕБС-а, различи
тим облицима регионалне заштите (Савет Европе и др.), као и на
билатералним споразумима. Данас се све више говори о културној
сфери у којој се налази суштина етничких сукобљавања, као и о
изградњи поверења између већинског и мањинског становништва
будући да само међуетничка и политичка толеранција представља
праву алтернативу другим видовима етничке политике. Мањинско
питање је несумњиво круцијално за унутрашње и међународне од
носе, за стабилност сваке државе, као и за глобалну безбедност.
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  SOUTH  TYROL  AUTONOMY AS EXAMPLE 
OF  SOLVING OF  MINORITY  STATUS  
Summary
The status and protection of minorities represents one of the key
political questions having in mind that national minorities could be a
factor of promoting relations between neighboring countries, as well as
a constant “stumbling block”. The position and protection of minorities
are a good indicator of the efficiency of multicultural politics, degree
of democratization and political stability of every country. Ethnic con
flicts and minority problems have found suitable grounds in the Bal
kan region, although they are not uncommon in developed democratic
countries as well. The positive experience of some of those countries
may give an example on how to solve the minority problems in other
countries. For that reason we will pay special attention to the analysis
of the majority-minority relationships in Italy, one of the countries of
South Europe which has solved the minority matter in an efficient and
successful way in the region of South Tyrol.
Key words: ethnic conflicts, national minorities, autonomy, Italy, South Tyrol
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СЛОБОДА КАО 
УНИВЕРЗАЛНА ВРЕДНОСТ

Резиме
У овом раду презентовано је дефинисање појма слобода са
филозофско правног аспекта, као и анализа најзначајнијих уну
трашњих и међународних правних аката који се баве проблемати
ком људских слобода и слободе у општем смислу као универзалне
вредности. Уважавајући интердисциплинарни приступ овом про
блему, слобода се може дефинисати као природно право човека да
својим вољним радњама врши избор садржине и начин своје де
латности у различитим подручјима индивидуалног и заједничког
живота, али тако да, држећи се праведног закона и толеранције као
израза културе разума, не вређа исту и једнаку слободу других.
Кључне речи: Слобода, човек, право, политика, филозофија, социологи
ја, људска права.

Слобода је једна од основних друштвених и правних вредно
сти. Из ње проистиче и суштина сваког људског бића,1) као и основ
цивилизације и њен напредак. Њен еманципаторски карактер,
истовремено поседује и уједињаваујући капацитет, посебно кад је
1)

Јован Комшић, Теорије о политичким системима, Институт друштвених наука, Бео
град, 2000, стр. 327
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удружен са идеалом и вредношћу једнакости. Слобода онтолошки
ставља човека у позицију изнад других бића, јер му омогућава да
учествује у стварању самог себе. Та могућност избора између ви
ше различитих избора или, како их је Радомир Лукић називао – де
терминација (опредељивање), је врхунац сваке слободе. 2)
Реч слобода изражава један од најосновнијих и истовремено
најконтраверзнијих појмова људске мисли и праксе. У филозофи
ји и психологији проблем људске слободе најчешће се постављао
као питање да ли човек располаже слободном вољом да чини оно
што чини. Проблем људске слободе поставља се пре свега у обли
ку питања: како човек постаје слободан и који су услови оствари
вања људске слободе. Одговори су различити и многобројни, два
су основна; антрополошки и социолошки. Први заступа природ
но-правну филозофију по којој је човек слободан тиме што је чо
век, он се рађа слободан и слобода је његово урођено ''природно''
право. Други одговор везује слободу за однос човек и друштва, за
друштвене услове човека. Према томе, решење проблема човекове
слободе мора да пође пре свега од испитивања свих битних усло
ва и аспеката остваривања могућности човека да задовољи своје
потребе и остварује своје квалитете. Најбитније одредбе за разу
мевање људске слободе су друштвени детерминизам који у себе
укључује слободну људску активност као један од својих значај
них фактора( тако да слобода није нешто што се налази с оне стра
не стварног социјалног детерминизма) и проблем људске слободе
треба проучити, пре свега, као проблем услова неопходних за њено
разумевање. Те услове не треба узимати изоловано него заједно,
јер само у његовој укупности они могу дати слободу у њеној пуној
могућој мери.3)
Слобода делатности увек значи одређену моћ у односу на
околину. Препреке теже да ту моћ осујете, кад препрека случајно
нема или кад их делатност слободног субјекта савлада у околини,
та моћ је потврђена.4)
Слобода схваћена у ширем људском смислу везује се за
принцип самореализације особености и остваривања људских
услова живота. Из такве одредбе слободе произилази да није реч
о слободи само неких (изузетних појединаца), већ о слободи као
начину живота сваког појединца. Може се рећи да се овде појам
2)

Драгана Ћорић, Освајање слободе, Правни живот, Београд бр. 10/2007, стр. 930

3)

Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975, стр. 979-980

4)

Михаило Марковић, Слобода и пракса, Завод за уџбенике и наставан средства, Београд,
1997, стр. 307
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слободе узима у смислу ''слободе за'', а не у ограниченом смислу,
''слободе од'' (како ту разлику прави Fromm). Слобода схваћена у
смислу могућности да се човек несметано развија као људско би
ће и ослобађа сав свој људски потенцијал, у таквим друштвеним и
културним условима који би то подстицали, а не спречавали, јесте
квалитативно одређење слободе.
Није довољно дефинисати слободу као деловање у правцу
сазнате објективне нужности. Човек није само биће које сазнаје
него и које осећа, жели, носи у себи читав свет свесних и подсве
сних доживљаја, интереса и тенденција. Слобода као универзална
вредност представља стање и процес у коме људи као индивидуе
успешно функционишу у сваком смислу, посебно безбедносном,
социолошком, емоционалном и правно-политичком.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА СЛОБОДЕ
Слобода је појам који се, у смислу дефиниције, лако присту
па, али се тешко долази до неспорних решења. Тешкоће долазе са
више страна, нпр: приступ дефинисању слободе могућ је са ста
новишта различитих подручја организованог живота: филозофи
је, религије, психологије, аксиологије, економије, права и правног
поретка; велики број појединих врста слобода, која свака за себе
налаже потребу дефиниције, ствара тешкоћу опште дефиниције
слободе као генуса који би требало да обухвати различите, често и
хетерогене, атрибуте слободе.
Слобода јесте највиши идеал, али је и највиша дужност. Јер,
слобода сама по себи, не може имати стално исти интегративни и
надограђујући карактер, ако се она не развија. Дакле, човек је по
својој онтолошкој суштини слободно биће, које са освајањем сло
боде, осваја истовремено и дужност да исту развија, унапређује,
штити и то у више смерова. Посебно је значајно да, следећи пра
вило neminum laedere, (тј. да ником не штети), човек у контексту
слободе поштује туђу слободу и њене домете, такође, поштује реа
лизацију слобода других и другачијих од њега, јер ‘’не поштујући
туђу слободу, и самог себе унижава као слободно биће... не може се
бити слободан међу људима који нису слободни.’’5)
Слобода је појам који садржи читав низ посебних слобода
које су различите, како по природи и домашају свог извора, тако
и по начину испољавања и карактеру заштитне санкције за случај
5)

Радомир Лукић, Систем филозофије права, Савремена администрација, Београд, 1992,
стр. 474-477
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њихове повреде. Тај широки спектар слобода толико је обиман да
су многи аутори или одустајали да дају једну општу дефиницију
слободе управо због хетерогености посебних слобода, или ако су
такву дефиницију дали, битно су се разликовали у класификацији
посебних слобода, тако да се још увек не може интерпретирати оп
штеприхватљива класификација.
Налазећи се пред том тешкоћом, а имајући у виду неке зајед
ничке именитеље за одређене посебне врсте слобода, веома при
хватљивом сматра се следећа класификација појединих врста сло
боде: егзистенцијалне слободе (живот, здравље, екологија, слобода
кретања, безбедност); статусне слободе (правни субјективитет,
достојанство и једнакост, брачне и породичне слободе личности);
слобода стваралаштва (научно стварање, уметничка креација, ин
телектуалне творевине ауторског и проналазачког права, право на
образовање); политичке слободе (слобода мисли, савести и верои
сповести, слобода мишљења и изражавања, слобода окупљања и
удруживања, слобода учествовања у јавним пословима, слободе
које произилазе из бирачког права); имовинске и тржишне слободе
(слобода предузетништва, својинска и уговорна слобода); слобода
рада (право на рад, социјално осигурање, здравствену заштиту).6)
Слобода онтолошки припада људској историји која искљу
чује све врсте трансценденталних ентитета. Чак и најосновнија
форма слободе, тј. моћ да се детерминише ток догађаја, укључује
самосвест, критичност и превазилажење датих и стварање нових
форми.
Основне онтолошке претпоставке слободне активности се
деле на: природне, историјске и антрополошке. Слобода је, као
природно својство човека, неодвојива од живота. У условима дру
штвености, она је атрибут сваког поретка са променљивим окви
рима остварења.
Почев од ропства и октроисаног насиља било које врсте, све
до благодети демократске културе и њеног цвета који се зове све
општа толеранција, слобода је реч непрестана, покретачка и ства
ралачка, али и реч надања и разочарања, индивидуалног и зајед
ничког.
Неодређени феномен слободе, ипак је обесхрабрио неке
ауторе да истражују општу дефиницију слободе, сматрајући да она
не служи ничему и да се стога треба упутити ка изналажењу поје
диначких дефиниција слобода, сходно њиховој природи и извору
настанка. Ипак, већина аутора, од античке филозофије до данас,
6)

Михаил о Марковић, Слобода и пракса, Завод за уџбенике и наставан средства, Београд,
1997, стр. 70-82
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истиче да слобода подразумева могућност избора да се чини све
оно што не шкоди другоме и што закон допушта.
Платон и Аристотел су слободу везивали за принцип де
мократије, сматрајући при томе, да је природа доделила неком да
се рађа као роб – једни су одмах од рођења предодређени да се по
коравају, а други да владају. У свакој случају, античка дефиниција
слободе истиче три битна елемента: слобода је природно својство
човека које он добија природним путем, дакле, рођењем; слобода
је могућност избора и понашања сходно вољи титулара слободе и
слобода је ограничена законом.
Средњовековна Хришћанска доктрина (Тома Аквински) та
кође је истицала могућност избора као елемент слободе, али је то
повезивала са Божанском слободом. Она је правила разлику изме
ђу liberum arbitrium, моћи слободног избора која повлачи и могућ
ност избора зла, и libertas (божја слобода), која представља добру
употребу те моћи.
Европска филозофска књижевност већ од 17. века, посве
тила је слободи изузетно велики простор који се карактерише
мноштвом различитих погледа, али у којем се ипак могу наћи и
заједнички именитељи као што су: слобода као избор делања; сло
бода као ограничење делања; слобода без дискриминације људи;
слобода и једнакост; слобода као општи појам који садржи бројне
појединачне слободе; слобода прокламована у међународним по
вељама и националном законодавству; слобода и њено остварење
и неостварење.
У свим овим одредницама слободе налазе се код појединих
аутора и извесне модификације. Тако, Томас Хобс, репродукујући
формулу слободе у смислу одсуства спољње препреке, највећу сло
боду види у ћутању закона, тј. у случајевима када закон не пред
виђа никакво правило. Тада, по овом аутору, титулар има слободу
да чини или да не чини оно што он за сходно налази. Иначе, овај
аутор сматра да страх и слобода могу да иду заједно; да слобода и
нужност могу да постоје истовремено.7) Посебно разматра слободу
у случају заробљеништва и прогонства. Када је реч о слободи као
могућности избора, Џон Лок8) слободу везује за закон, наглаша
7)

Слободан Перовић, Слобода и природно право, Правни живот – часописи за правну
теорију и праксу, број 1-2, Београд, 2008, стр. 41

8)

Према Локу, нарочито људска слобода укључује способности и да се спроведу своје
жеље и да се оне одложе... ‘’Идеја слободе јесте идеја о моћи неког активног бића да
изврши или не изврши ма коју акцију, према одлуци или замисли свог духа... Слобода
дакле не може да постоји тамо где нема ни мисли, ни хтења, ни воље, али мисао, воља и
хтење могу постојати и онде где нема слободе’’, тј. у случајевима принуде или ограни
чења.(Locke, Essаy Concerning Human Understanding, Oxford, Clarendon Press, 1894, Vol.
I, Ch. 21.Sec. 8, p.316(Београд, ‘’Култура’’, I, стр. 248, прев. Др Душан Пухало).
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вајући да слободе нема без закона и да се она увек креће у закон
ским оквирима. Другим речима, слобода се може једино остварити
под владавином закона, јер стање слободе није стање самовоље.
При томе, овај аутор говори о домашају законодавне власти која не
може бити апсолутно арбитрарна над животима и имовином дру
гих људи, нити она може да за себе присвоји власт управљања на
основу импровизованих декрета, већ је дужна да дели правду и да
решава о правима поданика на основу објављених важећих закона.
Слободу у хипотези Друштвеног уговора бранио је Жан Жак
Русо.9) Он је општу вољу видео дао гаранцију индивидуалне сло
боде и која се из грађанског стања трансформише у слободу и јед
накост у смислу Друштвеног уговора.
Кантово10) схватање слободе произилази из његовог учења о
емпиријском сазнању (чулна област где је извор сазнања искуство)
и трансцедентном сазнању (нечулна област где је извор сазнања
ум). У ствари, реч је о априорности форми опажања и мишљења
које се налазе у чулности (искуство) и у разуму (умно сазнање).
Хегел сматра да је циљ сваког правног устројства слобода, а сфе
ра права је сфера слободе, али самосвесне слободе, што значи да
је она ограничена слободом других. Сфера слободе у позитивном
праву може бити остварена захваљујући ауторитету умног садржа
ја, али позитивно право по своје садржају може делимично бити
противно разуму и неправедно, и тада оно представља ограничење
слободе. Развијајући ову мисао Хегел долази до закључка да исто
рија сваког народа показује како народ остварује свој појам слобо
де. По њему, сваки народ мора истрајати у процесу изједначава
ња појма слободе са стварношћу, али, само у нужној поступности
заснованој у природи ума. Будући да правни односи спадају у ту
поступност стварности, они имају, с једне стране умну, а с друге
стране, историјску нужност. Право је, дакле, нешто свето зато што
је оно опстанак апсолутног појма, самосвесне слободе.
Када је реч о општој слободи и слободи воље у европској
књижевности 19. века, посебно су дали допринос аутори: Џон
Стјуарт Мил и његово дело ''О слободи'' и Артур Шопенхауер са
својим делом ''О слободи воље.'' Мил се залаже за максималну сло
боду коју треба обезбедити у друштву ради његовог свеукупног
напретка, и у том смислу он закључује: ако би цео људски род,
осим једног човека, био истог мишљења, а тај један био супрот
9)

У Русоовом Емилу налази се идеја: ‘’Учитељу, учинио си ме слободним када си ме на
учио да се препустим нужности (Emil on Edukation, New York: E. P. Dutton & Co., 1950,
pp. 435-436)

