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УВОДНИК

Пред на ма се на ла зи пр ви број ча со пи са Срп ске по ли тич ке 
ми сли у 2010. го ди ни. Те ма овог бро ја ,,Ге о по ли ти ка Европ ске уни је и 
Ср би је’’ тре ба да до при не се бо љем схва та њу од но са из ме ђу Ср би је 
и Европ ске уни је. Ра до ви Ми ло ми ра Сте пи ћа, Мом чи ла Су бо ти ћа, 
Де ја не Вук че вић и Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца има ју зна ча јан до
при нос у раз у ме ва њу овог про бле ма. Ми ло мир Сте пић ука зу је на то 
да се ства ра ње и ши ре ње ЕУ углав ном схва та као еко ном ски и по
ли тич ки про цес, док се ге о по ли тич ки аспек ти не пра вед но мар ги на
ли зу ју, иако су упра во они има ли пре су дан зна чај. Мом чи ло Су бо тић 
ана ли зи ра ,,бе зал тер на тив но’’ евро у ниј ско опре де ље ње вла да ју ће ко
а ли ци је у Ср би ји ука зу ју ћи на нео др жи вост те зе по ко јој су пи та ња 
су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је и при сту па ње 
ЕУ два одво је на про це са. Де ја на Вук че вић на сто ји да са гле да раз вој 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ у све тлу са вре ме них те о ри ја ме ђу на род
них од но са. Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац у свом ра ду пра ти ви ше де
це ниј ске ге о стра те гиј ске на по ре САД у обез бе ђи ва њу сво је кључ не 
уло ге на на шим про сто ри ма.  

По ред ра до ва ко ји се ба ве глав ном те мом на шег ча со пи са у 
ње му се мо гу на ћи и мно ги дру ги ко ји раз ма тра ју под јед на ко зна чај
не про бле ме. На кон пр вог де ла сле ди ру бри ка по све ће на по ли тич кој 
те о ри ји. У њој Алек сан дра Ми ро вић ука зу је на нео п ход ност по сто
ја ња стал ног и кон ти ну и ра ног про це са ле ги ти ми за ци је по ли тич ке 
вла сти. Рад Алек сан дра Но ва ко ви ћа и Ми ле не Пе шић се ба ви про
бле ма ти зо ва њем тре нут не по зи ци је мул ти кул ту ра ли зма као по ли
тич ке и фи ло зоф ске те о ри је. Ра до слав Га ћи но вић раз ма тра од нос 
из ме ђу де мо кра ти је и без бед но сти у на ци о нал ној др жа ви. Дра ган 
Ла ки ће вић ана ли зи ра два раз ли чи та мо де ла по сту па ња ко ја су ру ко
во ди ла за пад ним све том од 1929. до да нас а то су: Кеј нзов др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам и Ха је ко ва тр жи шна са мо ре гу ла ци ја. 

 За тим сле ди ру бри ка ко ја но си на зив ,,Члан ци и сту ди је’’ ис пу
ње на ра до ви ма на уч них рад ни ка. Дра ган Су бо тић пи ше о од но си ма с 
јав но шћу у др жав ној, од но сно јав ној упра ви. Ду шан Ни ко лиш ука зу је 
на је дан мо гу ћи при ступ у из у ча ва њу гло бал ног ме ђу на род ног би ћа 
САД. У овој ру бри ци је и рад Злат ка Иса ко ви ћа ко ји се ба ви ве зом 
из ме ђу тран спа рент но сти и без бед но сне кул ту ре.
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Са др жај овог ча со пи са је обо га ћен и са два ис црп на огле да 
Љу би ше Ми тро ви ћа и Зо ра на Авра мо ви ћа. Љу би ша Ми тро вић про
бле ма ти зу је зна чај ре ли ги је у зе мља ма у тран зи ци ји за ши ре ње кул
ту ре ми ра. У фо ку су ње го ве ана ли зе се на ла зи од нос три ју фак то ра: 
ре ли ги ја, ме ди ји и кул ту ра ми ра. Зо ран Авра мо вић се ба ви фе но ме
ном гло ба ли за ци је чи ји је им пли цит ни циљ дез ин те гра ци ја на ци ја, 
њи хо вих кул ту ра, обра зо ва ња и ме ди ја, ка ко би се отво рио про стор 
за екс пан зи ју. 

Ин те ре сант на је и ру бри ка ,,Ак ту ел но” у ко јој се мо гу на ћи 
че ти ри зна чај на ра да. Бог да на Ко ље вић го во ри у при лог иде је о са
вре ме но сти и одр жи во сти на ци о нал ног иден ти те та у Ре пу бли ци 
Срп ској. Рад Вла да на Стан ко ви ћа пред ста вља пре глед фор ми ор
га ни зо ва ња вој во ђан ског ауто ном ног ста ту са. Ог њен При би ће вић 
ана ли зи ра по стиг ну ћа и не у спе хе де мо крат ске вла сти у Ср би ји по
сле 2000. го ди не. Ђор ђе Сто ја но вић се ба ви етич ким оправ да ва њем 
при бе га ва ња си ли на ме ђу на род ном ни воу. Уред ни штво је и овим 
бро јем же ле ло да по ну ди ана ли зе две ју зна чај них сту ди ја ко је су ура
ди ли Ми ша Сто ја ди но вић и Сла во љуб Ле кић.  

По што ва не ко ле ге и овај број Срп ске по ли тич ке ми сли до
но си ве ли ки број ква ли тет них ра до ва ко ји ће би ти од ко ри сти за 
ваш на уч ни и ис тра жи вач ки рад. Исто вре ме но вас оба ве шта ва мо 
да на кра ју овог ча со пи са и на сај ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту
ди је (http://www.ipsbgd.edu.rs/) мо же те на ћи до дат на упут ства за 
пи са ње ра до ва за об ја вљи ва ње у на шем ча со пи су. 
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ПО СЛЕД њИ ЈУ РИш  
НА НЕ БО МИ хА И ЛА МАР КО ВИ ћА 
Омаж ака де ми ку Ми ха и лу Мар ко ви ћу (19232010),  
ве ли ком фи ло зо фу, ху ма ни сти, ро до љу бу и ле ви ча ру

Са мо за не ко ли ко ме се ци кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка, 
срп ски на род  из гу био је Па три јар ха Па вла, тог „све ца ко ји 
хо да“ (чи је етич ко, је ван ђе о ско на че ло Бу ди мо љу ди увек и 
сву да! од је ку је у ср цу сва ког хри шћа ни на), књи жев ни ка Ми-
ло ра да Па ви ћа, ко ји нас је про сла вио Ха зар ским реч ни ком, 
том са гом о ве чи тим се о ба ма и ла мен том о не ста ја њу јед ног 
на ро да, и нај зад  ака де ми ка, Ми ха и ла Мар ко ви ћа, на шег нај-
ве ћег фи ло зо фа са ори ги нал ним до при но сом свет ској фи ло-
зо фи ји у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. 

Има сим бо ли ке у то ме да по след ња про фе со ро ва (об ја-
вље на књи га) но си на зив Ју риш на не бо. Са ње ним по ру ка ма 
про фе сор се пре се лио ме ђу бе смрт ни ке. Ње гов лик и де ло 
би ће ин спи ра ци ја но вим ге не ра ци ја ма фи ло зо фа и ле ви ча ра 
у бор би за ус пра ван ход, кри тич ко ко ри шће ње ума и искре но 
ро до љу бље. 

О смр ти Ми ха и ла Мар ко ви ћа, тог не сто ра ме ђу на шим 
и свет ским фи ло зо фи ма, из ве шта ва ли су на ши и стра ни ме-
ди ји, да је пре ми нуо пред рат ни ко му ни ста, рат ни пар ти зан, 
нај по зна ти ји срп ски фи ло зоф, ди си дент у усло ви ма ти то и зма 
и осни вач Со ци ја ли стич ке пар ти је.  

Ми ха и ло Мар ко вић се дав но пре се лио у сво ја де ла – 
од свет ски при зна те „Ди ја лек тич ке те о ри је зна че ња“ (1961), 
до „Фи ло зоф ских осно ва на у ка“ (1984), и “Сло бо де и прак се“ 
(1997). Тим ори ги нал ним да ро ви ма ду ха сво га, он ће над жи-
ве ти мно ге ве ко ве. 

По сле Бра не Пе тро ни је ви ћа, срп ска фи ло зо фи ја ни је 
има ла та ко да ро ви тог фи ло зо фа, фи ло зоф ског ди ва у сво јим 
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ре до ви ма, ни ти та ко све стра ну лич ност, у ко јој су об је ди ње-
не број не спо соб но сти и ши ри на са знај ног ба вље ња: од ло-
ги ке и на уч не ме то до ло ги је, до ети ке и ме та фи зи ке сло бо де, 
фи ло зо фи је прак се, ра ди кал ног кри ти ча ра мо но пар тиј ског 
би ро крат ског со ци ја ли зма, но вог свет ског по рет ка, за пад не 
ци ви ли за ци је, али и упор ног и ин вен тив ног тра га ча за ал-
тер на тив ним про јек ти ма: со ци ја ли зма са људ ским ли ком и 
аутен тич не ле ви це – по кре та сло бо дар ских со ци ја ли ста у 
бор би за де мо крат ски раз вој све та, ху ма ни за ци ју дру штва и 
еман ци па ци ју чо ве ка. 

Чо век, ко ји је свој жи вот жи вео у зна ку Фа у ста и Про-
ме те ја, у кљу чу ју ри ша на не бо, нај зад се пре се лио ме ђу све-
це у фи ло зоф ском ка лен да ру: у дру штво бе смрт ни ка као што 
су: Е. Блох, Х. Мар ку зе, А. Ле фе вр, Е. Фром, К. Ко сик, ме ђу 
сво јим прак си сов ци ма при ја те љи ма са кор чу лан ске ме ђу на-
род не лет ње шко ле фи ло зо фа. Та мо ће се су сре сти и на ста-
ви ти веч но отво рен ди ја лог и са нај ум ни јим Ср би ма: Б. Пе-
тро ни је ви ћем, Б. Кне же ви ћем, М. Ми лан ко вић, Н. Те слом, 
М. Пу пи ном... са пле ја дом ум них љу ди по чи јим де ли ма се 
Ср би ја пам ти и пре по зна је у ин те лек ту ал ној ри зни ци чо ве-
чан ства, а о чи јем ства ра ла штву је Ми ха и ло Мар ко вић у по-
след ње две де це ни је, под кро во ви ма Срп ске ака де ми је на у-
ка, ор га ни зо вао број не ме ђу на род не сим по зи ју ме, ко ји ма је 
бра нио од за бо ра ва нај пле ме ни ти је иде је ових ства ра о ца и 
по ка зао ка кав тре ба да бу де од нос пре ма кул тур ној и на уч ној 
тра ди ци ји. И да ни шта дру го ни је ра дио, овај наш нај ве ћи 
фи ло зоф, са мо за то де ло, тре ба му ре ћи хва ла и ода ти по част 
јер је од бра нио од за бо ра ва лич но сти и иде је нај ум ни јих Ср-
ба из 19. и 20. сто ле ћа. 

Да је са мо на пи сао Ди ја лек тич ку те о ри ју зна че ња, то 
свет ски при зна то, ори ги нал но де ло у са вре ме ној фи ло зо-
фи ји, или Фи ло зоф ске осно ве на у ка – Мар ко вић би сте као 
углед свет ски при зна тог и по зна тог фи ло зо фа, као што то је-
сте. Ми ха и ло Мар ко вић је био и остао ства ра лач ки марк си-
ста, у чи јем сре ди шту је ис тра жи ва ње мо гућ но сти и пу те ва 
еман ци па ци је чо ве ка и чи ја се де ла, по сво јим оства ре њи ма и 
до ме ти ма мо гу ме ри ти и упо ре ђи ва ти са нај бо љи ма у на шој 
епо хи.



11

Мо гао је про фе сор Мар ко вић, као број не ње го ве ко ле ге 
„под ви ти реп“ и ба ви ти се ис кљу чи во ака дем ским по слом. 
Мо гао је би ти са лон ски ко му ни ста, књи шки со ци ја ли ста, ко-
ји је стра сно за гле дан у сво је књи ге и не ма ри за по ли тич ки 
жа мор и со ци јал не ва па је глад них, по ни же них, обес пра вље-
них, увре ђе них, чи ји се крик умно жа ва у сва ки да шњи ци жи-
во та овог тран зи циј ског ха о са. Али то ни је лич ност фор ма та 
и ка рак те ра ка кав је био Ми хај ло Мар ко вић, чо ве ка до стој-
ног ви со ке ху ма ни стич ке кул ту ре и из ра зи тог со ци јал ног, 
со ли да ри стич ког сен зи би ли те та. Јер он ни је био пу ки ана-
ли тич ки фи ло зоф и на уч ник, већ и ан га жо ва ни ху ма ни ста и 
бо рац за сло бо ду и со ци јал ну прав ду. 

Ми ха и ло Мар ко вић при па да пле ја ди ве ли ких учи те ља 
енер ги је, на род них про све ти те ља, ви зи о на ра, ка кве је, као 
рет ке хра сто ве, Ср би ја у про шло сти има ла. Упо ре дио бих га 
нај ра ди је са Све то за ром Мар ко ви ћем, по ве за но сти за иде ју 
со ци ја ли зма и ве ру у пра вед но дру штво и бу дућ ност сло бо-
дар ског со ци ја ли зма, као и са Те слом – по ге ни јал но сти и 
до ме ту ње го вих фи ло зоф ских от кри ћа, оства ре ња. Ми, ње-
го ви уче ни ци и след бе ни ци, по зна ва ли смо га не са мо као 
ви со ко у че ног про фе со ра, већ и као бри љант ног по ле ми ча ра, 
пле ме ни тог са бор ца и са го вор ни ка ко га је кра си ла кул ту ра 
ди ја ло га и ан га жо ва ног бор ца за сло бо ду и пра вед ност. 

У нај те жим при ли ка ма по срп ски на род на кра ју 20. 
сто ле ћа био је уз ње га: у от по ру про тив ре пре си је ти то и зма 
али и про тив пре ла та но вог свет ског по рет ка. 

Про фе со ра Мар ко ви ћа су ти то и сти оп ту жи ва ли за ап-
стракт ни ху ма ни зам, а псе у до мон ди ја ли сти за срп ског на ци-
о на ли сту. Ње га су по пут Со кра та оп ту жи ва ли 1968. го ди не 
да ква ри омла ди ну, те су га са гру пом про фе со ра прог на-
ли са ка те дре. Псе у до мон ди ја ли сти су га оп ту жи ва ли да је 
протaгниста срп ског шо ви ни зма. А он је, пре све га, био чо век 
и фи ло зоф, Ср бин и гра ђа нин све та у ди ја лек тич ком је дин-
ству све га то га. По нај ма ње јед но стран и ет но цен три чан.

Про фе сор Мар ко вић је био па жљив са го вор ник и ар-
гу мен то ван по ле ми чар. Ср да чан и пра ве дан, а не зло чест и 
ли це ме ран чо век. 
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 Да је Ми ха и ло Мар ко вић остао да се ба ви са мо ло ги-
ком и те о ри јом са зна ња, остао би, као што то је сте, је дан од 
нај по зна ти јих свет ских фи ло зо фа у обла сти гно се о ло ги је и 
ана ли тич ке фи ло зо фи је. Ве ли чи на ње го вог ду ха га је ме ђу-
тим од ве ла ка со ци јал ној те о ри ји, ан тро по ло ги ји и ети ци, 
па пре ма то ме фи ло зо фи ји ху ма ни зма, прав де и сло бо де. То 
зна чи – да га је  не са мо фа у стов ска страст, не го и про ме теј-
ска енер ги ја уве ла у но ва пред мет на по ља са зна ва ња али и 
дру штве них бор би и со ци јал не ак ци је. Од фи ло зо фа на че ла, 
по сту ла та, по стао је и чо век ак ци је, део ак те ра дру штве них 
про ме на. То га је до ве ло у су коб са сна га ма по рет ка ко је огра-
ни ча ва ју људ ску сло бо ду: са мо но пар тиј ским би ро крат ским 
си сте мом ти то и зма, али и са си ла ма ан ти ре во лу ци је и но вог 
свет ског по рет ка и „ка пи та ли зма ка та стро фе“. 

Мар ко вић је до кра ја остао ве ран иде ји де мо крат ског 
со ци ја ли зма са људ ским, сло бо дар ским ли цем. Па жљи во 
ослу шку ју ћи дух вре ме на, стра ху ју ћи да уко ли ко ин сти ту-
ци о нал на ле ви ца бу де ин те гри са на у по ре дак вла да ју ће мо ћи, 
да јој тре ба из не дри ти ал тер на ти ву – у ли ку по кре та мла дих 
со ци ја ли ста или дру гих со ци ја ли стич ких/со ци јал де мо крат-
ских ак те ра. Јер, као што бор ба за сло бо ду, со ци јал ну прав ду, 
ни ка да не сме за ста ри ти, та ко и по крет ко ји се ле ги ти ми ше 
за со ци ја ли стич ку ал тер на ти ву мо ра се из но ва об на вља ти да 
би остао ве чи та све жи на све та. Са мо као та кав ак тер ра ди-
кал не кри ти ке све га по сто је ћег, со ци ја ли стич ки по крет мо же 
из но ва отва ра ти ка пи је бу дућ но сти, бу ди ти на ду да ни кад 
ни је ка сно бо ри ти се за дру штво у ко ме ће „сло бо да сва ког 
по је дин ца би ти услов сло бо де свих“. У су прот ном, до ла зи до 
дог ма ти зма и би ро кра ти за ци је јер, ка ко ка же на ша на род на 
по сло ви ца – да ни је ве тра, па у ци би не бо пре мре жи ли. 

Ми ха и ло Мар ко вић се до кра ја свог жи во та бо рио за 
об је ди ња ва ње ле ви чар ских и про гре сив них по кре та у зе мљи 
и све ту, тра га ју ћи за сна га ма – ак те ри ма ал тер на тив не ле ви-
це и ин те лек ту ал но по ма гао њи хо во на ста ја ње. Он је сма трао 
да је за об но ву са врем ног со ци ја ли зма, ње гов да љи по лет, 
по треб на но ва син те за ве ли ких прин ци па со ци ја ли зма и ли-
бе ра ли зма, но ва со ци јал де мо крат ска ле ви ца. У су прот ном, 
нео кон зер ва тив ци ће нео ли бе рал ном иде о ло ги јом ши ри ти 
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свој по смо дер ни то та ли та ри зам  у фор ми раз о бру че ног, мон-
ди ја ли зо ва ног ка пи та ла, екс пло а та ци је без гра ни ца и но вог 
свет ског по рет ка.

Мар ко вић је сма трао да не ма за сни ва ња аутен тич них 
ле ви чар ских по кре та у нас и у све ту без об но ве те о ри је, као 
и да она мо же на ста ти из но ве фи ло зоф ске и на уч не ана ли зе 
и ра ди кал не кри ти ке са вре ме ног гло бал ног ка пи та ли зма. У 
том ци љу он је, као фи ло зоф сло бо де, до свог по след њег да-
на, ула гао на пор на ор га ни за ци ји ме ђу на род ног фи ло зоф ског 
кон гре са ко ји би се одр жао у Бе о гра ду,   и пи са ње сту ди је 
Ху ма ни стич ка кри ти ка ка пи та ли зма. Све то го во ри ко ли ко 
је он био и ре а ли ста и уто пи ста ве ру ју ћи у свој сан о но вом 
дру штву али и енер гич но бо ре ћи се ка ко би тај сан у бу дућ-
но сти по стао ствар ност. 

По след њи те ле фон ски раз го вор ко ји сам имао са про-
фе со ром Мар ко ви ћем био је не по сред но иза Но ве 2010. го ди-
не ка да смо из ме ни ли но во го ди шње че стит ке и раз го ва ра ли 
о про мо ци ји ње го ве но ве књи ге на Ни шком уни вер зи те ту. И 
та да је по ка зао ин те ре со ва ње за рад мла дих ко ле га, фи ло зо-
фа и со ци о ло га. 

Срп ска по ли тич ка ми сао, чи ји је из да вач Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је Бе о град, имао је из у зет ну част што се на 
че лу Са ве та овог ча со пи са, од ње го вог осни ва ња 1994. на ла-
зио Ми ха и ло Мар ко вић као пред сед ник, ко ји је дао дра го цен 
до при нос про грам ској ори јен та ци ји ча со пи са у бор би за из-
гра ђи ва ње кри тич ког ду ха и де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре 
у ака дем ској за јед ни ци  и дру штву Ср би је. 

Ства ра лач ки опус (по бро ју би бли о граф ских је ди ни-
ца, об ја вље них сту ди ја у зе мљи и ино стран ству) Ми ха и ла 
Мар ко ви ћа, у ква ли та тив ном сми слу, је оби ман и сло је вит: 
од ло ги ке и ме то до ло ги је на уч них ис тра жи ва ња, исто ри је 
фи ло зо фи је до са вре ме них со ци јал них те о ри ја, ети ке, ан тро-
по ло ги је и дру штве не и по ли тич ке кри ти ке са вре ме но сти. 
Пред но вим ге не ра ци ја ма фи ло зо фа и на уч ни ка је за да так 
да си сте мат ски из у че и ва ло ри зу ју ово де ло. То је, не са мо 
дуг пре ма це ње ном про фе со ру Ми а ха и лу Мар ко ви ћу и на уч-
ном на сле ђу, већ оба ве за пре ма се би, ка ко би се раз ви ла са-
мо свест и уна пре ди ла кри тич ка ре флек си ја но вих ге не ра ци ја 
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о при ро ди и ка рак те ру са вре ме ног дру штва и ду ху епо хе у 
ко јој жи ви мо. 

Не ка је веч на хва ла ве ли ком про фе со ру и ху ма ни сти 
Ми ха и лу Мар ко ви ћу. Ње гов ју риш на не бо не ће би ти уза лу-
дан. Ори ги нал но шћи свог фи ло зоф ког де ла, искре ним па три-
о ти змом и ле ви чар ском дис лед но шћу, Ми ха и ло Мар ко вић ће 
из но ва  би ти ин спи ра ци ја број ним, но вим ге не ра ци ја ма – да 
сле де ње го ве по ру ке о ус прав ном хо ду, па три о ти зму и еман-
ци па тор ској ле ви чар ској бор би – да свет бу де дру го ја чи ји, 
пра вед ни ји и бо љи, на ро ди и гра ђа ни рав но прав ни, а љу ди 
сло бод ни и срећ ни. 

Редакција
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Сажетак

Ства ра ње и ши ре ње европ ске ин те гра ци је (ЕУ) углав ном се 
схва та као еко ном ски и по ли тич ки про цес. Ге о по ли тич ки аспек ти 
су мар ги на ли зо ва ни, иако су упра во они има ли пре су дан зна чај. У 
те о риј ском сми слу, на ста нак европ ске ин те гра ци је за сни ва се на 
Heartland-Rimland кон цеп ци ји Хлад ног ра та, а у прак тич ном ге о-
стра те гиј ском сми слу она је, за јед но са НА ТО, пред ста вља ла аме-
рич ки тран са тлант ски „мо сто бран“ на за па ду Евро а зи је. При пре ма 
ин те гра ци је, ње но фор ми ра ње и про цес ши ре ња до ка зу ју по сто ја-
ње ге о по ли тич ких узро ка и по сле ди ца, ко ји ни су пре ста ли да ва же 
ни у пост би по лар ној епо хи. ЕУ и НА ТО су две ком пле мен тар не 
ор га ни за ци је, а њи хо ве те ри то ри јал не екс пан зи је су и да нас уса-
гла ше ни про це си. Упр кос то ме, у пр вој де це ни ји 21. ве ка ра ни је 
по ти сну ти ге о по ли тич ки ин те ре си Ру си је у Евро пи су ре ак ти ви-
ра ни. Они се за сни ва ју на те о риј ским по став ка ма нео е вро а зиј ства, 
а спро во ди ће се по сте пе но ге о по ли тич ком упо тре бом мре же га со-
во да и наф то во да ко ји ће снаб де ва ти енер гет ски за ви сну Евро пу. У 
кон тек сту са да шњег и бу ду ћег аме рич ко-ру ског над ме та ња за при-
до би ја ње Евро пе по зи ци о ни ра ће се Бал кан, Ср би ја и срп ске зе мље 
у це ли ни.

Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, екс пан зи ја, Европ ска Уни ја, НА ТО, Ср би ја
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ТЕОРИЈСКИИПРАКТИЧНИИСТОРИЈСКО-ГЕОПО-
ЛИТИЧКИТЕМЕЉИЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Про цес ства ра ња и ши ре ња европ ске ин те гра ци је1) је ви ше-
ди мен зи о на лан, али се, у пр вом ре ду, на гла ша ва ње го ва еко ном-
ска, а тек по том и по ли тич ка ди мен зи ја. Ге о по ли тич ки аспек ти, по 
пра ви лу, оста ја ли су скрај ну ти и пре ћу та ни, што не зна чи да ни-
су по сто ја ли. На про тив, по сма тра ју ћи од но се у све ту по сле Дру-
гог свет ског ра та, за вре ме Хлад ног ра та и то ком тран зи ци о ног, 
пост би по лар ног раз до бља, тј. у по лу ве ков ном пе ри о ду на стан ка, 
уну тра шњег кон со ли до ва ња и те ри то ри јал не екс пан зи је европ ске 
ин те гра ци је, ге о по ли тич ки мо ти ви, ци ље ви и ин те ре си је су би ли 
пре суд но ва жни, али ни су би ли екс пли цит но по ми ња ни. Фор мал-
не раз ло ге за та кав став мо жда би тре ба ло тра жи ти у „на ци стич-
ком гре ху“ ге о по ли ти ке, ко ја је због рат не зло у по тре бе ана те ми-
са на и ли це мер но сма тра на ре тро град ном (псе у до)на у ком, иако се 
фак тич ка ге о по ли тич ност све та и Евро пе ни је сма њи ва ла. Ра ци-
о нал ни раз ло зи би ли су мно го ва жни ји – ге о по ли тич ко на сле ђе и 
пар ци јал ни на ци о нал ни ин те ре си би ли би са мо смет ња до ла зе ћој 
„иди лич ној“ епо хи ин те гра ци о ног пре о бли ко ва ња Евро пе под аме-
рич ким па тро на том. Шта ви ше, и да нас се по ста вља ње Европ ске 
Уни је у на уч не ко ор ди на те ге о по ли ти ке дог мат ски сма тра „не ко-
рект ним“, упр кос чи ње ни ци да се не ра ди о вир ту ел ној, не го о ја-
сно те ри то ри ја ли зо ва ној ка те го ри ји  (4,3 ми ли о на км2), ко ја има 
број ну по пу ла ци ју (500 ми ли о на ста нов ни ка), спе ци фи чан гло бал-
ни ге о граф ски по ло жај, ути цај и функ ци ју, ја сно уоч љив тран сгре-
си о ни фрон ти јер пре ма ис то ку и ју го и сто ку, ве о ма ре спек та бил не 
„твр де“ и „ме ке“ чи ни о це мо ћи...  

У ка квим усло ви ма и са ка квом „ми си јом“ је ства ра на европ-
ска ин те гра ци ја? Гло бал на ге о по ли тич ка ма три ца је кон цеп циј ски 
по ста вља на упо ре до са про ме на ма „ста ња на те ре ну“ европ ског 
ра ти шта, тј. мно го ра ни је од „екс пло зи је“ европ ских иде ја, њи хо-
вог ин сти ту ци о на ли зо ва ња и за че та ка фак тич ке ин те гра ци је у го-
ди на ма не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та. Иако је рат окон-
чан 1945. го ди не, ње гов „пре лом“ де сио се ра ни је – за у ста вља њем 
не мач ке офан зи ве на Ис точ ном фрон ту по бе дом Цр ве не ар ми је у 
1) По јам европскаинтеграција у овом тек сту под ра зу ме ва све про мен љи ве об ли ке и на зи-

ве еко ном ског, по ли тич ког, прав ног, ге о по ли тич ког и дру гог ор га ни зо ва ња у Евро пи – од 
ини ци јал не Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик (ЕЗУЧ) 1951. го ди не, по том Европ ске 
еко ном ске за јед ни це (ЕЕЗ) 1957/58. го ди не и Европ ске за јед ни це (ЕЗ) 1967. го ди не, до 
Европ ске Уни је (ЕУ) 1992/93. го ди не, ко ја и да нас тра је, ши ри се и чвр шће се по ве зу је 
на уну тра шњем пла ну.      
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Мо сков ској, а по том и Ста љин град ској и Кур ској би ци2). За пад, ко-
ји су та да пер со ни фи ко ва ли САД и Ве ли ка Бри та ни ја, ни је сум њао 
не са мо да је по раз Не мач ке не ми но ван и са вој ног ста но ви шта 
„тех нич ка ствар“ (тем по, из нос обо стра них гу би та ка у људ ству и 
тех ни ци, еко ном ско ис цр пљи ва ње...), те да ће усле ди ти со вјет ска 
кон тра о фан зи ва пре ма за па ду Евро пе, не го да сле ди за у зи ма ње по-
зи ци ја за пред сто је ће из ве сно су пар ни штво СССР (оте ло тво ре ње 
те лу ро кра ти је) и САД (оте ло тво ре ње та ла со кра ти је). У тој бор-
би за ус по ста вља ње гло бал ног ге о по ли тич ког по рет ка глав ни је 
„улог“ би ла и оста ла Евро а зи ја.

Те о риј ски ге о по ли тич ки пред ло жак аме рич ке ви зи је бу ду ћег 
гло бал ног су че ља ва ња са чи нио је Спајк мен 1944. го ди не3). Ње го во 
по зи ци о ни ра ње из во ра свет ске (над)мо ћи уRimland-у као обод ном 
евро а зиј ском по ја су за сни ва ло се на ста рој и од кра ја 19. ве ка већ 
прак тич но оства ри ва ној Ме хе но вој кон цеп ци ји по мор ске мо ћи (see
power), те ви ше на мо ди фи ка ци ји не го на не га ци ји три ва ри јан те 
Ме кин де ро ве кон цеп ци је мо ћи из 1904, 1919. и 1943. го ди не  (Pivot
Area – Heartland)4). Не са мо Спајк ме но ва, не го и тре ћа, ко ри го ва на 
Ме кин де ро ва кон цеп ци ја из 1943. го ди не не мо гу се сма тра ти слу-
чај ном ко ин ци ден ци јом, већ не по сред ном по сле ди цом со вјет ских 
по бе да на Ис точ ном фрон ту. За аме рич ку гло бал ну до ми на ци ју од 
2) У Мо сков ској би ци (2. ок то бар 1941. – 7. ја ну ар 1942. го ди не) спре че но је оп ко ља ва ње, 

бло ки ра ње, ис цр пљи ва ње и по сте пе но уни шта ва ње глав ног гра да СССР Мо скве (слич-
но оп са ди Ле њин гра да), чи ме је „оту пље на оштри ца“ не мач ког blitzkrieg-a; у Ста љин-
град ској би ци (17. јул 1942. – 2. фе бру ар 1943. го ди не) оне мо гу ћен је не мач ки пре лаз 
пре ко Вол ге и про дор пре ма пре де ли ма бо га тим наф том као нео п ход ном вој ном ре сур-
су; у Кур ској би ци (5. јул – 23. ав густ 1943. го ди не), нај ве ћој тен ков ској би ци у до са да-
шњој исто ри ји, рат је и фор мал но пре о кре нут, а кон тра о фан зи ва Цр ве не ар ми је до би ла 
је нео п ход не прет по став ке.      

3) У свом де лу из 1942. го ди не Америчка стратегија у светској политици (Nic ho las 
Spykman, America’sStrategyinWorldPolitics:TheUnitedStatesandtheBalanceofPower, 
Har co urt, Bra ce & Co., New York, 1942.) Спајк мен сле ди ме кин де ров ску инер ци ју и да је 
пред ностHeartland-у, али у сво јој књи зи Географијамира, пост хум но об ја вље ној 1944. 
го ди не (Nic ho las Spykman, TheGeographyofthePeace,Har co urt, Bra ce & Co., New York, 
1944.), он по тен ци ра по сред нич ку уло гу Rimland-а из ме ђу коп не не уну тра шњо сти и 
оке ан ских ба се на, те у тој обод ној обла сти Евро а зи је ло ци ра „кључ“ свет ске до ми на ци-
је.    

4) Ma han, Al fred T. (2004), TheInfluenceofSeaPoweruponHistory1660-1783, The Pro ject 
Gu ten berg Ebo ok. (ори ги нал но из да ње 1890. го ди не)

  Mac kin der, Hal ford John (1904), „The Ge o grap hi cal Pi vot of Hi story“, GeographicalJour-
nal, 23(1904), The Royal Ge o grap hi cal So ci ety, Lon don.

 Mac kin der, Hal ford John (1996), DemocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity 
Press, Was hing ton, DC. /елек трон ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: He nry Holt &Co., New 
York, 1919.)

 Mac kin der, Hal ford John (1996), „The Ro und World and the Win ning of the Pe a ce“, у: De-
mocraticIdealsandRelity, Na ti o nal De fen se Uni ver sity Press, Was hing ton, DC. /елек трон-
ско из да ње/ (ори ги нал но из да ње: ForeignAffairs, July 1943, Co un ceil on Fo re ign Re la ti-
ons, Inc., New York)
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пре суд ног зна ча ја је кон тро лаRimland-а, чи ја гло бал на стра те гиј ска 
уло га је сте даHeartland (СССР) др жи у окру же њу и не до зво ли тој 
„мо ћи коп на“ да при сту пи оке ан ским оба ла ма и аква то ри ја ма, те 
на тај на чин угро зи већ ус по ста вље ну аме рич ку „моћ мо ра“. Сход-
но то ме, пр во ра зред ну уло гу има ју два ма кро-ре ги о наRimland-а: 
па ци фич ко (да ле ко и сточ но) и атлант ско (за пад но е вроп ско) про че-
ље Евро а зи је. (скица1) Да кле, при а тлант ска Евро па, укљу чу ју ћи 
сре до зем ни и бал тич ки „за лив“ Атлан ти ка, има кључ ну ге о по ли-
тич ку уло гу. И већ кра јем ра та та ла со крат ски За пад (САД и Ве ли ка 
Бри та ни ја) оства ру ју ва жну акви зи ци ју – ис кр ца ва њем у Нор ман-
ди ји оства ру је се не са мо тре нут ни, већ и бу ду ћи  тран са тлант ски 
мо сто бран (на Да ле ком ис то ку то је био Ја пан). За пад на Евро па 
већ та да до би ја ба ри јер ну уло гу  про тив „ру ске опа сно сти“ ко ја би 
мо гла из ду би не евро а зиј ског hinterland-а да угро зи је ди ног пра вог 
по бед ни ка у Дру гом свет ском ра ту – САД. Крх кост ус по ста вље ног 
тран са тлант ског мо сто бра на тре ба ло је у по сле рат ним го ди на ма 
до дат но оја ча ва ти ге о е ко ном ском, ге о по ли тич ком и ге о стра те гиј-
ском „ар ма ту ром“, и то не са мо пре ма за пад ној стра ни Атлан ти ка 
као „но вог Ме ди те ра на“, већ и на уну та ре вроп ском пла ну.

Скица1:СпајкменовRimlandсадвакључнаевроазијска
прочеља–западноевропскимидалекоисточним

Извор: Nichol as  Spykman , TheGeographyofthePeace,

Harcour t,  Br ac e  & Co . ,  Ne w Y ork, 19 44 .  (p . 52)
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ИНТЕГРАЦИОНОГЕОПОЛИТИЧКО
„ПРЕПАРИРАЊЕ“ЕВРОПЕ1945-1950.

 Као ш т о  се  ди сциплинова но пре ћу тку је  сушти нска гео по-
ли ти чност е вро пск е инт ег рације, тако се  за немар ује и  послерат ни  
пери од  1945-1 950 . год ине  т о ком  кога се  врши ла темељна  припрема 
западн оевропск ог  дела Rimland-а   ка ко  би се тај  п росто р упод-
оби о за  даљу пр оа меричку и трансатла нтску мо стобр анску  функ-
цију. Чак и  д а је х тела, Европа томе  ни је мо гл а  да се одуп ре  за то 
шт о  је 1945. го дину д оч екала к ао  „п оли ти чки пату љак “. До р ата  
на јвеће , најм ногољудн ије и  економски  н ај снажниј е з емље би ле  
с у после  њ ега „на ко лен има“: Н ема чка – поражена , сруш ена ,  са 
униш те ном при вр едом и  п од  управо м п обедник а;  Италија  –  та кође,  
п обеђена  и  немоћна ; Шпанија – о пу стош ена ран иј им  грађанс ки м 
 ратом, п од  ф ра нк ис тичком д ик татуром,  п ро казана и ма ргина ли зо-
ва на ; Француск а – пон иж ена збо г  ратне  ко ла борације и са  м алим 
ут иц ајем;  Ве лика Британија – с а оств ар ено м  „Пиров ом побед ом“, 
ал и  и  са ратно м  ис црпље ношћу к ој а  је јасно указ ива ла на дол аз-
ећи кол апс импер иј е;  СС СР – п обе дник са вел ик им људски м  и 
м атеријалним  жртвама, а н а З ападу  в ећ  доживљ а ва н  као  претња .. .. 

„ Ударнич ку пет ол ет ку“ геоп ол ит ичког  пр епарир ањ а  Европе 
о бе лежило  је не колико  реп ерних  до гађаја  и процеса: 

● Један гово р  Винстона Ч ерч ила, од рж ан 5. ма рт а 1946 .  године 
на Вест ми нстер ко леџ у у Фулт ону  ( Мисури ,  САД) у  присуству ам-
ери чког  пр едседн ика Тру ман а, вр ат ио је у упо тр ебу раниј и  термин 
гвозденазавеса („Од  Шћећин а н а Бал ти ку до Трс та  на Ја дранско м 
 мор у гвозде на  з ав еса се с пус тил а шир ом  континент а“), п ози ва јући 
на заједни чк у о дб рану  ат лан тске  за једнице  од СССР и н ај ав љујући 
 биполарн у п оделу Ев ро пе на д ве и нтересне  сф ере – а мерич ку на 
за паду и совј етс ку на истоку .  Други гов ор,  о др жан 19.  с ептембра  
1946. го дине на  Ун иверз итету у Цири ху,  обично с е сматр а  пре су д но 
важн ом  и  а утентичном ев ро пском интег ра ционом  иниц ијативо м.  
О н се зало жио за  ст варање “н еке в рсте Сј ед ињених Евро пских Др-
жав а”, а прв и  корак тр еба ло је д а  буде “партнерство Фр ан цу ске и 
Нема чк е” . Међ утим, а ко  с е чак  и  занемари  да   предл ожени н аз ив 
 неодољ ив о  под сећа на прекоа тлантс ког саве зника ,  ин дикати вно  
је  да с е  један  та ко  угле дн и  по литича р  побед ни чке Ве лике Б ритан-
ије велик од ушно одриче  в одеће у логе св ој е  з емљ е и пр еп уш-
та  је „ос ови ни “ једног  т радиционал ног ко лониј алн ог  с упарни ка 
 (Француска ) и ра тн ог  архи-непри јатеља (Немач ка );  
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Скица2:ПозицијаЕвропеуевроазијским„кљештима“
америчкеталасократскесиле

 4

 „Дугим телеграмом” из Москве 1946. године и постављањем основа „Стратегије 
обуздавања” у Foreign Affairs-у 1947. године5, Џорџ Кенан, de facto, позвао је на операцио-
нализацију Спајкменове геополитичке концепције и најавио почетак Хладног рата6. 
„Преливањем“ Другог светског рата у Хладни рат, свет се нашао у предворију новог су-
коба. Евроазијска хладноратовска „кљешта“ јесу имала и далекоисточни „пипак“, али на-
јделикатнија позиција припала је управо Европи, која се нашла непосредно између „чек-
ића и наковња“ америчких и совјетских интереса. (скица 2) Дакле, Хладни рат, бипол-
аризам и Гвоздена завеса представљају суштински важан геополитички и геостратегијски 
контекст без кога се не би остваривала економска и политичка димензија интеграције -
приатлантске Европе у другој половини 20. века. 
 

Скица 2: Позиција Европе у евроазијским  „кљештима“ 
америчке таласократске силе 

 

 
Извор: Chaliand, Gérard; Rageau, Jean-Pierre (1983), Atlas Stratégique 

– Géopolitique des rapports de forces dans le monde, Fayard, Paris. (p. 25) 
 

 Труманова доктрина промовисана је 12. марта 1947. године као економскa помоћ 
нестабилној Турској и грађанско-идеолошким ратом растрзаној Грчкој. Декларативно, она 
је требало да заустави ширење комунизма у ове две државе, али су главни разлози били 
геополитичке и геостратегијске природе – да је СССР успео да својој интересној сфери 
прикључи Грчку и Турску, заједно са Албанијом и Југославијом које су тој сфери већ (још 
увек) припадале, под својом контролом имао би планетарно важну балканско-малоазијску 

                                                 
5 На основу „Дугог телеграма“ од 22. фебруара 1946. године и вишемесечних процена послератне геострате-
гијске оријентације СССР, Џорџ Ф. Кенан, тадашњи водећи амерички „совјетолог“ и руководилац Тима за 
стратешко планирање, у јулском броју тромесечног часописа Foreign Affairs 1947. године објавио је текст 
„Изворишта совјетске политичке стратегије“ (под псеудонимом „Х“), где је концепцијски утемељио будуће 
америчко супротстављање наводном руском експанзионизму. „Тај чланак остаје као један од најзначајнијих 
текстова у историји дипломатије.“ Група аутора (1999), Светска енциклопедија мира, том 2, Завод за уџбе-
нике и наставна средства; Центар за демократију; Гутенбергова галаксија, Београд. (стр.68) 
6 Термин Хладни рат први је употребио саветник америчког председника Бернард Барух током једне дебате 
у Конгресу 1947. године, али истинским „оцем Хладног рата“ сматра се управо Џорџ Кенан. Ипак, у теориј-
ском смислу та заслуга, у првом реду, припада Николасу Спајкмену. 

Извор:Chaliand, Gérard; Ra ge au, Jean-Pi er re (1983), AtlasStratégique
–Géopolitiquedesrapportsdefor-

cesdanslemonde, Fayard, Pa ris. (p. 25)
● „Д уги м т елеграмо м” из Мо ск ве  1946 .  го ди не и пос та-

вљањем  о снова „Стратег иј е обуздавања ” у ForeignAffairs-у 1947. 
год ин е5) ,  Џ ор џ  Ке нан, de facto, по з ва о  је  на опе рац ио нализац иј у 
Спај км енове ге ополит ичке конц еп ци је и нај авио поч етак Хл адног 
рат а6). „Преливањем“ Д ругог све тск ог  рата  у Хла дн и рат, с в ет  се 
нашао  у  п ред ворју н овог су коба.  Евроази јс ка   хлад норато вска 
5)  На осно ву „Ду гог те ле гра ма“ од 22. фе бру а ра 1946. го ди не и ви ше ме сеч них про це на 

по сле рат не ге о стра те гиј ске ори јен та ци је СССР, Џорџ Ф. Ке нан, та да шњи во де ћи аме-
рич ки „со вје то лог“ и ру ко во ди лац Ти ма за стра те шко пла ни ра ње, у јул ском бро ју тро-
ме сеч ног ча со пи са ForeignAffairs1947. го ди не об ја вио је текст „Из во ри шта со вјет ске 
по ли тич ке стра те ги је“ (под псе у до ни мом „Х“), где је кон цеп циј ски уте ме љио бу ду ће 
аме рич ко су прот ста вља ње на вод ном ру ском екс пан зи о ни зму. „Тај чла нак оста је као је-
дан од нај зна чај ни јих тек сто ва у исто ри ји ди пло ма ти је.“ Гру па ауто ра (1999), Светска
енциклопедијамира, том 2, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства; Цен тар за де мо кра-
ти ју; Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град. (стр.68)

6)  Тер мин Хладнират пр ви је упо тре био са вет ник аме рич ког пред сед ни ка Бер нард Ба рух 
то ком јед не де ба те у Кон гре су 1947. го ди не, али истин ским „оцем Хлад ног ра та“ сма тра 
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„кљешта“  ј ес у и ма ла и  да ле коисто чн и „пипак“,  али на јделик-
атнија п озициј а  прип ала ј е  управо  Е вропи,  кој а се на шла  непосре-
дно  између  „ч ек ића и на ковња“ а меричких  и совјетск их  и нт ереса. 
(скица2)  Да кле, Хл адн и р ат, б ипол аризам  и Гво з де на  за веса пр-
е дста вљ ају  суштин ски важан ге ополитички и геос тр ат егијск и 
к онтекст  бе з к ога с е н е  би ос тв ари ва ла еко н омска  и полит ичка 
дим ензија  и нт еграције  приатлан тске Евр оп е  у друго ј половин и  20 . 
века.

● Тру ма но ва док три на про мо ви са на је 12. мар та 1947. го-
ди не као економскa по моћ не ста бил ној Тур ској и гра ђан ско-иде-
о ло шким ра том рас тр за ној Грч кој. Де кла ра тив но, она је тре ба ло 
да за у ста ви ши ре ње ко му ни зма у ове две др жа ве, али су глав ни 
раз ло зи би ли ге о по ли тич ке и ге о стра те гиј ске при ро де – да је СССР 
ус пео да сво јој ин те ре сној сфе ри при кљу чи Грч ку и Тур ску, за јед-
но са Ал ба ни јом и Ју го сла ви јом ко је су тој сфе ри већ (још увек) 
при па да ле, под сво јом кон тро лом имао би пла не тар но ва жну бал-
кан ско-ма ло а зиј ску тран сми си ју, укљу чу ју ћи и зо ну Мо ре у за (Бос-
фор и Дар да не ли), те Ис точ ни Ме ди те ран, Бли ски Ис ток, Су ец ки 
ка нал... То зна чи да би Rimland био пре се чен, оп ко ља ва њеHear-
tland-а про па ло, „Стра те ги ја об у зда ва ња“ оне мо гу ће на и гло бал на 
су пре ма ци ја аме рич ко-бри тан ске „мо ћи мо ра“ до ве де на у пи та ње. 
На кра ју, ди рект ном ин тер вен ци јом САД и Ве ли ке Бри та ни је про-
тив Мар ко со вих ге рил ци и ле ви чар ске ре во лу ци је, Грч ка, а за јед но 
са њо ме и Тур ска, укљу че не су у ин те ре сну сфе ру За па да.

● Мар ша лов план („План Европ ске об но ве“) озва ни чен је 12. 
ју ла 1947. го ди не, био је не по сре дан на ста вак Тру ма но ве док три-
не, про ши ре не са Грч ке и Тур ске на зе мље за пад не и ју жне Евро-
пе (из у зи ма ју ћи фран ки стич ку Шпа ни ју). План је зва нич но тра јао 
до 1951. го ди не, а нај о бил ни ју по моћ до би ле су Ве ли ка Бри та ни ја 
и Фран цу ска – две за аме рич ке ин те ре се нај зна чај ни је при а тлант-
ске и „мо сто бран ске“ зе мље. (скица3) Аме рич ка по моћ фор мал но 
је, та ко ђе, обра зло же на су зби ја њем ко му ни зма, али је ње на глав на 
функ ци ја би ла да оја ча не са мо при вред ну и тех нич ку, не го и по ли-
тич ку, ге о по ли тич ку, ге о стра те гиј ску и оста лу тран са тлант ску „ко-
нек ци ју“ За пад не Евро пе са САД. Уоста лом, на ив но је оче ки ва ти 
да је Џорџ Мар шал, бу ду ћи да је и пре и по сле та да шње по зи ци је 
Др жав ног се кре та ра САД (1947-1949.) био на ви со ким и од го вор-
ним вој ним функ ци ја ма7), упу ћи вао по моћ Евро пи са мо из еко ном-

се упра во Џорџ Ке нан. Ипак, у те о риј ском сми слу та за слу га, у пр вом ре ду, при па да 
Ни ко ла су Спајк ме ну.

7) Џорџ Маршал (1880-1959) био је официр у Првом светском рату, бригадни генерал 
постао је 1936. године, начелник штаба Армије САД 1938. године, на реформама 
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ских и иде о ло шких раз ло га. Мно ги „евро по ло зи“ и да нас сма тра ју 
да је упра во Мар ша лов план био нај зна чај ни ји кон кре тан по кре тач 
европ ске ин те гра ци је.

Скица3:Европскедржавекорисници
помоћиМаршаловогплана


Извор:h ttp://sr .wi kipedia.or g/M ars hall_Plan.pn g

● Титов о „истор иј ско  НЕ“ Ин ф ор мбироу  1 948 . годин е и мало 
је н епоср едн е  идеолошко-пол итичк е, еко ном ск е и в о јн е  пос ледице , 
а ли  ј е  мало п ажње поклањ ано  геополитич ким имплик аци јама, ко је  
су у  балкански м,  ев ропским и глобалним окви ри ма биле  још з на-
чај ни је. Од1945.до1948. године „дру га“  Југосл авија  припадал а 
ј е телурок ра тс ком исто чн ом  б локу који се  пр остира о од Па цифи-
ка до Ме ди терана , тј. до  њ еговог  важног Ја дранског  „зали ва“  који 
се  дубоко  укл инио  на  север,  пр ем а цен тралној  Европи .  Гв оздена  
з авеса  у на стајању  т ада је  била трасир ан а среди ном Ја др анс ко г 
басе на . После1948. године „д руга“ Ј уг ославиј а п релази  на ст ра-

војске и њеном повезивању са британском војском радио је 1939-1940. године, у 
Другом светском рату био је на високим командним функцијама и директно руководио 
операцијама америчке војске, „генерал са пет звездица“ постао је 1944. године. 
Учествовао је у стварању НАТО 1949. године, а 1950-1951. године био је Министар 
одбране САД. Године 1953. добио је Нобелову награду за мир(?!).
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ну  талас окр ат ског За па да и ис точном  бло ку дуго ро чн о  запреча ва 
 страт еш ки пр иступ Јадр ану  и Медит ера ну. Гвоз де на зав ес а тако  
се  трансли ра са Јадрана  у  ср едишње д ел ов е балканск ог  копна,  
ш то у е вроа зијск им  р азмерама не предс та вља ве лико  п ро сторно 
п омерање ,  ал и  је та  п ро ме на  имала  изузета н с ве т ски  квалитатива н 
г еополити ч ки  значај. З ападноевро пск и део ам ер ичких евроаз-
ијски х  „к љешта“ у  балканс ком  се кт ору је в ећ  та да  по казивао 
 својств а е кспанзи вности и ин те грати в но ст и.  

● После  б ерли нс ке  кризе  194 8.  године  г еопол итичка  и 
 ге ос тратегиј ска  дименз ија  т р анса тлантск ог  по ве зивањ а и унут-
рашњег  за па дноевр опс ког интегр и са ња ниј е  се  више п рикривала 
екон омском и ид ео лошко- по литичком  маском –  4.  ап р ил а 1 949. 
 го дин е фо рмиран ј е  НАТО  као сев ерноам ери чко-запад нев ро пск а 
 транса тла нтска војна али ја нса по д  неприко сн овеном  командом  
САД. Од  д ванае ст држ ава -оснив ача, деве т је бил о из при атлантс-
ке  западн е  Ер опе , а је дн а  и з  ју жне Ев роп е  (И талија).  Медитера нс-
ко  позици онирање  комплетирано  ј е хитрим  укљу чи в ањем  Грчке  и 
 Турске 19 52.  године, а  це нтралн оевропско  при јемом С Р  Немачке 
19 55 . године , к оја је пр етх одно с тв ор е на од  француск е, британск е 
 и амери ч ке  о куп ационе  з он е  23. маја  19 49 . године  и  геоп ол ит ичк и 
 „декодир ана “ о д  не кадашње г сим бо ла  тел урократ иј е до дис ципли-
но в аног  члана  таласокр атског  савеза .

Слично пе риоду п ос ле  Првог  с ве тс ко г рата,  ка д а и з европс-
ког  поку шај а пре ва зил аж е ња пос ттраума тск ог  синдрома настају  
и нтег рацион е идеје и акт ив ности к ао шт о  су П аневроп ски покре т 
1923. год ин е и Први  паневроп ск и  конгрес  у  Бечу 1926 . годин е,  а 
 по том и Бријанови пре дл ози о е вропс кој ин теграцији 19 29. и 19-
30. године8), пос тр атни конт екст у Е вр оп и  и  свету  19 45- 1950. 
 го дине, н а који с е надо везивал а колект ив на психоз а  стр аха од но ве 
ратн е претње,   прои зве о  је   ре не са нс у „евр опске и де је“ и бројн е 
 ин ституц ион ализован е  рад ње ус ме рен е  на оства ри вање е ко ном ске 
и поли ти чке интеграц иј е  на запа ду  к он тинента. Ти  пр оцеси  с у се 
прож им ал и и до пуња ва ли са  већ  д але ко одмак л им  и  из разито к о-
нкре тн ији м активн остима  на  геополит ичком и геостр ат егијском 
пла ну . Конгр еси у Монтр еу 27-31. а вг уста  1947. го ди не и Х аг у 7 -10. 
маја 1948. године  били су  за четак де ликатн ог stepbystep е вропског 
о ку пљ ањ а. Уп раво  Конгрес  у Хагу про из вео  је иници јативу  М оне -
8) После предлога француског премијера Аристида Бријана у Друштву народа 1929. 