10) ‘’Jедини начин да се независност помири са друштвеном заједницом и тиме постиг
не истинска слобода, лежи у покоравању објективним законима света и људске приро
де’’(System of Positive Polity. London:Logmans Gree&Co., 1875-1877, vol. I, p. 296
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ног мишљења, људски род не би имао ништа више права да овога
ућутка, него што би он, кад би имао моћ да то учини, имао права да
ућутка цео људски род. Међутим, та апсолутна слобода не сме пре
расти у тиранију већине односно у диктатуру државне власти, али,
овај аутор, и ту види слободу као средство самозаштите од могуће
тираније. За разлику од Мила, Шопенхауер, на питање шта значи
слобода, одговара да је овај појам, ако се тачно посматра, негати
ван. Под њим се мисли на само одсуство свега онога што спречава
и омета, а он, насупрот томе, као сила која се испољава, мора бити
позитиван. У складу с могућом природом тога што омета, тај појам
има три веома различите подврсте: физичку, интелектуалну и мо
ралну слободу. Физичка слобода је одсуство материјалних сметњи
било које врсте, док се морална слобода огледа у слободном одлу
чивању воље – liberum arbitrium. Дакле, према овом аутору, слобо
да је увек у складу са сопственом вољом, а то значи да је слободан
онај који може да чини оно што хоће. Али, ту је и питање, да ли се
може хтети оно што се хоће, и у том одговору налазе се ограничења
апсолутне слободе воље.11) Према Спинозином мишљењу, човеко
ва слобода лежи у сазнању «космичких нужности које управљају
њиме и свим другим коначним бићима'' и које произилазе из божи
је природе.12)
Изучавање слободе Монтескје започиње са указивањем на
различита значења речи слобода. Према овом аутору, нема речи ко
ја је примала разноврснија значења и на људски дух различитије
деловала од речи слобода. Једни су јој прибегавали да би лакше
свргли оног коме су поверили тиранску власт; други, да би могли да
изаберу онога које имају да се покоре; трећи, да би изборили право
да иду наоружани и могли да спроводе насиље; четврти, у име по
властице да стоје под влашћу једног човека који потиче из њихове
нације, или под влашћу властитих закона. Неки су пак ову реч по
везивали с једним обликом владавине, а искључивали све остале.
Они који су искусили републиканску владавину, слободу су видели
у њој, они који су уживали у монархијској владавини, сместили су
је у то уређење. Најзад, свако је слободом називао владавину која је
била у складу с његовим обичајима или склоностима. После овога,
на питање шта је слобода, Монтескје најпре подвлачи могућност
делања у законским границама, а затим прави разлику између неза
висности и слободе. Дакле, овај аутор цео проблем слободе посма
тра кроз своју теорију о троделној подели власти, на законодавну,
11) Слободан Перовић, Слобода и природно право, Правни живот – часопис за правну тео
рију и праксу, број 1-2, Београд, 2008, стр. 44
12) “Ethics”y The Chief Works of Benedict de Spinoza,, New York: Dover Publications, 1951,
vol. II, pp. 59-60
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извршну и судску. Како се власт не би могла злоупотребити, према
речима овог аутора, потребно је да, распоредом самих ствари, јед
на власт обуздава другу. Уређење може да буде такво да нико неће
бити присиљен да чини оно на шта га закон не обавезује, нити да
се уздржава да ради оно што закон допушта.13)
Слобода се, поред до сада изложених схватања, може по
сматрати и са становишта закона узрочности, као и са становишта
учења о вредностима – аксиологије права. Између многих дугих,
овај аспект слободе обрађивао је и Радомир Лукић који је нарочито
истицао да је слобода везана за узрочност. Према овом аутору, ако
се начелно размотри однос слободе и узрочности (детерминиса
ности), онда треба поћи од односа духа, материје и енергије. Дух
је међу тим трима чиниоцима носилац слободе. Слобода је извор
стваралаштва, тачније, она је сама стваралаштво. Дух је ограни
чен тј. детерминисан одређеним узроцима, те он ствара оно што у
одређеном смислу мора, како је унапред одређено. Тако се везује
закон слободе и закон узрочности-детерминације.
Посматрајући слободу у смислу аксиологије права, профе
сор Лукић види слободу као вредност заједно са правдом, пра
вичношћу, истином и људским достојанством. То значи да право
захтева слободу и да је штити механизмом својих санкција, али
је истовремено и ограничава. Право је, дакле, снажна гаранција
слободе и поред свих ограничења која се намећу човеку јер је то
суштински у интересу саме слободе. Као једно од суштински људ
ских вредности, право мора бити заштитник слободе.
Слободу у светлу деобе основних индивидуалних права,
представио је Тома Живановић у свом Систему синтетичке прав
не филозофије, са уводном напоменом да је ова класификација у
компаративној књижевности била предмет различитих, па и про
тивуречних гледишта, како у погледу хаотичне терминологије, та
ко и у погледу критеријума класификације индивидуалних права
и слобода. Настављајући излагања о деоби основних индивидуал
них права и слобода, овај аутор се нарочито задржава на теорији
која слободу дефинише као моћ која припада сваком појединцу, да
врши и да развија своју физичку, интелектуалну и моралну делат
ност, да држава ту не може поставити друга ограничења осим она
која су нужна да се заштити слобода свих. Када је реч о деоби при
родних права и слобода, Живановић чини поделу по критеријуму
садржине ових права (материјална добра) и према особености са
чињавајућих овлашћења у односу на особеност одговарајуће др
жавне правне дужности (формална добра). У материјалној деоби
13) Слободан Перовић, Слобода и природно право, Правни живот – часопис за правну тео
рију и праксу, број 1-2, Београд, 2008, стр. 47
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основних права овај аутор види три групе права: чисто лична или
основна у ужем смислу (урођена) или класична човечија права(
право на живот или егзистенцију, право на телесну целокупност,
право на личну слободу кретања, достојанство, право на слободу
савести и части, право на слободу вероисповести, право на слобо
ду науке, и друга сродна права); социјална и економска права (пра
во на рад и социјално осигурање, право индивидуалне својине, и
друга сродна права); политичка права (право на учешће и утицају у
државним пословима законодавства, управе и судства, спорно пра
во право на отпор, право на једнакост пред законом, право на сло
боду удруживања и окупљања, право на слободу збора и договора,
право на слободу штампе, и друга сродна права).14)
Дакле, уважавајући све досадашње дефиниције слобода се
може дефинисати као природно право човека да својим вољним
радњама врши избор садржине и начин своје делатности у разли
читим подручјима индивидуалног и заједничког живота, али тако
да, држећи се праведног закона и толеранције као израза културе
разума, не вређа исту и једнаку слободу других.
Из ове дефиниције произилазе следећи атрибути слободе:
слобода је природно право човека; слобода је израз достојанства
човека; слобода је самосвесно ограничена праведним законима,
одговорношћу и свеопштом толеранцијом; слобода је општи по
јам који подразумева поједине врсте слобода; слобода је еменент
демократске културе и правне државе; слобода је на непрестаном
путу остварења и неостварења.15)
Слободу је поред њеног дефинисања, још теже и реализова
ти. Првенствено то би значило укидање и свих извора друштвене
неједнакости, што је скоро немогуће јер сваки систем почива на
номиналној једнакости и практичној, веома потребној неједнако
сти. Грађанско друштво данас може прихватити само први смисао
слободе – политички – док би људски на неки начин, противуречио
принципима на којима почива ово друштво.16)Слобода се у полити
ци, дакле, користи само као врста оружја владавине.
Борба за демократска и слободна уређења у највећој мери је
била руковођена интересом за политичка права и слободе. Сматра
ло се да је у правом смислу речи слободно само оно друштво у ко
ме постоји висок степен политичких слобода. Може се закључити
да иако политичке слободе представљају нужан услов слободног
друштва никако нису његов довољан услов. Није само довољно
14) Исто, стр. 40 -51
15) Исто, стр. 58
16) Драгана Ћорић, Освајање слободе, Правни живот, Београд бр. 10/2007, стр. 933
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имати политичке слободе које подразумевају слободне и фер избо
ре, слободно удруживање грађана у партије и политичке организа
ције, осигуран приступ информацијама од јавног значаја, итд., да
би једно друштво било слободно. За такво друштво се може рећи
да је више или мање демократско јер прихвата основне постулате
демократије и демократског одлучивања али је дискутабилно да би
се у правом смислу могло рећи да је слободно.17)
Демократија се, дакле, мора посматрати као облик заједнич
ког живота у заједници који вреди само ако се неке политичке ли
бералне слободе, поред свих осталих слобода, активно користе,
ако те слободе сви грађани симетрично уживају и ако сви доприно
се њиховом даљем развоју. Треба да поново откријемо, у плурали
стичкој демократији, оне грађанске врлине које су нужне за личну
слободу у глобалној заједници18), а тај пут поновног откривања и
установљавања тих вредности јесте један од најзначајнијих дру
штвених процеса.
Према Хелду, ''демократија заслужује то име само уколико
грађани имају моћ и слободу да делају као грађани, ако могу да
уживају грађанска права која им омогућују демократско учешће''19)

ДОПРИНОС ОДРЕДАБА МЕЂУНАРОДНИХ 
ДОКУМЕНАТА ДЕФИНИСАЊУ СЛОБОДЕ
Поред уважавања појмовног одређења слободе многих по
знатих аутора, потребно је уважити и појам слободе која је дефи
нисана у нормативном опусу бројних међународних докумената
(декларација, повеља, конвенција, резолуција), а такође и уставних
одредби појединих земаља.
Француска Декларација права човека и грађанина (1789),
сматра се као родоначелник многих текстова из области права и
слобода који ће после ње доћи, све до савремених међународних
докумената.
Према Декларацији, људи се рађају и живе слободни и јед
наки у правима. Друштвене разлике могу бити засноване само на
заједничкој користи. Циљ сваког политичког удруживања је очу
вање природних и незастаривих права човека. Ова права су: сло
17) Исто, стр. 935
18) Clare I. Gaudeani, “In Pursuit of Global Civiec Virtues”, Liberal Education Vol, 77 No
3.1991, str. 14,
19) Dejvid Held, Демократија и глобални поредак, ‘’Филип Вишњић’’, Београд, 1997. стр.
47
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бода, својина, сигурност и отпор угњетавању. Нарочито се истиче
одредба Декларације којом се дефинише општа слобода. Према тој
одредби, слобода се састоји у могућности да се чини све оно што
не шкоди другоме: тако, вршење природних права сваког човека
нема граница осим оних које обезбеђују другим члановима дру
штва уживања ових истих права. Ове границе могу бити одређене
само законом. При томе, закон има право да забрани само радње
штетне по друштво, јер је закон израз опште воље. Све оно што ни
је забрањено законом не може бити спречено, а нико не може бити
принуђен да чини оно што он не наређује. Посебно су ту значајне
одредбе које штите људско достојанство, нарочито оно које се од
носи на кривичну процедуру, претпоставку невиности, а затим и
гаранција слободе мисли, говора и штампе, и то је, према Деклара
цији, једно од најдрагоценијих права човека. Сваки грађанин може,
дакле, слободно говорити, писати, штампати, с тим што одговара
за злоупотребу ове слободе у случајевима одређеним законом.
Што се тиче права својине, Декларација својину проглаша
ва за неприкосновено и свето право, и у том смислу, нико не може
бити лишен овог права, осим ако то очигледно не захтева закони
то утврђена јавна потреба, и под условом правичног и претходног
обештећења.
Када је реч о прокламованим слободама у уставном уређе
њу Србије у другој половини 19. века, треба нарочито поменути
Устав за Краљевину Србију из 1888. године, који је у европским
размерама прихватио идеје људских слобода и начела демократ
ског парламентаризма, због чега се у историјско-правној литера
тури сматра врхунцем развоја уставности 19. века. Многе његове
одредбе, управо у материји уставних слобода, представљају прете
чу савремених уставно-правних решења у овој области. Донесен
читав век после француске Декларације права човека и грађанина,
овај Устав, не само да је у многим одредбама репродуковао одред
бе Декларације које се односе на слободу и основна права, већ их је
прилагодио своме времену и простору и формулисао на начин који
је својствен савременим уставним и међународним документима.
Слобода је, како је већ речено, предмет регулисања бројних
међународних докумената донесених у оквиру Уједињених нација
и других међународних организација. Разуме се, ту на првом месту
долази Универзална декларација о правима човека из 1948. годи
не,20) која већ у својој уводној одредби исказује рационалну кон
цепцију природног права, а према којој: сва људска бића рађају
се слободна и једнака у достојанству и правима: она су обдарена
20) Др Љубомир Стајић – Др Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар,
Београд, 2007, стр. 94-97
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разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу
братства; свако има право на живот, слободу и безбедност лично
сти. Поред ових основних природних права човека, Декларација
предвиђа и друга права која се, према савременој терминологији,
називају “политичким и грађанским правима“. То су право на сло
боду мисли, савести и вероисповести, право на слободу мирног
збора и удруживања, право на слободу кретања и избора станова
ња у границама поједине државе и право напуштања сваке земље,
укључујући своју властиту, и враћање у своју земљу, право азила
од прогањања, право на једно држављанство.
Декларација, затим, прокламује: право на правни субјекти
витет; право на једнакост пред законом и на подједнаку заштиту
закона; право на једнакост у достојанству и правима; право на пра
вично и јавно суђење; право на претпоставку невиности док се не
утврди кривица; право на легалитет у кривичном поступку.
После овога, Декларација предвиђа и читав низ социјалних
права, као и оних која произилази из рада. То су: право на рад, пра
во на социјално осигурање, слободан избор запослења и задово
љавајуће услове рада, право на једнаку плату за једнак рад, право
ступања у синдикат, право на школовање, право на стандард који
гарантује здравље и благостање, право учешћа у културном живо
ту заједнице, право на заштиту ауторског права, право на склапање
брака и оснивање породице. Декларација посебно предвиђа право
свакога да поседује имовину, сам или у заједници с другима, и да
нико не сме бити самовољно лишен своје имовине.
Као што се види Декларација је обухватила читав зборник
права из области политичких и грађанских слобода, као и из обла
сти економских, социјалних и културних права. Конвенције и дру
га одговарајућа међународна документа која су, из ове области, ка
сније донесена, само су прецизирале и даље регулисале ова права.
Отуда, за ову Декларацију може се рећи да представља извор из
кога су произашла многа универзална и регионална међународна
документа која регулишу широку област слобода и људских права
уопште.
Међународни пакт о грађанским и политичким правима из
1966. предвиђа да сви народи имају право на самоопредељење и на
основу овога права они слободно одређују свој политички положај
и слободно спроводе свој привредни, друштвени и културни раз
вој. Иначе, Пакт ближе одређује право на живот и право на слободу
и личну безбедност, право на слободу кретања, право на слободу
мишљења, савести и вероисповести, право слободног удружива
ња, право учествовања у вођењу јавних послова, као и друга права
сродна поменутим.
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Међународни пакт о економским, социјалним и културним
правима из 1966. полазећи од основних одредби Универзалне де
кларације о правила човека из 1948. године, ближе одредио и регу
лисао читаву целину ових права. Признајући да ова права произи
лазе из урођеног достојанства људске личности. Пакт је предвидео
право на рад које подразумева право сваког лица да добије могућ
ност да обезбеди себи средства за живот слободно изабраним и
прихваћеним радом. Иначе, Пакт репродукује и даље прецизира
она права која су предвиђена Универзалном декларацијом о прави
ма човека из 1948, а која се односе на сферу економских, социјал
них и културних права.21)
Европска конвенција о заштити људских права и основних
слобода из 1950. потврђује своју дубоку веру у оне основне слобо
де које су темељ правде и мира у свету и које се најбоље одржавају
стварном политичком демократијом, с једне стране, и заједничким
схватањем и поштовањем људских права од којих оне зависе, с
друге стране. Конвенција најпре регулише право на живот, а затим
предвиђа да нико не може бити подвргнут мучењу или нечовечном
или понижавајућем поступању или кажњавању. У том смислу је и
одредба према којој се нико не може држати у ропству или ропском
положају. Право на слободу и безбедност личности подразумева
да нико не може бити лишен слободе, осим у случајевима пред
виђених законом. Свако коме су повређена ова права као и слобо
де предвиђене у овој Конвенцију, има право на делотворан правни
лек пред националним властима, без обзира јесу ли повреду извр
шила лица која су поступала у службеном својству. Ради заштите
људских права Конвенцијом је установљен Европски суд за људска
права који ради као стални орган. Допунским протоколима уз ову
Конвенцију прецизирана је нарочито својинска слобода, слобода
кретања, укидање смртне казне, загарантоване су слободе у обла
сти кривичне процедуре. У ствари, и ова Конвенција репродукује
основне слободе које је прокламовала Универзална декларација о
правима човека из 1948. године.
Повеља о основним правима Европске уније из 2000. групи
ше предвиђена људска права у шест групација, и то: достојанство,
слободе, једнакост, солидарност, право грађанства, правда. Повеља
репродукује извесне одредбе из Универзалне декларације о прави
ла човека (1948) и Европске конвенције о заштити људских права
и основних слобода (1950), прилагођавајући их циљевима Уније.
Тако, Повеља предвиђа различите врсте слобода као што су: право
21) Исто, стр. 56
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на слободу и безбедност; поштовање приватног и породичног жи
вота; заштита података личне природе; право на брак и оснивање
породице; слобода мишљења, савести и вероисповести што укљу
чује и слободу промене вере или уверења; слобода изражавања и
информисања; слобода окупљања и удруживања; слобода уметно
сти и науке; право на образовање; професионалне слободе и право
на рад; слобода предузетништва и право власништва; право азила;
заштита у случајевима удаљавања, протеривања и екстрадиције,
што подразумева да су забрањена колективна протеривања. Пове
ља предвиђа и друга права и слободе које су сродне поменутим
правима и слободама.
Устав Републике Србије из 2006. садржи бројне одредбе ко
јима се регулишу различите врсте слобода поштујући своју тради
цију као и ратификоване међународне конвенције и општеприхва
ћена правила међународног права. Може се рећи да овај Устав у
том смислу садржи, како по квалитету и по квантитету, већи број
одредби у поређењу са неким другим уставним актима компара
тивног права. Тако, овај Устав, после уводних одредби о владавини
права, посвећује људским правима и слободама читав други део
који садржи преко 60 одредби (чл. 18 до чл. 81) којима се најпре
искажу основна начела основних и мањинских права и слобода,
а затим читав низ традиционалних слобода, достојанства и сло
боде личности у различитим подручјима, све до одредбе посвеће
не развијању духа толеранције у овој области права. Када је реч о
основним егзистенцијалним слободама, Устав полази од става да
је људско достојанство неприкосновено и да су сви дужни да га
поштују и штите. Затим следе бројне одредбе о праву на слободу
у различитим областима, које у ствари, сходно традицији српске
уставности, репродукују одговарајуће одредбе међународних до
кумената универзалног и регионалног карактера. 22)
Разматрањем појма слободе у филозофском и правно-фило
зофском смислу, као и нормативном изразу међународног и нацио
налног законодавства, као први закључак се намеће да је у питању
једна од основних установа сваког индивидуалитета и сваке дру
штвености.
Бројне врсте слобода и многе дефиниције које се простиру,
не само на подручју права и правне науке, већ и на широком пољу
филозофије, психологије, аксиологије, економије, морала, култу
ре и опште цивилизације-говоре о хоризонту и читавом мозаику
слобода у коме се човек лакше сналази него што својим допри
22) Устав Републике Србије, Јавно предузеће, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 16-42
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носом тај букет слобода може да обогати. Да би се слобода као
универзална људска вредност мора постојати пет нужних услова
за слободу:23) Прво. Онтолошки услови слободе неког субјекта је
објективно постојање више могућности, алтернатива у датој си
туацији, између којих тај субјект може да бира и својом делатно
шћу једну од њих преведе у стварност. Ако су све могућности сем
једне искључене, може се имати само илузија слободе. Оквир тих
објективних могућности чини онтолошку основу људске слободе.
Закони су ограничавајући чиниоци слободе, док су друштвене ин
ституције предуслов одговорне слободе, али и чинилац њеног ре
дуковања. Држава и партије су као отуђени центри политичке мо
ћи историјски потврђени чиниоци политичке неслободе више него
упоришта слободе, па је неопходно конституисање нових, демо
кратских центара политичке моћи, непосредно одговорних бира
чима, који елиминишу партије као моћне артифицијелне препреке
људској слободи. Све у свему, када је реч о оквирима могућности,
пажњу увек треба обратити на две ствари; прво, постоје бројне ин
ституције које, привидно проширују, а стварно ограничавају поље
могућности, и друго, алтернативе морају бити не само формално,
него и фактички отворене.
Други услов је свест о постојећим отвореним могућности
ма. Свест о реалним алтернативама је психолошки услов слободе.
Ако оне нису доведене до свести и схваћене као алтернативе међу
којима се може бирати, оне ће као могућности бити пропуштене.
Знање о могућностима треба ставити у контекст ширих целина ко
је ће им дати смисао. При том знање се не поклапа потпуно са све
шћу услед недостатка информације. Критичка самосвест се јавља
као блокатор опција које су у супротности са скалом вредности и
тренутним циљевима субјекта. Затим, лимитирајући чинилац је и
замагљеност граница поља објективних могућности. Између оног
што је сигурно могуће и оног што је сигурно немогуће постоји
увек, мање или веће, подручје неодређености. Зато је нужно пре
познати и чиниоце које дефинитивно одређују оквир могућности
једне особе: филозофију живљења, (блиска phronesis), карактер и
његове промене, ирационална веровања, страсти и афекте. Нарав
но, погрешно је притом мислити да сви људи имају било какву фи
лозофију живљења, а и кад је имају већина је за хедонизам, а не
хуманизам или, нпр. стоицизам. Уз то, неопходно је желети истину,
имати вољу за слободу, вољу за стваралачку моћ и обзир према
другима.
23) Драган Симеуновић, Слобода, Есеј о књизи Михаила Марковића, Слобода и пракса,
Српска политичка мисао, Београд, бр. 3-4/1997, стр. 177-180
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Следећи услов слободе је аутономни избор. Избор међу мо
гућностима мора бити учињен на основу начела и критеријума, ко
је је субјект сам себи прописао или које је од других прихватио
критичком рефлексијом. Након одређивања појма аутономности
и критичког разликовања аутономије од хетерономије, аномије,
аутархије, и хетерархије неопходно је расплитање замршених ве
за аутономности са рационалношћу и моралношћу избора да би
се утврдило како минимални појам аутономности не мора имати
одлике ни рационалности ни морала, али и то да се на вишим ни
воим
 а аутономности она увек прожима и са рационалношћу и са
моралом.
Четврти неопходан услов слободе је делатност по ауто
номном избору. Слобода воље мора бити праћена слободом дела
ња. Човек мора практично поступати на основу аутономног избо
ра, иначе ће бити неслободан, слаб човек (akrates) који изневерава
свој сопствени избор. У образлагању овог услова слободе логично
се стиже до решења једног од традиционалних псеудопроблема ко
ји је настао из једне од највећих конфузија у историји филозофи
је, налазећи суштинску разлику између самоодређене и узроковане
делатности при разматрању субјективних чинилаца који детерми
нишу остварење избора. Корелат слободне делатности је одговор
ност за оно што чинимо речју и делом. Слобода речи има границе
баш као и слобода делања у ненарушавању слободе и неизазивању
угрожености другог. За слободну делатност постоји одговорност,
али морална није увек и правна.
Последњи, али с осталим једнако важан услов слободне де
латности је одсуство принуде и контрола над околином. Суштина
слободе није у одсуству принуде и одсуству препрека остварењу
циљева, како то иначе сматрају многи у филозофији. Слобода је
моћ, испољена и као довољан степен контроле над околином да
се могу савладати препреке остварењу свог аутономно изабраног
циља.
Будући да постоји разликовање различитих нивоа слободе,
дозвољава се да под одређеним условима и неиспуњеност неког од
побројаних, односно потпуна испуњеност бар једног од ових пет
услова, ипак упућује на постојање слободе, али само као делимич
не, односно непотпуне. Тек потпуна испуњеност свих наведених
услова омогућује умну слободу која је слобода не само у смислу
одређеног духовног стања, већ и у смислу практичког стварала
штва.
Без сумње, такав појам слободе има нормативан карактер
јер је изведен као појединачни или друштвени идеал, мада не као
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идеал у шелеровском смислу вредности по себи, или у неком тран
сценденталном смислу.
Сходно основама установљавају се и три различита зна
чења борбе за слободу, а тиме и трагичног у борби за слободу:
трагично као обесмишљавање првобитног пројекта услед дејства
спољашњих сила (нужности и случаја); трагично као уништење
индивидуалне егзистенције и свих појединачних пројеката борбе
за слободу (смрт), и трагичност посебности у борби за слободу (
посебно добро против другог посебног добра и индивидуалност
трагичара).
Хуманистички заснована идеја узвишености афирмише жи
вот, а не смрт у ангажованости за слободу, правду и друге универ
залне вредности стављањем тежишта на етичку димензију живота
и стваралаштва. 24)
Борба за слободу има различите фазе; само једна од њих мо
же имати трагични карактер и само она омогућује личности да се
понаша на начин у коме има лепоте и узвишености. У првој при
премној фази човек који, пре свега, хоће да буде слободан не само
да долази до свести о датим отвореним, објективним могућности
ма, већ улаже мисаони и вољни напор да тај бивствујући оквир
могућности прошири. Ово је прелиминарна фаза у којој критичка
рефлексија открива границе наше делатности и пројектује шта се
реално може променити у ситуацији и у нама, што би отворило
нове могућности. Друга фаза је унутрашња борба против аутори
тета (против хетерономије) - а за аутономни избор циљева. Сле
дећа фаза је борба за сопствену унутрашњу доследност, и за по
нашање у складу с прихваћеним циљевима, за предузимање свих
оних практичних корака који морају следити ако смо своје циљеве
и пројекте прихватили истински, аутентично, без ''лажне вере'', без
рационализације. То је борба с акратесом у себи, с човеком слабе,
непостојане воље, који не живи своју филозофију, који зна шта би
требало да чини, али нема снаге да то и учини.
Најзад, улазимо у ону фазу борбе за слободу у којој практич
ки делујемо и сударамо се с већим или мањим, а често и несавла
дивим, отпором спољашњих сила. То је она фаза у којој слободан
човек може постати трагични јунак, али се управо у процесу стра
дања може испољити као узвишена личност.25)
24) Исто,
25) Михаил о Марковић, Слобода и пракса, Завод за уџбенике и наставан средства, Београд,
1997, стр. 326-327
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Radoslav Gacinovic
FREEDOM AS A UNIVERSAL VALUE
Summary
In this article author defined the notion of freedom from a philosophical-legal aspect and analyzed the most significant domestic and
international legal acts dealing with the problematics of human freedom and freedomi n general sense as a universal value. Taking into
consideration the interdisciplinary approach to the issue in question, it
is possible to define freedom as a natural right of a human being to arbitrarily select the content and way of his/her activity in different areas of
individual and communal life by respecting rightful law and tolerance
as an expression of the culture of ratio, not harming the same and equal
freedom of others.
Key Words: freedom, human being, law, politics, philosophy, sociology, human rights
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СМИСАО ПОЛИТИЧКОГ 
И НОВИ ПОЧЕЦИ КОД ХАНЕ АРЕНТ
Резиме
У овом чланку аутор аргументише у прилог специфичности
политичко-филозофског пројекта Хане Арент као особене синте
зе античког и модерног искуства политичког које образује идеју
о praxis-у као слободном делању. Веза између zoon politikon-а и
zoon logon echon-а код Арент остварује се кроз форме “бивања-за
једно” у јавној сфери, где се истовремено успостављају политич
ки субјективитет и политичка заједница. Реч је о кретању које се
првенствено одвија у димензији “будућности садашњости” у којој
се идеја “нових почетака” појављује као конститутивна за услов
могућности политичког. На тај начин, основна карактеристика по
литичког проналази се у започињању као одговорању на догађаје.
Кључне речи: политичко, политичка филозофија, плурализам, интерсу
бјективност, моћ, нови почеци, будућност садашњости,
догађај, непредвидљивост, слобода.