године да се формира Федерација европских држава, већ 1930. године уследио је његов 
документ „Меморандум о организацији система Европске федералне уније“. Али, 
економска криза, појава наци-фашизма и Други светски рат маргинализовали су ове 
интеграционе процесе.
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Ш уман (смат ра  се фунд аментом  е вропск е интегра ције) и с тварање 
Евр оп ског с аве та, чији  ј е  Статут  5.  м аја 1 949. г од ине Лондо нским 
 споразумом п отписало  десет  земаљ а, од  којих  с амо дв е, Ш ве-
дска и И рс ка , нис у месец да на раније  у чествовале  у формирању  
Н АТО-а!!! У сл едио је  Шуманов пла н  кој им је  Фран цуска  из ра зила 
спрем нос т на инициј ално привредн о  заједништво  с а Нема чко м ( у 
обла ст и  у гља и чели ка као  „н ај ма њег заје дничког сад рж аоца“), а 
по том Деклараци ја  9. маја 1 95 0. годин е (Дан  Ев ро пе). То је дове ло 
до оснивањ а  Европске  з аједни це за угаљ и ч елик (ЕЗУЧ)  П ариски м 
 уг овором кој и  је 18.  апри ла  1951 . године  по тписа ло ше ст зема ља, 
ме ђу којима са м о  СР  Не мачка  ни је би ла  оснивач  НАТО!!! 

ГЕОПОЛИТИЧКАСУШТИНАШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕ

Иста „ европска шест орица“ која  ј е осно ва ла  ЕЗУЧ  у  Риму су 
27 . марта  195 7. годи не  по тписали уговоре  о Европ ско ј  економској  
заједни ци  (ЕЕЗ) и   Европској  з аједници  за  атомску  енергију  
( Е ВРОАТОМ). У го вори су ступи ли на с наг у 1. јан уа ра 19 58 . године 
 и то је  датум  зв ан ичног осни вања  с ада шњ е Евр оп ске У ни је. За јед-
ништво је тако  обухва ти ло  гото в о  чи тав у при вр ед у,  али је им ало 
и из ра зиту геополитичку  ко нотац ију. Све з емље-оснивачи  в ећ од 
1 955 . годи не  би ле су  у  НАТО-а(!!!),  а  њихов е  ис ториј ск и  на слеђене 
с пор ов е и  п арција лне инте рес е пацифи ко вао је н епр ик основе ни 
 војни и економ с ки а уторитет  предво дн ика  а ли јансе – С АД. У г ео-
графс к ом  см ислу, новофо рмиран а ЕЕЗ  ни ј е у це лин и обух ватала 
тр и ев ропска макро-регио на  ( западн у ,  ју жну  и цен тр ал ну), али  с у 
са ста новиш т а гео политич ко г  по ло жаја и зн ач аја то би ле  веома  
ва жн е  партицип аци је –  Фр ан цуска и И талија  контр оли сале с у 
зап ад ни Мед ит ер ан  и прол аз према ис точ ном делу  басе на (Си ци-
лијанск и кана л); СР Н ем ачка је б ил а  бедем  и стурен прем а „Че шк ој 
тв рђа ви“ и „Ко ридору  рат ова“, тј . прва  л ини ја одбра не  од „Рус ке  
опасности “; з емље Б еН еЛу кса и,  та ко ђе ,  Францус ка  с у  простр ан ом 
 литорал но м п артици па ци јом омог ућавале к валитетн о  и дуг орочно 
ф ундирање  европско г  „с туба“  тран сатлантс ког  „мост а“. Тако је 
фо рм и рано пространо  и компа ктн о језгро (1, 164 ми лион а км2) око 
ког а  је касн иј е у  шест ф аз а (зак љу чно са 2 007. го дин ом ) нараст ала 
и изну тра јачал а  ев ропска интегр ација.  ( скица4)
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Скица4:Формирањеишестфаза
проширењаевропскеинтегарције

 7

 
 

- Прво проширење – Упркос захуктавању Хладног рата, који је у централној Европи имао 
драматичне размере (мађарска и чешка криза), те јачању унутрашњег јединства ЕЕЗ (Ца-
ринска унија 1968. године, Европска политичка сарадња 1970. године...), експанзија се ни-
је остваривала управо због разлика у геополитичким перцепцијама европске будућности. 
На једној страни био је америчко-британски приступ који је подразумевао јачање војног 
савезништва, геостратегијске димензије и трансатлантског карактера европске интеграције 
као инструмента у биполарном сучељавању, док је на другој страни била Де Голова визија 
европске аутономности и поступног повезивања у географским континенталним контура-
ма. Управо Де Гол се својим ауторитетом у два маха (1963. и 1967. године) супротставио 
пријему Велике Британије због блиских веза са САД. После његовог силаска са политичке 
сцене остварено је прво проширење (1. јануара 1973. фодине). Тадашња Европска заједни-
ца постала је групација „деветорице“ (1,522 милиона км2) и најавила свој будући трансгре-
сиони територијални тренд. Геополитички значај новопримљених земаља био је очигле-
дан: Велика Британија је употпунила атлантску „фасаду“, успоставила недостајућу евро-
америчку „копчу“ и постала поуздани амерички експонент унутар европске интеграције 
(„амерички носач авиона на западним обалама Европе“); Ирска, иако је остала изван НА-
ТО, имала је сличну позицију; Данска је излазом на стратешки важне мореузе Скагерак и 

          
   Формирање 1957/58. 

 
 
           Прво проширење                Друго проширење         

     
 
          Треће проширење    Четврто проширење       

      
 

          Пето проширење                  Шесто проширење 

       

- Првопроширење – Упр кос за хук та ва њу Хлад ног ра та, ко ји 
је у цен трал ној Евро пи имао дра ма тич не раз ме ре (ма ђар ска и че шка 
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кри за), те ја ча њу уну тра шњег је дин ства ЕЕЗ (Ца рин ска уни ја 1968. 
го ди не, Европ ска по ли тич ка са рад ња 1970. го ди не...), екс пан зи ја се 
ни је оства ри ва ла упра во због раз ли ка у ге о по ли тич ким пер цеп ци-
ја ма европ ске бу дућ но сти. На јед ној стра ни био је аме рич ко-бри-
тан ски при ступ ко ји је под ра зу ме вао ја ча ње вој ног са ве зни штва, 
ге о стра те гиј ске ди мен зи је и тран са тлант ског ка рак те ра европ ске 
ин те гра ци је као ин стру мен та у би по лар ном су че ља ва њу, док је на 
дру гој стра ни би ла Де Го ло ва ви зи ја европ ске ауто ном но сти и по-
ступ ног по ве зи ва ња у ге о граф ским кон ти нен тал ним кон ту ра ма. 
Упра во Де Гол се сво јим ауто ри те том у два ма ха (1963. и 1967. 
го ди не) су прот ста вио при је му Ве ли ке Бри та ни је због бли ских ве-
за са САД. По сле ње го вог си ла ска са по ли тич ке сце не оства ре но 
је пр во про ши ре ње (1. ја ну а ра 1973. фо ди не). Та да шња Европ ска 
за јед ни ца по ста ла је гру па ци ја „де ве то ри це“ (1,522 ми ли о на км2) 
и на ја ви ла свој бу ду ћи тран сгре си о ни те ри то ри јал ни тренд. Ге о по-
ли тич ки зна чај но во при мље них зе ма ља био је очи гле дан: Ве ли ка 
Бри та ни ја је упот пу ни ла атлант ску „фа са ду“, ус по ста ви ла не до-
ста ју ћу евро-аме рич ку „коп чу“ и по ста ла по у зда ни аме рич ки екс-
по нент уну тар европ ске ин те гра ци је („аме рич ки но сач ави о на на 
за пад ним оба ла ма Евро пе“); Ир ска, иако је оста ла из ван НА ТО, 
има ла је слич ну по зи ци ју; Дан ска је из ла зом на стра те шки ва жне 
мо ре у зе Ска ге рак и Ка те гат кон тро ли са ла по мор ски пут Бал тич ко-
Се вер но мо ре, тј. ба ра жи ра ла со вјет ски из лаз у Атлан тик.

- Другопроширење – При јем Грч ке 1. ја ну а ра 1981. го ди не 
био је по мно гим по ка за те љи ма пре се дан, а узро ци про ши ре ња За-
јед ни це за са мо јед ну зе мљу ми мо ус по ста вље них стан дар да мо гу 
се про на ћи у ге о по ли тич ким при ли ка ма и по тре ба ма. У прет ход-
ној де це ни ји Грч ку је по тре са ла по ли тич ка, еко ном ска и без бед но-
сна не ста бил ност, те ан га жман у кри зи на Ки пру са ам би ци јом да 
при по ји ово остр во и та ко прак тич но ме ди те ран ску ма ри тим ност 
Тур ске све де са мо на ге о стра те шки хен ди ке пи ран „при ступ сла ној 
во ди“. То је су коб ове две зе мље до ве ло на иви цу ра та и раз до ра 
уну тар НА ТО ко ме су обе при па да ле још од ње го вог пр вог про-
ши ре ња 1952. го ди не. У кон тек сту би по лар ног су че ља ва ња ве ле-
си ла и зна ча ја Грч ке и Тур ске у ис точ ном Ме ди те ра ну, Егеј ском 
ба се ну и зо ни Мо ре у за, За пад ни је мо гао да до зво ли да љи раз вој 
кон фликт ног сце на ри ја. Са па ци фи ко ва ном бал кан ском и пра во-
слав ном Грч ком у свом са ста ву, Европ ска за јед ни ца „де се то ри це“ 
(1,654 ми ли о на км2) ре ла ти ви зо ва ла је сво ју до та да шњу про стор ну 
ком пакт ност и ка то лич ко-про те стант ски екс клу зи ви тет, али је учи-
ни ла сна жан ис ко рак пре ма ју го и сто ку Евро пе и до би ла зна чај но 
ис точ но ме ди те ран ско упо ри ште.



МиломирСтепић ГеополитичностширењаЕвропскеуније...

29

- Треће проширење – Пре кид свих ин сти ту ци о нал них ве за 
Грен лан да са Европ ском за јед ни цом 1985. го ди не (на осно ву ре-
фе рен ду ма 1979. го ди не) ни је имао знат ни јих по сле ди ца за европ-
ско је дин ство9) и бр зо је „за ба шу рен“ при је мом Шпа ни је и Пор ту-
га ли је 1. ја ну а ра 1986. го ди не („два на е сто ри ца“). Обе др жа ве су 
већ би ле чла ни це НА ТО (Пор ту га ли ја од осни ва ња, а Шпа ни ја од 
1982. го ди не), а за при кљу че ње европ ској ин те гра ци ји пре суд но их 
је ква ли фи ко вао ула зак у по ста у то крат ско и еко ном ски ста бил ни је 
раз до бље. Екс пан зи јом на Пи ри неј ско по лу о стр во ЕЗ је про стор но 
знат но уве ћа на (2,250 ми ли о на км2), а исто вре ме но је упот пу ње-
но ње но и атлант ско и ме ди те ран ско про че ље. Ипак, на ју го за пад-
ном „те ме ну“ апрок си ма тив ног те ри то ри јал ног европ ског „тор зоа“ 
остао је Ги брал тар као спор на тач ка из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и 
Шпа ни је још од по чет ка 18. ве ка, и то упр кос при пад но сти и обе 
зе мље и ЕЗ и НА ТО, те де кла ра тив ном за кли ња њу да „те ри то ри ја 
и гра ни це у ује ди ње ној Евро пи ни су ва жне“.

- Четвртопроширење – Тек тон ски ге о по ли тич ки по ре ме ћај 
на стао окон ча њем Хлад ног ра та, па дом Бер лин ског зи да, пре ва зи-
ла же њем би по лар не по де ле Евро пе и дез ин те гра ци јом ис точ ног 
бло ка про из вео је ује ди ње ње Не мач ке при кљу че њем СР Не мач кој 
пет lender-а из са ста ва ДР Не мач ке 1990. го ди не. ЕЗ се та ко те ри-
то ри јал но уве ћа ла за 108.177 км2, али то ни је зна чи ло да је до би ла 
три на е стог чла на. Ге о по ли тич ки зна чај тог тзв. невидљивогпроши-
рења био је не мер љив: Не мач ка ни је ви ше би ла „еко ном ски џин, а 
по ли тич ки па ту љак“, већ је по ста ла ви ше ди мен зи нал ни „џин у ср-
цу Евро пе“ спо со бан да оста ли ма на мет не соп стве не ге о по ли тич ке 
ин те ре се (до каз је не по сре дан ан га жман у „раз би-рас па ду“ СФРЈ); 
европ ска ин те гра ци ја по ка за ла се спо соб ном да екс пан зи ју на ста-
ви и са дру ге стра не ви ше де це ниј ске ба ри је ре – бив ше Гво зде не за-
ве се; отво ре на су вра та за да ље ши ре ње на ис ток не са мо европ ске 
ин те гра ци је, не го и НА ТО. Пре лом ни ге о по ли тич ки по тез био је, 
та ко ђе, Уго вор о Европ ској Уни ји пот пи сан у Ма стрих ту 7. фе бру-
а ра 1992. го ди не (сту пио на сна гу 1. но вем бра 1993. го ди не), за-
хва љу ју ћи ко ме је европ ска ин те гра ци ја кре ну ла у фе де ра ли стич ку 
бу дућ ност, тј. у из град њу др жав ног су бјек ти ви те та. Ту су штин ску 
уну тра шњу тран сфор ма ци ју су сти гло је 1. ја ну а ра 1995. го ди не но-
во про ши ре ње на Швед ску, Фин ску и Аустри ју. Иако ове три др жа-
ве ни су би ле чла ни це НА ТО, а то ни су ни да нас, њи хо ва за пад на, 
атлан ти стич ка и ан ти ру ска ге о по ли тич ка ори јен та ци ја је не у пит-
9)  Грен ланд је нај ве ће остр во на све ту (2,2 ми ли о на км2) и са став ни део Дан ске, али од 

1979. го ди на ужи ва пу ну ауто но ми ју (да ни је ис ту пио из ЕУ, Дан ска би, defacto, би ла 
убе дљи во нај ве ћа зе мља ЕУ!). Фи зич ко-ге о граф ски при па да се вер но а ме рич ком кон ти-
нен ту и за САД има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај.   
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на. Европ ска „пет на е сто ри ца“ (3,23 ми ли о на км2) та ко се по ја ви ла 
на за пад ним и се вер ним оба ла ма Бал тич ког ба се на и оја ча ла сво ју 
сред њо е вроп ску и гер ман ску цр ту.

- Петопроширење – Пре ма бро ју зе ма ља (де сет) и про стра-
но сти при кљу че не те ри то ри је (738.473 км2) нај ве ће про ши ре ње 
европ ске ин те гра ци је има ло је све ка рак те ри сти ке по бед нич ког 
по ме ра ња тран сгре си о ног фрон ти је ра на ра чун по ра же ног. То се, 
у пр вом ре ду, од но си на кон ти ну и ра ну „за ве су“ осам бив ших др-
жа ва (шест су би ле у са ста ву не ка да шњих со ци ја ли стич ких фе де-
ра ци ја) од Бал ти ка до Ја дра на ко је су прет ход но по ста ле чла ни-
це НА ТО, али и на две тра ди ци о нал но стра те шки ва жне острв ске 
сре до зем не зе мље – Мал ту и Ки пар10). Иако го то во ни јед на зе мља 
ни је за до во ља ва ла све кри те ри ју ме при је ма, ге о по ли тич ки мо ти ви 
би ли су пре суд ни: Пољ ска, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто ни ја, ка рак-
те ри стич не по исто риј ском ан ти ру ском ста ву, све ле су бал тич ку 
пар ти ци па ци ју Ру си је са мо на Ка ли њин град ску екс кла ву и ис точ не 
оба ле Фин ског за ли ва (Санкт Пе тер бург са ши ром гра ви та ци о ном 
зо ном); Че шка и Сло вач ка упот пу ња ва ле су кон тро лу цен трал не 
Евро пе; са Ма ђар ском је „Па нон ска ле пе за“ ге о стра те шки пре о ри-
јен ти са на пре ма ис то ку и ју го и сто ку, а Сло ве ни ја је но во на ста лој 
тран се вроп ској „за ве си“ омо гу ћа ва ла да се „спу сти“ до са мог се-
вер ног Ја дра на. На зи ва ју ћи овај тран се вроп ски по јас зе ма ља ме-
ри ди јан ског прав ца пру жа ња „Но вом Евро пом“ и на гла ша ва ју ћи 
њи хо ву ва жност за аме рич ке ин те ре се, До налд Рам сфелд не по-
сред но је на ја вио да би у бу дућ но сти њи ма мо гла да бу де на ме ње на 
и ма ни пу ла тив на уло га „кли на“ за већ та да ан ти ци пи ра но ин тен-
зи ви ра ње не мач ко-ру ских, тј. евро-ру ских ге о е ко ном ских и ге о по-
ли тич ких ве за11). У сва ком слу ча ју, европ ска „два де сет пе то ри ца“ 
пред ста вља ле су ве ли ку и сна жну „им пе ри ју“ на за па ду Евро а зи је 
(3,969 ми ли о на км2) ко ја је са но вим про ши ре њем до шла до се ве-
ро за пад них гра ни ца Ру си је.

- Шестопроширење – Укљу чи ва њем Ру му ни је и Бу гар ске 
1. ја ну а ра 2007. го ди не европ ска „два де сет сед мо ри ца“ су по ве ћа-
ла те ри то ри ју на 4,323 ми ли о на км2. И да ље је оста ло не спор но: 
„Ши ре ње ЕУ је про цес на ко ји ути че ге о по ли ти ка. При сту па ње Ру-
му ни је и Бу гар ске 2007. го ди не углав ном је би ло мо ти ви са но же-
10)  Ки пар је по се бан ку ри о зи тет јер као по де ље на зе мља ни је ис пу ња вао основ ни услов за 

при јем у ЕУ („Зе ле на ли ни ја“ де ли чак и глав ни град Ни ко зи ју).

11)  „Зе мље гру пи са не у Рам сфел до ву тзв. Но ву Евро пу има ју за па њу ју ће слич не не са мо 
спо ља шње про стор не обри се, већ и там пон ску ге о по ли тич ку уло гу са Ме кин де ро вим 
Санитарнимкордоном из 1919. го ди не“. Ви де ти: Сте пић, М. (2009), „Мо гућ но сти сим-
би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са на Бал ка ну“,Национални интерес, 
год. V, vol. 5, бр. 1-2/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. 
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љом ЕУ да спре чи би ло ка кав ру ски ути цај на не мир ном За пад ном 
Бал ка ну“.12) Пре ма на ве де ном фраг мен ту Stratfor-ове ана ли зе, ове 
две зе мље не са мо да ни су та да би ле спрем не за при сту па ње Уни ји, 
не го то ни су ни да нас, али се и на овом при ме ру по ка за ло да по-
сто ји ком пле мен тар ност про ши ри ва ња ЕУ са екс пан зи јом НА ТО. 
Шта ви ше, САД по сред ством Се ве но а тлант ског са ве за чи тав про-
цес су штин ски де фи ни шу и њи ме ма ње или ви ше суп тил но упра-
вља ју (обе на ве де не зе мље су у НА ТО од 2004. го ди не). Ди рект но 
тран сбал кан ско те ри то ри јал но по ве зи ва ње „Па нон ске ле пе зе“ у 
цен трал ној Евро пи (Ма ђар ска) са „си дром НА ТО“ на ју го и сто ку 
Евро пе и ис точ ном Ме ди те ра ну (Тур ска, Грч ка), тј. ус по ста вља ње 
ин сти ту ци о на ли зо ва не ал тер на ти ве не си гур ном „Бал кан ском ге о-
по ли тич ком лу ку“13) за чи је фор ми ра ње је ис ко ри шће на рат на дез-
ин те гра ци ја Ју го сла ви је, био је је дан ге о по ли тич ки мо тив. Дру ги, 
мо жда ур гент ни ји иза зов, био је из лаз у Цр но мор ски ба сен као зо-
ну не при ко сно ве них ру ских ин те ре са, при бли жа ва ње ру ским гра-
ни ца ма са ју жне стра не и фи зич ки кон такт (коп не но-по мор ски) са 
екс по нен ти ма у цр но мор ско-кав ка ско-ка спиј ској зо ни (зе мље ГУ-
АМ14)). Упо ре до, пре вен тив но је ба ра жи ран мо гу ћи тран сбал кан-
ски intermarium-ски (цр но мор ско-ја дран ски) пра вац ре ак ти ви ра ња 
ру ских ин те ре са на ју го и сто ку Евро пе, у пр вој фа зи ге о е ко ном-
ски (га со вод ни), а по том  ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски.Да кле, 
ши ре ње европ ске ин те гра ци је и НА ТО су су штин ски уса гла ше ни 
про це си, по кре ну ти као би по лар на ге о по ли тич ка и ге о стра те гиј ска 
та ла со крат ска по тре ба САД и при а тлант ске Евро пе, али на ста вље-
ни и у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду као те ри то ри јал на ма ни фе-
ста ци ја три јум фа по бед ни ка. НА ТО је на стао де се так го ди не пре 
ЕЕЗ (две го ди не пре ЕЗУЧ) и имао је ви ше ини ци јал них европ ских 
чла но ва (10 пре ма 6). Ра ни је је по чео и пред ња чио је у екс пан зи ји. 
НА ТО је до са да имао се дам, а европ ска ин те гра ци ја шест ци клу са 
про ши ре ња. У Евро пи НА ТО тре нут но има 26 др жа ва-чла ни ца, а 
ЕУ 27. Са мо 6 зе ма ља ЕУ ни је у НА ТО. Са мо 5 европ ских чла ни ца 
НА ТО ни је у ЕУ (ме ђу њи ма Тур ска и Хр ват ска су зва нич ни кан-
ди да ти, а Исланд пред у зи ма ак тив но сти ко је во де при сту пу). Пра-
ви ло да при сту па њу ЕУ прет хо ди при кљу че ње НА ТО у по след ња 
два ци клу са 2004. и 2007. го ди не (12 зе ма ља) има са мо два из у зет-
12)  www.strat for.com/mem ber ships/149009/analysis/20091117_eu_ra pidly_ex pan ding_bal kans 

13)  Де таљ ну ана ли зу и кар то граф ски при каз „Бал кан ског ге о по ли тич ког лу ка“ ви де ти у: 
Сте пић, М. (2004), Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар-гру па, Бе о град. (стр. 
205-219)

14)  Про јек то ва ни и од САД ин стру мен та ли зо ва ни лук ГУ АМ (Гру зи ја, Укра ји на, Азер беј-
џан и Мол да ви ја) тре ба ло би са ју га да су зби је ру ске ам би ци је од ис точ не Евро пе до 
Ка спиј ског ба се на.   
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ка и они не ва же за бив ше со ци ја ли стич ке ис точ но е вроп ске зе мље 
(ра ди се о Мал ти и Ки пру). (табела1) Екс пан зи ја и НА ТО и ЕУ 
има од ли ке им пе ри јал ног тран сли ра ња ге о по ли тич ког фрон ти је ра. 
Из у зи ма ју ћи са мо фин ско-ру ску гра ни цу, ис точ на гра ни ца НА ТО 
исто вре ме но је и ис точ на гра ни ца ЕУ (Фин ска ни је у  НА ТО, а је-
сте у ЕУ). Где су крај њи те ри то ри јал ни до ме ти ЕУ и да ли ће се они 
по кла па ти са гра ни ца ма екс пан зи је НА ТО? Ка кве су пер спек ти ве 
ЕУ у кон тек сту све из ра же ни јих ег зи стен ци јал них ге о е ко ном ских 
ве за са Ру си јом (у бли ској бу дућ но сти пр вен стве но енер гет ских), 
на јед ној стра ни, те на сле ђе ног ге о стра те гиј ског тран са тлант ског 
са ве зни штва, на дру гој стра ни?     

Табела1:ЕвропскеземљечланицеНАТОи/илиЕУ

Број Држава Годинаприступа
НАТО

Годинаприступа
ЕЕЗ/ЕЗ/ЕУ

  1. Бел ги ја 1949. 1958.
  2. Хо лан ди ја 1949. 1958.
  3. Лук сем бург 1949. 1958.
  4. Фран цу ска 1949. 1958.
  5. Ита ли ја 1949. 1958.
  6. Дан ска 1949. 1973.
  7. В. Бри та ни ја 1949. 1973.
  8. Нор ве шка 1949. ни је у ЕУ
  9. Пор ту га ли ја 1949. 1986.
10. Исланд 1949. ни је у ЕУ
11. Грч ка 1952. 1981.
12. Тур ска 1952. ни је у ЕУ
13. СР Не мач ка 1955. 1958.
14. Шпа ни ја 1982. 1986.
15. Пољ ска 1999. 2004.
16. Че шка 1999. 2004.
17. Ма ђар ска 1999. 2004
18. Ли тва ни ја 2004. 2004.
19. Ле то ни ја 2004. 2004.
20. Есто ни ја 2004. 2004.
21. Сло вач ка 2004. 2004.
22. Сло ве ни ја 2004. 2004.
23. Ру му ни ја 2004. 2007.
24. Бу гар ска 2004. 2007
25. Хр ват ска 2009. ни је у ЕУ
26. Ал ба ни ја 2009. ни је у ЕУ
27. Ир ска ни је у НА ТО 1973.
28. Аустри ја ни је у НА ТО 1995.
29. Швед ска ни је у НА ТО 1995.
30. Фин ска ни је у НА ТО 1995.
31. Мал та ни је у НА ТО 2004.
32. Ки пар ни је у НА ТО 2004.
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СРБИЈАУКОНТЕКСТУАМЕРИЧКИХИРУ-
СКИХГЕОПОЛИТИЧКИХПЕРЦЕПЦИ-
ЈАБУДУЋНОСТИЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Пер спек ти ве Европ ске Уни је за ви си ће од ис хо да пост мо дер-
ног „ра та“ ко ји се за хук та ва из ме ђу ста рих су пар ни ка – САД, чи ја 
се гло бал на до ми на ци ја све ви ше до во ди у пи та ње, и Ру си је, ко ја 
се убр за но вра ћа у свет ску, али пр вен стве но евро а зиј ску и европ-
ску ге о по ли тич ку аре ну.

САД и у бу дућ но сти пер це пи ра ју Евро пу у окви ри ма тран-
са тлант ске за јед ни це ко ја би тре ба ло да за др жи во де ћу по зи ци ју у 
свет ским раз ме ра ма.15) Сход но то ме, ра ни ја уло га Евро пе као евро-
а зиј ске „ви тал не пе ри фе ри је“ и „нај бит ни јег аме рич ког мо сто бра-
на на евро а зиј ском кон ти нен ту“ ће се сма њи ва ти, али не ће не ста ти 
јер „без чвр стих тран са тлант ских ве за, аме рич ки при мат у Евро а-
зи ји бр зо би се из гу био“.16) За др жа ће се ње на функ ци ја „ис ту ре ног 
по ло жа ја“ у су зби ја њу ру ског тран скон ти нен тал ног ути ца ја, ко ји 
се у САД пре по зна је као „по нов ни им пе ри ја ли зам Ру си је“17), усме-
рен пре ма за па ду Евро а зи је. У ства ри, у нео ри ги нал но нео спајк-
ме ни стич ки ино ви ра ним кон цеп ци ја ма Евро па је де гра ди ра ју ће 
све де на на геополитичкиобјекат чи ја ин стру мен та ли за ци ја мо-
же да по слу жи ма кро ре ги о нал ном пре у ре ђе њу Евро а зи је под аме-
рич ким па тро на том, што под ра зу ме ва не са мо ке на нов ско (хлад-
но ра тов ско) обуздавање Ру си је, не го ње но да ље збиг ње ви стич ко 
(пост хлад но ра тов ско) опкољавање, сузбијање18),па чак и конфеде-
рализовање19). Ме ђу тим, бу ду ће аме рич ко гло бал но ге о по ли тич ко 
функ ци о на ли зо ва ње Евро пе (пр вен стве но ЕУ) су о чи ће се са број-
ним иза зо ви ма, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји уну та ре вроп ски не спо-
ра зу ми, по раст евро скеп ти ци зма, не ин те гри са ност му сли ман ских 
ими гра на та, про блем /не/при је ма Тур ске, уплив ру ских ге о по ли-
15)  Бже жин ски, З. (2009), ДругашансаАмерике–трипредседникаикризаамеричкесупер-

силе,ЈП Слу жбе ни гла сник; Фа кул тет без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град. 
Ви де ти аме рич ку пер цеп ци ју ге о по ли тич ког по ло жа ја и уло ге Евро пе на кар ти „Цен-
трал ни по ло жај атлант ске за јед ни це у свет ским раз ме ра ма“ (стр. 108)

16)  Бже жин ски, З. (2001), Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца; Ро ма нов, Ба ња Лу ка. 
(стр. 34, 57, 59)

17)  Ки син џер, Х. (2003),  ДалијеАмериципотребнаспољнаполитика–усусретдиплома-
тији21.века, БМГ, Бе о град. (стр. 81)

18)  Бже жин ски, З., Великашаховскатабла. (стр. 33-56)

19)  Ви де ти иде ју и кар ту о кон фе де ра ли зо ва њу са да шње Ру си је у: Br ze zin ski, Z, (1997), „A 
Ge o stra tegy for Eura sia“, ForeignAffairs,Vol. 76, No 5, Sept./Oct. 1997.  
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тич ких ин те ре са (по сред ством Не мач ке и Ита ли је) услед европ ске 
енер гет ске за ви сно сти...20)

Да кле, аме рич ка по ла зи шта су сле де ћа:
- Ако у бу дућ но сти ни је мо гу ће за др жа ти аме рич ку гло-
балну супремацију, он да је нео п ход но за др жа ти ње но 
глобалновођство, што је и да ље мо гу ће са мо за хва љу ју-
ћи упра вља њу Евро а зи јом; 

- Ге о по ли тич ки sta tus quo и спре ча ва ње ис ти ски ва ња САД 
из Евро а зи је мо гу ћи су са мо на став ком аме рич ке кон-
тро ле да ле ко и сточ ног, а на ро чи то европ ског „мо сто бра-
на“; сто га је ру ско пре у зи ма ње Евро пе (зло)упо тре бом 
ње не ене ре гет ске за ви сно сти нео п ход но спре чи ти;

- Ви тал ни аме рич ки ин те рес је сте очу ва ње тран са тлант-
ског (та ла со крат ског) ге о по ли тич ког иден ти те та Евро-
пе, али и ње го во ши ре ње пре ма ис то ку на но ве „са ве зни-
ке“, по сред ством ко ор ди ни са не екс пан зи је ЕУ и НА ТО.

Ру си ја пост хлад но ра тов ску уни по лар ну мон ди ја ли стич ку 
до ми на ци ју САД ви ди као пре ла зну фа зу ка бу ду ћој мул ти по лар-
ној ге о по ли тич кој струк ту ри све та. По ла зе ћи од Ду ги но ве нео е-
вро а зиј ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је, ру ски ан га жман на де мон-
ти ра њу аме рич ке гло бал не над мо ћи ге о по ли тич ки се за сни ва на 
ус по ста вља њу што ве ћег бро ја парт нер ских ве за, ме ђу ко ји ма су 
нај ва жни је усме ре не од Ру си је као „је згра“ пре ма кључ ним зо на ма 
евро а зиј ског обо да: Ки ни, Ин до ки ни, Ин ди ји, Бли ском и Сред њем 
Ис то ку. Ме ђу тим, кључ ни „век то ри“ ру ске мул ти по лар не кон тра-
стра те ги је ори јен ти са ни су на Евро пу (ЕУ) и Ја пан са ци љем да 
омо гу ће фрак ту ру аме рич ког тран са тлант ског и тран спа ци фич ког 
мо сто бра на на за пад ном и ис точ ном про че љу Евро а зи је.21) „Уме-
сто са да шњег ан ти-ру ског/евро а зиј ског стра те шког три ла те рал ног 
са ве за „Ве ли ких про сто ра“, (Евро па+Америка+Да ле ки Ис ток), са 
САД као „цен тром“ („Им пе ри јом“), Ду гин се за ла же за фор ми ра-
ње ан ти-три ла те ра ле (Евро па+Русија/Евроазија+Да ле ки Ис ток), 
са ру ско-евро а зиј ском „Им пе ри јом“ као је згром.“22) Њен циљ је да 
ути ца је САД из за пад ног и ис точ ног при о ба ља Евро а зи је од ба ци 
20) На ове европ ске трен до ве упо зо рио је но вог аме рич ког пред сед ни ка Националниобаве-

штајнисавет у свом из ве шта ју „Гло бал на кре та ња до 2025. – тран сфор ми са ни свет“ из 
2008. го ди не.   

21) Ви де ти: MapofRussian-Eurasianreactionagainstunipolarglobalization–counterstrategy, 
(Евра зи й ская те о рия в кар тах),  www.evra zia.in fo 

22) Сте пић, М. (2008),„Ср би ја у евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји – упо ред на ге-
о по ли тич ка ана ли за“,РусијаиБалкан–питањесарадњеибезбедности, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град. (стр. 41)
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на зад до сре ди шњих де ло ва Атлан ти ка и Па ци фи ка, тј. да их све-
де са мо на аме рич ку коп не ну ма су23). Та ко би се до шло до „ре ал не 
мул ти по лар но сти“. Сход но то ме, у но во на ста ју ћој мул ти по лар ној 
струк ту ри све та Ру си ја „ну ди“ Евро пи по зи ци ју са мо стал ног и од 
САД одво је ног по ла мо ћи  (“Европ ски ве ли ки про стор”), по нов-
но ус по ста вља ње при ма мљи ве и са мо до па дљи ве уло ге геополи-
тичког субјекта, те по вра так у „при род ни“ ге о по ли тич ки аре ал 
Евро а зи је. Ипак, то би би ла са мо ну жна пре ла зна фа за до ус по ста-
вља ња исто риј ски до ка за ног и рав но те жног свет ског по рет ка – ге-
о по ли тич ког ду а ли зма – у ви ду „но вог мо де ла би по лар но сти“ 24). 
Во ди ли то ка ства ра њу ин те грал ног бло ка у об ли ку Евро-Русије 
као евро а зиј ске те лу ро крат ске „Им пе ри је“, ко ја би би ла пр во је дан 
од свет ских мул ти по лар них, а по том би по лар них бло ко ва?25)

Да кле, ру ска по ла зи шта су сле де ћа:
- Да би се окон ча ла аме рич ка уни по лар на до ми на ци ја нео-

п ход но је пре ки ну ти њи хо ву кон тро лу Евро а зи је, а то 
ни је мо гу ће по сти ћи без де мон ти ра ња тран са тлант ског 
европ ског мо сто бра на ко ји чи не ЕУ (по ли тич ки и еко-
ном ски) и НА ТО (вој но);

- Ру ско “осло ба ђа ње” Евро пе/ЕУ од ана хро не пост хлад-
но ра тов ске кон тро ле САД тре ба ло би оства ри ва ти по-
ступ но и не вој ним сред стви ма; „фор му ла“ је про на ђе на 
у ус по ста вља њу стра те шких це во вод них ко нек ци ја (за 
Евро пу/ЕУ нема ви ше “ру ске опа сно сти”, а има ру ских 
ре сур са, на ро чи то наф те и га са);

- Упо ре до са пре ки да њем аме рич ке кон тро ле, а са фор ми-
ра њем „Европ ског ве ли ког про сто ра“, по треб на је тран-
сфор ма ци ја ге о по ли тич ког иден ти те та Евро пе/ЕУ од 
тран са тлант ског (та ла со крат ског) ка евро а зиј ском (те-
лу ро крат ском), што је “при ро дан про цес” и ду го ро чан 
ру ски ин те рес.

За Ср би ју и срп ске зе мље у це ли ни од жи вот не је ва жно сти 
да ра ци о нал но кре и ра ју сво ју пер спек ти ву у кон тек сту ге о по ли-
тич ке бу дућ но сти Евро пе/ЕУ, ко ју ће у ве ли кој ме ри од ре ђи ва ти две 
23) Ду гин, А. (2004), Основигеополитике,књи га 1, Еко прес, Зре ња нин, (стр. 206-207)

24) Ду гин, А. (2004), Проект„Евразия“, ЭК СМО, Яуза. (до ступ но и у елек трон ској фор ми: 
www.evra zia.org).  Ви де ти: део „Евра зи й ская ге о по ли ти ка“, по гла вље„Ге о по ли ти ка и 
струк ту ра ми ра в но вом ты ся че ле тии“, оде љак: „Мно го по лар ный мир“.

25) Сте пић, М. (1997), „Бу ду ћа бло ков ска струк ту ра све та“, Економика,Vol. XXXI II (1997), 
N0 1-2, Еко но ми ка, Бе о град, ја ну ар-фе бру ар 1997. (стр. 37-41) 
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ве ли ке си ле – САД и Ру си ја.26) По ла зи ште би тре ба ло да бу де објек-
тив на про стор на пер цеп ци ја ЕУ уну тар Евро пе. ЕУ се про сти ре на 
са мо 41% те ри то ри је европ ског кон ти нен та. Од САД је ма ња пре ко 
два пу та, а од Ру си је че ти ри пу та. Ме ђу тим, у Ср би ји пред про-ЕУ 
про па ганд ном пре си јом објек тив на (школ ска) ге о граф ска спо зна ја 
кон ту ре кон ти нен та „Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла“ го то во пот-
пу но је усту пи ла ме сто де фор ми са ној, до ми нант но по ли тич кој и 
еко ном ској про јек ци ји Евро пе са мо у гра ни ца ма Европ ске Уни је. 
Део Евро пе из ван ЕУ, иако те ри то ри јал но ве ћи, је вир ту е ли зо ван, 
сма тра се вар ва ро ли ким ре зи ду у мом Евро пе и при ка зу је се го то-
во као ter ra nul li us ко ји би тре ба ло да по слу жи као тран сгре си о ни 
ЕУ-фрон ти јер. Уну тар тог мар ги на ли зо ва ног про сто ра ко ме је до-
де ље на уло га пред при ступ ног ка ран ти на на ла зе се Ср би ја и оста ле 
срп ске зе мље. У по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма и на ро ди ма ко ји 
су у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду укљу чи ва ни у „евро а тлант ске 
ин те гра ци је“, срп ски чи ни лац имао је јед но спе ци фич но и тра у-
ма тич но ис ку ство ко је га раз ли ку је од оста лих – био је из ло жен 
дво де це ниј ској вој но-по ли тич ко-еко ном ској кон фрон та ци ју са ЕУ 
и НА ТО без пре се да на у но ви јој европ ској и свет ској исто ри ји, ко-
ја је по че ла при стра сним ан га жма ном у „раз би-рас па ду“ СФР Ју-
го сла ви је, а кул ми ни ра ла не по сред ним по ма га њем у ства ра њу, а 
по том и при зна ва њем не за ви сно сти са мо про гла ше не ар ба на шке 
др жа во ли ке тво ре ви не Republika eKosovës.27) У то ме би тре ба ло 
тра жи ти раз ло ге за не до во љан про це нат по др шке срп ског ста нов-
ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској за при сту па ње 
не са мо НА ТО, не го и ЕУ.

От клон клат на срп ског ЕУ-опре де ље ња у свом осци ло-
ва њу ни ка да ни је би ло у фа зи ма сов ног ЕУ-ентузијазма, иако у 
екс трем ним и дог мат ским ма ни фе ста ци ја ма има број них при ме ра 
не кри тич ке ЕУ-фи ли је, ко ја пре ра ста у об ли ке ЕУ-еуфо ри је, ЕУ-
26) О иза зо ви ма бу ду ћег срп ског про за пад ног и/или про ру ског опре де ље ња ви де ти у: Сте-

пић, М. (2005), „Ге о по ли тич ка ори јен та ци ја Ср би је: евро а тлан ти зам и/или евро а зиј-
ство“, Мегатрендревија, вол. 2 (2) 2005, Ме га тренд уни вер зи тет при ме ње них на у ка, 
Бе о град. (стр. 7-21)  

27) Нај ве ћи део пар тиј ско-по ли тич ке кла се у Ср би ји пла си ра (са мо)за ва ра ва ју ћу фор му ла-
ци ју да др жа во ли ку тво ре ви ну ар ба на шке на ци о нал не ма њи не у ко сов ско-ме то хиј ској 
обла сти Ср би је „ни је при зна ла ЕУ, већ са мо по је ди не ње не чла ни це“. Али, тих „по је ди-
них чла ни ца“ има 22 (од 27 зе ма ља ЕУ) и ме ђу њи ма су оне нај моћ ни је – Не мач ка, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја... Сва ка ко да ови нај ре пре зен та тив ни ји „еле мен ти 
ску па“ да ју свој ство „чи та вом ску пу“. Под ра зу ме ва се да су ове др жа ве исто вре ме но и 
(„ста ре“) чла ни це НА ТО. Се па ра ти стич ки акт ар ба на шке на ци о нал не ма њи не на Ко со-
ву и Ме то хи ји ни су при зна ле са мо оне чла ни це ЕУ ко је има ју сли чан про блем (тре нут но 
хи бер ни ран) – Сло вач ка, Ру му ни ја, Ки пар, Шпа ни ја и Грч ка.  
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фа на ти зма и ЕУ-уто пи зма28) (по ли тич ке пар ти је, не ке стра нач ки 
мо но по ли зо ва не др жав не ин сти ту ци је и тзв. не вла ди не ор га ни за-
ци је, ути цај ни по је дин ци, ме ди ји са ми си јом спро во ђе ња срп ског 
ко лек тив ног „пре у мље ња“, „ка тар зе“ и „су о ча ва ња са про шло-
шћу“...). На су прот ној стра ни је сна жан ЕУ-скептицизам29), ко ји је 
про ис те као из не га тив них срп ских ис ку ста ва сте че них то ком два-
де се то го ди шње „ге о по ли тич ке тран зи ци је“30) и раз вио се упр кос 
ин тен зив ној про па ган ди и до ми нант ним опре де ље њи ма пар то кра-
ти је (не ка да са мо де кла ра тив ним). Ње го ве екс трем не фор ме мо гу 
да иду до гра ни ца ап сурд не ЕУ-фо би је, па чак и до ЕУ-ни хи ли зма. 
Из ме ђу ове две по зи ци је је ЕУ-реализам, ко ји се сме шта у ко ор ди-
на те „оп штег трен да“, „тра ди ци о нал не при пад но сти За па ду“(?!), 
„из бе га ва ња по зи ци је оп ко ље но сти и за о би ђе но сти“, „укљу чи ва-
ња у по ро ди цу раз ви је ног и де мо крат ског све та“... Али, чак и праг-
ма тич ни раз ло зи бе зал тер на тив ног срп ског „европ ског пу та“ че сто 
се не са гле да ва ју са ста но ви шта ви ше ди мен зи о нал них по сле ди ца 
у бу дућ но сти (чак ни еко ном ских).31) Овим че сто не по мир љи вим 
срп ским по зи ци ја ма при кљу че на је још јед на су штин ска ди ле ма: 
28)  Га јић, С. (2009), Српскиевроутопизам, об ја вље но 19. но вем бра 2009. го ди не на веб-

сај ту Но ве срп ске по ли тич ке ми сли (до ступ но на http://www.nspm.rs/ku da-ide-sr bi ja/srp-
ski-evro u to pi zam.html)   

29) О срп ским по и ма њи ма Евро пе и ЕУ ви де ти у: Кне же вић, М. (2008), Евроскептицизам, 
За слон, Ша бац. 

30) Тер мин „ге о по ли тич ка тран зи ци ја“ од но си се на раз до бље сук це сив не де струк ци је 
СФР Ју го сла ви је, фор ми ра ње но вих др жа ва и др жа во ли ких тво ре ви на уну тар ње них 
не ка да шњих гра ни ца, ре де фи ни са ња ре ги о нал ног, европ ског и гло бал ног по ло жа ја то-
га про сто ра, те про ме на бал кан ског ути ца ја ве ли ких си ла у кон тек сту пост би по лар не 
про ме не свет ског ба лан са. Ви де ти: Сте пић, М. (2004), Српскопитање–геополитичко
питање,Јан тар-гру па, Бе о град. (стр. 197)      

31) На при мер: Иако је фор мал но у Парт нер ству за мир, Ру си ја се оштро про ти ви ши ре њу 
НА ТО, па и евен ту ал ном при кљу че њу Ср би је том вој ном са ве зу. Та ко ђе, ви ше пу та ис-
ка зан зва нич ни став Ру си је је сте да она „никаданијебилапротивник“ ула ска Ср би је у 
ЕУ. Али, та фор му ла ци ја ша ље при лич но ја сну по ру ку јер Ру си ја у свом ди пло мат ском 
во ка бу ла ру ни ка да ни је упо тре би ла кон струк ци ју да „снажно подржава“  при сту па-
ње Ср би је ЕУ. На про тив, ру ско фо ку си ра ње срп ске бу дућ но сти обич но се по сма тра у 
кон тек сту ком пле мен тар но сти ши ре ња ЕУ и НА ТО. А еко ном ски дис курс не оста вља 
ни ка кву ди ле му, о че му је ам ба са дор Ру ске Фе де ра ци је у Ср би ји А. В. Ко ну зин био 
из ри чит: „Тре ба да зна те (од но си се на Ср би ју, прим.М.С.), да би сте удо во љи ли ста ву 
Евро пе, мо ра те из ме ни ти став пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум о 
сло бод ној тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим Ср би ја при сту пи ЕУ тај 
спо ра зум ће пре ста ти да ва жи.“ Ви де ти: Ко ну зин В. А. (2009), „По здрав на реч“, Наци-
оналниинтерес, 1-2/2009; год. V; vol. 5; Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град. (стр. 
12) Обра ћа ње ам ба са до ра Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра ду на На уч ном ску пу „Спољ на 
по ли ти ка са вре ме не Ру си је“, ко ји је одр жан у Ру ском до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009. 
го ди не, у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Ру ске Фе де ра ци је, Ам ба са де 
Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра ду и Ру ског цен тра за на у ку и кул ту ру „Ру ски дом“ у Бе о гра-
ду.
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ако су ЕУ и НА ТО ком пле мен тар не ор га ни за ци је32), ако је њи хо-
во ши ре ње ко ор ди ни са но, ако су све бив ше со ци ја ли стич ке зе мље 
пре при сту па ња ЕУ (2004. и 2007. го ди не) пр во ула зи ле у НА ТО и 
ако је нај ве ћи број европ ских зе ма ља (пр вен стве но оне нај моћ ни је) 
упо ре до и у ЕУ и у НА ТО, да ли је ре а лан зва нич но про кла мо ван 
при ступ срп ске по ли тич ке но мен кла ту ре: НАТО–не, ЕУ –да? 
Или се ра ди са мо о при вре ме ној „фор му ли“ ко ја ће да бу де у оп ти-
ца ју док се про па ганд ним „пре па ри ра њем“ срп ске јав но сти не по-
ве ћа ни во ње ног ЕУ/НА ТО-ен ту зи ја зма и док се не про ме ни (или 
„кон струк тив ни је ту ма чи“) са да оба ве зу ју ћа вој на не у трал ност Ср-
би је?

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:
ЕВРОАТЛАНТСКЕИДРУГЕСРПСКЕОПЦИЈЕ

Ге о по ли тич ко по зи ци о ни ра ње срп ског чи ни о ца у бу дућ но-
сти за ви си ће  ве о ма ма ло од ње го ве ауто ном не во ље, ин те ре са, 
уме шно сти и објек тив не /не/мо ћи. Ро ман ти чар ске иде је и по ку ша-
ји ју го но стал ги чар ског, па ра не свр ста ног (псе у до)ба лан си ра ња на 
све ве ћем бро ју „стра те шких сту бо ва на ше спољ не по ли ти ке“ мо-
ра ће да усту пе ме сто ра ци о нал ном раз ма тра њу и при ла го ђа ва њу 
глав ним оп ци ја ма по ло жа ја уну тар бал кан ских про јек ци ја гло бал-
них и /транс/кон ти нен тал них ге о по ли тич ких кон цеп ци ја кључ них 
„ну ме ра“ на ска ли свет ске мо ћи:

● „Евро а тлант ске ин те гра ци је“ фор си ра ју се као при мар ни 
срп ски спољ но по ли тич ки циљ. Али, пут ка њи ма би ће ду го тра јан 
и му ко тр пан. Бу ду ћи да се од но си у све ту и уну тар ЕУ/НА ТО убр-
за но ме ња ју, ни је ис кљу че но да до при сту па ња и не до ђе. Ако се 
ин те гра ци ја ипак оства ри, она мо же да бу де пот пу на, тј. да под ра-
зу ме ва члан ство и у ЕУ и у НА ТО, али и са мо у ЕУ (ма ње ве ро ват на 
оп ци ја је сте члан ство са мо у НА ТО). Али, кру ци јал но ва жан би ће 
од го вор на пи та ње да ли ће та да ЕУ и НА ТО има ти са да шња свој-
ства или ће то би ти су штин ски тран сфор ми са не, из ра зи ти је струк-
32)  Офи ци јел ни став и ЕУ и НА ТО о ме ђу соб ном од но су де фи ни сан је као „стра те шко 

парт нер ство“.  Сва ка евен ту ал на срп ска ди ле ма от кло ње на је упра во у Бе о гра ду на рас-
пра ви на зва ној „Са мит НА ТО 2009. – но ве чла ни це, ста ре чла ни це“, одр жа ној у ам ба-
са ди Че шке Ре пу бли ке у апри лу 2009. го ди не, где је кон ста то ва но да су ЕУ и НА ТО 
„две ком пле мен тар не ор га ни за ци је“. Фран цу ски вој ни ата ше у Бе о гра ду и уче сник у тој 
рас пра ви био је још од ре ђе ни ји, по ру чив ши да се не мо же ре ћи да је „НА ТО хар двер, 
а ЕУ софт вер“, већ да су НА ТО и ЕУ још ви ше од то га – „ле ва и де сна но га“ за без бед-
ност њи хо вих чла ни ца. Ви де ти чла нак „На то и ЕУ су ком пле мен тар ни“, Политика, 25. 
април 2009. го ди на. Да кле, мо же се за кљу чи ти да је ЕУ еко ном ско-по ли тич ко, а НА ТО 
вој но-стра те гиј ско „кри ло“ тран са тлан ти зма.       
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ту ри са не и аси ме трич не тво ре ви не, где ће ста тус срп ског чи ни о ца 
би ти крај ње мар ги на ли зо ван. Та ко би у ге о стра те гиј ском сми слу 
би ла из ве сна срп ска при пад ност про а ме рич кој там пон-зо ни од 
Бал тич ког мо ра на се ве ру до Цр но мор ског, Ја дран ског и Егеј ског 
ба се на на ју гу (Рам сфел до ва „Но ва Евро па“) ко ја и са да по сто ји, 
а чи ја би ба ра жна функ ци ја пре ма „осо ви ни Бер лин-Мо сква“ би ла 
још не по сред ни ја.

● Из ве сно са гла сје са овом оп ци јом мо гло би да се ус по ста-
ви ако би срп ски чи ни лац при пао ин те ре сној сфе ри јед не и/или 
дру ге ре ги о нал не си ле, Не мач ке и Тур ске, чак и ако оне не би 
оста ле до след ни след бе ни ци тран са тлан ти зма. Сход но то ме, срп-
ске те ри то ри је (де ли мич но или у це ли ни) мо гле би да бу ду укљу-
че не у по ду нав ску (цен трал но е вроп ско-бал кан ску) зо ну не мач ког 
ге о по ли тич ког и ге о е ко ном ског ути ца ја уну тар или из ван бу ду ће 
тран сфор ми са не и про ши ре не ЕУ, али и пре пу ште не бал кан ском 
фраг мен ту на ра слих нео о сман ских ам би ци ја Тур ске као мо гу ћа са-
тис фак ци ја за ње но бес ко нач но че ка ње на при јем у ЕУ.