PRAXIS И ПОЉЕ ПОЛИТИЧКОГ
Иако је начин писања Хане Арент, као и опсег и ширина тема
којима се бавила, у највећем броју случаја и углавном оправдано
карактерисано обележјем дисперзивности, специфична повеза
ност између њених главних дела, попут The Human Condition, On
Revolution, Between Past and Future, Crisis of the Republic и The Ori
gins of Totalitarianism, сведочи о различитим, најчешће индирект
ним начинима излагања одређених појмова у оквиру јединственог
теоријског пројекта. То значи да је већи део дела Хане Арент могу
ће сагледати као рефлексију и анализу појединих историјско-поли
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тичких и политичко-филозофских тема у одређеним контекстима,
али при томе имајући на уму смисао њихове унутрашње везе. На
тај начин, осврт попут анализе француске и америчке револуци
је (On Revolution), или покушај да се препозна и разоткрије осо
беност тоталитаризма као структурно супротстављеног praxis-у
(The Origins of Totalitarianism, Vita Activa - The Human Condition),
потребно је сагледати управо као настојања да се са различитих
аспеката одговори на одлучујуће питање - шта конституише поље
политичког.
У битном смислу, поље политичког код Хане Арент предста
вља и образује се као поље praxis-а, као слободног простора људ
ске делатности чији врховни циљ је управо афирмација слободе
- као истовремено универзалне и прве вредности и главног обе
лежја политичког деловања. Већ сама чињеница да је овај облик
безмало нераскидиве појмовне синтезе на делу у одговору на глав
но питање Хане Арент упућује на то да је полазиште за њено раз
умевање политичког потребно пре свега сагледати као теоријски
захтев, усмерен на преиспитивање основних категорија политичке
теорије, и у том смислу изградње особене политичке филозофије.
Овај теоријски захтев1), у којем се разумевање појављује као
први и кључни политичко-теоријски рефлекс, саздан је и функци
онише на напетости и мисаоној тензији између античке и модер
не мисли, тј. својеврсне обнове аристотеловског модела политичке
филозофије кроз који се утемељује веза zoon politikon и zoon logon
echon, и чињенице да се ова врста „сусрета“ одиграва на битно мо
дерној агори. За Арент то пре свега значи разумевање контигентно
сти политичког субјекта у његовом делању и потрази за слободом,
управо у смислу у којем се политичко успоставља и настаје у кон
структивном сусрету сократско-аристотеловског момента исказа
ног у ставу “Буди оно што јеси!” и макијавелијевског преокрета
који гласи “Постани оно што јеси!”. Напетост и привидна непо
мирљивост ова два момента, кроз коју се парадигматично ослика
ва целокупна политичка онтологија античког и модерног схвата
ња политике чини срж и отвара простор за изградњу јединствене
интерпретације политике Хане Арент, артикулисане у увиду да је
неопходно сагледати начин на који аристотеловски zoon politikon
1)

У том смислу Хана Арент пише: “ I admit that I am, certainly, primarily interested in under
standing. That is completely true. I accept that they are others, which are primarily interested
in doing something. I am not. I can live and not do anything. However, I cannot live if I do not
try to understand what is going on.” “On Hannah Arendt”, in M.A. Hill ed, Hannah Arendt:
The Recovery of the Public World, p. 303. Такође, поменимо да је управо ова специфична
позиција рефлексије, праћена неопх одном теоријском дистанцом, разлог за пречесто
неразумевање њеног есеја Eichmann in Jerusalim - Report on the banality of Evil.
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делује у пољу контигентности као и у пољу сусрета са другошћу,
која се јавља као “фундаментално конститутивна” за властити чин
самостварања.
Ова посебност приступа Хане Арент из методолошке равни
рефлектује се у садржајну раван у којој, дакле, није реч ни о не
критичким прихватању античке традиције ни о ad hoc скоку у мо
дерни или постмодерни (Villa 1996) приступ иако су и ти момент
присутни, већ најпре о новом политичком одговору на питање о
политичком, који се мери критеријумом имплементације теориј
ских парадигми у конкретној историјско-политичкој пракси. Стога
је неортодоксни и јединствени пројект Хане Арент готово немогу
ће подвести под оквире уобичајене класификације у политичким
наукама и политичкој филозофији, обзиром да је у њеном делу пре
свега реч о теоријском захтеву за (новом) рефлексијом појмова и
искустава слободе, револуције, моћи, ауторитета, историје и на
сиља – као поља “људске ситуације” (vita activa) у којем се раз
открива смисао praxis-а и политичког као слободе. Praxis као са
мостварање и самопостајање, попут уметности којом се појављује
људско делање за Арент је једина могућност остварења људске
слободе, делање грађанина у републици који се сопственим поста
јањем кроз praxis и активну партиципацију потврђује као грађа
нин, истовремено афирмишући свој особени људски потенцијал
као zoon politikon.2)
Делање као praxis, у том смислу, за Хану Арент означава је
дину активност која се одиграва непосредно између људи, у одно
су “лицем-у-лице” као догађају који се пре свега збива кроз језик
и на тај начин одговара “људском стању” плурализма.3) Постајање
кроз praxis стога истовремено упућује не само на препознавање
и одношење спрам “другости” већ управо као такво на процес у
којем индивидуалност постаје, остварујући свој особени људски
потенцијал, у овом сусрету којим се констиутише политичко као
слобода. Отуд главно начело политике за Хану Арент гласи: “Rai
son d’etre политике је слободе, а њено поље искуства је делање.”4)
У том смислу, различити облици неслободе о којима у разним при
ликама Арент расправља - од насиља тоталитаризма, техника до
минације, преко ширења конзумеризма у масовним друштвима до
колонијалног империјализма – на различите начине представља
2)

Без сумње, мноштво врло проблематичних консеквенци извире из начина на који Арент
преузима разлику између oikos-а и polis-а и даљих разлика између приватног и јавног а
затим између друштвеног и политичког, што је међутим, предмет посебног истражива
ња. Опширније видети Арендт, Х. Vita Activa (The Human Condition), pp. 3-25.

3)

Arendt, H. The Human Condition, стр.7.

4)

Arendt, H. Between Past and Future, стр.146.
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ју негацију и уништење praxis-а као слободне људске делатности
која сопствену сврху има у себи а карактерисана је дијалошком
структуром која истовремено функционише као медиј појаве (по
литичке) субјективности и признања другог. То је кретање у којем,
као у једном чину, настају политички субјективитет и политичка
заједница, где се praxis остварује кроз облике “бивања-заједно”
(“being-together”), које стога последично открива не само дубоку
иманентну везу индивидуалности и заједнице већ и однос међу
собне зависности између самостварања и интерсубјективности као
par excellence артикулације догађања политичког. “Бивање-зајед
но”, дакле, појављује се као остваривање људског потенцијала (као
потенцијала људскости), у форми једнакости (isonomia) и активне
партиципације, а одиграва се у временској димензији “будућности
садашњости” кроз слободно делање. Обзиром, наиме, да Хана
Арент, следећи у томе Хајдегера, одбацује бинарне опозиције из
међу есенције и егзистенције и појаве и стварности, истовремено
инсистира на времену политичког као постајања слободе, praxis
хуманизам о којем говори смешта се у раван “будућности сада
шњости” као простора дијалога. Политика као догађање praxis-а
тако се појављује као мера остварења целокупне хуманости у мно
штву аспеката језика, моралности, културе и читавог поља значе
ња и улоге ових феномена у настајању заједнице.
Али, ако је сасвим извесно да Арент у разумевању смисла
политичког и услова догађања политике одбацује сваки натурали
зам, као и категорију “живота” (антиципирајући знатно раније, на
тај начин, неке од одлучујућих савремених критика биополитике
као политизације живота), истовремено одбацујући и категорију
“рада” и “друштвеног питања” (темељна разлика између “social”
и “political”), поставља се питање није ли, међутим, смисао поли
тичког одвећ проширен на простор етике, науке и културе? Ово
је обрнуто питање од чувеног питања Мери Мекарти (Mary McCarthy), које је гласило да ако се “друштвена питања” искључе из
политичке арене онда ништа не остаје од политичког тј. не види се
се на шта би се “дијалог” уопште односио.
Напротив, praxis као самостварање, као производња новог,
односи се на целокупан простор потенцијалности људског света
која се остварује у сусрету “лицем-у-лице”, на постајање хумани
тета у мноштвености различитих аспеката као стварање “људског
простора слободе” у историји5), кроз темпоралност која као “поста
5)

“Анти-метафизичка” концепција историје Хане Арент у овом смислу може се довести
у везу са Бењаминовим (Walter Benjamin) схватањем, према којем је писање историје
једино могуће у форми модела тј. на начин “отварања” континуума историје за разуме
вање дисконтинуит ета.
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јање бића” упућује на начин на који је Арент одредила мисао – као
догађај између прошлости и будућности. А ако тај простор делу
је одвећ широко, ако се повремено чини да поље политичког код
Арент сеже све до културе, теорије и етике, те да се у том смислу
одиграва једна другачија “деполитизација политике”, потребно је
имати у виду да Арент заправо увек говори о условима могућности
политичког, да је предмет њеног интересовања могућност полити
ке, у смислу у којем је превасходно реч о врсти формалне анализе
и конституисању vita activa.
Ово има неколико важних консеквенци. Прво, чини се да од
нос између теорије и праксе код Хане Арент не одговара сасвим
њеном честом инсистирању на раздвојености ових подручја6):
услови могућности политичког и стварање политичког неодољиво
у структурном смислу личе управо на “догађање мишљења”, и то
не само у димензији и разумевању темпоралности већ и у битнијем
смислу да се као услов и истовремено догађање политичког поја
вљује тотална слобода као чиста делатност. Појам “чисте делат
ности” код Хане Арент извире из Хајдегеровог појма ursprunglich,
а у ширем контексту такође стоји у вези са Хусерловом и Хајдеге
ровом феноменолошком методологијом као примена Zu den Sachen
Selbst (повратак самим стварима) на сферу практичног и политич
ког.
Шта ово значи за смисао и остварење политичког? С једне
стране, свакако да упућује на моменат да је веза теор ије и праксе
много дубља, управо у смислу у којем у делу Crisis of The Republic
Арент саопштава да теорија може да буде инструктивна за праксу
тако што осветљава принципе људског удруживања (human asso
ciation), као и да може инспирисати политику критиком kritikom
status quo-a.7) У исто време, на другом месту у делу Between Past
and Future Арент подсећа да важи и вице верса тј. да само мишље
ње извире из живих искустава и мора остати доследно њима.8) У
значајној мери, начин на који Хана Арент разумева овај однос из
6)

Овај закључак произилази не само из појединих фрагмената и импликација за појам
политичког код Хане Арент, већ и када се следе бројни коментари из њеног дела. На
конференцији 1972. године, након првобитног порицања да теорија може имати дирек
тан утицај на политичко деловање и оштрог одбацивања предлога да њена сопствена
теорија може подучити политичке активисте, у одговору на Гернштајново (Gernstein)
питање, Арент је изјавила: ““I would instruct you. I think that you should be instructed when
you sit together with your peers around a table and exchange opinions. And then, somehow,
out of this, should come an instruction: not for you personally, but of how the group should
act.” (kurziv B. K.) Videti Hill, M.A. ed. Hannah Arendt – The Recovery of The Public World,
стр. 136-140.

7)

Arendt, H. Crisis of The Republic, стр. 206.