● Иако је до не дав но из гле да ло као пр во ра зред на псе у до на уч-
на је рес, број ни ге о по ли тич ки ин ди ка то ри упу ћу ју на за кљу чак да 
би бу ду ћа срп ска по зи ци ја мо гла да по твр ди сте ре о тип та ла со крат-
ског За па да о ру ском екс по нен ту на ју го и сто ку Евро пе. У пр вој 
фа зи срп ски чи ни лац имао би не за хвал ну уло гу „но ге у бал кан-
ским вра ти ма“ ко ја још ни су „за тво ри ла“ пра зни ну у аме рич ком 
до ми ни ра њу Евро пом, по том би се ње го ва и да ље де ли кат на функ-
ци ја тран сфор ми са ла у део стра те шког про ру ског тран сбал кан ског 
„кли на“ за про би ја ње аме рич ког обру ча око Ру си је и де мон ти ра ње 
аме рич ког тран са тлант ског мо сто бра на у Евро пи, да би ду го роч но 
срп ски чи ни лац на Бал ка ну остао јед на од упо ри шних та ча ка ру-
ског пре о ти ма ња Евро пе од САД и фор ми ра ња ин те грал ног евро-
ру ског бло ка као по ла гло бал не мо ћи.

MilomirStepic

GEOPOLITICALEXPANSIONOFTHEEURO-
PEANUNIONANDSTATUSOFSERBIA

Summary
The cre a tion and ex pan si on of the Euro pean Union are ge ne rally 

un der stood as eco no mic and po li ti cal pro ces ses. Ge o po li ti cal aspects 
are mar gi na li zed re gar ding the ir sig ni fi cant ro le. In the o re ti cal sen se 
the de ve lop ment of the Euro pean Union is ba sed on the He ar tland-Ri-
mland con cept of the Cold War, and in prac ti cal ge o stra te gic sen se it re-
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pre sents, along with NA TO, Ame ri can tran sa tlan tic de fen se in the west 
of Eura sia. Pre pa ra tion, for ma tion and ex pan si on of the in te gra tion are 
the main pro ofs that ge o po li ti cal ca u ses and con se qu en ces still exists 
even in post-bi po lar era. The Euro pean Union and NA TO are two com-
ple men tary or ga ni za ti ons with con si stent ter ri to rial ex pan si on. Ne vert-
he less, in the first de ca de of the 21st cen tury ge o po li ti cal in te rests of 
Rus sia and Euro pe ha ve been re ac ti va ted. Tho se in te rests are ba sed on 
the o re ti cal aspects of Neo-Eura sian and they will be gra du ally im ple-
men ted by the ge o po li ti cal use of net works of Gus Li ne and Pi pe Li ne 
that will supply energy-de pen ded Euro pe. Bal kan, Ser bia and Ser bian 
co un tri es must find the ir pla ce in the con text of cur rent and fu tu re US-
Rus sian com pe ti tion to win Euro pe.   
Key words: ge o po li tics, ex pan si on, the Euro pean Union, NA TO, Ser bia.
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СРБИЈАИЕВРОПСКАУНИЈА

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра „бе зал тер на тив но“ евро у ниј ско опре де-

ље ње вла да ју ће ко а ли ци је у Ср би ји и ука зу је на нео др жи вост те зе 
по ко јој  пи та ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би-
је, тј. пи та ње  Ко со ва и при сту па ње ЕУ  чи не два одво је на про це са. 
Ову те зу, уоста лом, по би ја и чи ње ни ца да је ве ћи на др жа ва чла ни-
ца ЕУ при зна ло не за ви сност Ко со ва. У да љем тек сту аутор ис ти че 
и ана ли зи ра ге о граф ску и по ли тич ки не до вр ше ност ка ко Ср би је, 
та ко и Европ ске уни је и раз ви ја те зу да је да на шња ЕУ аме рич ко-
на тов ски про тек то рат ко ји слу жи пре вас ход но им пе ри јал ним ин те-
ре си ма САД. У окви ру ове те зе на слу ћу је се мо гућ ност  да Ср би-
ја, кре ћу ћи се ка ЕУ, за вр ши у об но вље ној Ото ман ској им пе ри ји, 
с об зи ром да САД по сред ством Тур ске као ре ги о нал не си ле, ко ја 
не кри је сво је по ли тич ко-те ри то ри јал не аспи ра ци је, оне мо гу ћа ва 
кон сти ту и са ње Сје ди ње них европ ских др жа ва. Осим то га, Евро па 
без Ру си је ни је до вр шен иден ти тет. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, ЕУ,  САД, НА ТО, Ру си ја 

СВАЛИЦАЕВРОУТОПИЗМА

Нај но ви ји по ли тич ки став вла да ју ћег ре жи ма у Ср би ји у по-
гле ду европ ских ин те гра ци ја ста не у јед ну ре че ни цу, ко ја гла си: 
„Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не Европ ску уни ју“1). 
До ју че је тај став из гле дао не што дру га чи је и из ра жа вао се кроз 
син таг му: „Евро па не ма ал тер на ти ву“. По ред овог сло га на ре жим 
у Ср би ји је ин си сти рао на те зи да су ста тус Ко со ва и Ме то хи је и 
1) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ср би ја Вук Је ре мић, пре ма: Фокстелевизија, Бе о град, 

3. мар та 2010.
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учла ње ње у ЕУ два одво је на про це са. По ка за ће се, а зна ло се од 
са мог по чет ка да је у пи та њу нео др жи ва те за, тј. да се пи та ње це ло-
ви то сти Ср би је и ње но учла ње ње у „по ро ди цу европ ских на ро да“ 
не мо гу по сма тра ти одво је но. 

О Евро пи без ал тер на ти ве го во ри ле су и го во ре не са мо вла-
да ју ће не го и опо зи ци о не стран ке; у по след ње вре ме то је кључ ни 
сло ган но ве „де мо крат ске“2) стран ке - Срп ске на пред не стран ке. С 
овим сло га ном То ми слав Ни ко лић на сту па у јав но сти и про зи ва 
пред сед ни ка ДСС- а Во ји сла ва Ко шту ни цу, да се овај из ја сни да ли 
је сте или ни је за Европ ску уни ју. Ни ко лић,  из во де ћи Ко шту ни цу 
на „евро у ниј ски“ ”бе зал тер на тив ни” „бри са ни про стор“, на мер но 
пре ви ђа чи ње ни цу да је Ко шту ни ца, ста вља ју ћи у пр ви план су-
ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је,  за у зео ве о ма ја сан 
став пре ма ЕУ и да је због тог свог ста ва из гу био власт на по след-
њим из бо ри ма. Али, то је очи глед но  при ча о но вим „евро ен ту зи-
ја сти ма“ у Ср би ји. 

С дру ге стра не, Срп ска ра ди кал на стран ка до след но оста је 
при свом про грам ском ста ву ко ји се про ти ви иде ји Европ ске уни је 
за ко ју је пред сед ник ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ ре као да је „са та-
ни стич ка тво ре ви на“.

Оста ле, ма ње, стран ке на вла сти и у опо зи ци ји има ју бла го-
на клон став пре ма евро а тлант ским ин те гра ци ја ма .

Ов де се на ла зи мо пред зна чај ним пи та њем: Због че га је ак ту-
ел ни срп ски ре жим за ме нио син таг му: „Евро па не ма ал тер на ти ву“ 
у син таг му: „Ако бу де усло вље на, Ср би ја би ра Ко со во, а не ЕУ“? 
Да ли то зна чи да је до шло  до су штин ске про ме не спољ но по ли-
тич ке па ра диг ме?

На жа лост, сма тра мо да ни је и то све до че сле де ће  чи ње ни це: 
а) но ва срп ска власт, фор ми ра на, ју ла 2008, пот пи са ла је ССП са 22 
др жа ве чла ни це ЕУ ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва; тај спо-
ра зум Ср би ја је при ме њи ва ла јед но стра нои на ве ли ку соп стве ну 
фи нан сиј ску ште ту од пре ко 300 ми ли о на евра; б) Ср би ја је (ми мо 
и про тив ста ва  Ру си је ) при хва ти ла не ле гал ну ми си ју ЕУЛЕКС као 
сво је вр сну прет ход ни цу про тив прав не не за ви сно сти Ко со ва, чи ји 
је за да так да спро ве де Ах ти са ри јев план о не за ви сно сти; срп ска 
власт је тај но и не ле гал но пот пи са ла Про то кол о гра ни ци из ме ђу 
Ср би је и Ко со ва и, нај зад; Ср би ја при хва та уче шће Ко со ва у ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма под на зи вом УН МИК Ко со во, чи ме је 
2) Ли дер СНС То ми слав Ни ко лић је ову стран ку - на ста лу по сле из вр ше ног пу ча у Срп ској 

ра ди кал ној стран ци - на звао но ва „де мо крат ска“ стран ка.
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обе сна же на Ре зо лу ци ја 1244 СБ УН по ко јој је Ко со во и Ме то хи ја 
нео ту ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је.

На јед ној стра ни, да кле,  има мо власт ко ја се вер бал но за ла-
же за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, тј. очу ва ње Ко со ва 
и Ме то хи је у са ста ву Ср би је и при сту па ње Европ ској уни ји, и то 
пред ста вља као два одво је на про це са,  а на дру гој стра ни та иста 
власт чи ни ка та стро фал не по те зе ко ји во де фак тич кој не за ви сно-
сти Ко со ва.

Ни јед на европ ска др жа ва ни је ис ти ца ла фа та ли стич ку и 
бес пер спек тив ну те зу: „ЕУ не ма ал тер на ти ву“, по пут Ср би је. Све 
европ ске зе мље су пре ула ска у ЕУ пре го ва ра ле као рав но прав ни 
парт не ри, та ко ре ћи тр го ва ле и цен ка ле се око усло ва сво га члан-
ства, по ста вља ло се пи та ње  шта се ну ди и шта се до би ја учла ње-
њем  у ЕУ. Се ти мо се ка ко су Шпа ни ја или Пор ту гал у пре го во ри ма 
са ЕУ шти ти ли сво ју по љо при вре ду, или ка ко је „за те зао“ че шки 
пред сед ник Вац лав Кла ус да би Че шку што бо ље по зи ци о ни рао у 
Европ ској уни ји. И ни ко од њих ни је ре као да „ЕУ не ма ал тер на ти-
ву“; Нор ве шка је два пу та од би ла при јем на ре фе рен ду му, итд. Ме-
ђу тим, то очи глед но не ва жи за Ср би ју, ко ја „је да нас пот пу но дез о-
ри јен ти са на и под се ћа на не ког ко лу та по ма гли ве за них очи ју...“3)

У еко ном ском по гле ду Ср би ја се пот пу но пре да ла у ру ке 
Свет ске бан ке и ММФ-а; за ду жи ва њу ниг де кра ја. О не ка квом еко-
ном ском ра чу ну европ ских ин те гра ци ја власт у Ср би ји ни је из не ла 
ни је дан ва љан ар гу мент; по ми њу се са мо европ ски фон до ви као 
не ка кви ча роб ни шта пи ћи, али се ниг де не по ми ње про из вод ња и 
култ ра да; у Ср би ји је из гле да нај о мра же ни ја реч  упра во оно што 
би тре ба ло да је сми сао сва ког еко ном ског пла на и де ла ња-про из-
вод ња. 

Де јан Ми ро вић је у књи зи АргументипротивЕвропскеуни-
је4) на вео основ не еко ном ске раз ло ге због ко јих Ср би ја не би тре-
ба ло да при сту пи Европ ској уни ји. Ме ђу пр ви ма је тај што је ЕУ  
крај ње би ро кра ти зо ва на су пер др жа ва. О не ка квој де мо кра ти ји не 
мо же уоп ште да се го во ри, реч  је о тзв. факс-де мо кра ти ји.

Чи та ва еко ном ска по ли ти ка ЕУ пре ма кан ди да ти ма са сто ји 
се у то ме да се мак си мал но под стак не увоз ро бе из ЕУ и пре у зму 
нај про фи та бил ни ја до ма ћа пред у зе ћа. У Ср би ји је то већ уве ли ко 
учи ње но по чев од пре у зи ма ња срп ских ба на ка, што је био је дан од 
по чет них уда ра ца на фи нан сиј ску су ве ре ност зе мље. У ту свр ху 
3) Во ји слав Ко шту ни ца, „Ср би ја не ма ал тер на ти ву”, Вечерњеновости, 20. ја ну ар 2009, 

стр. 2.

4) Де јан Ми ро вић, АргументипротивЕвропскеуније, Срп ски са бор Две ри, Бе о град, 2008.
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се од кан ди да та нај пре зах те ва да се укло не све ца ри не пре ма ЕУ, 
као што се, исто вре ме но, под сти че за ду жи ва ње зе мље кан ди да та, 
ка ко би се уве ћа ла тре нут на ку пов на моћ ста нов ни штва и та ко дао 
по сао фир ма ма из ЕУ. Због та кве по ли ти ке, ре ци мо,  Пољ ска, ко ја 
је 1991. има ла спољ но тр го вин ски су фи цит 2 ми ли јар де до ла ра, до 
2000. го ди не је до шла до де фи ци та од 13 ми ли јар ди до ла ра, а Ма-
ђар ска, ко ја је 1990. има ла су фи цит од 350 ми ли о на, до 2000. го ди-
не је до шла до де фи ци та од 2 ми ли јар де до лар.5)  Пољ ска, Че шка и 
Ма ђар ска, зе мље ко је се сла ве као ли де ри евро-тран зи ци је, да нас 
су ме ђу нај за ду же ни јим зе мља ма Евро пе. Са мо Ма ђар ски спољ ни 
дуг из но си 62 ми ли јар де евра. Слич но је и са Ср би јом. Спољ ни 
дуг Ср би је се, од 2000, ка да је зва нич но по че ло при бли жа ва ње Ср-
би је ЕУ, до да нас удво стру чио (са 10 на 20 ми ли јар ди до ла ра), док 
је спољ но тр го вин ски де фи цит по рас тао са 1,1 ми ли јар ди до ла ра 
(2000) на 7,2 ми ли јар ди (2004), да би до 2008. на ра стао на чак 8,1 
ми ли јар ди евра.

Ми ро вић овом сво јом оп се жном и ар гу мен то ва ном ана ли зом 
раз ве ја ва све ма гле и ука зу је на ми то ве око европ ских ин те гра ци-
ја. Да их  за ову при ли ку са мо име ну је мо. Мит је при ча о из ла ску 
до ма ћих про из во ђа ча на ЕУ тр жи ште.  С ко јим про из во дом би то 
Ср би ја иза шла на раз ви је но тр жи ште од пре ко 500 ми ли о на ста-
нов ни ка. Сле де ћи мит је онај о европ ским пла та ма у фир ма ма ко је 
су ку пи ли Евро пља ни; та ко ђе мит  је да ула зак у ЕУ зна чи за у ста-
вља ње исе ља ва ња обра зо ва не и мла ђе рад не сна ге, јер се сад мо же 
на ћи по сао и код ку ће. На про тив, при кљу че ње не ке ис точ но е вроп-
ске зе мље ЕУ по пра ви лу је до са да по вла чи ло још ма сов ни ју еми-
гра ци ју. Ми ро вић ов де ука зу је на при мер Пољ ске, из ко је је, на кон 
ула ска ове зе мље у ЕУ 2004, еми гри ра ло око два ми ли о на љу ди. 
Слич но сто ји ствар и са Бу гар ском, из ко је је, то ком при кљу че ња 
ЕУ (одн. на кон ста вља ња на «бе лу шен ген ску ли сту»), еми гри ра ло 
пре ко ми ли он ста нов ни ка. Исто се по но ви ло и са Ру му ни јом, ко ју 
је на пу сти ло два ми ли о на рад но спо соб них љу ди.6)  За што би бо ље 
про шла Ср би ја? Пе ти мит је да ће са мо при сту па ње  ЕУ до не ти ве-
ли ке ко ли чи не нов ца из европ ских фон до ва. Ко ли ко је овај мит код 
нас раз ви јен ви ди се, ре ци мо, из из ја ве Бо жи да ра Ђе ли ћа, да тој у 
пред из бор ној кам па њи 2008, да ће “до кра ја ман да та на ред не вла-
де Ср би ја из европ ског бу џе та уме сто са да шњих 200 ми ли о на евра 
до би ја ти ми ли јар ду евра го ди шње”; итд. итд.
5)  Де јан Ми ро вић, исто, стр. 56.

6)  Де јан Ми ро вић, исто, стр. 158-165.
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СРБИЈАИЕУ-НЕДОВРШЕНИИДЕНТИТЕТИ

За срп ску вла да ју ћу „ели ту“гра ни це ни су ва жне, док их сви 
дру ги ус по ста вља ју; ни је по зна то да се ијед на др жа ва та ко нео д го-
вор но од но си пре ма соп стве ном те ри то ри јал ном ин те гри те ту као 
Ср би ја, и да та ко на ив но раз ви ја иде ју „евро у то пи зма“ као Ср би ја. 

И по ред чи ње ни це да су 22 др жа ве чла ни це Европ ске уни је 
од укуп но 27 при зна ло не за ви сност Ко со ва, Ср би ја и да ље стре ми 
европ ским ин те гра ци ја ма, на сто је ћи да са сво јим за пад ним „при-
ја те љи ма“ раз ви ја од но се са рад ње и раз у ме ва ња. Мо же ли би ти 
са рад ње и раз у ме ва ња уко ли ко кључ не др жа ве ЕУ уда ра ју на су-
ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, нај ва жни ји атри бут 
сва ке др жа ве. Функ ци о не ри ових др жа ва не кри ју, већ над ме но са-
оп шта ва ју, да се од Ср би је не тра жи да при зна не за ви сност Ко со ва 
као услов ње ног укљу че ња у ЕУ, али да Ср би ја не мо же по ста ти 
чла ни ца ЕУ док не ус по ста ви до бре од но се са су се ди ма. Код су-
се да се ми сли и на Ко со во, и то пре вас ход но на Ко со во-ка ко је са-
оп штио фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Бер нар Ку шнер, 
по зна ти ср бо мр зац  из  по злу по зна те еки пе „Ле ка ри без гра ни ца“ 
и јед но вре ме ме ђу на род ни пред став ник на Ко со ву и Ме то хи ји.  
Ку шнер је по себ но ис та као да је при зна ње Ко со ва не по врат но и 
ко нач но. 

Др жав ни ми ни стар у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Не-
мач ке Вер нер Хо јер нас оба ве шта ва да „тре ба ство ри ти кли му ко-
ја ће Бе о гра ду олак ша ти ре ша ва ње про бле ма Ко со ва“. На во де ћи 
усло ве ко је би Ср би ја тре ба ла да ис пу ни пре под но ше ња зах те ва 
за члан ство у Европ ској уни ји, Хо јер је по но вио да „ЕУ не при ма 
чла но ве ко ји ни су ре ши ли про бле ме са сво јим су се ди ма“.7) 

Сти вен Вод сворт, ам ба са дор Ве ли ке Бри та ни је у Ср би ји, 
ка же да ће Ср би ја у Евро пу тек 2017, те да: „...у ЕУ пре о вла ђу је 
став о европ ској пер спек ти ви Ко со ва, а ка ко ће мо то по сти ћи, то 
у овом  тре нут ку ни са ми не зна мо. Во ле ли би смо да Ср би ја по-
др жи ту пер спек ти ву, да ра ди са ЕУ, са су се ди ма, као и са срп ском 
за јед ни цом на Ко со ву, ка ко би се цео ре ги он кре тао на пред...”. На 
пи та ње: Мо же ли ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу  у 
ко рист Ср би је да ути че да Бри та ни ја  и дру ге зе мље про ме не од-
лу ку о при зна ва њу Ко со ва? -Вод сворт ка же: „То се не ће до го ди ти. 
Ве ли ка ве ћи на др жа ва у Евро пи при зна ла је Ко со во-ви ше од 60 
од сто чла ни ца ОЕБС, ви ше од 70 од сто чла ни ца Са ве та Евро пе и 
пре ко 80 од сто чла ни ца ЕУ. Ре пу бли ка Ко со во је као не за ви сна др-
7)  Ви ди: Гласјавности, 28. но вем бар 2009, стр. 2.
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жа ва чла ни ца ММФ и Свет ске бан ке, уз по др шку око 60 од сто свих 
чла ни ца УН. Пот пу но је не ре ал но оче ки ва ти да се све ово окре не 
уна зад...“8)

На ова кав став кључ них др жа ва ЕУ сва ка ко су ути ца ли и по-
ме ну ти по ли тич ки по те зи ак ту ел ног ре жи ма у Ср би ји, ко ји су во-
ди ли ка пу зе ћој не за ви сно сти Ко со ва. Њи ма тре ба при до да ти још 
је дан – а то је опре де ље ње Ср би је да пре ко Ме ђу на род ног су да 
прав де у Ха гу тра жи ре ше ње за Ко со во и Ме то хи ју, од но сно за пи-
та ње сво је др жав не це ло ви то сти. 

“Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, као и оста ли срп ски ду-
жно сни ци не пре ста но по на вља ју да ни кад не ће при зна ти не за ви-
сност Ко со ва и Ме то хи је. То се под ра зу ме ва  јер то  зна чи по што ва-
ти Устав Ср би је, што је ду жност и оба ве за сва ког ње ног гра ђа ни на, 
па и пред сед ни ка.  Све дру го би би ла ве ле и зда ја зе мље.  Срп ска 
власт се од лу чи ла да пи та ње ме ђу на род но прав не ле гал но сти Де-
кла ра ци је о не за ви сном Ко со ву до ста ви на ре ша ва ње Ме ђу на-
род ном су ду прав де у Ха гу. Срп ска власт ка же да је на тај на чин  
пи та ње Ко со ва  са по ли тич ког из ме сти ла на прав ни те рен. Ово 
је не у вер љи ва те за с об зи ром да је ми шље ње Ме ђу на род ног су да 
прав де са ве то дав но и ни ко га не оба ве зу је да по сту па пре ма ње-
му. Ко сов ски Ал бан ци ни ка да не ће до ћи за пре го ва рач ки сто без 
сна жног при ти ска ве ли ких за пад них си ла, ко је су и би ле мен то ри 
ства ра ња ове ква зи др жав не тво ре ви не. Они су на мер но пре ки ну ли 
пре го во ре кра јем 2007. го ди не, твр де ћи да су мо гућ но сти  за пре-
го во ре ис цр пље не јер се две стра не ни су до го во ри ле. А до го во ра 
ни је би ло јер је јед на стра на, ко сов ски Ал бан ци, има ла ап со лут ну 
по др шку да не по шту је Ре зо лу ци ју 1244.   Не тре ба се за ва ра ва ти 
да ће са ве то дав но ми шље ње (под усло вом да  уоп ште бу де  ишло у 
при лог Ср би ји) при мо ра ти Ва шинг тон и Бри сел да до не су од лу ку 
о но вим пре го во ри ма. Та ко ђе, зна ло се да је ме ђу на род но пра во на 
стра ни Ср би је и да је то За пад иг но ри сао, па је илу зор но оче ки ва ти 
да ће За пад то ми шље ње про ме ни ти  пред су дом у Ха гу. Сто га се 
ова кав по тез срп ске вла сти мо же про чи та ти као сво је вр сно „бе жа-
ње од про бле ма“, не за ме ра ња за пад ним при ја те љи ма, све у сти лу 
„бри го мо ја пре ђи на дру го га“.

Ту жба је сва ка ко ја чи по тез од тра же ња ми шље ња за не што 
што је прав но пот пу но не спор но. Осим то га, „ ту жба го во ри и о 
чвр сти ни вла сти те про це не и ста ва уко ли ко сте уве ре ни у то да је 
По ве ља УН и Ре зо лу ци ја 1244 до ве де на у пи та ње, од но сно, ни-
је по што ва на. У том слу ча ју не ће те тра жи ти ми шље ње, по го то во 
8) Стивен Водсворт, “Србија ће у Европу тек 2017”, Новости, 3. март 2010, стр. 2 - интервју, 

разговарала Данијела Милинковић
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не са ве то дав но9). Ту жба би  би ла не са мо до каз да је срп ска власт 
уве ре на у ис прав ност та кве од лу ке, већ би све до чи ла о су ве ре ној 
вла сти јед не др жа ве, би ла би, да кле, и сна жна по ли тич ка по ру-
ка.  За што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве ни ју ко ја је у тре нут ку 
при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском уни јом, или на при мер 
Хр ват ску, ко ја је про те ра ла  го то во све Ср бе из Ре пу бли ке Срп ске 
Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат ни је при зна ла Вла ду и Ре пу бли-
ку Срп ску Кра ји ну, ко ја је , за раз ли ку од Ко со ва, има ла пра во на 
са мо о пре де ље ње и по том осно ву за сно ва ла сво ју др жа ву, ко ју су 
Хр ва ти уз по моћ За па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме 
би Ср би ја на прав ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду 
ју го сло вен ске др жа ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме ва 
ја сан од го вор у ви ду пре су де. Уме сто то га има мо го то во не ве ро ва-
тан па ра докс, сву где, али не и у хр ват ској по ли ти ци: Хр ват ска је 
ту жи ла Ср би ју за из гон Ср ба из Кра ји не?!  Ср би ја се и овом при ли-
ком до след но па ци фи стич ки по на ша, сле по се др жи ме ђу на род ног 
пра ва, од у ста ју ћи  од про тив ту жбе за ге но цид Хр ва та над Ср би ма 
то ком це лог 20. ве ка и, да не би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо 
на „Олу ји“. 

Во ји слав Ко шту ни ца  ука зу је на став ЕУ да по сле слу ча ја 
Ки пра не ће при хва ти ти члан ство ни јед не др жа ве чи ји ста тус и те-
ри то ри јал ни ин те гри тет ни је ре шен. То зна чи да ће у пр ви мах, 
док пре го во ри о кан ди да ту ри бу ду тра ја ли, би ти по треб но да се 
ус по ста ве до бро су сед ски од но си из ме ђу Ср би је и ње ног де ла ко ји 
се зо ве Ко со во и Ме то хи ја. За тим ће се од Ср би је оче ки ва ти пу на 
нор ма ли за ци ја и са рад ња са вла сти ма из При шти не…”10)

Из ме ђу Ср би је и Европ ске уни је по сто ји уоч љи ва слич ност 
ка да је у пи та њу њи хо ва  иден ти тет ска не до вр ше ност. На и ме, и   
Ср би ја и Европ ска уни ја су ге о граф ски и по ли тич ки  не до вр ше ни 
ен ти те ти. Нај пре о Ср би ји.