8)

Arendt, H. Between Past and Future, стр. 14.
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ложен је и у њеним предавањима о Кантовој политичкој филозо
фији (Lectures on Kant’s Political Philosophy), где се разматра који
појмови и делатности не би плурализам редуковали на монизам, те
би у том смислу били адекватни за мишљење политичког. Арент
истиче да ни мишљење ни хтење per se не могу обезбедити утеме
љење политичког, обзиром да се оба “одвијају у самоћи” тј. превас
ходно се тичу самоодноса субјекта према себи, у ствари мишљења
или сопствених одлука, те као такви не одговарају политици. Из
овога би произилазила интерпретација да је филозофија код Хане
Арент, као и целокупно поље рационалности постављено заправо
потпуно изван јавне сфере (као сфере политичког), у одлучујућој
дистанци спрам praxis-а.
Арент се, међутим, окреће Кантовој трећој критици и моћи
суђења, излажући могућност да се управо у одређеним аспектима
моћи суђења може пронаћи темељ за “политику плурализма”. Ва
жно је имати у виду да оно што је најпре од интереса за Арент овде
је Кантово главно одређење моћи суђења као мишљења појединач
ности у општости. Штавише, ствар је у томе да се комуникација
и дијалог стварају управо на таквој основи, тј. друштвеност људи,
интерсубјективност појављује се као услов могућности функцио
нисања моћи суђења, као што се и обратно моћ суђења јавља као
могућност остварења политичке заједнице. Чим је моћ суђења на
делу, човек се појављује као припадник заједнице, а моћ суђења,
истиче Арент, јавља се као могућност да се ствари виде не само из
сопствене перспективе већ перспективе свих присутних (all those
who happen to be present). Момент контигентности, који је од одлу
чујућег значаја за историјску анализу политичког код Арент (The
Human Condition, On Revolution), овде се доводи у везу са моћи су
ђења и сфером dia-logosa.
Али политичко као делатност “моћи суђења” стоји у вези са
мишљењем и на још један начин. Када се, примера ради, разматра
појам пријатељства (philia), који код Хане Арент има важну улогу
и односи се управо на питање заједнице, као репрезентативни мо
дел praxis-а у којем је успостављена једнакост између различитих
индивидуалности, ова веза излази на видело на најјаснији начин.
Јер карактеристика пријатељства није само разумевање света “дру
гог” као парадигматични моменат политичког, већ и други моменат
да је само онај који је већ претходно развио “дијалог са собом”
као самооднос, способан да буде пријатељ другом. У Изворима То
талитаризма Арент пише да је дијалог са собом, као “два-у-је
дан”, стоји у вези са светом и другима, који су увек представљени
у “другом Ја” и да “сама афирмација мог идентитета у потпуности
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зависи од других”. Догађање знања управо у пољу политичког,
као начина стварања и конституисања praxis-а, кроз међусобни од
нос zoon politikon-а и zoon logon echon-а, на тај начин најад
 екват
није демонстрира на који начин је Хана Арент намеравала да арти
кулише превазилажење јаза између филозофије и политике, што је
требало бити предмет трећег и последњег дела The Life of the Mind
који нажалост никада није довршила.
9)

МОЋ КАО ПОЛИТИЧКО - БУДУЋНОСТ
КАО ДОГАЂАЊЕ ПОЛИТИКЕ
Сасвим извесно, из овог недореченог, нејасног и амбива
лентног односа политике и филозофије (који остаје без коначног
одговора), произашло је понешто од одлучујућих одредби за сми
сао политичког. Политика за Хану Арент појављује се као место
мноштвености, рационалности и интерсубјективности. Појам
политичког ума и политичке субјективности код Арент носи обе
лежја слободе и плурализма, конституишући се кроз идеју актив
ног грађанства чијом партиципацијом, дебатама и дијалогом се
формира политичка заједница. Управо таква политика је моћ, су
протстављена сваком насиљу. Увођењем појма моћи као непосред
но супротстављеног појму насиља, Арент упућује на моћ грађана
као суштину политичког, на моћ комуникације и интерсубјектив
ности, на моћ заједнице и изнад свега моћ дијалога јер “насиље је
неспособно да говори.”10)
Овако схваћена моћ, као моћ јавности и слободе, за Арент
је моћ “делања да, у разлици спрам обичног понашања, раскине
са оним што би по аутоматизму следило и стога било предвидљи
во.”11) Супротно “аутоматским процесима” који доводе увек до
“стагнације”, деловање садржи моменат људског стварања из сло
боде (What is freedom?). На овај начин, политичко као моћ предста
вља сам чин започињања, као стварање и могућност да учини при
сутним и постојећим оно што је одсутно, као слобода да се призове
у постојање оно што претходно није егзистирало. Али Хана Арент
изричито наводи да се ова врста догађања, имаментно “политичког
догађања”, не би требала разумети као “револуционарни чин” тј.
да је “карактеристика људског деловања да увек започиње нешто
9)

Arendt, H. The Origins of Totalitarianism, стр. 484.

10) Arendt, H. On Revolution, стр. 154.
11) Arendt, H. On Revolution, стр. 42.
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ново, али то не значи да је икада дозвољено да се започиње ab ovo,
да се ствара ex nihilo”,12) што у битном смислу искључује анархи
стичко-револуционарне интерпретације њеног дела.13)
“Догађање политике” код Арент у том смислу појављује се
као специфична синтеза која 1) открива „ко“ смо, нашу несводиву
јединственост кроз говор и деловање 2) затим као уживање у зајед
ничкој делатности једнаких и започињању нечег новог што упућу
је на 3) људску изврсност и величину. Моћ као политичко тако се
битно односи и спрам старогрчке isonomia и римског civitas који се
нису састојали у “слеђењу заповести” већ слободном делању, не у
ауторитету већ у убеђивању14) на којем инсистира Арент. Јер бити
грађанин, као “први међу једнакима”, подразумева управо субјек
тивитет слободног делања на основу којег се успоставља политич
ка заједница.
“Догађањем политике” артикулишу се специфичности поли
тичког субјективитета, односа међу различитим субјективитетима,
снага убеђивања и аргумената и простор слободе као особеност
људског “бивања-у-свету”. Моћ као моћ комуникативног делања
односи се на истовремено излагање сопственог става и могућност
препознавања и разумевања ставова других, из чега се рађа идеја
о заједници света који се ствара. У овом контексту, идеја политич
ког код Хане Арент стоји у битној унутрашњој вези са јавном рас
правом и упућује на познати Хабермасов појам “комуникативног
делања”.15) Језичка структура делања, наиме, баш као и инсисти
рање на важности и улози “јавне сфере”, у битној мери ствар су
рационалности – али и воље – јер Арент истиче да су за политичко
делање као “манифестацију принципа” (“manifestation of principles
”) неопходна оба.16)
12) Arendt, H. Crisis of The Republic, стр. 5.
13) Видети нпр. Herzog, A. „Political Itineraries and Anarchic Cosmopolitism in the Thought of
Hannah Arendt“, Inquiry 47, February, 20-41., 2004
14) “Убеђивање” Арент оштро супротставља “дијалектици”, што је у непосредној вези са
њеном целокупном критиком Модерне која Хегела некад исувише везује са Маркса.
Једна од битних недоследности Хане Арент у овом смислу управо се састоји у непре
познавању колико њен појам “слободног делања” садржи неке од битних одредби које
произилазе из ове традиције, иако свакако не морају нужно бити одређене дијалекти
ком.
15) Шире разматрање односа између Хане Арент и Хабермаса по овом питању предмет је
другог истраживања. Упркос битним разликама, као и Хабермасовој критици начина
на који је комуникативно делање одређено код Арент (опширније видети Хаберас, Ј.
“Комуникативни појам моћи”, Заточеници зла: Завештање Хане Арент, стр. 258-264),
чини се да основна Хабермасова критика – према којој код Арент рационалност поли
тичког дискурса није довољно наглашена - остаје недовољно утемељена.
16) Arendt, H. Between Past and Future, стр. 152.
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На тај начин, важност везе zoon logon echon i zoon politikon 17)
за убеђивање, које се одвија кроз процес аргументације, за критич
ко мишљење али и “започињање новог” приказано је као “уметност
политичког” у супротности спрам тоталитаризма и сваког облика
насиља. Делање као слобода тако је готово немогуће раздвојити
од “јавне употребе ума” као излагањем става с циљем да се други
убеде18), управо у смислу у којем Арент пише да се “критичар на
лази у сваком делатнику”.19) С друге стране, свакако је неоспорно
да Хана Арент инсистира да се “мишљења” која се износе у јавном
као политичком простору нису у потпуности и искључиво ствар
рационалности (што и јесте једна од битних разлика политике и
филозофије), већ у себе на различите начине укључују “појединач
ности у општости”, имагинацију као саставни део “започињања
новог” и остваривања простора “будућности садашњости” које се
увек креће “између прошлости и будућности”. Основни разлог, ме
ђутим, због којег не може доћи до потпуног изједначења између
рационалности и политичког деловања – и то је главни аргумент
Хане Арент – састоји се у чињеници да политика у битном сми
слу има посла са “непредвидљивим”, да се политичко превасходно
односи на “догађаје” и да се (што је кључни моменат на основу
којег Арент критикује Хобса) са политичким не може “рачунати” у
смислу инструменталног разума и производње у смислу политике
као технике.
Непредвидљивост догађаја, интерсубјективност, плурали
зам20) и слобода на тај начин појављују се као одлучујући моменти
за конституисање политичке заједнице и политичког субјективите
та. То су моменти који чине да се политичко схвати као моћ, моћ
као непрестано стварање и постајање и као константно мишљење
догађаја. Најбитнија веза, у том смислу, управо је веза између ми
сли и догађаја и политике и простора могућег у времену будућно
сти садашњости.
17) Ibid. стр. 23-25, 63-65 и 93-97.
18) Arendt, H. Lectures on Kant’s Political Philosophy, стр. 38-42.
19) Ibid.стр. 63.
20) Плурализам је један од разлог зашто Арент устаје против идеје о “светској држави”
која би за њу у том смислу представљала крај политике. (Видети: Arendt, H. Men in dark
times, San Diego, New York, London, Haracourt Brace Jovanovich, 1968 стр. 82.) Критика
светске државе Хане Арент заснована је на политичким појмовима плуралности, мно
штва, различитости, али такође и граница, територијалних и политичких.
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“НОВИ ПОЧЕЦИ” КАО ОДГОВОРИ НА ДОГАЂАЈЕ
Идеја “нових почетака” (new beginnings) код Хане Арент по
јављује се као специфичан дискурс који не говори о нужности ра
дикалних промена у револуционарном смислу, иако се овај утисак
може стећи у фокусирању на чињеницу колико је Арент критична
према појму власти (руле)21) као таквом. Смисао, наиме, у којем се
развија ова идеја у непосредној је вези са интерпретацијом поли
тичког, унутрашњој структури политичког и разумевању феноме
на политике и услова њених могућности, због чега су дела Хане
Арент важна за савремену политичку мисао. Међутим, због чега је
идеја нових почетака од тако пресудног значај за њену политичку
теорију?
Маркел пише да „почеци“ код Арент не представљају „спон
тано кршење постојећих образаца, већ смисао у којем деловање
подразумева пажњу и одговарање на светске догађаје22) а оно што,
у том контексту, стоји као супротност идеји почетака није нужно
одржавање постојећег стања (status quo), већ ерозија контекста у
којима догађаји захтевају одговор. Смисао делатности (action), а
онда и смисао политичког, на тај начин конституише се као ства
ралачко одговарање на светске догађаје, а тај смисао према Хани
Арент извире из заборављених значења старогрчког arche и ar
chein, који нису означавали само “владање” већ и “започињање”,
“стављање нечег у покрет” – или управо као “владање” означава
ли су “започињање” и “пуштање у кретање”. За Арент ово има и
још један додатни смисао тј. да се “новост” заправо појављује као
присутна у свим догађајима чак и у оним који су очекивани или
предвиђени.
То значи да је момент “новог”, момент “непредвидљивости”,
момент (сваког) догађаја, да иманентно унутрашње обележје дога
ђаја јесте чињеница да са њима у егзистенцију ступа нешто друго и
другачије. Чак и када сасвим антиципирано не може се унапред до
кучити док не ступи у постојање, јер само његово ступање у појаву
собом носи (нову) будућност садашњости за коју је потребан на
редни одговор. Политика као одговарање на светске догађаје тако
улази у димензију светске будућности садашњости, непрестаног
кретања и промена а подразумева непрекидно стварање увек нових
одговора. Разуме се да Арент зато наглашава да у пољу политич
21) Arendt, H. The Human Condition, стр. 222-227.
22) Markell, P. „The Rule of the People: Arendt, Arche and Democracy“ u American Political
Science Review, Vol. 100. No.1. February 2006. стр. 2.
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ког стога нема места ни за сентимент, ни за друге неполитичке фе
номене попут власти као “моћи заповедања другима” (The Human
Condition) због чега Вила пише да треба да откријемо сет критери
јума помоћ којих се аутентично политичко деловање може раздво
јити од различитих симулакрума.“23) Али да ли је збиља резултат
тога да је, као што тврди Вила, деловање а самим тим и политичко
изузетно ретко? Шта Хана Арент заправо каже?
Чини се да одговор (на политичко као “одговор” и у том сми
слу његово збивање) лежи управо у смислу идеје нових почетака.
Арент, наиме, сем подсећања на изворно значење глагола archein
као започињања такође подсећа и на глагол prattein (из којег се из
води praxis), као постигнућа, завршетка одређеног деловања, упу
ћујући на то да однос између ова “два појма деловања” открива
моменат зависности од других и стварање простора политичке за
једнице. У чему је значај ових подсећања? И штавише, због чега
би они имали да упуте на нереткост догађања политичког или чак
на његову свеприсутност, у извесном смислу? Можда се одлучу
јући увид Хане Арент налази у историјско-филозофском осврту
тј. препознавању да се историја људског насиља и тоталитаризма,
цјелокупна историја неполитичког и анти-политичког може пра
тити кроз (историјско) раздвајање archein и prattein на функције
“издавања заповести” и њиховог “извршавања”. У моменту овог
раздвајања, идеја почетка заузела је безначајну улогу у разумевању
делања и политике, заправо ишчезла из политичког дискурса и фи
лозофије – што је условило заборав људске слободе.
“Почетак” за Арент, на тај начин, нема везе са уобичајеном
идејом почетка као чина који би био повезан са издавањем запо
вести и радикалним преокретом, тј. управо зато што је у битном
односу са идејом слободе, што сама слобода носи значење поли
тичког деловања као “нових почетака” и њиховог “завршавања”
(у кретању које се даље наставља са другачијим одговорима на
друге и нове догађаје), “почетак” се збива у сваком сусрету једна
ких, људске плуралности и њеног остварења на начин dia-logosa,
у (сваком) одговарању на светске догађаје које није условљено не
чим споља већ је сврха самом себи. А сваки догађај отвара нови
дијалог. У есеју Understanding and Politics (важном управо стога
што је написан након The Origins of Totalitarianism као својевр
сна припрема за каснији The Human Condition), Хана Арент пи
ше: „Баш као што нас у нашим личним животима наши највећи
страхови и најбоље наде никад неће адекватно припремити за оно
23) Villa, D. Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, Princeton University Press, Prin
ceton, 1996. стр. 20.
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што се заиста дешава – јер оног тренутка када се, чак и предвиђен
догађај, одигра, све се мења и никада не можемо бити спремни за
неисцрпност садржану у овом „све“ – тако и сваки догађај у људ
ској историји открива неочекивани пејзаж људских чинова, патњи
и нових могућности који заједно трансцендирају збир свих вољних
интенција и значај сваког извора. Задатак историчара је да открије
ово неочекивано „ново“ са свим импликацијама у ма којем перио
ду и да изнесе моћ његовог значаја.“24)
Најважнији моменат овде је да се не говори само о “задатку
историчара” већ у важном смислу посредно и о политичком дела
њу, што потврђује и писање Арент у есеју What is Freedom?, да се
свако деловање појављује као (мало) “чудо”, штавише, да се због
момента “чуда” у стварности сви догађаји, без обзира колико до
бро антиципирани у страху или нади, погађају нас као шок изнена
ђења када се једном збиља одиграју. Реч је о начину на који догађај
прелази из потенцијалности у актуалност, о увиду да се у том
тренутку нешто мења у другачијем регистру, у регистру у којем се
догађаји, смисленост догађаја, светски догађаји као појаве света
приказују као догађаји који траже одговор. Важан је моменат да
су чак и стратешке врсте одговора погођене овим прелазом из
могућности у стварност, односно да се непредвидљивост дога
ђаја тиче и стратегије, обзиром да специфичност “новости” може
довести у егзистенцију и нешто сасвим другачије, а увек другачије
од замишљеног.
Политичко деловање као “нови почетак” на тај начин, у дру
гом аспекту повезано је такође са “разоткривањем” јединствености
индивидуалног агента, чији идентитет није јасан док не изађе у
јавност, који се такође налази у кретању непрестаног “постајања”
у игри увек “нових почетака”. То је фундаментални смисао оног
јединства “бити” и “постајати” код Хане Арент, као специфичне
синтезе античког и модерног политичког импулса, где је “постаја
ње” као категорија политичког артикулисано тако да ништа у вези
с њим (баш као ни у вези са “почетком”) не захтева раскид са про
шлим и садашњим, не захтева прекид са “бивањем” или постоје
ћим већ се јавља као одговарање на догађаје, у супротности спрам
пасивности као неполитичке егзистенције.
Али како се политичко деловање као такво препознаје у по
јавности, како знамо да је збиља реч о “одговарању на догађаје”?
У делу The Human Condition Арент говори о структури интерсу
бјективне рањивости која се односи не само на индивидуалност и
24) Arendt, H. “Understanding and Politics”, Essays in Understanding 1930-1954, ed. Jerome
Kohn. New York, Haracourt, Brace and Co., 1994. стр. 320.
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субјективност већ и на статус политичке делатности као делат
ности, на моменат да се стварање и одговарање на догађаје никад
(у потпуности) не могу “контролисати”, а да се “нови почеци” и
одговори препознају по њиховим појавним облицима, другим од
говорима и последицама које изазивају или не изазивају. На овај
начин, идеја да је “биће” новог почетка ствар јавне сфере, ствар
мене колико и других у политичкој заједници, уобличава се у иде
ји да се сваки “одговор на светске догађаје” налази у односима,
некад лицем-у-лице, некад имперсоналним, али увек у неизвесној
циркулацији адреса и одговора. Политичко делање у том смислу је
делање чија су и будућност али у извесном аспекту и садашњост и
прошлост неизвесни, као постајање за које се, у простору потенци
јалне циркулације, у непрестаном стварању, никад сасвим не може
рећи да “јесте”.
У том смислу, идеја “нових почетака” Хане Арент, као и
основни моменти политичког попут плурализма, мноштва, друго
сти, различитости, интерсубјективности, дијалога, критике појма
“власти” (и упркос другим аспектима њеног дела) свакако се поја
вљују као значајни за сваку теорију демократије и за другачије ми
шљење о политичком као деловању “народа” (the people). За Арент,
реч је о томе да, изнад свега, фундаментална претња збиљски по
литичкој активности лежи у недостатку одговора на догађаје и
ерозији контекста у којима су такви одговори могући и политички
оствариви.
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Bogdana Koljević
HANNAH ARENDT – THE IDEA OF THE PO
LITICAL AND NEW BEGINNINGS
Summary
In this article the author argues in favor of specificity of politicalphilosophical project of Hannah Arendt as a unique synthesis of Gre
ek and Modern experience of the field of the political, that constructs
the idea of praxis as free action. The relation between zoon politikon
and zoon logon echon in Arendt is realized through forms of “being-to
gether” in the public sphere, where political subjectivity and political
community are founded at the same time. What is at stake is a move
ment that foremost occurs in the dimension of “future of the present”,
where the idea of “new beginnings” appears as constitutive for conditi
ons of possibilities of the political. That way, the decisive characteristic
of the political is found in beginnings as responses to events.
Key words: the political, political philosophy, pluralism, intersubjectivity, po
wer, new beginnings, future of the present, event, undpredictibi
lity, freedom.
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ФИЛОЗОФИЈА ЉУДСКОГ РАДА
ПРЕД ИЗАЗОВИМА НОВОГ ДОБА
Резиме
Савремено доба, односно индустријско друштво, утемељено
на људским слободама и правима, вишестраначкој парламентарној
демократији и тржишној утакмици, донело је суштинске промене
у природи, карактеру, садржају и начину људског рада, стављају
ћи пред етику и филозофију људског рада читав низ изазова. Нови
начин производње не утиче само на људски рад, као процес ства
рања материјалних и духовних добара, већ мења целокупни на
чин живота, односе међу људима, систем друштвених и моралних
вредности. Свакодневни људски живот добија нове садржаје, али
и нову структуру. Долази до јасног и видљивог раздвајања радног
и нерадног дела дана, Рад се из доминантно пољопривредне про
изводње у којој је радна и истовремено животна средина природа,
премешта у затворени простор индустријских погона, успоставља
се техничка подела рада и рад се све више специјализује, односно
парцијализује. Што је од посебне важности, долази до изузетно
велике динамике промена у области људског рада. Може се сло
бодно рећи, да је управо та динамика промена, актуелизовала стара
и отворила читав низ нових питања филозофије и етике људског
рада.
Кључне речи: људски рад, етика, филозофија, савремено индустријско
друштво, универзалност, историја, хришћанство, људске
слободе и права.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ - ЉУДСКИ РАД
У ВРЕМЕНСКОЈ ДИМЕНЗИЈИ
Људски рад проучавају готово све друштвене науке – соци
ологија, економија, право, историја, психологија и др., из разли
читих углова, али само заједно, кроз интегрални приступ могу да
нађу одговоре на питања суштине људског рада. То проистиче из
сложености, динамичности и променљивости људског рада, стал
ног мењања његових садржаја, појавних облика, али пре свега из
чињенице да рад представља суштинску епистемиолошку одред
ницу сваког људског бића појединачно и људске заједнице у цели
ни. Међутим, све поменуте и друге друштвене науке појединачно
имају ограничену моћ, спознавајући само поједине сегменте људ
ског рада и њихове функционалне везе, што ни у ком случају није
довољно за разумевање суштине, људског смисла и изворне по
кретачке снаге људског рада. Чак штавише, проучавање људског
рада је кроз историју, као и у савременом добу, концентрисано на
сам процес рада у његовој конкретности, на економске ефекте, на
односе људи у процесу рада и друштвене односе, доминантно кон
фликтне везане за расподелу резултата људског рада.1) Кроз цело
купну историју нагласак у проучавањима људског рада био је на
његовом принудном карактеру, у смислу производње материјалних
добара неопходних за биолошки опстанак човека, што је најцело
витије у интердисциплинарном економском, филозофском и етич
ком смислу обрадио Карл Маркс.2) у Све то, само још једном по
тврђује да су друштвене науке појединачно и заједно немоћне, или
бар имају ограничену моћ у проучавању људске суштине рада без
филозофског утемељења. Чињеница да бројна савремена проуча
вања људског рада у времену у коме живимо остају на површини,
мора се, поред осталог, схватити као упозорење да студије рада не
мају уопште, или немају у потребној мери филозофско утемељење.
Тиме се, не само пред науком, већ пред целокупном мисао
ном и практичном делатношћу људи отвара питање односа људ
ског рада и филозофије. При томе, намерно употребљавам израз
„целокупна мисаона и практична делатност људи“, уверен, да нау
ка, не спорећи при томе њен смисао и способност спознаје сушти
не природних и друштвених процеса, огромну стваралачку енерги
ју коју садржи у себи, чињеницу да представља једну од основних
1) Д. Маринковић „ О стваралачком и конфликтном карактеру људског рада“ „Социологија
и економија“ Зборник Института друштвених наука, Београд 2007
2) К. Маркс „Капитал“, „Култура“ Београд 1969
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непосредних покретачких снага савремене цивилизације, сама за
себе, није довољна да доведе до спознаје суштине људског рада.
Зато се људски рад мора истовремено посматрати као политичка,
економска, социјална, филозофска, етичка, религијска категорија.
То значи да људски рад нема само једну суштину, већ више сушти
на, из чега проистиче Декартовска сумња о томе да ли је уопште
могуће до краја рационално спознати све наведене суштине људ
ског рада, или ће део те суштине увек и искључиво остати у сфери
ирационалног.3)
Ако се филозофија дефинише као „целовита, рационална,
критичка свест о најопштијим законитостима кретања и развоја
природе и друштва“, онда то подразумева да она гради целовиту,
рационалну, критичку свест о свакој природној или друштвеној
појави, као и њеној повезаности и условљености са другим поја
вама. Наравно, кретање и развој филозофије кроз историју није
права, стабилна линија. То, пре свега, условљава динамика дру
штвених кретања и промена, која захтева стално редефинисање
кључних филозофских, научних и етичких категорија. Пред науку,
филозофију, етику, друштвену мисаону делатност у целини то ста
вља, нови, можда највећи изазов – трагање за трајним, заједнич
ким вредностима, које опстају кроз целокупни ток кретања људске
заједнице кроз време. Посматрано кроз временску димензију, не
може се оспорити да су мисаони, стваралачки напори филозофије
били усмерени ка људском раду. Међутим, сложена, противуречна,
конфликтна суштина људског рада, као да је измицала промишља
њима филозофа и научника, упозоравајући на тај начин, да посто
јећи мисаони оквир одређене епохе није био довољно широк, али и
довољно дубок, да би из њега проистекла тражена визија људског
рада. Тако се трагање за суштином људског рада, веома често пре
тварало у отворену или прикривену игру светлости и сенки. Да ли
се у савременом добу, после хиљада година трагања филозофија
приближила спознаји филозофске и људске суштине рада, са којим
препрекама се најчешће суочавала у том процесу и са којима се
данас суочава.
Разматрање филозофских основа људског рада истовремено
намеће питање односа филозофије и људског рада. У том погледу,
релевантне су следеће чињенице. Пре свега, филозофија, као облик
друштвене свести и као вид индивидуалне и друштвене активно
сти такође представља облик људског рада, па се у том смислу мо
же анализирати однос филозофије за другим садржајима и облици
ма људског рада. Међутим, посебно треба издвојити чињеницу да
3)
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филозофија као облик друштвене свести и људски рад имају исти
извор – то је универзалност људског бића. Људски ум и знање, спо
собност спознаје природе друштва и самога себе практично немају
граница. Сваки човек се у том погледу може посматрати као спе
цифични универзум. Из те универзалности људског бића настаје
филозофија.