ВластуСрбији јенелигитимна. Да на шњи ре жим у Ср-
би ји, има ју ћи у ви ду да је фор ми ран од стране моћ них за пад них 
ам ба са до ра и не ких срп ских бо га та ша, иза бран ми мо из бор не во-
ље и во ље на ро да – дру гим ре чи ма за ко а ли ци ју на вла сти ни ко 
у Ср би ји ни је гла сао, што зна чи да је власт не ле ги тим на. Из ове 
но тор не чи ње ни це сле ди ло гич на кон ста та ци ја да  Ср би ја не ма  су-
ве ре не вла сти,  што још ви ше  оте жа ва иона ко не за ви дан по ло жај 
Ср би је (и срп ског на ро да у це ли ни),; Ср би ја је др жа ва без др жав не 
це ло куп но сти; са Ко со вом под ме ђу на род ним про тек то ра том , чи ју 
9) Во ји слав Ко шту ни ца-ин тер вју, Гласјавности, 7. де цем бар 2009, стр. 2.

10) Мом чи ло Су бо тић, “Оти ма ње Ко сме та у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на”, Национални
интерес 3/2009, део: Ту жба или са вет, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 66-68.
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не за ви сност су при зна ле кључ не за пад не зе мље, др жа ва ко ја не зна 
где су јој гра ни це; др жа ва ко ја се под при ти ском моћ них за пад них 
зе ма ља од ре кла др жа во твор ног пра ва срп ског на ро да у РСК; др жа-
ва пот пи сник Деј тон ског спо ра зу ма ко ји је на Дри ни ус по ста вио 
др жав ну  гра ни цу, ко ја не при род но и нео прав да но раз два ја исти - 
срп ски на род; да кле др жа ва ко ја пред ста вља сво је вр сни ре зи ду дум 
раз би ра спа да ју го сло вен ске др жа ве ко јим је, у ју го сло вен ској вер-
зи ји са мо о пре де ље ња, из ван Ср би је оста ла го то во по ло ви на срп-
ске по пу ла ци је, има ју ћи у ви ду и цр но гор ску се па ра ти стич ку не за-
ви сност. Уз све то  у то ку су уну тра шњи се па ра ти стич ки и спољ ни 
раз би јач ки про це си на да љем рас пар ча ва њу и ре дук ци ји срп ског 
др жав ног и по ли тич ког про сто ра - у Вој во ди ни, Ра шкој обла сти...

И уме сто да но ва „де мо крат ска“ срп ска власт, ка ко за се бе 
во ли да ка же,  у мир ној и де мо крат ској ат мос фе ри од сво јих за пад-
них са ве зни ка зах те ва да се на до бро ор га ни зо ва ној ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји ре ши  и срп ско пи та ње, и то као ин те грал ној осно ви, 
као је ди но не ре ше но пи та ње по сле се па ра ти стич ких ра то ва у бив-
шој СФРЈ, срп ски ре жим са „не до вр ше ном др жа вом“ хр ли у не из-
ве сност европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја.

Ге о граф ска и по ли тич ка  не до вр ше ност, не до ста так иден ти-
те та и не из ве сност пра ти и ЕУ као ен ти тет у на ста ја њу.  Ов де ће мо 
ука за ти на не ко ли ко аспе ка та по сма тра ња ЕУ и ње не ге о по ли тич ке 
пер спек ти ве. 

Јед но је гле ди ште исто ри ча ра Ми ло ра да Ек ме чи ћа,  ко ји ис-
ти че да је „ ује ди ње ње са Евро пом при род на не ми нов ност срп ског 
на ро да, јер у дру гој ге о гра фи ји ни ка да ни смо жи ве ли. Оста је пи-
та ње да ли је да на шња Евро па, Евро па“. Ов де Ек ме чић да је не га-
ти ван од го вор. О то ме ка кав је од нос члан ства у ЕУ и на ци о нал ног 
иден ти те та Ек ме чић ци ти ра Ха геа Шул цеа, не мач ког струч ња ка за 
исто ри ју на ци ја и мо дер ног на ци о на ли зма, ко ји  ка же: „ Не по сто ји 
ни јед на зе мља у Европ ској уни ји у ко јој не би ва жи ло пра ви ло да 
са мо он да мо жеш по ста ти Евро пе јац, све до кле си у исто вре ме до-
бар гра ђа нин соп стве не зе мље, сво је соп стве не на ци је“. Ек ме чић 
да ље ис ти че: „ Они ко ји да нас Ср бе уче да се уљу де и ока не сво је 
на ци је, ра де су прот но у сво јој ку ћи. На пр вом ме сту се то од но си 
на Сје ди ње не Др жа ве. Ми ли он ским до се ља ва њем но вих ста нов-
ни ка азиј ског, африч ког и ла тин ско а ме рич ког по ре кла, иш че зла 
је ста ра Аме ри ка. Уме сто ује ди ња ва ња, на днев ном ре ду је раз вој 
ма лих уну тра шњих иден ти те та. Аме ри ка се це па у не је дин стве не 
ет ни је. Упра во због то га се по ли тич ка ели та упи ње да на ђе но ве 
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мо ти ве но вог ин те гри са ња, без ко га да на шње САД не ма ју бу дућ-
но сти“.11)

Ек ме чић нам са оп шта ва да је да на шња Евро па још увек „ва-
ти кан ски за бран“ и да она тре ба да до жи ви уну тра шњу и спољ ну 
тран сфор ма ци ју. „Ње не ис точ не гра ни це су исто оно ли ко не ја сне 
ко ли ко су би ле не ја сне Вол те ру и На по ле о ну пре два сто ле ћа. Они 
су ми сли ли да је ис точ на гра ни ца Евро пе, ис точ на гра ни ца Пољ-
ске, за ко ју ни су зна ли ку да би је по ву кли. Дње пар са Ки је вом по-
кри ва ис точ ни про стор ста ре Пољ ске и Ли тве, али је и ту ви ше 
дру гих не го Пољ ске. И кад би се ује ди ни ла са по ло ви ном Укра-
ји не, или це лом Укра ји ном, та ква Евро па ће у бу ду ћем рас по ре-
ду свет ских си ла још увек би ти ин фе ри ор на. Има ће ма ње од по ла 
ми ли јар де ста нов ни ка, пре ма без ма ло три пу та ви ше ста нов ни ка 
у Ки ни, или Ин ди ји. Са Сје ди ње ним Др жа ва ма - са ко ји ма је са да 
са мо вој нич ки ин те гри са на под аме рич ком ко ман дом-пер спек ти ва 
Евро пе не ма свој иден ти тет и про ма ши ће по сла ње. Очи глед но ће 
бу ду ћи раз вој све ви ше усло вља ва ти европ ску за јед ни цу са укљу-
чи ва њем Ру си је, са це лом ње ном ба шти ном из вре ме на Со вјет ског 
Са ве за“.12)

Ек ме чић на по ми ње да је Евро па са Ру си јом има ла, и још 
увек има, зна чај не за го вор ни ке  и да иде ја ује ди ње ња  Евро пе са 
Ру си јом ни је но ва. Та ко ђе под се ћа да је ге не рал Де Гол за ми шљао 
бу ду ћу Евро пу „од Атлан ти ка до Ура ла“, са исто риј ском Ру си јом. 
„Евро па са Ру си јом, до ис точ не гра ни це Са ха ли на, је сте европ ска, 
а не ру ска нео п ход ност. Бу ду ћа ево лу ци ја Евро пе ће ићи у том сми-
слу (...) Иде ја о Евро пи са Ру си јом има и ду би ну и ши ри ну у све ту 
и очи глед но ће се пре тва ра ти у оствар љив про је кат. Ру си ја је на 
пу ту сје ди ње ња са Ка зах ста ном, Бе ло ру си јом и Укра ји ном, бар де-
лом ње“.13)

Со ци о лог Ми лан Бр дар ис ти че да је За пад на Евро па, ко ја је 
од кра ја Дру гог свет ског ра та до да нас ко ло ни ја САД, кре ну ла у 
ује ди ње ње пре не го што је раш чи сти ла од но се са САД. Он твр ди 
да  Евро па не мо же да се кон со ли ду је док не раш чи сти ра чу не са 
сво јим нај ја чим парт не ром (САД), те да ће због то га до ћи до су ко-
ба из ме ђу  Евро пе и САД. Бр дар ис прав но за па жа ге о по ли тич ку 
кон стан ту по ко јој Аме ри ци не од го ва ра еко ном ско-по ли тич ки и 
без бед но сно си ту и ран европ ски  иден ти тет и ен ти тет. Бр дар ис ти-
че: „САД има ју ин те рес да Сје ди ње не европ ске др жа ве ни кад не 
11) Ми ло рад Ек ме чић, “Бу дућ ност гле да мо кроз та му”, НИН, Бе о град,  7. и 14. ја ну ар 2010, 

ин тер вју, раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић

12)  Ми ло рад Ек ме чић, исто

13)  Ми ло рад Ек ме чић, исто
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за жи ве, за то што је то огро ман еко ном ски по тен ци јал. Због то га су 
и уско чи ли у ове на ше ра то ве де ве де се тих и под сти ца ли их, ка ко 
би уз др ма ли Евро пу. А мно ги за бо ра вља ју да рас па ду Ју го сла ви је 
прет хо ди и симп то ма ти чан до га ђај у је сен 1991. го ди не - осни ва-
ње фран цу ско-не мач ких вој них сна га, као је згра бу ду ће европ ске 
вој ске. Ва шинг тон то  ни је гле дао са сим па ти ја ма, не го као под ста-
нар ко ме уско ро сле ди от каз.“ 14) Аме ри ка се уме ша ла у европ ске 
по сло ве и у на шем слу ча ју до ка зу ју ћи Евро пи да је не спо соб на да 
са ма ре ша ва пи та ња кри за у соп стве ном про сто ру.

Бр дар сма тра  да ће се Ср би ја умо ри ти и на кра ју при ста ти 
да при зна Ко со во као услов ула ска у ЕУ.    Он ка же: „Онај ко нам 
је Ко со во отео, оче ку је да га кад тад при зна мо. По ла ко, не тре ба да 
жу ри мо, ка жу они. Ср би ја је у уло зи жа бе ко ју спо ро ку ва ју. Ако 
нас уву ку у НА ТО, има ју пра во да оче ку ју да при зна мо Ко со во, а 
та ко ђе и ако хо ће мо у ЕУ. Ко озби љан у овој зе мљи оче ку је да ће 
26 зе ма ља по ву ћи при зна ње Ко со ва да би Ср би ја по ста ла чла ни ца 
ЕУ? Ка ко мо же озби љан чо век да по ве ру је да ће ЕУ да нас при ми, 
а да не ка же: при хва ти те при зна ње, па кад уђе те би ће мо сви сво-
ји... И сва та про лон ги ра ња су са мо у свр ху што ду жег „ку ва ња“. И 
он да се вра ћа мо на ону те зу „ни су ва жне гра ни це“...Би ће то је ди ни 
али би нео д го вор ној по ли тич кој и не му штој ин те лек ту ал ној ели ти 
ко ја зна шта се зби ва а све пра ти „за ве ром ћу та ња“ про тив соп стве-
не зе мље“. 15)

Ге о по ли ти ко лог Ми лош Кне же вић је нај оп се жни је осве тлио 
пи та ње евро скеп ти ци зма, од го ва ра ју ћи на кључ но ге о по ли тич ко 
пи та ње где је Евро па?16) Кне же вић ис ти че: „Скеп ти ци зам пре ма 
Евро пи Уни је на ро чи то је ра ши рен на Бал ка ну, по себ но у Ср би ји. 
Сум ња у Евро пу Уни је за сни ва се на рђа вом ис ку ству европ ског 
екс пан зи о ни зма и ин тер вен ци о ни зма, и рас пи ри ва њу бал ка ни зма 
и бал ка ни за ци је...“17) Го во ре ћи о „вул гар ном“ и „снис хо дљи вом“ 
евро љу бљу са вре ме них срп ских евро фо ри ча ра, Кне же вић ука зу је 
14)  Ми лан Бр дар, “Не бра не се кућ ни пра го ви, не го др жав не гра ни це”,  не дељ ник Печат,

број 103, 26. фе бру ар 2010, стр. 15, ин тер вју, раз го ва ра ла Ма ра Кне же вић Керн, 

15) Исто, стр. 18.

16) Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па - Евро па је у европ ском мно штву”, Националниинте-
рес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 125-166; Ми лош Кне же вић, Евроскептицизам. Где
јеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената, Бе о град, 2008.

17) Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па - Евро па је у европ ском мно штву”, Националниинте-
рес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 125.
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на пре ђа шње исто та кве из ли ве „ра је тин ског мен та ли те та и удво-
ри штва“.18) 

Ге о граф ску, по ли тич ку, кул тур ну и дру гу мањ ка вост европ-
ског иден ти те та по пу ња ва Ру си ја. „Ру си ја  тво ри европ ску мно жи-
ну (...) Ни је зго рег  по но ви ти: да ни је европ ске Ру си је или Ру си је 
у Евро пи, ЕУ би мо жда мо гла да бу де је дин стве но јед но. Ова ко, 
Евро пи Уни је пре о ста је још са мо при ме на ма кар јед не од две ба-
зич не стра те ги је: 

1) ши ре ња што ду бље на Ис ток и за о де ва ња жу то пла ве зве-
зди ча сте оде жде што ве ћим про стран стви ма на европ-
ском ис то ку, или ;

2) ува жа ва ње Ру си је као пу но прав ног, али ре сурс но да ле ко 
бо га ти јег парт не ра у де ље њу за пад но/ис точ не за јед нич-
ке суд би не Евро пе“.19)

ДАНАШЊАЕУАМЕРИЧКО-НАТОВСКАКРЕАЦИЈА

По ме ну ти европ ски иден ти тет и кон со ли да ци ју, за сно ва ну 
на фор му ли ЕУ + Ру си ја,  „ква ри“ и „ми ни ра“ САД. То се по ка за ло 
нај бо ље у ју го сло вен ском ра ту, ко ји је до шао као по ру чен САД да 
при ба ви но ви иден ти тет НА ТО пак ту, ин стру мен та ли зу ју ћи га за 
сво је  пла но ве ши ре ња на ис ток и овла да ва ња др жа ва ма Ри млан да 
са стра те шким ци љем  за по се да ња Хар тлан да, у ко ме сре ди шње 
ме сто за у зи ма ру ски др жав ни про стор. Све што се де ша ва ло на 
срп ском по ли тич ком и др жав ном про сто ру, би ла је са мо ге не рал на 
про ба за аме рич ки-НА ТО на ступ пре ма Ру си ји. У ту свр ху „скле-
па на“ је НА ТО др жа ва Ко со во и са гра ђен њен глав ни град „Бонд-
стил“-нај ве ћа вој на ба за и из ви ђач ки пункт пре ма ру ском ис то ку.

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић ис ти че став да је „ЕУ са те лит 
САД ко ја ор га ни зу је ову над др жав ну тво ре ви ну (у уни ју и НА ТО), 
да је јој иде о ло ги ју, тј. си стем вред но сти и иден ти тет... Све то чи ни 
јер же ли да осво ји Ру си ју и опљач ка ње на бо гат ства. Зар ни је Збиг-
њев Бже жин ски на пи сао књи гу „Свет без Ру са“, а Ср бе су увек 
сма тра ли бал кан ским (ма лим) Ру си ма. Иде ја је, по што су Ср би за 
18) Кне же вић ци ти ра ре чи Ми ло ва на Да ној ли ћа из ин тер вјуа не дељ ни ку Печат, 12. сеп-

тем бра 2008, стр. 51, под на сло вом Узагрљајусанепријатељем,где Да ној лић ка же: 
„Део по ли тич ке ели те по на ша се удво рич ки а и код јед ног де ла ин те ли ген ци је ожи вео 
је ра је тин ски син дром. И то је стра шни је од вој ног по ра за. Ако ни смо у ста њу да се од-
у пре мо над моћ ном не при ја те љу и да га ис те ра мо из на шег по се да, мо гли би смо му бар 
да ти на зна ње да га мр зи мо. Не раз у мем ка ко је мо гу ће при ја те ље ва ње са они ма ко ји 
су нас ју че бом бар до ва ли. По ред сло бо дар ских те жњи, код нас је увек би ла ја ка и она 
дру га тен ден ци ја, тра ди ци ја са рад ње са оку па то ром“. Исто, стр. 129.

19) Исто, стр. 165.
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раз ли ку од Ру са ма ли на род, да ове пр ве де на ци фи ку ју и пре тво ре 
у Евро пља не ко ји мр зе Ру се... И не са мо Ср бе већ и Бу га ре и Ру му-
не и Ли тван це и Ле тон це и По ља ке ...на го не да мр зе Ру се и, на рав-
но, да се укљу чу ју у НА ТО!“20)

На во де ћи све про тив ни ке „по врат ка“ Ко со ва и Ме то хи је  у 
Ср би ју  Ми лош Кне же вић ка же да су то „на ши ве ли ки са ве зни-
ци“ и „до ка за ни при ја те љи“, „ослон ци без ко јих не мо же мо“:  ЕУ 
САД и, ра зу мљи во Ал бан ци на свим про сто ри ма, али, на жа лост, 
„от ми цу Ко со ва по др жа ва ју и цр но гор ски су ве ре ни сти“. Кне же вић 
ука зу је на „две гру пе ру ко во де ћих смер ни ца ЕУ, на два пла на и два 
на њи ма за сно ва на по ли тич ка то ка:  1) уну тра шњу дез ин те гра ци-
ју Ре пу бли ке Ср би је, у сте пе на стим фа за ма и ета па ма, с крај њим 
ис хо дом ам пу ти ра ња (за са да) јед не од две ауто ном не по кра ји не, 
и фор ми ра ња по себ не ал бан ске др жа ве на те ри то ри ји Ср би је, и; 
2) спо ља шњу ин те гра ци ју прет ход но дез ин те гри са не Ре пу бли-
ке Ср би је, у пред кан ди дат ским и кан ди дат ским фа за ма, у окри-
љу Евро пе Уни је ко ја, у ме ђу вре ме ну, на про сто ру отрг ну те ју жне 
по кра ји не Ср би је пу тем уво ђе ња ми си је Еулек са ус по ста вља свој 
про тек то рат“.21)

Европ ска уни ја да нас бро ји 27 др жа ва чла ни ца. Ме ђу тзв. 
др жа ве осни ва че спа да ју Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Бел ги ја, 
Хо лан ди ја и Лук сем бург. Већ код пр вог про ши ре ња  1973, ка да 
су при мље не Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска и Дан ска, Де Гол се про-
ти вио при је му Ве ли ке Бри та ни је због ње не ве ли ке бли ско сти са 
САД. Од та да ће ути цај САД на по ли ти ку  европ ских ин те гра ци ја 
би ти ин тен зи ви ран. То ће на ро чи то до ћи до из ра жа ја по сле сло ма  
би по лар ног ме ђу на род ног си сте ма и „раз би ра спа да“ ју го сло вен-
ске др жа ве, као јед не од по сле ди ца то га про це са.  Као по сле ди ца 
аме рич ке европ ске по ли ти ке би ла је при јем грч ке у НА ТО, а за тим  
1979. го ди не у ЕУ.

До но вог про ши ре ња до шло је 1986. го ди не ка да су у ЕУ 
при мље не Пор ту га ли ја и Шпа ни ја ко је су де вет го ди на ра ни је ис-
та кле сво ју кан ди да ту ру.

Сле де ће про ши ре ње би ло је 1995. го ди не ка да су при мље не 
Аустри ја, Фин ска и Швед ска. Нор ве шка је по дру ги пут од би ла 
при јем на ре фе рен ду му.
20) Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део Ср би ја и Европ ска уни ја, ИПС, Бе о-

град, 2010, стр. 248.

21) Ми лош Кне же вић, Евроскептицизам.ГдејеЕвропа.111евроскептичкихфрагмената, 
Бе о град, 2008, стр. 167-168.
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Де вет го ди на ка сни је, 2004. го ди не до шло је до нај број ни јег 
про ши ре ња ка да су чла ни це ЕУ по ста ле Че шка, Сло вач ка, Пољ ска, 
Сло ве ни ја, Ма ђар ска, Ки пар, Мал та, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто-
ни ја.

До по след њег про ши ре ња до шло је 2007. го ди не ка да су 
при мље не Бу гар ска и Ру му ни ја.

Све но во при мље не, ис точ но е вроп ске зе мље пр во су по ста ле 
чла ни це НА ТО-а а за тим Европ ске уни је. НА ТО је био сво је вр сна 
ула зни ца за ЕУ; по при је му у НА ТО ве о ма бр зо по ста ја ле су чла-
ни це ЕУ. И ту ни су од лу чи ва ли ис пу ње ни ЕУ стан дар ди (по го то во 
код по след ње две, Бу гар ске и Ру му ни је ко је су и да нас да ле ко од 
би ло ка квих стан дар да), не го  ге о по ли тич ки ин те ре си  САД и НА-
ТО-а усме ре ни ка ге о стра те шком оп ко ља ва њу Ру си је.

Да нас су кан ди да ти Хр ват ска и Ма ке до ни ја док су по тен ци-
јал ни кан ди да ти све оста ле зе мље Бал ка на. По тен ци ја лан кан ди дат 
је и Тур ска ко ја је кан ди да ту ру пре да ла још да ле ке 1987. го ди не, 
али у ве зи са ње ним при је мом по сто ји низ по ли тич ких и ге о по-
ли тич ких не су гла си ца. По ред оста лог Тур ској се за ме ра не по што-
ва ње људ ских пра ва (на ро чи то у од но су на Кур де) као и чи ње ни-
ца да се Тур ска ни ка да ни је огра ди ла од ге но ци да над Јер ме ни ма 
1915. го ди не. Еко ном ски аспект при је ма та ко ђе ни је за до во љен а 
чла ни це ЕУ стра ху ју и од на је зде тур ских еми гра на та услед ње ног 
при је ма у ЕУ. Тур ска евро у ниј ска пер спек ти ва , ме ђу тим, има да-
ле ко зна чај ни је ге о по ли тич ке им пли ка ци је на аме рич ко-европ ске 
ге о по ли тич ке од но се.

Не ке аген ци је за ис тра жи ва ње јав ног мње ња са оп шта ва ју 
да је пре ко 60% гра ђа на Ср би је опре де ље но за члан ство Ср би је у 
ЕУ, и да је пре ко 85% ин тер вју и са них про тив ула ска Ср би је у НА-
ТО са вез. Има ју ћи у ви ду зло чин ко ји су 19 др жа ва НА ТО-а и све 
кључ не др жа ве ЕУ, по чи ни ле над срп ским на ро дом и ње го вом др-
жа вом, Ср би ја би из мо рал них и по ли тич ких раз ло га од би ла сва ко 
са ве зни штво са њи ма. 

Бом бар ду ју ћи Ср би ју, НА ТО се по на шао као ари јев ска ор-
га ни за ци ја (пре ма  ге не ра лу Мај клу Ро у зу «НА ТО је спре ман да 
Ср бе вра ти у ка ме но до ба») ко ја је Ср бе тре ти ра ла као на род ни жег 
ре да.   Ха шки три бу нал је  мон стру о зни по ли тич ки  ин стру мент 
САД и НА ТО , на ста вак агре си је про тив срп ског на ро да. Он  има 
уло гу да чи тав је дан на род про гла си су ви шним, да ње го ву исто ри ју 
по ни шти, кул ту ру за тре, ду хов ност обез вре ди. Ха шки три бу нал се 
из гле да, ка ко при ме ћу је  Вла дислв Јо ва но вић, осла ња на по зна ти 
из ве штај ЦИА о про цен ти ма кри ви це Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у 
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рат ним де ша ва њи ма у БиХ и Хр ват ској, ко ји су из ра зи то на ште ту 
Ср ба (кри ви ца Ср ба из но си 70 од сто, Хр ва та 20 од сто, а му сли-
ма на 10 од сто). Уоста лом и Џеј ми Шеј порт па рол НА ТО је ре као: 
„НА ТО је при ја тељ Три бу на ла...НА ТО зе мље су ме ђу ње го вим нај-
ве ћим фи нан си је ри ма...НА ТО зе мље су ство ри ле тај три бу нал и 
фи нан си ра ју тај три бу нал.“

Још је Ми лош Цр њан ски  у не ко ли ко чла на ка из 1930. пре по-
знао по ли тич ко ми шље ње Евро пе о срп ском на ро ду. Раз ма тра ју ћи 
од нос Евро пе пре ма ства ра њу  др жа ва на Бал ка ну, он за кљу чу је: 
„за нас она ни ка да ни је има ла те сим па ти је, наш на род је све ства-
рао у кук ња ви, у гро зо ти, ужа сним жр тва ма. И ско ро ни кад ни је 
чуо до бре ре чи... Ка да би се ску пи ло све оно што је го во ре но у 
ино стран ству о на шем на ро ду... то би био до ку мент ко ји да нас не 
би мо гао да се слу ша без га ђе ња“.  У књи зи  Избрисатисрпски
вирус22), Зо ра на Пе тро ви ћа-Пи ро ћан ца, са ку пље ни су мно ги отров-
ни, шо ви ни стич ки и ра си стич ки ста во ви и ми шље ња во де ћих за-
пад них др жав ни ка и „ци ви ли за то ра“  о срп ском на ро ду и ње го вој 
др жа ви.  То је не пре ва зи ђен „је зик мр жње“ јед ног ин фе ри ор ног , 
обез ду хо вље ног и без ду шног за пад ног све та. Има ју ћи у ви ду по ли-
ти ку За па да пре ма срп ском на ро ду и др жа ви то комју го сло вен ске 
кри зе, уоча ва мо да је и Хи тлер по ла зио од истих пре ми са ка да је 
ства рао но ви европ ски и свет ски по ре дак. Свом иза сла ни ку за Ју-
го и сток, др Хер ма ну Ној ба хе ру, кра јем ав гу ста 1943, го во рио је: 
„Ни ка да не сме мо да до зво ли мо да на Бал ка ну оја ча на род ко ји има 
осе ћа ње за по ли тич ку ми си ју: Ср би су та кав на род. Они су до ка за-
ли ве ли ку др жа во твор ну сна гу“. 

По ста вља се пи та ње ка ко ће срп ско ру ко вод ство ми мо САД/
НА ТО- при јем не кан це ла ри је да уве де зе мљу у Европ ску уни ју. 
Или ће се све од ви ја ти „ре гу лар но“: пр во НА ТО, па ЕУ, као и при-
ли ком учла ње ња Ру му ни је и Бу гар ске и  оста лих  бив ших со ци ја-
ли стич ких  др жа ва. 