СТВАРАЛАШТВО И ПРИНУДА У ЉУДСКОМ РАДУ
Људски рад је, истовремено, израз и извор стваралачке снаге
човека, и у тој стваралачкој моћи концентрисана је и сама сушти
на људског бића. Човек своју универзалност, која му даје снагу и
људскост спознаје у дугом и сложеном процесу. Та универзалност
људског бића је стално присутна, као верна сенка, али је човек,
појединац и људска заједница веома често не препознају, или их
се добровољно или принудно одричу. Оно што је при томе пола
зна одредница филозофије људског рада, јесте да човек сопствену
универзалност спознаје кроз рад – који је истовремено напор, ри
зик, морално искушење, извор страхова и разочарења, веровања и
нада, суочавање човека са природом, или тачније речено суочавање
два елемента природе – свесног и несвесног. Ако се, полазећи од
тога, људска историја посматра као историја људског рада, и у том
контексту однос филозофије и историје људског рада, онда се мо
же закључити да је знатан део конфликата био концентрисан око
питања универзалности људског рада. 4)
Временска димензија је неопходна у трагању за филозоф
ским темељима и суштином људског рада. Јер, тек у кретању кроз
време, у различитим епохама људске историје, у различитим дру
штвеним околностима, на различитим нивоима мисаоне и прак
тичне делатности човека, могуће препознати и издвојити кључне,
трајне, одреднице суштине људског рада, односно извори ствара
лачке снаге и људске суштине рада. Да би се то постигло, неоп
ходно је људски рад проучавати на различитим нивоима и са раз
личитих аспеката. За успостављање и развијање нове филозофије
људског рада и за спознају суштине људског рада, која је шира од
његовог научног проучавања, једна од полазних основа јесте поде
ла свих да се целокупно проучавање људског рада, кроз целу исто
рију, и у савременом добу одвија на два нивоа – на појавној равни
и на нивоима који нису видљиви део свакодневне праксе, али су
4)
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стално присутни у облику моралних дилема, страховања, надања,
филозофских и научних промишљања.
Међутим, оно што се догађало и што је било видљиво на
појавној равни, веома често је доминирало, прикривало и ишло у
супротном смеру у односу на оно што чини суштину људског ра
да. О томе најбоље сведочи читав низ дефиниција људског рада,
које мање или више успешно осветљавају поједине аспекте и ком
поненте људског рада, али, свесно, или несвесно, не улазе у обја
шњење његове суштине. Проучавања људског рада, са становишта
различитих наука (политичких, економских, социјалних), било је
претежно или искључиво концентрисано на његове појавне, ути
литарне облике – развој нових алата, односно нових технологија,
унапређивање индивидуалне продуктивности, односно што већег
степена искоришћења радне снаге, професионалног и стручног
образовања, услова рада и заштите на раду, зарада запослених, ме
ђуљудских односа у микро радној средини, присвајања и расподе
ле материјалног и духовног богатства створеног људским радом.
То су, заправо, сви они аспекти људског рада, који рад посматрају
као економску нужност, као услов биолошког опстанка појединца
и друштва у целини. Таква усмереност науке према поменутим,
видљивим, конкретним, практичним аспектима људског рада усло
вљена је животним чињеницама, односно потребом човека да ства
ра материјална добра за сопствени опстанак и развој.
За проучавање и спознају суштине људског рада, односно
његових трајних филозофских и етичких основа кроз историју, по
требно је људски рад и његове резултате посматрати у контексту
индивидуалних и друштвених конфликата, који чине доминантни
део историје људског друштва. Проучавајући историју људског
друштва као историју конфликата, са становишта људског рада,
може се издвојити неколико кључних узрока и предмета конфлика
та, који су трајно присутни кроз људску историју, у свим епохама,
у различитим друштвеним системима и различитим друштвеним
околностима. Историја људског рода започиње сукобима „крви и
тла“, односно борбом за биолошки опстанак у суровој и човека у
великој мери непознатој природи, борбом за станишта поред ре
ка, односно извора питке воде, касније за плодне њиве, пашњаке.
Касније се та борба наставља око шума, рудника, нафте, других
природних сировина, које су неопходне у условима развоја нових
технологија, нових начина производње и нових потреба. Затим се
подручје друштвених конфликата помера на терен освајања нових
технологија, развоја нових производа, креирања нових људских
потреба, а ти ме и начина и садржаја људског живота и подизања
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капацитета нових тржишта, при чему се имају у виду сва три сег
мента тржишне привреде – тржиште роба, капитала и радне снаге.
У савременом добу тежиште конфликата концентрише се на развој
људских ресурса, односно знања, професионалних и стручних ка
пацитета света рада. У свему томе, међутим, препознаје се један
заједнички именитељ - предмет конфликата су у крајњој линији
процес, услови и резултати људског рада. Чињеница да се људски
рад, односно његови резултати јавља као константни извор дру
штвених конфликата у свим друштвеним системима и различитим
друштвеним условима је утицао да научна, политичка, етичка, фи
лозофска схватања људског рада буду предмет политичких и идео
лошких манипулација, које су представљале и данас представљају
једну од највећих препрека спознаји филозофске и етичке суштине
људског рада. 5)
Проучавање свих наведених и других аспеката и резултати
до којих се дошло на том плану, нису спорни. Међутим, то само по
себи није довољно и заустављање истраживачких напора искључи
во на овом плану, дефинитивно затвара пут ка спознаји филозоф
ске и етичке суштине људског рада. Наука је на том плану дошла
до неспорних сазнања да је људски рад свесна и сврсисходна де
латност и да се у том погледу суштински разликује од рада других
биолошких врста, да је рад извор и темељ друштвености човека и
људске заједнице, али тим неспорно темељним сазнањима, не за
вршава се шира и целовита спознаја суштине људског рада. Потвр
да о потреби даљих промишљања на овом плану налази се, поред
осталог и у често разматраној дилеми у социологији, психологији,
етици о томе да ли је човек по својој природи лењ и нерадан, а ра
ди искључиво зато што мора, или га унутрашња покретачка снага,
која истовремено има рационалне и ирационалне изворе, покреће
да ради.

УНИВЕРЗАЛНИ КАРАКТЕР ЉУДСКЕ
ЛИЧНОСТИ И ЉУДСКОГ РАДА
Универзални карактер људског рада се на различите начине
испољава у различитим периодима људске историје, отварајући у
различитим друштвеним околностима и на различите начине једно
питање – да ли се између универзалности људског рада и универ
залне природе људске личности може ставити знак једнакости, или
је овај однос узрочно последични. Тиме се аутоматски отвара ново
5)
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питање – да ли је универзалност људске природе извор универ
залности људског рада, или је универзалност људског рада темељ
универзалности људске природе, па и самог људског поимања уни
верзума. Другим речима, универзални карактер људског рада, као
темељ универзалности људске природе и као извор стваралачке
снаге људског бића представља трајну одредницу човека, људског
друштва кроз целокупни историјски ход људске заједнице. Међу
тим, та универзалност људског рада није увек уочљива и препо
знатљива на појавној равни. Поред тога, током целокупне историје
људског друштва начин рада, ток производње, друштвена пракса у
целини долази у сукоб са универзалним карактером људског рада.
Универзални карактер људског рада испољава се у свом
основном, на појавној равни препознатљивом виду на првим ко
рацима људске историје. То је онај веома дуготрајан период људ
ске историје у коме човек по садржају и начину живота, основном
систему вредности и другим карактеристикама функционише као
део природе, не у сукобу са природом, већ као део сложеног жи
вотног ланца, а сам рад је саставни део интегралног животног про
цеса, у коме нису прецизно раздвојени поједини животни процеси,
јер се цео животни процес одвија у континуитету. Борба за опста
нак чини кључну одредницу и садржај свих животних процеса по
јединаца и друштвене заједнице. Већ тада за етичку и филозофску
суштину људског рада јавља се прва – природна подела рада – пре
ма физичкој снази, животном добу, полу, заправо према реалним
природним капацитетима за обављање одређених послова. На тој
степеници се потврђује људска суштина рада – јер природна поде
ла рада је, поред осталог, једна од првих манифестација човечно
сти, солидарности и социјалне правде. Међутим, погрешна су она
схватања према којима је природна подела рада у супротности са
универзалним карактером људског рада. Чињеница да мушкарци и
жене, млади и стари, физички слабији или јачи обављају различите
послове не доводе у питање универзалност људског рада. Међу
тим, природна подела рада намеће потребу увођења нових пара
метара у проучавању филозофије и етике људског рада. Другим
речима спознаја суштине људског рада, његових филозофских и
етичких темеља све је више захтевала проучавање људског рада на
више нивоа.
Један од тих нивоа проучавања филозофске и етичке сушти
не људског рада јесте религијски. При томе се има у виду да је
један од темеља европске цивилизације и кичма њене историје
хришћанство, односно филозофске и етичке вредности хришћан
ства. Као доминантна религија, као филозофски и етички поглед
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на човека и друштво, хришћанска религија снажно је утицала на
схватање људског рада. Библија, у Старом и Новом завету, на ви
ше места говори о људском раду. Пре свега, прве речи Библије у
Књизи о постању говоре „У почетку створи Бог Небо и Земљу“6).
Сам чин стварања Земље је, према тим речима стваралачки чин,
односно рад у свом најширем етичком, филозофском и универзал
ном значењу. С друге стране, када Бог изгони Адама и Еву из Раја,
зато што су прекршили његову заповест, он их кажњава тако што
ће убудуће свој хлеб стицати мукотрпним радом у зноју лица свог.
Међутим, хришћанско филозофско и етичко схватање рада мора се
посматрати у контексту хришћанског односа према материјалном
богатству и сиромаштву. Хришћанство, барем када је реч о раном
хришћанству има у основи негативан став према материјалном бо
гатству, док истиче моралну и људску врлину сиромаштва. О томе
веома упечатљиво говори позната Христова реченица из Јеванђеља
по Матеју, која каже – теже је провући камилу кроз иглене уши, не
го богатом да уђе у царство небеско.“7) Међутим, о моралној снази
људског рада говори такође „Књига о Рути“ у Старом завету. Хри
шћанска филозофска и етичка визија људског рада, суочава се та
кође са изазовима новог доба, односно грађанског друштва, чији је
један од темеља тржишна привреда. Хришћански етички принци
пи схватају се као подстицај људском раду и стваралаштву у новим
друштвеним околностима у настајању, што је најцеловитије изра
зио Вебер у свом делу „Протестантска етика и дух капитализма“. 8)
Савремено доба, односно индустријско друштво, утемељено
на људским слободама и правима, вишестраначкој парламентарној
демократији и тржишној утакмици, донело је суштинске промене
у природи, карактеру, садржају и начину људског рада, стављају
ћи пред етику и филозофију људског рада читав низ изазова. Нови
начин производње не утиче само на људски рад, као процес ства
рања материјалних и духовних добара, већ мења целокупни на
чин живота, односе међу људима, систем друштвених и моралних
вредности. Свакодневни људски живот добија нове садржаје, али
и нову структуру. Долази до јасног и видљивог раздвајања радног
и нерадног дела дана, Рад се из доминантно пољопривредне про
изводње у којој је радна и истовремено животна средина природа,
премешта у затворени простор индустријских погона, успоставља
се техничка подела рада и рад се све више специјализује, односно
парцијализује. Што је од посебне важности, долази до изузетно
6) „Библија“ Глас Цркве, Ваљево 2007
7) „Јеванђеље по Матеју“, „Библија“ Глас Цркве, Ваљево 2007
8) М. Вебер „Протестантска етика и дух капитализма“, Београд, Култура 1972
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велике динамике промена у области људског рада. Може се сло
бодно рећи, да је управо та динамика промена, актуелизовала стара
и отворила читав низ нових питања филозофије и етике људског
рада.
Индустријски начин производње, тржишна утакмица, у којој,
објективно опстају само најбољи, условљава одговарајуће пона
шање власника капитала и менаџера, усмерено на минимизирање
трошкова, и максимализацију профита. Такво понашање усмере
но је и на подручје радне снаге, где се, заправо и отварају сва су
штинска питања филозофије и етике људског рада у савременом
добу. Ново, индустријско доба започиње бесомучном, веома често
свирепом борбом з а профит, не остављајући много простора, или
често у потпуности и насилно искључујући из тога сва људска осе
ћања и скрупуле. Адам Смит, у свом делу које се, готово три века
броји у свете књиге капитализма „Богатство народа“ дефинише тзв
„невидљиву руку тржишта“9), која ће искључиво сопственом сна
гом тржишне утакмице регулисати економска кретања и односе,
производњу, расподелу, развој, изравнати све рачуне и неправде.
Ипак, то је доба, које је веома значајно за филозофију и етику људ
ског рада. Необориве чињенице новог доба дају аргументацију, на
основу које наука, филозофија и етика, односно друштвена мисао
долази до опште прихваћеног става да извор материјалног и ду
ховног богатства људи, није ни новац, ни земља, већ људски рад.
Такав став, али и друштвена реалност су одлучујуће утицали да
људски рад постане предмет трајног систематског интересовања
читавог низа друштвених, па и техничких наука, као што су орга
низација рада, психологија рада, радно право, социологија рада,
индустријски односи. Настаје читав низ научних дисциплина на
овом подручју, укључујући и оне које повезују процес рада, његову
етичку и филозофску суштину, са процесом технолошког напретка
у ужем смислу те речи.