Ова ква вер зи ја учла ње ња Ср би је у ЕУ је ве ро ват ни ја уко ли-
ко се има у ви ду „прин ци пи јел на“ по ли ти ка „евро а тлант ске“ вла-
сти у Ср би ји. Јер, „...Док се тај но до го ва ра о ула ску у НА ТО, власт 
јав но обе ћа ва вој ну не у трал ност. Док се за кли ње да ни ка да не ће 
при зна ти Ко со во, иста власт при зна је Еулекс и пот пи су је спо ра зум 
ко јим при зна је гра ни цу Ко со ва. Док се на вод но за ла же за це ло ви-
тост зе мље и по што ва ње Уста ва, са да шњи ре жим га зе ћи Устав пра-
ви од Вој во ди не др жа ву у др жа ви. (...) Ср би ја је да нас рет ка ако не 
и је ди на др жа ва на све ту ко ја се са ме ђу на род ним фак то ри ма до го-
22) Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивиру(малаантологијарасизмаишови-

низманакрајумиленијума), Ју го и сток, Бе о град, 1999.
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ва ра ка ко да пре ва ри соп стве ни на род“. 23)  Срп ска власт, ме ђу тим, 
не др жи мно го до на уч но уте ме ље них ста во ва срп ских на уч ни ка. 
Као ни до Уста ва Ср би је. Да је да на шња власт опре де ље на да уђе 
у НА ТО и по ред устав не од ред бе о вој ној не у трал но сти, све до чи и 
Та ди ће во за ла га ње за про ме ну Уставa ко ји је јед но гла сно усво јен у 
На род ној скуп шти ни Ср би је и по твр ђен на ре фе рен ду му ве ћи ном 
иза шлих гла са ча. Власт би на сва ки на чин да из бег не на род ни ре-
фе рен дум о евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, као да су је (власт, М. 
С. ) ЕУ и НА ТО не чим за ду жи ли!? - да ра ди про тив ин те ре са соп-
стве ног на ро да и др жа ве.

Не мо же мо а да не при ме ти мо да је у по след ње две де це-
ни је, тач ни је од ус по ста вља ња „Све те али јан се“ из ме ђу Ва ти ка-
на и Ва шинг то на, 1983, ка да су па па Јо ван Па вле Дру ги и Ро налд 
Ре ган пот пи са ли “кон кор дат“,  до шло не са мо до ру ше ња „цр ве-
не опа сно сти“ и сло ма Вар шав ског уго во ра, не го и до из у зет ног 
ути ца ја САД на по ли ти ку За пад не Евро пе. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су нас бом бар до ва ле и ле ве и де сне европ ске вла де, и да су оне 
би ле под аме рич ким па тро на том. Аме ри ка ни за ци ја Евро пе до сти-
за ла је не слу ће не раз ме ре; у ју го сло вен ској кри зи по сре до ва ли су 
Блер, Билт, Со ла на, Рен, Ку шнер, Шар пинг, Фи шер, Ах ти са ри - све 
дру го ра зред ни по ли ти ча ри, али ода ни аме рич ко-на тов ском вред-
но сном си сте му. 

Књи жев ник Мо мо Ка пор је опи сао ту вр сту про вин ци јал них 
ти по ва: „...ко ји су се да нас по ста ви ли у уло ге про це ни те ља да ли 
је не ко за За пад или за мрач ни Ис ток, и ко ји нас не ми ло срд но и 
без мо гућ но сти жал бе рас по ре ђу ју на јед ну или дру гу стра ну. Они 
до би ја ју сит ниш за по др шку и по хва ле од европ ских по ли ти ча ра, 
ко ји, опет, од лу чу ју хо ће ли нас пред став ни ци Евро пе за ко јом че-
зне мо. Ха ви јер Со ла на, Оли Рен, чи нов ни ци си во-жу тих ли ца, су-
вих као хар ти је ко је пот пи су ју. Је су ли то Евро пеј ци?“24)

ПОШЛИУЕВРОПУ-ВРАТИЛИСЕ
УОТОМАНСКУИМПЕРИЈУ

У по след ње вре ме ве о ма је при су тан оја ча ни тур ски фак тор 
у аме рич ко-европ ским од но си ма.  Тур ска по ста је но ва ре ги о нал на 
си ла и ње на ди пло ма ти ја је то јав но об зна ни ла. Кад је у пи та њу 
23) “На род хо ће про ме не, Обра ћа ње пред сед ни ка ДСС Во ји сла ва Ко шту ни це на Де се тој 

Скуп шти ни ДСС”, Печат, број 102, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 16.

24) Мо мо Ка пор, “Ка фе Евро па, Раз ми шља ња до ко ног ше та ча”,не дељ ник НИН, стр. 42,  
Бе о град, 23. ок то бар 2008, пре ма: Ми лош Кне же вић, “Где је Евро па”, Националниин-
терес 4/2008, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 129.
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при јем Тур ске у ЕУ, тре ба на гла си ти да је то кључ но ме сто на ко ме 
се ис по ља ва сва не из ве сност и крх кост  пер спек ти ве ЕУ. На и ме, 
аме рич ко фор си ра ње Тур ске вр ши се пре вас ход но у ци љу ре ме ће-
ња европ ског „ен ти те та“, што САД  омо гу ћа ва  оста нак у Евро пи 
и да ље во ђе ње стра те шких  европ ских по сло ва.  „За са да ЕУ не ма 
сна ге да се то ме су прот ста ви, та ко да ће је по свој при ли ци при ми-
ти, али ће уз вра ти ти та ко што ће Тур ци ма по ста ви ти гра ни цу - не 
на Дри ни, не го на Уни. То ће ре ћи да би ула зак Тур ске у ЕУ за нас 
и све окол не зе мље био не по сред но по во љан, јер ће нас узе ти под 
хит но да би Тур ској отво ри ли „свој“ про стор. Из во ли те у Бу гар ску, 
Ср би ју, Ма ке до ни ју, Цр ну Го ру, Бо сну, али са мо до Уне - зар ни-
сте у Евро пи? Исто вре ме но ће ти ме отво ри ти мо гућ ност да исе ле 
сво је му сли ма не из ЕУ, на ро чи то Не мач ка. То ће ићи не чуј но као 
са да шње исе ља ва ње Ро ма тре ће и че твр те ге не ра ци је у Ср би ју. То 
ће ре ћи да ће за нас и окол не зе мље укљу че ње Тур ске би ти на ду ги 
рок ка та стро фал но. Но ми нал но ће мо сви би ти у Евро пи а чи ње-
нич но ће мо, ова ко сла би и не моћ ни у сва ком по гле ду, за вр ши ти у 
ре ги о нал но об но вље ној Ото ман ској им пе ри ји. Као што се пре ко 
Уне ре ги о нал но об на вља Хаб збур шка им пе ри ја у ко ју ће мо има ти 
са мо ту ри стич ки при ступ. Нашаелитаневодирачунада,водећи 
насуЕУ,можеданасодведеуАзију“.25)

Ми ни стар спољ них по сло ва Тур ске Ах мет Да ву то глу,  у Са-
ра је ву 16. ок то бра 2009, об но вио је иде ју Ото ман ске им пе ри је. Да-
ву то глу ка же „ На пра ви ће мо Бал кан, Кав каз, Сред њи ис ток, за јед-
но са Тур ском, цен тром свет ске по ли ти ке и бу дућ но сти. То је циљ 
тур ске спољ не по ли ти ке и ми ће мо то по сти ћи. Ми ће мо ре ин те-
гри са ти бал кан ски ре ги он, ми ће мо ре ин те гри са ти Сред њи ис ток, 
ми ће мо ре ин те гри са ти Кав каз на овим прин ци пи ма ре ги о нал ног 
свет ског ми ра“. До дао је „ за нас  је те ри то ри јал ни ин те гри тет Бо-
сне и Хер це го ви не јед на ко ва жан као те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Тур ске“. У исто вре ме тур ски пред сед ник Аб ду лах Гул у Бе о гра ду 
по сти гао је спо ра зум да се у Ср би ји  отво ри ве ли ки „Ислам ски кул-
тур ни цен тар“.26)

Ек ме чић се с пра вом пи та за што се на ђе ни ко са срп ске стра-
не са зах те вом „...да се Аја Со фи ја, нај ве ћи пра во слав ни кул тур-
ни и ду хов ни цен тар у исто ри ји, вра ти пра во слав ним цр ква ма?  У 
вре ме ка да је по кре ну то пи та ње ре ги о на Вој во ди не, тур ски пред-
сед ник је из ло жио тур ски про је кат да се Ра шка област пред ви ди 
као ислам ски ре ги он. За што срп ски по ли ти ча ри је зик са вре ме не 
25) Ми лан Бр дар, исто, стр. 18.

26) Ми ло рад Ек ме чић, “Бу дућ ност гле да мо кроз та му”, НИН, 7. и 14. ја ну ар 2010, ин тер вју, 
раз го ва ра ла Зо ра Ла ти но вић
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тур ске вла де, про јек те ре ин те гра ци је осман лиј ске ба шти не, пре во-
де као по моћ тур ских би зни сме на отва ра њу но вих рад них ме ста за 
срп ске рад ни ке?“27) 

Тур ска, да кле, не кри је сво је исла ми стич ке ци ље ве. По др жа-
на од САД она у ства ри има дво стру ку на ме ну: да сво јим им пе ри-
јал ним те жња ма за по сед не не ка да шње те ри то ри је европ ске Тур ске 
и да бу де аме рич ка тач ка ослон ца пре ма ру ском ис то ку.

„Ово мо же би ти сан на ја ви вла да ју ће по ли тич ке стран ке у 
Тур ској, ко ја не кри је сво је исла ми стич ке ци ље ве - ис ти че Ек ме-
чић. Ни је у ста њу да ре ши уну тра шње пи та ње Тур ске, са око 20 
ет нич ких гру па и чи ње ни цом да сва ки тре ћи ста нов ник не го во ри 
тур ским је зи ком. Ово отва ра мо гућ ност да се аме рич ка ди пло ма-
ти ја по но во опре де ли да хва та ислам ског би ка за ро го ве и упрег-
не га у сво ја ко ла. Не ка да су по ма га ли Та ли ба не у Ав га ни ста ну 
про тив Со вјет ског Са ве за, обо ри ли ца ра Ре зу Па хла ви ја и до ве ли 
Хо ме и ни ја из ег зи ла. Део аме рич ке ди пло ма ти је то са да ра чу на са 
Тур ском. Не ве ру јем да је то у под ло зи да на шњих на по ра да се у 
Бут мир ским са стан ци ма из вр ши устав на ре фор ма БиХ и пот ко па-
ју те ме љи Ре пу бли ке Срп ске. Али је чи ње ни ца да је свет из гу био 
по ве ре ње у аме рич ку ор га ни за ци ју бу дућ но сти. Ово ће иза зва ти 
ства ра ње но вог Бал кан ског са ве за про тив ова квих пла но ва“.28)

РУСИЈАИСРБИЈА-ИСТАГЕОПОЛИТИЧКА
СУДБИНАИПЕРСПЕКТИВА

Ми ло мир Сте пић, је дан од во де ћих срп ских ге о по ли ти ча ра, 
има та ко ђе не га ти ван став о про јек то ва ним евро а тлант ским ин те-
гра ци ја ма Ср би је. Он сма тра да је по тре бан референдумопристу
пањуЕУ.По пи та њу НА ТО Сте пић ка же: „Уко ли ко би при сту пи ли 
НАТO-у Ру си ја би то сма тра ла не при ја тељ ским ак том. Та да би по-
ста ли при пад ни ци ан ти ру ског вој ног са ве за и та ко би нас и тре ти-
ра ли не са мо у вој но-без бед но сном, не го и у по ли тич ком, еко ном-
ском и дру гом сми слу“. 29) Сте пић са чу ђе њем кон ста ту је:  „...И 
по сле свих не га тив них ис ку ста ва, опет хр ли мо у су пра на ци о нал-
не та ла со крат ске ин те гра ци је (ЕУ, НА ТО), а да ни смо оства ри ли 
27) Исто; У скла ду са овим тур ским ци ље ви ма је тај но фор ми ра ње удру же ња „При ја те љи 

Сан џа ка“, ко је ра ди већ го ди ну да на под по кро ви тељ ством за пад них ам ба са да у Ср би ји. 
Ни ко од срп ских зва нич ни ка о ово ме ни је ре ка, осим то га ни је у Ср би ји по моћ по треб на 
са мо Сан џа ку. 

28) Ми ло рад Ек ме чић, исто

29) Ми ло мир Сте пић, “По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ”, не дељ ник Печат, 20.  
ја ну ар 2010, стр. 16, ин тер вју
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на ци о нал ну. Шта ви ше, упра во срп ска на ци о нал на и др жав на ин-
те гра ци ја про гла ше на је ре ме ти лач ком и на сил но је оне мо гу ће на 
(вој но, еко ном ски, про па ганд но). Ре зул тат то га је уни ште ње Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не, ре ла ти ви зо ва ње срп ског иден ти те та Бо сне 
и Хер це го ви не, сво ђе ње са мо на ума ње ну, оса ка ће ну Ре пу бли ку 
Срп ску и по ку шај ње ног по ни шта ва ња...“ .30) Да нас За пад, без об-
зи ра на сву сер вил ност ак ту ел не срп ске  вла сти, сма тра „про ду же-
ном ру ком Ру си је“ на Бал ка ну , и да је Ру си ји и Ср би ји на ме ње на  
иста ге о по ли тич ка суд би на, по ка зу је Сте пић сле де ћом  фор му лом: 
„...По сту па се по јед но став ној фор му ли: Ср би на Бал ка ну= Ру си на 
Бал ка ну; „об у зда ва ње“ Ср ба= „об у зда ва ње“ Ру са“. 31)

Го во ре ћи о мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли-
тич ких ин те ре са на Бал ка ну и од ба ци ва ње НА ТО-а, ко ји је рас пар-
чао и усит нио срп ски ет нич ки  про стор и  на ње му ус по ста вио ан-
ти срп ске са те лит ске НА ТО  др жа ве,  Сте пић , из ме ђу оста лог, ка же: 
„...Са срп ским зе мља ма, као бал кан ским по сред ни ком, и бу ду ћом 
га со вод но-наф то вод ном мре жом као ин стру мен та ри ју мом, Ру си ја 
има по у зда но по ла зи ште за „де мон ти ра ње аме рич ког мо сто бра на“ 
у Евро пи/ЕУ, за по ти ски ва ње ути ца ја САД, за ус по ста вља ње са мо-
стал ног европ ског по ла мо ћи и за ње го во ка сни је ин те гри са ње у 
евро а зиј ску или евро ру ску ме га-ин те гра ци ју. САД на сто је да пре-
вен тив ном (ре)ак ци јом и ства ра њем там пон – зо не од Бал тич ког 
до Цр ног и Ја дран ског мо ра спре че то по ве зи ва ње Евро пе/ЕУ и 
Ру си је. Сход но то ме, срп ски чи ни лац на Бал ка ну тре ти ран је као 
про тив ник транс-гре си је САД, и од 1990-их го ди на оне спро во де 
те ри то ри јал но са жи ма ње и фраг мен та ци ју срп ских те ри то ри ја. У 
за јед нич ком срп ском и ру ском ин те ре су је да се спре чи да ље сла-
бље ње срп ског чи ни о ца, за у ста ви ин ду ко ва на ге о по ли тич ка инер-
ци ја се па ра ти стич ких про це са у Ср би ји и у бу дућ но сти фор ми ра 
ин те грал на срп ска др жа ва, као по у здан га рант ста бил но сти Бал-
ка на“.32)

Сте пић под се ћа да је ру ски ам ба са дор Алек сан дар Ко ну зин  
на Сим по зи ју му Спољ на по ли ти ка са вре ме не Ру си је, ко ји је одр-
жан у Ру ском до му у Бе о гра ду 10. апри ла 2009, ре као да је Ср би ја 
„зва нич но об ја ви ла не у трал ност, али у то ку је, ипак, про цес при-
хва та ња НА ТО стан дар да“, те се упо зо ра ва ју ће за пи тао „ка ко ће се 
Ру си ја по на ша ти ако Ср би ја сту пи у НА ТО?“...Не од сту па ју ћи од 
30) Сте пић, исто, стр. 17.

31) Алек сан дар Ва си ље вич Ко ну зин, “По здрав на реч”, у : РускаспољнаполитикаиСрбија, 
Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр.11-14; Сте пић, исто, стр. 20.

32) Ми ло мир Сте пић, “Мо гућ но сти сим би о зе срп ских и ру ских ге о по ли тич ких ин те ре са на 
Бал ка ну”, Националниинтерес 1-2/2009, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 51-52.
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ди пло мат ске кон струк ци је ка ко Ру си ја „не ма ни шта про тив“ пу та 
Ср би је у ЕУ (што зна чи да Ру си ја не по ру чу је да „сна жно по др жа-
ва“ ин те гра ци ју Ср би је у ЕУ, он је упо зо рио и на не што што се код 
нас пре ћут ку је: „да би сте удо во љи ли ста ву Евро пе, мо ра те из ме-
ни ти став пре ма Ру си ји. По зна то је да има мо пот пи сан спо ра зум 
о сло бод ној тр го ви ни и олак ши ца ма из ме ђу на ше две зе мље. Чим 
Ср би ја сту пи у ЕУ тај спо ра зум ће пре ста ти да ва жи“. Пи там се на 
ко је ће мо се тр жи ште ори јен ти са ти? На тр жи ште ЕУ од пре ко 500 
ми ли о на љу ди? Ле по зву чи, али зар не ко ствар но ми сли да оно је-
два че ка баш нас и на ше ве о ма кон ку рент не про из во де“. 33)

Ам ба са дор Ко ну зин је још ре као: „НА ТО има до ста од ре-
ђен став о Ко со ву и ако при сту пи те ор га ни за ци ји ко ја сма тра да је 
Ко со во не за ви сна др жа ва, то зна чи да ви де ли те та кав став“. Ко ну-
зин ис ти че да Ср би ја тре ба са ма да од лу чи, али под се ћа: „ НА ТО 
је  1999. го ди не бом бар до вао чи та ву зе мљу и сва ка по ро ди ца има 
сво је ми шље ње о то ме ка кав од нос тре ба да има пре ма овој ор га-
ни за ци ји. Ова ор га ни за ци ја сма тра да је си ту а ци ја на Ко со ву већ 
ста бил на и сма њу је при су ство КФОР-а, а по сто ја ње ових сна га ни-
је у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244. На ив ни љу ди ве ру ју НА ТО-у“.34)

Раз у ме се да Ср би ја као чла ни ца НА ТО и ЕУ,  не мо же са 
Ру си јом за др жа ти при ја тељ ске од но се, и на то упо зо ра ва ју ру ски 
зва нич ни ци и на уч ни ци, до бри по зна ва о ци бал кан ске исто ри је 
и ге о по ли ти ке. Ам ба са дор Ру си је при НА ТО-у Дми триј Ро го зин 
из ја вио је да ће Ср би ја ако же ли у НА ТО мо ра ти да се од рек не 
Ко со ва, по сле че га ће и Ру си ја про ме ни ти став о Ко со ву. Ро го зин 
упо зо ра ва да је ве ћи на чла ни ца при зна ла не за ви сност Ко со ва, и да 
Ср би ја у НА ТО са вез мо же да уђе са мо без ју жне по кра ји не. Ро го-
зин ка же да не раз у ме рас пра ву у Ср би ји о ула ску у НА ТО, по сле 
свих стра да ња и не прав де ко је нам је до не ла Али јан са.  „Ту је и 
про блем Ко со ва, чи ју је не за ви сност при зна ла ве ћи на зе ма ља чла-
ни ца НА ТО-а. Про блем де мо ни за ци је Ср ба, фла грант ни ан ти срп-
ски дво стру ки ар ши ни За па да пре ма уче сни ци ма ра та у (бив шој) 
Ју го сла ви ји... Зар је све то за бо ра вље но? Ру си ја на про сто не ће раз-
у ме ти из бор Ср би је у ко рист НА ТО у све тлу све га што сам на бро-
јао“- ис ти че Ро го зин.35)

Алек сан дар Ду гин, тво рац са вре ме не ру ске ге о по ли тич ке 
шко ле и нај зна чај ни ји те о ре ти чар нео е вро а зиј ства ис ти че исто вет-
33) Ми ло мир Сте пић, “По тре бан је ре фе рен дум о при сту па њу ЕУ”, не дељ ник Печат, број 

99, 20. ја ну ар 2010, стр. 18, ин тер вју

34) Пре ма: Угље ша Мр дић, НА ТО клан за НА ТО пакт, Печат, број 101,  12. фе бру ар 2010, 
стр. 18.

35) Пре ма: Угље ша Мр дић, исто
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ност ге о по ли тич ке суд би не Ру си је и Ср би је и за ла же за ује ди ње ње 
Ру си је и Ср би је у јед ну Им пе ри ју, чи ји је основ ни за да так бор ба 
про тив аме рич ке им пе ри је.36)

Ду гим сма тра да су САД и ЕУ, као за го вор ни ци „Но вог свет-
ског по рет ка“ Ср би ју, као уоста лом и Ру си ју от пи са ле. „за нас не-
ма ме ста у аме ри ко цен трич ном све ту, у пла но ви ма јед но по лар ног 
гло ба ли зма. Ја сна и не ми ло срд на ди јаг но за, не ма шта - осу ђе ни 
смо на про паст. Ви сте већ слу ша ли си ре не, сле де ћи смо ми“.37)

Ду ги но ва иде ја Евро а зи је не ма  ве зе са иде јом сло ве но фил-
ства и пан сла ви зма, ко је Ду гин сма тра на ив ном и ве штач ком тво-
ре ви ном. Ду гин се фо ку си ра на свет са ста вљен од им пе ри ја. Око 
Бер ли на и Мо скве, као осо ви не, фор ми ра ла би се Евро а зиј ска Им-
пе ри ја. Зе мље из ме ђу: Пољ ска, Ру му ни ја, Ср би ја, Ма ђар ска, Че-
шка, Сло вач ка, Укра ји на,  Бал тич ке зе мље - чи ни ле би ме ђу про-
стор и њих би, пре ма Ду ги ну, Фран цу ска и Ен гле ска „ху шка ле“ на 
осло ба ђа ње од не мач ког и ру ског ути ца ја. Ду гин, да кле, прет по-
ста вља  са ве зни штво Ру си је и Не мач ке као услов  за мир и са рад њу 
у Сред њој  и Ис точ ној Евро пи . Зо ран Ми ло ше вић уоча ва исто та-
кав по ку шај НА ТО-а на  ства ра њу ан ти ру ског ко ри до ра од Бал ти ка 
до Цр ног мо ра,  тзв. „цр но мор ско-бал тич ке фе де ра ци је“.38)

Евро а зи ју Ду гин ви ди као Им пе ри ју мно гих Им пе ри ја. Но ва 
Им пе ри ја ће на сле де ћем ни жем ни воу пред ста вља ти „кон фе де ра-
ци ју Ве ли ких Про сто ра“ или Им пе ри ја дру гог ре да. Ду гин на во-
ди че ти ри основ не-Европ ску Им пе ри ју на За па ду (око Не мач ке и 
Сред ње Евро пе), Ти хо о ке ан ску Им пе ри ју на Ис то ку (око Ја па на), 
Сред њо а зиј ску Им пе ри ју на Ју гу (око Ира на и Ру ску Им пе ри ју у 
цен тру (око Ру си је)39)

Ду гин се за ла же за др жав ни си стем сло вен ско-пра во слав них 
на ро да, а за Бал кан пред ла же про је кат ју жне фе де ра ци је ко ју би 
чи ни ле Ср би ја, Бу гар ска, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Срп ска Бо сна. 

Ду гин срп ску ге о по ли ти ку ис кљу чи во ве же за Ру си ју, сма-
тра ју ћи да Ср би ја и Ру си ја има ју исту ге о по ли тич ки суд би ну због 
вер ског и ет нич ког чи ни о ца. Он сма тра да Ср би тре ба да се вра те 
из во ри шту сво је европ ске ми си је - та ко што ће се окре ну ти Ис то-
36) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Политичкамодернизација, део Ср би ја у ге о по ли тич кој ми сли 

Алек сан дра Ду ги на, ИПС, Бе о град, 2010, стр. 87.

37) Алек сан дар Ду гин, Основигеополитике,књ.1,ГеополитичкабудућностРусије, Еко-
прес, Зре ња нин, 2004, стр. 6.

38) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, ОдМалорусадоУкрајинаца,прилогпроучавањупроменекул-
турногинационалногидентитетаМалоруса, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ис точ но Са ра је во, 2008.   

39) Алек сан дар Ду гин, исто, стр. 217; 
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ку, Евро а зи ји, да схва те сми сао и ци ље ве ру ске ге о по ли ти ке. Ду гин 
да ље ука зу је да Ср би тре ба да при ме не бу гар ску ге о по ли ти ку ко-
ја у се би спа ја ру со фил ство и гер ма но фил ство. „...Са мо ће ге о по-
ли тич ко сје ди ња ва ње са дру гим пра во слав ним ис точ но е вроп ским 
на ро ди ма ( у пр вом ре ду са Бу гар ском) у је дин ствен про ру ски и 
исто вре ме но пре ма Сред њој Евро пи при ја тељ ски на стро јен блок, 
ство ри ти на Бал ка ну зо ну ста бил но сти и из ба ци ти из упо тре бе 
сра мот ни тер мин `балканизација`“.40)

MomciloSubotic

SERBIAANDTHEEUROPEANUNION

Summary
 The aut hor in this ar tic le analyzes non-al ter na ti ve de ter mi na-

tion of the ru ling co a li tion in Ser bia abo ut the Euro pean Union and he 
un der li nes the un-su sta i na bi lity of the sis ac cor ding to which qu e sti ons 
of so ve re ignty and ter ri to rial in te grity in Ser bia (Ko so vo and EU mem-
ber ship) are two se pa ra te pro ces ses. The fact that the ma jo rity of EU co-
un tri es re cog ni ze in de pen den ce of Ko so vo is con tra dic tor to that the sis. 
In the fol lo wing text the aut hor analyzes the ge o grap hi cal and po li ti cal 
in com ple te ness of Ser bia and EU and de ve lo ping the the sis that the cur-
rent pro tec to ra te of EU, US and NA TO ser ves pri ma rily to ac com plish 
the ir im pe rial in te rests. Part of this the sis sug gests the pos si bi lity that 
Ser bia, mo ving to wards the Euro pean Union, ends in to Ot to man Em pi-
re that co uld be re sto red, con si de ring the fact that SAD is using Tur key, 
as a re gi o nal for ce that do es not hi de its po li ti cal and ter ri to rial aspi-
ra ti ons, pre vents the esta blis hment of the Uni ted Euro pean co un tri es. 
Be si des that, Euro pe wit ho ut Rus sia do es not ha ve com ple te iden tity.         
Key words: Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja, EU, U.S., NA TO, Rus sia
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Abstract
Current government in Serbia like no other in Europe underlines 

that “Europe has no alternative”, that government ignores questions of 
sovereignty and territorial integritv and that government also does not 
realize that problem of Kosovo and Metohija and integration of Serbia 
in to EU are two inseparable processes. This thesis contradicts the fact 
that the majority of EU member states recognized the independence of 
southern Serbian province. This fact also shows that we have wrong 
politics of European integration. The main theses in this article are that 
Serbia has insufficient identity and that Serbia wants to integrate in to 
another insufficient identity known as EU. Serbia is damaged during 
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the Yugoslavian process of self-designation because theirs basic nation-
al and international rights were not recognized -right to self-designation 
and the establishment of a unified Serbian state in the former Yugosla-
via. Our country was faced with imperial war that resulted separation 
of Kosovo and Metohija. The author underlines problem of political 
and geographical incompleteness of Serbia that wants to integrate into 
EU that sharing the same problem. Europe without Russia cannot com-
plete the project named United European Countries. That is happening 
because the idea of EU is American construction with the main objec-
tive to enable existing of U.S. inside of Europe that has geopolitical 
and geo-strategic significant for U.S. on their way to foray the Russian 
East. U.S. does not want real European integration, on the contrary. 
That can be seen in the case of Тyrкеу. U.S. wants to Тигкеу become 
integral part of EU. That can result with renewal of Ottoman Empire in 
the EU concluded with Bosnia and Herzegovina. On the North of that 
border some form of Habsburg топагспу can be restored. That would 
be American creation of EU. We have to remember the idea of forming 
French and German militarv forces in 1990s as the core of European 
security. U.S. rejected that idea immediately.