ПРОДУКТИВНОСТ, ПРОФИТАБИЛНОСТ
И КРЕАТИВНОСТ
Прва проучавања људског рада у савременом добу су пре
тежно или искључиво усмерена ка унапређивању индивидуалне
и колективне продуктивности, односно што већег степена иско
ришћења људске радне снаге, у функцији веће профитабилности,
односно конкурентне одрживости предузећа на све захтевнијем
9) A. Smith : „.Bogatstvo naroda“, Kultura, Zagreb, 1952
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тржишту. Карактеристично је да то, на почетку, пре свега чине тех
нички стручњаци, организатори процеса рада. То само потврђује
да се они непосредно, на извору, организујући конкретне радне и
производне процесе, суочавају са одређеним људским хуманистич
ким захтевима, односно ограничењима које објективно има огра
ничени приступ процесу рада, који човека не посматра као људско
биће, већ као додатак машини.
Од првих корака индустријског начина производње, од ме
ханичког разбоја, а затим преко парне машине, мотора са унутра
шњим сагоревањем, електричне енергије, нуклеарне енергије, до
компјутерске ере, свет је прошао пет индустријских револуција.
Оне су суштински утицале на целокупни ток савремене цивилиза
ције, али посебно на позицију света рада, уносећи суштинске про
мене у садржај и карактер процеса рада, али чинећи, истовремено,
све видљивијим и актуелнијим питања етике и филозофије рада,
пре свега за трагањем и увећавањем стваралачке снаге света рада.
Фредерик Тејлор, инжењер по струци, организатор про
изводње, суочен са захтевима свога времена, концентрише се на
питања унапређивања организације производње, поделе рада,
стручног оспособљавања и унапређивања индивидуалне продук
тивности рада, настојећи да из сваког појединца извуче што већи
резултат.10) Научници, инжењери, менаџери, пословни људи, у цен
тар пажње, са становишта науке, развојне стратегије и новчаних
улагања, стављају нове технологије, нове машине, које имају већу
производну моћ, односно производе све већу и већу количину ма
теријалних добара. Под утицајем Тејлора, Хенри Форд у својој фа
брици аутомобила, први уводи серијску производњу, односно рад
на траци, чиме стваралачки, универзални карактер људског рада и
конкретни систем производње, односно организације рада улазе у
отворени сукоб. Међутим, и овом приликом се потврђује да у сва
ком злу постоји и нешто мање више добро – а то је што рад на тра
ци, суочавајући свет рада и друштво у целини са својим нехуманим
последицама, истовремено означава почетак интензивног трагања
за филозофском и етичком суштином људског рада, у савременом,
индустријском добу.
Нешто више од пола века касније, француски социолог,
Жорж Фридман, у свом истоименом делу поставља питање – Ку
да иде људски рад ?.11) Одговор на то питање у великој мери даје
у студији „Размрвљени рад“. Размрвљени насупрот универзалног
10) Ф. Тејлор : „Научно управљање“ Рад Београд
11) Ж. Фридман: „Куда иде људски рад“, ИП „Рад,“ Београд 1963
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рада, очигледно није више само организационо, технолошко, већ и
филозофско, етичко и најшире друштвено питање. То на најбољи
начин потврђује и чињеница да се предмет индустријских и со
цијалних конфликата у савременом друштву све више помера са
питања микро организације и поделе рада, односа у микро рад
ној средини ка питањима, која су у суштини питања филозофске и
етичке суштине људског рада.
Међутим, суштина овог процеса не може се схватити без ста
вљања у историјски контекст. Ако се историја људског друштва по
сматра као историја људског рада, онда се, неспорно може уочити
суштинска одредница - историја људског рада је историја људске
слободе, или боље речено борбе за њено остварење, која се исто
времено води на индивидуално –психолошком, на плану микро
радне средине, локалне заједнице, националне државе, а данас све
више и на глобалном плану. Савремено доба је карактеристично
по томе што је повезало све нивое људског рада и људске слободе
у једну нераздвојну функционалну целину, учинило ту међузави
сност видљивом и препознатљивом на појавној равни, упозорава
јући да се свако питање и сваки аспект људске слободе, неминовно
мора суочити са питањима филозофске и етичке суштине људског
рада.
Размрвљени рад савременог индустријског и пост инду
стријског доба, унео је кључне промене у садржај и начин људског
живота, у односу на уобичајени начин живота, који је доминирао
вековима уназад. То је неизбежно утицало да се промене и кључни
погледи на живот и систем вредности.. Пре свега, размрвљени ин
дустријски рад, одваја човека од природе, од оног амбијента у коме
се хиљадама година одвијао људски рад, као непосредни однос чо
века и природе. Човеков радни амбијент се у индустријском начину
производње у потпуности мења – он прелази у затворени простор,
односно веома ограничени део простора, који се по свим каракте
ристикама разликује од природног радног амбијента. Стриктно се
раздваја радни од других делова дана. Мења се такође карактер и
садржај његовог рада. Рад земљорадника се суштински разликује
од рада индустријског радника по томе што се земљорадник бави
много ширим кругом послова, а његов рад је динамичнији, у одно
су на веома често монотони рад индустријског радника, ограничен
на неколико једноставних операција. Другим речима, рад земљо
радника по свом садржају много је ближи универзалном каракте
ру људског рада. То, наравно, нису само организационе, техничкотехнолошке промене. Индустријски начин производње, садржај и
процес рада условљен нових технологијама и новим производима
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отвара читав низ филозофски и етичких питања, чије је исходиште
слобода човека и филозофска и етичка суштина људског рада, као
један од њених темеља и услова.
Историја индустријских и социјалних конфликата која је
обележила историју савремених капиталистичких друштава, као
и индустријски и социјални конфликти у савременом добу, веома
су индикативни за проучавање филозофије и етике људског рада.
Историја индустријских конфликата, у почетним фазама је прете
жно или искључиво сконцентрисана око питања биолошког оп
станка радника и њихових породица. То је време у коме радништво
води борбу за биолошки опстанак – за краћи радни дан, пристојне
зараде, микро услове рада, питања која се директно тичу животне
свакодневице, очувања здравља, радне и животне енергије. То је,
истовремено период у развоју грађанског друштва у коме домини
рају индустријски и социјални конфликти, односно та друштва су
доминантно конфликтна.
Међутим, чак и у том времену у коме су индустријски и со
цијални конфликти доминантно концентрисани на питања еле
ментарног опстанка радника и њихових породица, може се уочи
ти повезаност тих дневних, конкретних предмета индустријских
и социјалних конфликата са питањима слободе људског рада. Сам
процес настанка грађанског друштва, са слободним грађанином
као својим темељем, на драматичан начин отвара питање слободе,
односно етичке и филозофске суштине људског рада, показујући
кроз реалне друштвене процесе, као и кроз филозофску и друштве
ну мисао, да су слобода човека и слобода људског рада две стране
исте појаве. Француска, али и друге буржоас ке револуције воде се
под паролом – Слобода – Једнакост – Братство. Исто тако, прве
радничке побуне не траже само хлеба, већ и слободу људске лич
ности и достојанство људског рада. Наравно, да гладни, понижени,
људи без наде, не могу бити слободни и достојанствени. Из тога се
може извести закључак да се кретање ка слободи и достојанству
људског рада креће степенасто, корак по корак, односно да се осва
ја степеница, по степеница, те слободе и достојанства. Међутим,
такав закључак не би био тачан, или бар не би био потпун. Ако је
слобода људског рада, темељ слободе људске личности, онда се
питање неопходности, односно присуства тог темеља поставља у
свакој епохи, у сваком облику друштвеног уређења, у сваком дру
штву, као и код сваког појединца.
Нико не може са сигурношћу тврдити да ће наша епоха, трај
но, или бар на дуги рок решити ово питање, али је неспорно да
га је на веома снажан, отворен, драматичан начин поставила пред
288

Дарко Маринковић

Филозофија људског рада пред изазовима ...

друштвену мисао, пред различите концепције и праксу економског
и политичког уређења друштва и пред наше савести.
Са развојем нових технологија и нових производних програ
ма, односно нових људских потреба, са променом укупног стања
и односа у друштву, предмет индустријских и социјалних конфли
ката све се више помера ка питањима укупног стања у друштву,
радног и социјалног законодавства, стратегије економског и тех
нолошког развоја друштва, људских слобода и права, квалитета и
достојанства људског живота у целини, или свих оних чинилаца
који се заједничким називником дефинишу као друштвено окру
жење. Тиме се, наравно, не затвара подручје индустријских и со
цијалних конфликата везано за микро радну средину и уређивање
услова рада и међуљудских односа у микро радној средини. Ради
се о томе да се одлучивање, односно друштвена моћ везана за уре
ђивање макро економских односа све више преноси на државу, па
се, у складу са тим индустријски и социјални конфликти у великој
мери премештају на ниво државе. Постаје све очигледније да је
успешност предузећа, а тиме и положај и услови живота и рада, ка
ко послодаваца , тако и запослених у великој мери последица мера
које у економском животу доноси држава, као и укупног политич
ког и друштвеног стања. Такође постаје све видљивија и неспор
нија функционална повезаност и међузависност стања и односа у
микро радној средини и укупног стања и односа у друштву. 12)
То је једно од упоришта на коме се граде стратегије одржи
вог развоја и социјални концензус релевантних социјалних снага,
укључујући ту и свет рада, око дефинисања и остваривања ових
стратегија. На тој основи у данас економски и технолошки развије
ним, демократским земљама Европе и света, уређено је целовито,
систематско радно и социјално законодавство, које ефикасно шти
ти комплекс радних, економских и социјалних права, афирмише се
значај, успостављају и развијају механизми и пракса социјалног
мира, који обухватају право запослених да буду информисани, кон
султовани и учествују у процесу одлучивања у предузећу, право
на синдикално организовање, колективно преговарање и закључи
вање колективних уговора, право на штрајк и друге видове инду
стријске акције. У том контексту успоставља се и развија социјал
ни дијалог, као специфични мост између индустријске и социјалне
демократије, који настаје као резултат суочавања са чињеницом да
политичка демократија, и поред свог неспорног значаја није дово
љан оквир за испољавање и остваривање слободе људске лично
12) С. Болчић : „Свет рада у трансформацији“, Плато, Београд 2007
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сти, уколико није повезана са правом и реалном могућношћу чо
века да креира, управља процесом рада и његовим резултатима.13)
Анализирајући процес развоја индустријских односа у вре
менској димензији, може се рећи да је једна од основних тенденција
у овом процесу кретање од индустријских и социјалних конфлика
та ка индустријском и социјалном миру. Овај процес је анализиран
и данас се анализира са различитих аспеката – економског, техно
лошког, политичког, правног . Међутим, ако се овај процес анали
зира са становишта етике и филозофије људског рада, онда се, пре
свега мора имати у виду чињеница, да је једно од кључних обележ
ја индустријског друштва изузетно динамичан развој стваралачке
моћи људског рада. Наиме, покретачка снага свих промена - но
ве технологије, нови производи, нове људске потребе, повећавање
количине материјалних добара и њихове доступности све ширем
кругу потрошача – јесте увећана стваралачка моћ људског рада.
Међутим, та нарасла стваралачка моћ људског рада, поред пози
титивних резултата, довела је и до све снажнијег и отворенијег
сукоба принудног и стваралачког у људском раду, указујући и на
сам конфликтни карактер људског рада. Другим речима, динамич
ни развој стваралачке моћи људског рада, који се материјализовао
кроз нове технологије, економски и технолошки развој друштва,
пораст стандарда и квалитета живота, све се више сударао са огра
ничењима слободе људског рада, постављајући све отвореније пи
тања филозофског и етичког смисла људског рада. У том смислу,
цео ток развоја индустријских односа, противуречности, отворена
питања и конфликти који су га пратили, могу се посматрати као
трагање за путевима слободе људског рада, односно његове фи
лозофске и етичке суштине. Суштинске промене које су се на том
плану догодиле од првих корака индустријског начина производње
до данашњих дана, могу се сажети на следећи начин. Први кораци
индустријског начина производње започињу „невидљивом руком
тржишта“ Адама Смита, која је и данас аксиом великог броја еко
номиста и политичара неолибералне оријентације. Међутим, чак
и површна анализа економских и друштвених кретања у савреме
ном друштву, улога државе у економском животу, улога и позиција
других актера, позиција света рада, дају довољно аргумената за
закључак да је „невидљива рука тржишта“, већ одавно престала
да буде невидљива. Напротив, механизам тржишта је данас веома
видљив, контролисан, што у великој мери мења објективне доме
те, друштвену улогу и функције тржишта, као и позицију и улогу
његових актера.
13) Д. Маринковић „Социјални дијалог“ Центар за људска права, Ниш 2004
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Како је „невидљива рука тржишта“, под утицајем проме
њених друштвених околности постајала све видљивија, постаја
ло је јасно да сиромаштво, незапосленост, социјална несигурност,
безнађе, нису зла судбина, већ питање политике која се у једном
друштву води, капацитета и одговорности државе, али и других
друштвених актера. То је утицало да се политички и друштвени
живот, различите идеолошке и политичке концепције и стратегије
развоја друштва у великој мери концентришу на питања радног и
социјалног законодавства, економских, социјалних и радних пра
ва запослених, односно дефинисање позиције света рада. На тај
начин и питања филозофије и етике људског рада долазе у центар
политичког и друштвеног ангажмана, мада се то не уочава увек на
појавној равни.

ПОНОВНО КРЕТАЊЕ КА УНИВЕРЗАЛНОСТИ
ЉУДСКОГ РАДА – ДА ЛИ СЕ КРУГ ЗАТВАРА
Нове одреднице филозофије и етике људског рада настају са
променама у карактеру и садржају људског рада. Неспорна је чи
њеница да се људски рад, по својим основним карактеристикама
битно разликује од људског рада пре само неколико деценија, а да
је та разлика још изразитија и видљивија у односу на период од пре
једног или два века. Те разлике су настајале у једном дугом проце
су и односе се на скраћивање радног времена, постепено, а данас
све динамичније искључивање напорног физичког рада и послова
који у кратком периоду руинирају радну енергију, здравље и живот
радника, увођење флексибилних модела организације рада, дава
ње предности тимском раду. Све ове појединачне промене у свом
коначном збиру доприносе унапређивању квалитета људског жи
вота и рада, а тиме и остваривању етичке и људске суштине рада.
Најважнији међу овим процесима је свакако онај који је до ско
ра доминантне процесе парцијализације рада, као последице тех
ничке поделе рада и специјализације, управо под утицајем нових
информатичких технологија, окренуо у правцу универзализације,
намећући све већем броју припадника света рада захтев „дожи
вотног учења“. У Европи и развијеном свету деценијама присутна
тенденција скраћивања радног времена намеће питање граница тог
скраћивања. Ова борба на почетку је усмерена на одбрану људ
ског живота и здравља, као и радне способности на дужи рок. Тај
комплекс захтева сконцентрисан је у познатом захтеву радничког
и синдикалног покрета у другој половини деветнаестог века за тзв
291

СПМ број 2/2009, година XVI, свеска 24.

стр. 277-296.

Три осмице, осам сати рада, осам сати спавања и осам сати слобод
ног времена, који нас подсећа на природне границе људског рада.
Међутим, тенденција скраћивања радног времена у другој полови
ни двадесетог века у све је већој мери друштвено и етички моти
висана. При томе, се имају у виду проблем незапослености, као и
настојања да се унапреди квалитет људског живота у целини. Јасно
је при томе да ту није реч само о краћем радном времену, већ о то
ме да скраћење радног времена преко одређене границе условљава
суштинске промене у животу људи и друштва у целини. Истини за
вољу, међу економистима и политичарима данас преовлађује став
да треба успорити или сасвим зауставити тенденцију скраћивања
радног времена. Међутим, њихови захтеви су, пре свега, економ
ске, техничко – технолошке и организационе природе. Нове тех
нологије, односно стални пораст стваралачке моћи људског рада
стално ће пред друштво постављати ту дилему или искушење, иза
које стоји у основи филозофска и морална дилема, да ли је човек
радно, стваралачко биће, или је у основи биће коме рад није има
нентна одредница.14) Теоријски, дужина радног времена може па
дати до нуле, али то би у крајњој линији био улазак у неку нову
цивилизацију, потпуно другачију у односу на ону коју смо имали
кроз целокупну историју људског рода и у савременом добу.
Убрзани развој нових технологија довео је до суштинских
промена у карактеру и садржају људског рада. Пре свега, у великој
мери је укинут физички тежак рад, који у великој мери, директно и
убрзано руинира људски живот и здравље. Тиме рад губи у све ве
ћој мери ореол мучеништва, изједначавања са жртвом, што на још
један начин отвара питање његове етичке и филозофске суштине.
Посматрајући овај процес у историјском контексту, људски рад је,
најпре све више механизован, затим аутоматизован, а данас све ви
ше компјутеризован. Једна од основних одлика савремених техно
логија је да људски рад у све већој мери замењују роботи, а улога
човека се своди па пројектовање и контролу производних процеса.
Они склони цинизму, коментаришући ове процесе и предности ро
бота над људском радном снагом, кажу, поред осталог, да роботи
не штрајкују, не организују синдикате, не траже веће зараде, радна
и социјална права, пензије. Другим речима, радна снага робота је
јефтинија и исплативија од људске радне снаге. Међутим, роботе,
укључујући и оне најсавршеније ствара човек, па се опет круг вра
ћа на почетак и извор.
Ово су само неки од аргумената, који неспорно говоре о про
мени карактера и садржаја људског рада, али пре свега услова у
14) R: Jeremy : „The end of work“, Putnam Books, New York 1995
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којима се он остварује у савременом добу, који опредељују један
број аутора разматрајући стање и перспективе, говоре о крају људ
ског рада. За мање од пола века, од размрвљеног рада у индустриј
ском начину производње и његових социјалних последица, долази
се до питања краја људског рада. 15) Оно што је при томе од посеб
не важности јесте чињеница да се у савременом добу први пут на
теоријском, а тиме у крајњој линији на етичком и филозофском
плану отвара питање краја људског рада. У претходним периодима
људске историје, као што је познато, јављају се различита економ
ска, политичка, социјална, етичка, филозофска становишта о људ
ском раду. Међутим, само наша епоха, по први пут отвара питање
краја људског рада. То намеће потребу, друштвеној мисли да изађе
из оквира текуће, радне свакодневице и постави питање – да ли
је људска цивилизација, историја, будућност, људска личност, са
оним суштински карактеристикама које је чине човеком, могућа
без људског рада. Нема одговора, односно визије друштва и дру
штвеног уређења у коме један од камена темељаца не би био људ
ски рад. То нас у крајњој линији подсећа и упозорава на сложеност
и вишезначност појма људски рад, разноликост и сложеност њего
вих садржаја и појавних облика, да основни извор нашег матери
јалног опстанка, али и извор и покретачку снагу наше људскости
- рад, познајемо у веома ограниченом обиму.
Коначно, људски рад се у протеклих неколико векова, као и
данас посматра искључиво у контексту тржишне привреде, одно
сно тржишне утакмице, као њене покретачке снаге. Неопходност
таквог приступа условљава чињеница да је тржишна привреда ам
бијент у коме се у индустријском начину производње одвија људ
ски рад. Међутим, анализа људског рада искључиво кроз призму
тржишне привреде и тржишта као јединог или основног регулато
ра економског живота друштва, може представљати и ограничење
за разумевање етичке и филозофске суштине људског рада. При
томе не треба изгубити из вида да је тржишни начин привређива
ња и на њему засновано политичко и економско уређење друштва
доминантно у протекла три века. У односу на целокупни ток тра
јања људског друштва то је један мали делић, који као и сви дру
ги облици политичке и економске организације друштва има своје
предности и ограничења, као и време трајања. Трагање за етичком
и филозофском суштином људског рада у савременом добу, на по
средна начин отвара и питање трагања и за другачијим механизми
ма економске и политичке организације друштва.

15) J. Rifkin „The end of work“, Putnam Books, New York 1995
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Сам поднаслов говори о ограничењима са којима се суочава
у покушају да се изведу целовити закључци, на основу напред из
ложених сазнања и ставова. Текст не отвара, већ се враћа старим
питањима суштине људског рада, кроз проток времена, у разли
читим периодима историје, у различитим друштвеним системима,
различитим друштвеним околностима, традицијама и начину жи
вота. Наравно, неизбежно се отварају и нова питања, које доноси
савремено доба, развој нових технологија, нових области произ
водње и нових људских потреба. Људски рад је, неспорно проме
нио своје садржаје – пре свега у ужем технолошком, организаци
оном смислу, појавне облике, увећана је производна моћ људског
рада, односно економски параметри те моћи – продуктивност и
економичност. Међутим, повећање производне моћи, односно спо
собности човека да произведе већу количину материјалних добара,
не значи аутоматски, или бар није у директној сразмери са повећа
њем стваралачке моћи људског рада, која подразумева креативно
мењање друштвене и природне стварности и човека самог.
У сваком случају, не може се оспорити да је рад кроз истори
ју мењао свет, да је померио и срушио многе границе, да је људски
живот учинио лакшим, хуманијим, пре свега у том смислу што су
многи послови, који су штетно или уништавајуће деловали на људ
ско здравље, радну способност, животни век, дужину животног ве
ка, у највећој мери отишли у историју.
Оно што је досадашњи ток историје потврдио јесте да је рад
био извор људске слободе, при чему је једно од кључних попри
шта борбе за слободу био људски рад, његови резултати и односи
које су људи успостављали у процесу рада. Трагање за суштином
људског рада, упућује нас, или нас поново враћа на његове етичке
изворе и смисао. Историја људског друштва, као и актуелни дру
штвени процеси у савременом добу, говори о томе да је у свим дру
штвима кроз историју однос према раду био један од темеља свих
вредносних система. И данас је однос према раду један од основ
них критеријума за одређивање етичности појединца. Рад је висо
ка етичка вредност, а нерад се изједначује са неетичношћу, лошим
људским, карактерним особинама. Међутим, том констатацијом се
прича не завршава него почиње и креће се у свим оним правцима
који сагледавају индивидуалне и друштвене услове етичком сми
сла и снаге људског рада.
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Darko Marinkovic
PHILOSOPHY OF HUMAN WORK FACING
THE CHALLENGES OF NEW AGE
Summary
Modern age, and that is industrial society, that had been founded
on human freedoms and rights, multiparty parliamentarian democracy
and market contestability, has brought about fundamental changes in the
nature, character, content and way of human work, therefore presenting
a whole line of challenges to the ethics and philosophy of human work.
A new way of production has not only influenced the human work as
a process of creation of material and spiritual achievements, but also
has changed a whole way of life, human interrelations and the system
of social and moral values. Human daily lives have gained not only a
new content, but also a new structure. This has brought about a clear
and visible division between working and non-working parts of day.
From the area of a dominantly agricultural production with the nature
being both the working and life environment, the human work has been
moved to a closed space of industrial machinery therefore establishing
a technical division of work and the work has become increasingly specialized or partitioned. It is especially important to underline that it has
led to emergence of an extremely great dynamics of the changes in the
field of human work as well. Therefore it is possible to declare that it is
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precisely the dynamics of the changes that has actualized the old issues
and created a whole line of new issues in the philosophy and ethics of
human work.
Key Words: human work, ethics, philosophy, modern industrial society, universality, history, Christianity, human freedoms and rights
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ОСВРТИ
Слободан Антонић
ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ

(Милош Кнежевић, Евроскеп
тицизам: 111 евроскептичких
фрагмената, Заслон, Београд
2008, стр. 232)
Ова књига даје добар одго
вор на питање шта данас у Ср
бији значи бити “евроскептик”.
Кнежевић одмах прави разли
ку између евроскептицизма и
еврофобије. Евроскептицизам
није страх од Европе или мр
жња према њој. То је “рацио
налан и критичан став према
ЕУ” (19). Може се истовремено
волети Европа, сматра Кнеже
вић, али и бити критичан према
ЕУ. И сам аутор је евроскептик
“управо из јаког осећаја накло
ности ка европском културном

и цивилизацијском тоталитету”
и зато што “верује у будућност
Европе у другачији континен
талним контурама” (20).
Кнежевић, међутим, сматра
да, рационални посматрач из
Србије, мора озбиљно да заме
ри ЕУ барем три крупне ствари:
потискивање модерних нацио
налних држава у име феудалних
или вештачких “европских” ре
гиона; културну искључивост,
па и културни расизам према
свему што не припада одређе
ној концепцији Европе; и си
стематско понижавање (прет)
кандидата за чланство у ЕУ (а
посебно Србије), са циљем про
мене њиховог културног (наци
оналног) идентитета (20-21).
Европска унија, као своје
врсна “наддржава”, доживља
ва све друге државе, а нарочи
то оне које је усисала, или тек
хоће да усиса, као конкуренте.
Она жели слабљење и нестанак
свих европских држава, жели
да их фрагментизује и испра
зни од стварне моћи, како би
Брисел, као центар те нове су
пердржаве, имао посла само са
атомизованим, предмодерним
(феудалним), или недавно скро
јеним регионима. То је оно што
увиђа и чешки председник Вац
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лав Краус који каже: “Не могу
да се помирим са чињеницом
да је циљ Уније – Европа реги
она. За мене је то крај света. Ја
желим Европу држава, Европу
Пољске, Чешке, Португалије,
Ирске, а не Европу Доње Шта
јерске, Северне Моравске или
Горње Аустрије” (наведено код
Кнежевића, 116). Али, Краусов
протест је вапај жедног у пу
стињи. Мрвљење и слабљење
држава остаје основни циљ це
локупне бриселске бирократи
је, тачније европске политичке
класе. Њој националне државе
сметају као носиоци реалне де
мократије и макар ограничене
грађанске контроле над елитом.
Наиме, док у националним
државама ипак постоји изве
сна мера демократије, Европска
унија је у све већој мери права
олигархијска творевина. Њоме
владају “комесари” (који се баш
тако се и зову), који заправо
нигде нису бирани, већ коопти
рани (49). Европски парламент
у Старзбуру, по садашњем ди
зајну ЕУ, има само саветодавну
функцију. Европски посланици
примају огромне плате, као део
коруптивне ренте, али они ни
шта важно не одлучују. Одлуке
се доносе, у Европској комиси
ји, у Бриселу, из које ће ускоро
бити одстрањени представници
мањих земаља. У ЕУ заправо
постоји “вишеструко дискри
минаторска хијерархија европ
ских земаља” (50), тачније ло
калних бирократија, које су све
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више само пуке филијале једин
ствене и клептократске поли
тичке класе Царства. Док поли
тократе из неких земаља, попут
Немачке, Француске, Британи
је, Шпаније или Италије, доми
нирају, дотле су представници
појединих локалних бирокра
тија потпуно скрајнути, а неке
нације фактички и не постоје у
центрима европског политич
ког и економског одлучивања.
Та потмула и притајена иде
ологија “хијерархичности на
ција”, како је назива аутор, до
изражаја посебно долази када
је реч о односу Брисела према
земљама изван ЕУ. Кнежевић
подсећа да ЕУ, чак и након по
следњег проширења на Румуни
ју и Бугарску, не обухвата више
од 41 посто територије Европе
(43). ЕУ једноставно не само
да није цела Европа, она није
ни већи део Европе, а понајма
ње је једина Европа, Европа као
таква. Но, за еврократску елиту
Брисела само је ЕУ истинска
Европа. Реч је о тихој, подра
зумевајућој подели становни
ка Европе на “цивилизоване”
и “варваре”, односно, на “пра
ве Европљане” и оне који живе
“изван зидина псеудо-Царства”,
како то каже Кнежевић (36). Та
истинска, мада притајена идео
логија Брисела, најбоље се мо
же видети управо кроз концепт
проширења ЕУ.
По том концепту, проширење
се не схвата као плуралистичко
богаћење Федерације новим,
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самосвојним народима, већ као
пуко проширење Царства но
вим, културно унификованим и
хомогенизованим поданицима,
потрошачима - пореским глава
ма. Отуда проширење ЕУ има
облик унутрашњег колонијали
зма, тачније културно-цивили
зацијског унификовања сваке
различитости и самосвојности.
За бриселске културтрегере, ис
точноевропске нације су једно
велико ништа, пука сировина
која тек треба да буде прерађена
у некакав културни фабрикат.
За Брисел источну Европу чине
дивљаци које се тек дуготрај
ним поступком “култивизације”
могу претворити, најпре, у “по
лу-Европљане” (тј. у “кандида
те” или “нове чланове” ЕУ), да
би тек у неодређеној будућно
сти они могли постати “прави”
и “истински” Европљани.
И као што се колонијализам
19. века одигравао под кринком
ширења “цивилизације”, “трго
вине” и “хришћанства”, тако се
овај унутрашњи колонијализам
21. века одиграва под маском
ширења “европских стандар
да”, “слободног тржишта” и
“људских права”. Али, иза те
високопарне реторике крије
се вулгарно економско и поли
тичко “ресателитизовање ис
точноевропских земаља” (38),
као и тежња да се, кроз тзв.
кандидатски стаж, свим источ
ноевропским друштвима извр
ши колективно “прање мозга”.
“Предкандидатске државе и
нације су скрајнута и пониже

на бића са европске полуперип
ферије”, упозорава Кнежевић,
које су “подвргнуте опсежном
социјалном и политичком ин
жењерингу” (53). За аутора ове
књиге је запањујуће да такву
концепцију културног само
понижавања прихватају чак и
елите у “земљама-(пред)кан
дидатима”. Те елите показују
чудновато одсуство интелекту
алне аутономије, достојанства и
самопоштовања. Понижавање
нарочито прихвата “слој само
овлашћених и преплаћених за
ступника и тумача европских
идеја” (23) који се надају да
ће, као награду за “утеривање”
свог народа у ЕУ, постати део
привилеговане, европске, тран
снационалне класе и делити сво
њено богатство и моћ (35).
Домаће, компрадорске ели
те настоје да код народа, којем
су на челу, развију нову рели
гију “еврољуба”, у којој се култ
“беспризивне вере у Европу”
заснива на идолопоклонству
према “њеној валути” (65),
као истинском Златном телету
Европе 21 века. Домаће ели
те прве учествују у фарсичном
глумљењу “Европејства” које
постаје официјелни образац по
нашања за цело друштво. Реч
је о “једностраном и умиљава
јућем предкандидатском опо
нашању чланства пре стварног
чланства, које је демагошки
подстрекивано од функционера
и тела ЕУ” (53). То глумљење
будућег чланства заправо има
функцију симболичког призна
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вања властите културне и ци
вилизацијске инфериорности
источноевропских земаља, и
истовремено има функцију за
ветног признавања вечног кул
турног првенства “истинских”
(Западних) Европљана над ис
точним полу-Европљанима.
Отуда долази и знаменита
функција чекаонице за пријем
у ЕУ. Чекаоница стварним го
сподарима, који мирно седе и
ручавају у салонима замка, да
је осећај моћи. Али она треба
и трајно да фиксира једно ста
ње, један однос. Чека се, наи
ме, толико дуго све док “чекач”
не успе да увери господара да
ће њихов однос господар-слу
га бити настављен и кад слуги
коначно буде дозвољено да уђе
у салон. Отуда је, за нарочито
сумњиве и непокорне “чекаче”,
као што је Србија, предвиђено
“старење у европској чекаон
 и
ци” (54). Непокорни “чекач”
мора да, кроз “процес европе
изације”, заправо изгуби сваку
вољу, свако достојанство и сва
ко самопоштовање. А ако наста
ви да показује незадовољство,
ако непослушни чекач неки на
лог, неку заповест, не изврши
савршено тачно и покорно, ако
још при томе гунђа и жали се,
таква земља, попут Србије, би
ва избачена чак и из чекаонице,
и остављена да, попут пса, ки
сне испред капије, све док цви
лећи не затражи да поново буде
припуштена у чекаоницу (65).
Да би свој народ навели да
учествује у овим играма са
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мопонижавања, компрадорске
елите “земаља-чекача”, међу
својим поданицима, уз макси
мално охрабрење господара из
Брислеа, шире уверење да сви
они који живе изван ЕУ и нису
прави Европљани. Ми сви, ко
ји смо са ове стране лимеса (тј.
“Шенгена”), треба да се осећа
мо само као полу-Европљани,
тачније, као “још-не-Европља
ни”, дакле као неко ко тек при
знањем од стране “истинских
Европљана” (тј. Брисела) може
да заслужи европски статус. Ми
сви треба да о себи мислимо са
мо као о полу-људима, који мо
гу бити издигнути изнад свог
полу-људства и бити убројени у
стварна људска бића тек ако то
уради неко овлашћени аутори
тет (Брисел).
Али, ако је неко полу-чо
век, то значи да у њему постоји
и некаква нељудска половина,
некаква полу-животиња (“полумајмун”?). И управо та живо
тињскост (“мајмунскост”) јесте
оно што Брисел, кроз процес
“еропеизације” код “чекача”
настоји да уништи. А то је, код
нација изван ЕУ, њихов источ
ноевропски и балкански карак
тер. Као што објашњава Кнеже
вић, Источна Европа и Балкан
су заправо европско “друго ја”,
једна друга и другачија Европа,
она Европа коју њен западни
део, оличен данас у ЕУ, у ства
ри истински не разуме и зато
истински мрзи. Та мржња је,
историјски, већ “мржња дугог
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трајања”, и има облик жеље да
се ликвидацијом “оног другог”
остане једини представник за
једничког идентитета. Католич
ки Запад је, тако, желео да буде
једино хришћанство. Стога је
он не само одрицао хришћан
ски карактер православног (ви
зантијског, руског) Истока, већ
и желео да уништи (асимилује,
покатоличи, полатиничи) цео
европски Исток. Исто тако, и
данашња, бриселска Европа од
риче европски карактер Русије
и других источноев ропских зе
маља. Јер, оно што она жели је
сте монопол над именом Евро
пе, монопол над том идејом, над
тим привлачним културно-трго
вачким брендом. Такође, ЕУ до
живљава Балкан као културног
баштиника старог отоманског
Оријента, као некакву “оријен
талну Европу”, а то је за Брисел
само одвратни, наказни окси
морон (“антидеал Европе”; 77).
Једноставно, како за локалну
компрадорску елиту, тако и за
сам Брисел, “не бити смештен
на Балкану данас је изузетна
предност, док је пребивање на
Балкану озбиљна физичка и
ментална мана” (78). Зато није
ни чудо да земље које тек дока
зују свој “европски идентитет”,
попут Хрватске, беже од приде
ва “балкански” као од оличења
најгорих и најнежељнијих “не
европских” особина.
На несрећу, Србија је по оба
од ових критеријума морала
да дође под удар еврократских

култур-расиста. Она је не само
географски и културно балкан
ска земља, већ је током деведе
сетих година била проглашена
и “главним кривцем за етно-на
ционалистичке ратове”. А етнонационализам за Брисел упра
во највише изражава “сам дух
Балкана”. Са друге стране, Ср
бија је и православна и словен
ска земља, коју са Русијом ве
жу снажне историјске, верске,
и културне блискости. За многе
представнике дипломатије САД
и ЕУ, Србија је и даље “мала Ру
сија”, подсећа Кнежевић (112).
Зато је Србија у овом, двостру
ком, “балканском” и “руском”,
негативном својству постала
главни предмет (под)свесне
мржње, неко кога бриселске
еврократе желе непрестано да
понижавају (113). Штавише, и
у самој Србији, Брисел финан
сијски, медијски и институ
цион
 ално, подстиче злоћудни
антибалканизам и хушкачки ан
тирусизам. “Што је већа коли
чина манифестоване русофоби
је”, вели Кнежевић, “то је више
омиљености међу бриселским
и помесним еврократама” (113).
Овај својеврсни “еврораси
зам” има заправо за сврху уни
штење досадашњег културног
и верског идентитета (рецимо,
православног и балканског, у
Србији) и његову замену са не
каквим “инстант-идентитетом”.
Реч је о стварању друштва-масе,
без боје и укуса, друштва европотрошача, евро-медиокритета,
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којима владају бескрајно богате
и отуђене евро-елите. Насупрот
идеалу Европе, до којег држи
и Кнежевић, као федерацији
отворених нација, као екумене
слободних и просвећених наро
да, са самосвојним културама
која се међусобно прожимају,
стоји реалност бирократизо
ване супер-државе (Царства),
састављене, на једној страни,
од бриселске бирократије, а на
другој од милиона локалних по
даника са мозговима стегнутих
у менгеле политичке коректно
сти. Таква “Европа Уније”, ка
ко је зове Кнежевић, подразу
мева слободу само за капитал
и радну снагу, а не за културе
и уверења, таква “Европа Уни
је” јесте само тржница робова и
новца, а не агора на којој се су
срећу различите научне и умет
ничке идеје.
Кнежевић на једном месту
(68) цитира Милована Данојли
ћа, који је у интервјуу, управо
у Печату (бр. 29), рекао: “Ако
нисмо у стању да се одупремо
надмоћном непријатељу и да га
истерамо из поседа, могли би
смо му бар дати на знање да га
мрзимо”. Мржња свакако није
хришћански осећај. Али једно
дубље разумевање страшних
сила и вртлога који нас носе,
пробудиће у нама жељу да се од
те стихије одбранимо, као што
ће пробудити и осећај презира
према свима који стихију при
хватају и ропски јој служе. Ова
књига помаже да се то разуме
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вање продуби, а решеност на
отпор ојача. У односу на данас
владајући систем, ова књига је
истински субверзивна. У одно
су на данас преовлађујућу лите
ратуру о ЕУ ова књига је, зато,
и истински добра.

Александар Новаковић
НОРМИРАНА СЛОБОДА
Осврт на књигу Charles Frie
da Modern Liberty
Modern Liberty – and the Li
mits of Government
Charles Fried
W.W. Norton & Company
New York, London, 2007.

Књигу Modern Liberty Чарлс
Фрид (Charles Fried) започиње
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амбициозно. Изјављује да же
ли да «учини за своје време»
оно што је «Хајек учинио за
своје» али без «апокалиптич
ке грмљавине» и уз уважава
ње «свега оног доброг што је
донео постњудиловски свет».
Фрид је познати харвардски
професор права и некадашњи
члан Реганове администрације
из другог мандата, такође је и
писац многих књига из теори
је и филозофије права. Дакле,
реч је о аутору од кога се не би
могла очекивати исхитрена и
неостварљива обећања. Међу
тим, то је управо оно што смо
добили. И то због више ствари.
Кренимо редом.
Судећи по наводу са почет
ка аутор себе отворено сврстава
у «љубитеље слободе», заправо
у табор «класичних либерала».
Позивајући се на Хајека он на
то експлицитно упућује. Као
класични либерал он би морао
да уважава вредности инди
видуалне слободе, слободног
тржишта и владавине права.
Стога је за читаоца нормално
да очекује класично либералну
студију слободе. У добром делу
књиге читалац се може увери
ти да је аутор доследан у том
погледу. То потврђују и његова
честа упућивања на негативни
смисао појма слободе. (познат
још из радова Џона Лока и дру
гих класичних теоретичара) као
и одлично демистификовања
појма размене, које Фрид - што
представља најсветлији моме
нат књиге, смело протеже не са

мо на односе трговинске приро
де веће и на емотивне, људске
релације, смештајући, с правом,
овај феномен у само средиште
људске природе.
Међутим, већ саме речи по
свете на почетку књиге, посве
те својим пријатељима Роналду
Дворкину (Ronald Dworkin) и
Томасу Нејгелу (Thomas Nagel)
као и Роберту Нозику (Robert
Nozick) и Џону Ролсу (John Ral
ws) код познаваоца радова ових
теоретичара могу створити из
весну задршку и опрезност у
рецепцији ове књиге у класич
но либералном кључу а онда
и веру у могућност да је њен
аутор успео да уради оно «што
је Хајек урадио» за своје време.
Управо се то потврђује током
читања ове књиге. Читалац који
очекујући да ће у Modern Libert
пронаћи једну робусну, беском
промисну и надасве поткрепље
ну студију базичног политичког
феномена, бива током књиге
све више и више изненађен
степеном релативизације ста
новишта класичног либерали
зма и опасном приближавању
позицији «трећег пута». Чини
се, заправо, да је аутор у своје
«либертаријанско» становиште
убацио много тога што у идеј
ном смислу припада ауторима
из поменуте посвете. А већи
на њих (осим наравно Роберта
Нозика) нису заступници кла
сичног либерализма, већ соци
јализма.
Да би објаснио шта је то мо
дерна слобода, алудирајући на
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чувени текст Бенџамина Кон
станта, аутор се одриче ради
калних примера угрожавања
слободе и подузима се експли
цирања три групе «блажих»
примера (или «загонетки» како
сам каже) – блажих у односу на
примере драстичних угрожа
вања индивидуалних слобода
познатих у историји - преко
рачења слободе. Прва група се
односи на случајеве такозва
не «језичке полиције». Тако
на пример инсистирање на ко
ришћењу француског језика у
Квебеку иде толико далеко да
добија готово комичне обрисе,
као што је случај са примером
лутке која говори на енглеском
и која због квебешких прописа
није могла да се купи-наручи из
суседног дела Канаде. Такође
случај у коме је једном родите
љу забрањено да школује своје
дете у школи у којој се говори
енглески језик са образложе
њем да се отац тог детета шко
ловао у француској школи (иако
је реч о Украјинцу који говори
енглески).
Друга група примера се тиче
здравствене политике у Канади
где се држава у највећој мери
стара за здравље свога станов
ништва. То «старање» иде толи
ко далеко да се пацијенти могу
лечити искључиво у државним
институцијама и да заправо
осим државног здравства нема
ју никакву другу могућност. То
значи да само богатији чланови
канадског друштва могу да се
лече негде другде, тако што ће
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на пример отпутовати на лече
ње у неку другу земљу.
Фрид нуди и трећу групу
примера у којој наводи слу
чај познатог трговачког ланца
Wall Mart коме је онемогућено
да отвори свој нови простор на
периферији Вермонта јер су ло
кални званичници сматрали да
ће то угрозити мале продавнице
у центру града и то упркос чи
њеници, коју наводи Фрид, да
су исти производи у Wall Martu
далеко јефтинији од оних у цен
тру града као и то да велики део
становништва жели отварање
оваквог центра.
Примери које наводи Фрид
су добри и представљају пара
дигматичне случајеве савреме
ног угрожавања слободе у де
мократским друштвима. Оно
што није добро јесте начин на
који аутор покушава да понуди
одговоре на ове изазове. Уместо
да изложи чврсту и аргументо
вану одбрану слободе, и при
каже сву погубност логике која
стоји иза ових покушаја њеног
ограничавања (што би се оче
кивало од једног «регановца»),
он се окреће стратегији упу
ћивања на «сву комплексност»
самог проблема дефинисања
слободе. Стратегији која ће нас
руковођена покушајима хеге
лијанских обрта уверити да су
аргументи друге стране чврсти,
и да слободу није лако одреди
ти а ни бранити, те да нам једи
но остаје увид како су «ствари
тешке» и «комплексне» (што
по себи, наравно, није никакав
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аргумент), па стога није могуће
одговорити недвосмислено на
изазове ових примера. Стога се
из поглавља у поглавље ређају
не докази у прилог «модерног»
типа слободе него аргументи
супарничке стране (стране која
негира приоритет слободе у од
носу на друге вредности) који
ни сами на крају не доводе до
разрешења поменутих загонет
ки већ само до тога да покажу
како ствари нису једноставне.
То смо већ одраније знали.
Ипак, Фрид настоји да по
нуди и своје одређење модер
не слободе. Он већ на почетку
књиге, поред дефиниције које
преузима од класичних теоре
тичара, наводи и своју по којој
је слобода «индивидуалност ко
ја постаје норматив». («indivi
duality made normative»). Таква
дефиниција га нужно одводи
ка промишљању топоса слобо
де који он налази, правилно, у
индивидуи. Дакле, слобода се
може позиционирати искључи
во на индивидуалном плану. У
том погледу је Фрид на линији
осталих теоретичара класич
ног либерализма који усвајају
методолошки индивидуализам
(Фрид каже «индивидуе су пр
ве») као своје основно инте
лектуално средство. Али одмах
затим он прави и своју прву
велику недоследност, која се
огледа у непоштовању мето
долошког
индивидуализма.
Ако је индивидуа прва и ако је
она топос слободе, и ако рас
права оперише на политичком
нивоу, а не на естетском, етич

ком или неком другом, онда је
релативизација појма слободе
у смислу потребе доказивања
њеног равноправног статуса у
односу на друге вредности које
Фрид наводи (лепота, слава, за
довољство, једнакост...) нешто
што не представља доследно
спровођење методолошког ин
дивидуализма и заправо нешто
што повратно укида вредност
индивидуе као топоса слободе.
Реч је наравно о мешању плано
ва. Да је Фрид поредио и вред
новао политичке вредности и
идеје међусобно онда би такав
поступак био разумљив иако не
карактеристичан за једног кла
сично либералног теоретичара
како овај аутор жели себе да
представи. Али увођење естет
ских, психолошких и других
идеја и вредности представља
(вероватно ненамеравано) из
бегавање одговора на почетно
питање, које се тиче пре свега
политичког плана. А политич
ки план се, само да подсетим,
у класично либералној поли
тичкој теорији односи на про
блематику одређивања односа
између појединаца – равноправ
них индивидуа које поседују
природна или урођена права – у
једном друштву.
Овакав поступак би му се и
могао опростити да није оти
шао још даље са радикалнијим
потезом који ће од идеје слобо
де направити ништа више него
један психолошки појам а не
политички, што он и јесте, ако
нас интересује политичка ди
мензија проблема. Наиме, Фрид
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усваја локовску идеју «самовла
сништва» (selfownership) али,
нажалост, само у ограниченом
виду. Прихватајући аргумен
те Најгела и Марфија (Liam
Murphy) који идеју власништва
проглашавају «митом» он ис
тиче да су су «власничка права
неизбежно конвенционална». У
овом ставу му помаже и чувени
Нозиков аргумент усмерен про
тив локовске идеје власничких
права и теорије радне вредно
сти («да ли просипањем сока
од парадајза у океан, чиме се
меша мој рад са океаном, по
стајем власник океана?»). При
том Фрид само укратко и овлаш
излаже овај Нозиков аргумент
без дубље анализе контекста у
коме је он изнет као и без раз
умевања за експликативни и
орочени карактер Локове тео
рије радне вредности (а не кон
ститутивни и одлучујући како
му се то често приписује и што
су прихватили и злоупотребили
многи марксистички теоретича
ри). Уместо институције зашти
те власничких права, односно
идеје власништва као идеје која
омогућује практичну реализа
цију слободе (идеје власништва
у психолошком и материјалном
смислу) што је била Локова по
зиција, Фрид усваја само идеју
психолошког власништва, тј.
власништва над самим собом и
тим поступком девалвира идеју
власништва као такву, идеју ко
ја је одлучујућа за класични ли
берализам.
Камен темељац слободе
Фрид, дакле, не налази у иде
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ји чврсте заштите власничких
права, већ у двама последњим
«прибежиштима»
слободе,
слободи мишљења и сексуал
ној слободи. Овим поступком
Фрид се још више приближио
традицији онога што се у Аме
рици зове «либерализам» а што
је друго име за социјализам.
Ипак, он тиме сматра да успева
да одговори на апсолутистичке
претензије девалвирања цело
купног концепта власништва.
Ако су институције заштите
материјалног власништва ствар
конвенције које се одређује у
сваком друштву на овај или
онај начин, онда је власништво
у психолошком смислу нешто
што је неотуђиво и што по ауто
ру Модерне слободе предста
вља «природно право». За ње
га приватно власништво није
«природно право». Проблем је
само у томе, наравно за Фрида,
што би се слична аргументаци
ја којом је конвенционализовао
институцију приватног вла
сништва могла, додуше више
на филозофској равни, спрове
сти и на остатак власништва у
«Фридовој» замисли слободе.
Са овим би се сложили многи
аутори, нарочито леве оријен
тације.
Ипак, неспорећи се са оним
са чиме нема спора, а то је да је
чисто идеја власништва у пси
холошком смислу плаузабилна
са позиције класичног либера
лизма, преостаје питање онога
што је остало од идеје слободе
ако јој се одузме материјални
супстрат без кога је њена прак
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тична реализација готово не
могућа. Ако се идеја легитим
ног власништва у традицији
локовског мишљења напусти
онда је легитимно поставити
питање како ће се идеја слобо
де операционализовати у неком
конкретном друштву. Фрид на
то нема одговора и то отворе
но признаје. По њему ће реше
ње понудити свако демократско
друштво за себе, на свој начин.
У том смислу нема ни преци
зног одговора на изазове које је
Фрид навео помињући она три
примера.
Ако решења нема има могу
ћег упућивања, давања правил
ног правца или тумачења у ком
смеру би се требало поступити
када се слобода нађе угрожена.
Будући да је релативизацијом
идеје слободе и легитимизаци
јом других вредности (пре све
га идеје једнакости схваћене у
социјалистичкој традицији), а
имајући у виду изворно поли
тички аспект овог питања (како
је малопре објашњен), од идеје
слободе направио само «јед
ну идеју поред других» оста
је му само још нешто што ће
упућивати на прави пут у раз
мишљању о решавању спорна
три питања. То нешто он назива
«духом слободе».
У духовној сфери Фрид, да
кле, остаје класични либерал.
У практичном погледу постаје
легалиста. Од тога колико ће од
«духа слободе» бити у закони
ма одређене земље ствар је кон
кретних околности, живости,

јачине и присутности других
вредности у политичком жи
воту једног друштва као и од
стабилности институција сло
боде. Слобода није ништа кон
кретно, постоји само њен дух
(или идеал) те се у конкретној
(компромисерској) игри дру
штвених збивања налази одго
вор за њену праву меру. Зато
ће Фрид рећи да је у сваком од
она три примера угрожен «дух»
слободе али не и слобода сама,
јер тако нешто заправо и не по
стоји. Оно што постоји то су за
кони који мање или више дају
материјални простор за њено
испољавање. Али, ако је испо
љавање «духа» ипак могуће, па
макар и посредно преко закон
ског оквира, ако не самоочевид
но како изгледа Фрид очекује,
не налазили се онда у појму
слободе нешто више од пуког
наслућивања, просте духовне
приказе? На ово питање Фрид и
не одговара...
Слобода остаје метафизич
ка категорија чије се практич
не границе и имплементација
не могу одредити. Оно што би
се једино могло рећи, по Фри
ду, јесте да ли је конкретни по
ступак, конкретни законски
предлог или решење у складу
са њом. Ако није, то онда ни
је огрешење о идеју праведног
политичког поретка (поретка
слободе) већ огрешење о «дух»
слободе. Јер, једном када се из
врши релативизација, па онда
уједначавање политичких вред
ности и идеја на бази аргумента
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о њиховој неминовној присут
ности и деловању у животу кон
кретних друштава (што Фрид
чини упућујући на приоритет
суда друштвене стварности а не
суда идејне и методолошке кон
зистентности), онда значење
исказа «праведни политички
поредак» не може по аутомати
зму бити синонимно значењу
речи «поредак слободе». Сто
га постаје разумљиво и зашто
Фрид признаје да «заиста» не
може да «реши» проблеме про
истекле из она три примера.
Зато што ако се прихвати, бар
начелно, легитимност и равно
правност других вредности по
ред вредности слободе, онда је
врло лако оправдати поступке
угрожавања слободе са стано
вишта других вредности. Ко
лико је далеко Фрид отишао од
класично либералног схватања
слободе говори и његова града
цијска теза по којој дух слободе
преферира «опорезивање у од
носу на регулацију». Фриду и
не пада на памет да помисли да
можда духу слободе такође не
одговара ни опорезивање.
Имајући речено у виду јасно
је да Фрид ни издалека није ус
пео да оствари оно што је Хајек
тако славно урадио пре много
деценија. Фрид је, пак, дале
ко успешнији у погледу другог
дела своје амбициозне најаве.
Током целе књиге пошло му је
за руком да без «апокалиптич
ке грмљавине» прикаже колико
уважава «њудиловска постиг
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нућа». Проблем је само у томе
што то само по себи није ништа
нарочито а посебно не амбици
озно.
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