Serbia should consign demand for integration in to EU. That 
demand must be based on European sciences and civilization and its 
main form should be: “European rules and standards should be guaran-
teed for all peoples and countries, especially ethno-language standards; 
Serbian accomplishments and Serbian right to form unique country on 
Balkans must be recognized.”41) Current Serbian govemment cannot 
consign this kind of demand. The main reasons for that are because 
Serbian govemment still lives inside the imaginary Yugoslavian world 
and because they sincerely believe that Serbia is responsible for de-
composing of our сошпту. Our govemment shares the same thesis like 
those who have decomposed our country and took Kosovo and Metohia 
from us. Every Serbian govemment that does not want to solve Serbian 
national and state problems integrally is undesirable to all, either they 
are friends or enemies. That kind of demand can cause repugnance, or 
even threats and sanction by the U.S. and NATO oriented EU.

Finally, the solution for that problem can be Russia that accord-
ing to Dugin shares the same geopolitical destiny and perspective of 
Serbia. Is that also priority of Russian political strategy?42) We think 
41) Момчило Суботић, “Република Српска Крајина, Космет, Јужна Осетија, 

Абхазија и улога Русије”, Национални интерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 
2009, стр. 198-199.

42) Радован Радиновић, “Србија између НАТО-а и Русије”, Национални 
интерес 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 113-122.
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that Russian energetic policy has three different ways. One of them 
transits through Serbia and it must be a pointer not only for our eco-
nomic development but also for development of Serbian integral geo-
politicai paradigm that can be realized only with Russian support.
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БЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКА
ЕУУСАВРЕМЕНОЈТЕОРИЈИ
МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

Сажетак

Аутор у овом члан ку на сто ји да са гле да раз вој без бед но сне 
по ли ти ке Европ ске уни је у све тлу са вре ме них те о ри ја ме ђу на род-
них од но са. Ана ли за ће би ти усме ре на на нео ре а ли стич ку шко лу 
ме ђу на род них од но са, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам и кон-
струк ти ви зам. Са гле да ва ње без бед но сне по ли ти ке ЕУ у све тлу три 
на ве де на те о риј ска при сту па не ма за циљ да «прогласипобедни
ка», већ да по ка же да је без бед но сна ди мен зи ја ЕУ ком плек сна и 
suigeneris по ја ва, те да је нео п ход но са гле да ти је из угла све три 
па ра диг ме ка ко би се ука за ло на ту ком плек сност и ори ги нал ност.
Кључ не ре чи: без бед но сна по ли ти ка ЕУ, те о ри ја ме ђу на род них од но са, 

нео ре а ли зам, ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, кон струк ти-
ви зам.

1.ЕВРОПСКАУНИЈАКАОНОВИ
БЕЗБЕДНОСНИАКТЕР

«Неможепостојати јединствоЕвропеуколикоЕвропане
представљаполитички ентитеткоји серазликујеоддругих ен
титета.Једнуличност.Алинеможебитиполитичкеличности
Европеуколикоонанемаличноступогледуодбране.Одбрана је
одувекуосновиполитике...теотудаЕвропатребадаималич
ностуобластиодбране.Штатозначи?ТозначидасуЕвропи
потребниправац,планисредства.Ипак,природнојеидаусвет
скојмеђуповезаностиЕвропаимасавезнике,тј.даујединисвоју



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.6790.

68

одбранусаодбраномдругихдржавакојетакођежеледасебране
одистогпротивника,икојитакођеимајусвојправац,планисред
ства.

 (...)ПостојиНАТО.ШтајеНАТО?ТојесумаАмериканаца,
Европљанаинеколикопомоћника.АлитонијеодбранаЕвропеод
странеЕвропе,тојеодбранаЕвропеодстранеАмерике.Потре
банјеједанновиНАТО.ПотребнојенајпредаЕвропаимасвоју
одбрану.ТаодбранатребадабудевезаназаАмерику».

Ова ко је го во рио ге не рал Шарл Де Гол (Char les de Ga ul le) на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре 17. ју ла 1961. го ди не, пред ста вља ју ћи 
сво ју ви зи ју јед не «вој не» Евро пе. Да нас, че тр де сет де вет го ди на 
ка сни је, Европ ска уни ја је са жи ве ла у јед ном но вом вре ме ну, и но
вомстаромам би ци јом у обла сти без бед но сти и од бра не. 

Од са мог по чет ка про це са европ ске ин те гра ци је, је дан од 
основ них мо ти ва сва ког про јек та ве за ног за овај про цес био је ја-
ча ње уло ге Евро пе као свет ског ак те ра : сва ки вид ин те гра ци је са-
др жао је стра те ги ју ко ја је у се би има ла из раз «Европакаосила».1) 
Без бед но сна по ли ти ка ЕУ пред ста вља је дан од но ви јих про је ка та 
европ ске по ли тич ке ин те гра ци је. Ра ди се о обла сти ко ја је уско ве-
за на за по јам на ци о нал не су ве ре но сти, ко ја је из раз на ци о нал ног 
иден ти те та. Ова по ли ти ка пред ста вља «суштинусуверености,јер
сеизражавапроливеномкрвљуистављаупрвипланвиталнеин
тересе држава» .2) Ипак, на кон пот пи си ва ња и усва ја ња уго во ра 
из Ма стрих та, ова по ли ти ка про на шла је сво је ме сто у про це су 
европ ске ин те гра ци је. У исто вре ме, спе ци фич ност ове по ли ти ке 
усло ви ла је ње ну ин те гра ци ју у окви ру дру гог сту ба Уни је, ко ји 
по чи ва на ме ђу вла ди ној са рад њи и јед но гла сно сти у про це су до но-
ше ња од лу ка. Кон цеп ту а ли за ци ја и бр зи раз вој ове по ли ти ке био је 
пра ћен раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре ра ди ефи ка сног до но-
ше ња од лу ка (Ко ми тет за по ли тич ка и без бед но сна пи та ња, Вој ни 
ко ми тет, Штаб ЕУ), и обра зо ва њем вој них и ци вил них сна га ра ди 
ефи ка сни јег де ло ва ња ЕУ на ме ђу на род ној сце ни. Ова по ли ти ка 
за ми шље на је ви ше као тех нич ки еле ме нат у слу жби спољ не по ли-
ти ке ЕУ, не го као те жња ка «ми ли та ри за ци ји» ЕУ. Вој на и ци вил на 
сред ства ЕУ за ми шље на су као део чи та ве па ле те ин стру ме на та 
ко ји су на рас по ла га њу Уни ји за ме ђу на род но де ло ва ње, а не као 
из раз сти ца ња иден ти те та. Али, да ли је то та ко? 

1) Wol fgang Wes sels, «La vo ie d’une pu is san ce européen ne ou bien cosméti que in ter go u ver-
ne men ta le? Les dis po si ti ons du Tra ité con sti tu ti on nel sur la PESC», Annuaire français de
relationsinternationales, vol. VI, 2005, p. 646.

2) Da niel Co lard, «La co opéra tion in teréta ti que dans le do ma i ne de la sécu rité et de la défen se», 
in Jo si a ne Auvret-Finck (dir.), L’Unioneuropéenne,carrefourdecoopérations, LGDJ, Pa ris, 
1998, p. 303.
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На пре дак ЕУ у обла сти без бед но сти и од бра не по кре ће мно-
га пи та ња, ка ко на уну тра шњем пла ну, у са мом ин сти ту ци о нал ном 
си сте му ЕУ, та ко и на спо ља шњем пла ну, у од но су ЕУ са НА ТО-ом. 
На уну тра шњем пла ну, ин те гра ци ја без бед но сти и од бра не све до-
чи о те жњи др жа ва чла ни ца да пре ва зи ђу ис кљу чи во на ци о нал не 
окви ре са рад ње и да об ли ку ју ЕУ као гло бал ног ак те ра. Пре нос 
над ле жно сти без бед но сне по ли ти ке на Уни ју ука зу је на то да на-
ци о нал на су ве ре ност у овој обла сти ни је ап со лут на. Али, у ко јој 
ме ри на ци о нал ни иден ти тет мо же би ти коч ни ца раз во ју европ ске 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке? Да ли мо же би ти ус по ста-
вље на рав но те жа из ме ђу «вој них» над ле жно сти Уни је и на ци о нал-
них спе ци фич но сти? Ова пи та ња се на ме ћу на ро чи то ка да је реч о 
од но су ЕУ и НА ТО-а. Јер, су шти ну европ ске ам би ци је у обла сти 
без бед но сти и од бра не пред ста вља еман ци па ци ја Евро пе од НА-
ТО-а. За раз ли ку од дру гих обла сти европ ске ин те гра ци је, обла сти 
без бед но сти и од бра не је још од пе ри о да хлад ног ра та уско ве за-
на за НА ТО. Да нас је овај од нос обе ле жен те жњом ЕУ да сво ју 
без бед но сну по ли ти ку уста но ви у скла ду са про це сом европ ске 
ин те гра ци је и спе ци фич но шћу при ро де ЕУ, али и да ту по ли ти ку 
ускла ди у од но су на НА ТО. У том на сто ја њу до ла зи до су ко ба из-
ме ђу на ци о нал них ин те ре са и те жње да се из гра ди Европ ска уни ја 
као ком пле тан и ауто ном ни ак тер. Дру гим ре чи ма, еман ци па ци ја 
Уни је од НА ТО-а се од ви ја ве о ма спо ро, и кључ ну уло гу у том про-
це су има ју др жа ве чла ни це. У све тлу ових те шко ћа, на сто ја ће мо 
да са гле да мо без бед но сну по ли ти ку ЕУ у са вре ме ним те о ри ја ма 
ме ђу на род них од но са.

2.ИЗУЧАВАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕПОЛИТИКЕ
ЕУУСАВРЕМЕНИМТЕОРИЈАМА

МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

Обра зо ва ње и раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ усло вио је 
ака дем ску де ба ту ко ја је углав ном би ла усме ре на на праг ма тич на, 
ем пи риј ска пи та ња, без од го ва ра ју ће те о риј ске пер спек ти ве. Иако 
не оспо ра ва мо зна чај ових сту ди ја, нео п ход но је раз у ме ти «по кре-
тач ке сна ге» ко је усло вља ва ју раз вој ове по ли ти ке и ра ђа ју ЕУ као 
без бед но сног ак те ра, јер без тог из у ча ва ња, те шко је раз у ме ти ку-
да во ди ова по ли ти ка, че му она до при но си, ко ји су ње ни ци ље ви. 
Сто га је те о риј ско из у ча ва ње ове по ја ве нео п ход но и кључ но за 
раз у ме ва ње без бед но сне ди мен зи је ЕУ. Ана ли за ће би ти усме ре-
на на нео ре а ли стич ку шко лу ме ђу на род них од но са, нео ли бе рал ни 
ин сти ту ци о на ли зам и кон струк ти ви зам. Из бор ова три при сту па 
про ис ти че из не ко ли ко раз ло га. Пр во, др жа ве су кључ ни ак те ри 
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без бед но сне по ли ти ке ЕУ, те је сто га нео ре а ли стич ка шко ла не за-
о би ла зна за из у ча ва ње ове по ли ти ке, бу ду ћи да је ори јен ти са на на 
ана ли зу без бед но сних ин те ре са др жа ва. Дру го, бу ду ћи да се без-
бед но сна по ли ти ка ЕУ не мо же са гле да ти одво је но од «окви ра» 
у ко јем де лу је, нео п ход но је са гле да ти и при ступ нео ли бе рал ног 
ин сти ту ци о на ли зма. Тре ће, кон струк ти ви стич ки при ступ је та ко-
ђе ко ри стан, јер са гле да ва зна чај су бјек тив ног раз у ме ва ња, и вред-
но сти за ин сти ту ци је, ко је кон сти ту и шу ак те ре и об ли ку ју њи хов 
иден ти тет.

2.1.Неореалистичкатеорија

За ни мљи во је да је про цес европ ске ин те гра ци је је дан од нај-
зна чај ни јих у ме ђу на род ним од но си ма, али да је, и по ред то га, овај 
про цес не до вољ но об ра ђен и чак за не ма рен од стра не нео ре а ли-
стич ке те о ри је ме ђу на род них од но са. 

По ла зна тач ка у нео ре а ли стич ком по и ма њу ме ђу на род них 
од но са је схва та ње да су струк ту рал ни фак то ри, као што су анар-
хи ја и рас по де ла мо ћи, нај ва жни ји у схва та њу ме ђу на род не по ли-
ти ке. Дру гим ре чи ма, струк ту ра ме ђу на род ног си сте ма при си ља ва 
др жа ве ко је тра га ју за без бед но шћу да се над ме ћу за моћ. Ме ђу на-
род ни си стем је анар хи чан, тј. по сто ји од су ство сре ди шње вла сти 
ко ја би би ла из над др жа ва и ко ја би мо гла да их за шти ти јед не од 
дру гих. У та квом, анар хич ном ме ђу на род ном си сте му, др жа ве су 
основ ни и ра ци о нал ни  ак те ри, ко ји те же да оп ста ну. Оне та ко сле-
де сво је на ци о нал не ин те ре се из ра же не кроз моћ, ко ја је је ди на ва-
жна, јер обез бе ђу је оп ста нак др жа ва у анар хич ном ме ђу на род ном 
си сте му. Пре ма офан зив ним ре а ли сти ма (Мир шај мер), др жа ве се 
по на ша ју агре сив но и те же да мак си ми зи ра ју моћ. Да кле, др жа ве 
су мак си ми за то ри ре ла тив не мо ћи (моћ у од но су на дру ге), оне те-
же да стек ну ви ше мо ћи од сво јих ри ва ла и та ко по ста ну хе ге мо ни 
(др жа ве ко је сво јом мо ћи до ми ни ра ју дру гим др жа ва ма у си сте му). 
Нај бо љи га рант оп стан ка је да се по ста не хе ге мон, јер ни јед на дру-
га др жа ва не мо же би ти прет ња та ко моћ ној си ли. Јед ном ка да др-
жа ва по ста не хе ге мон, она по ста је statusquoси ла.3) За раз ли ку од 
овог прав ца, де фан зив ни ре а ли сти сма тра ју да ће др жа ве сти ца ти 
моћ са мо као сред ство да по стиг ну без бед ност. Да кле, оне те же да 
оп ста ну, и оне, пре све га, тра га ју за без бед но шћу. Да кле, струк ту-
ра ме ђу на род ног си сте ма не да је др жа ва ма раз лог да се по на ша-
ју агре сив но, тач ни је, урав но те жа ва ње код де фан зив них ре а ли ста 

3) Džon Mir šaj mer, Tragedijapolitikevelikihsila, Udru že nje za stu di je SAD u Sr bi ji, Be o grad, 
2009, str. 57.
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над ја ча ва офан зи ву. Да кле, де фан зив ни ре а ли зам сма тра да сти ца-
ње пре ве ли ке мо ћи мо же мо ти ви са ти дру ге др жа ве да се удру же 
про тив ње, што би та кву др жа ву ста ви ло у го ри по ло жај не го да се 
уз др жи од сти ца ња до дат не мо ћи (Волц). 

За тим, нео ре а ли сти сма тра ју да је сва ки вид са рад ње у ме-
ђу на род ном си сте му оте жан из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, нео-
ре а ли сти при да ју ве ћи зна чај ре ла тив ној мо ћи (моћ у од но су на 
дру ге), не го ап со лут ној мо ћи. Та ко ђе, др жа ве бри ну да ће са рад ња 
про из ве сти ве ћу по ве за ност ме ђу др жа ва ма. У анар хич ном ме ђу-
на род ном си сте му, са мо до вољ ност је му дри ја по ли ти ка не го ме-
ђу по ве за ност и ра њи вост.4) Пред став ни ци нео ре а ли стич ке те о ри је, 
ме ђу тим, не од ба цу ју мо гућ ност по сто ја ња од но са са рад ње из ме ђу 
др жа ва. Ипак, ова са рад ња се пре све га од но си на сек то ре тзв. «low
politics», док је у обла сти ма тзв. «highpolitics» (вој ска, од бра на), ту 
са рад њу ве о ма те шко оства ри ти. Ова по де ла је, на при мер, за Стен-
ли ја Хоф ма на (Stan ley Hof fmann), би ла кључ на за об ја шње ње огра-
ни че но сти про це са европ ске ин те гра ци је, ко ји је тек пре де се так 
го ди на укљу чио спољ ну и без бед но сну по ли ти ку у ин сти ту ци о-
нал ни оквир.5) Та ко офан зив ни ре а ли сти, на при мер, оста вља ју ма-
ло про сто ра за ве ро ва ње да ме ђу на род на са рад ња мо же до при не ти 
ми ру у ме ђу на род ним од но си ма.6) С дру ге стра не, де фан зив ни ре а-
ли сти сма тра ју да, иако др жа ве же ле да са чу ва ју сво ју не за ви сност, 
да у си ту а ци ја ма ка да су оне ко лек тив но из ло же не спо ља шњој 
прет њи или не мо гу са мо стал но да оси гу ра ју сво ју без бед ност, 
та да оне мо гу да са ра ђу ју да би оп ста ле. Нео ре а ли стич ка стру ја 
под на зи вом кон тин гент ни ре а ли зам иде и ко рак да ље, сма тра ју ћи 
да се на ци о нал ни ци ље ви, и оства ре ње без бед но сти мо гу нај бо ље 
по сти ћи по мо ћу по ли ти ке са рад ње, пре не го кроз над ме та ње. То 
ујед но зна чи и да је без бед ност за ви сна од окол но сти ко је пре о вла-
ђу ју у ме ђу на род ном си сте му у од ре ђе ном вре мен ском раз до бљу.7) 
Та ко, на при мер, Чарлс Глеј зер (Char les Gla ser) на во ди да др жа ве 
мо гу да те же са рад њи као ал тер на ти ви ри скант ном и де ста би ли зу-
ју ћем без бед но сном над ме та њу.8) Та ко ђе, овај аутор ука зу је да ме-
4) Si mon Col lard-Wex ler, «In te gra tion Un der Anarchy : Neo re a lism and the Euro pean Union», 

EuropeanJournalofInternationalRelations, vol. 12, n° 3, 2006, p. 400.

5) Stan ley Hof fman, «Re flec ti ons on the Na tion-Sta te in Euro pe to day», JournalofCommon
MarketStudies, vol. 21, n° 1-2, 1982, p. 21-37.

6) John Me ar she i mer, «The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons», InternationalSecurity, 
vol. 19, n° 3, 1995, pp. 5-49.

7) Dra gan Si mić, Naukaobezbednosti.Savremenipristupibezbednosti, Slu žbe ni list SRJ, Fa-
kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2002, str. 67.

8) Char les Gla ser, « Re a lists as Op ti mists : Co o pe ra tion as Self-Help », InternationalSecurity, 
vol. 19, n° 3, 1994/95, p. 58.
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ђу на род не ин сти ту ци је мо гу по мо ћи ве ли ким си ла ма да се лак ше 
ухва те у ко штац са иза зо ви ма у не ким су ко би ма.9)

Нео ре а ли стич ка шко ла об ја шња ва обра зо ва ње без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ и од нос са НА ТО-ом и САД-ом кроз ана ли зу на ци-
о нал них ин те ре са Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке, ко је 
има ју раз ли чи те тра ди ци је у обла сти без бед но сне по ли ти ке и раз-
ли чи ту моћ на ме ђу на род ној сце ни. Та ко ђе, од ве ли ког зна ча ја за 
ову те о ри ју је и од нос САД-а пре ма обра зо ва њу без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ, пре све га због од но са са НА ТО-ом. Да кле, спољ на и 
без бед но сна по ли ти ка ЕУ по сма тра на је кроз по на ша ње ве ли ких 
си ла, нај моћ ни јих др жа ва у ЕУ, ко је ус по ста вља ју пра ви ла игре, и 
кроз њи хов од нос са САД-ом. Ова ква ана ли за спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ сво ди ову по ли ти ку на скуп на ци о нал них ин те ре-
са. Ова по ли ти ка ће де ло ва ти уко ли ко је ускла ђе на са ин те ре си ма 
нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца ЕУ, а би ће па ра ли са на уко ли ко до ђе 
до њи хо вог не сла га ња. 

Не ма зна чај ни јих не сла га ња ме ђу нео ре а ли сти ма око ана ли-
зе узро ка на стан ка спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Та ко Ро-
берт Арт(Ro bert Art) ис ти че да су три раз ло га у осно ви обра зо ва ња 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ: страх од ја ча ња мо ћи ује ди ње не Не мач-
ке, страх од на пу шта ња Евро пе од стра не САД-а, и бо ја зан од по ја-
ве де струк тив не на ци о на ли стич ке про шло сти.10) Овај аутор сма тра 
да је «опаснои погрешно» ве ро ва ње да без бед ност и моћ ни су би ле 
основ ни мо тив ме ђу европ ским др жа ва ма на кон хлад ног ра та. Сто-
га би европ ске др жа ве, без при су ства НА ТО-а и аме рич ких сна га на 
европ ском кон ти нен ту, би ле пре пу ште не без бед но сном над ме та њу 
из ме ђу се бе. Слич но ста но ви ште за сту па и Џон Мир шај мер(John 
Me ar she i mer), ко ји сма тра да без бед но сно над ме та ње и мо гућ ност 
ра та ве ли ких си ла оста ју жи вот не чи ње ни це у Евро пи, те да, сход-
но то ме, «реализамјошувекимамногодакажеомеђудржавним
односимауЕвропи»11). То пот кре пљу је чи ње ни цом да САД др же 
сто хи ља да вој ни ка у Евро пи, те да европ ски ли де ри стал но на гла-
ша ва ју ва жност очу ва ња НА ТО-а. Ка ко на во ди Мир шај мер, «да је 

9) Ка да јед на ве ли ка си ла има огра ни че не ин те ре се у не ком су ко бу – на при мер, у ет нич-
ком су ко бу у ко ме др жа ва има ху ма ни тар не али не и стра те гиј ске ин те ре се – она мо-
же би ти до вољ но ја ка да ин тер ве ни ше, али ни је вољ на да то ура ди (због огра ни че них 
стра те гиј ских ин те ре са) осим ако се и дру ге др жа ве не при кљу че ин тер вен ци ји. Да кле, 
мул ти ла те рал на са рад ња омо гу ћу је др жа ва ма да де ле тро шко ве уче шћа са дру гим за ин-
те ре со ва ним др жа ва ма, чи ме би се сма њи ли са ми тро шко ви ин тер вен ци је те др жа ве на 
ни во ко ји је у скла ду са ње ним ин те ре си ма - Char les Gla ser, «Struc tu ral Re a lism in a mo re 
com plex world», ReviewofInternationalStudies, vol. 29. n° 3, 2003, p. 410.

10) Ro bert Art, « Why We stern Euro pe Ne eds the Uni ted Sta tes and NA TO », PoliticalScience
Quarterly, vol. 111, n° 1, 1996, p. 3.

11) Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, op.cit., str. 454.
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Евро па «спрем на за мир», ка ко мно ги твр де, НА ТО би сва ка ко био 
рас фор ми ран, а аме рич ке сна ге по сла те ку ћи».12) У свом раз ма тра-
њу раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ, Ке нет Волц (Ken neth Waltz) 
ис ти че да су др жа ве чла ни це ЕУ оства ри ле «изванредануспех» у 
ин те гра ци ји њи хо вих на ци о нал них еко но ми ја. Ме ђу тим, у обла сти 
спољ не по ли ти ке, без бед но сти и од бра не, чла ни це ЕУ мо гу де ло-
ва ти са мо пу тем кон сен зу са, што оне мо гу ћа ва сва ку сме лу или ри-
скант ну ак ци ју у тој сфе ри. Волц твр ди да Европ ска уни ја има сва 
сред ства на рас по ла га њу – ста нов ни штво, тех но ло ги ју, вој на сред-
ства – али јој не до ста ју ор га ни за ци о на спо соб ност и ко лек тив на 
во ља да их упо тре би. На во де ћи рат у Ју го сла ви ји као очи ти при мер 
европ ске не мо ћи да за у ста ви су ко бе, Волц за кљу чу је да европ ске 
др жа ве ни су би ле спо соб не да обра зу ју без бед но сну и од брам бе ну 
по ли ти ку ка да је би ло шест и де вет др жа ва, и да је тек да нас то те-
шко оствар љи во, ка да «има мањестрахаивишечланица».13) 

Та ко ђе, нео ре а ли стич ка шко ла је пред ви ђа ла да ће крај хлад-
ног ра та не ми нов но до ве сти до рас фор ми ра ња и не стан ка НА ТО-
а.14), а да ће Европ ска за јед ни ца вре ме ном би ти све сла би ја, а не 
ја ча.15) То се, ипак, ни је де си ло. Ме ђу тим, то што НА ТО ни је не-
стао већ је и оп стао ни је, ка ко ис ти чеВолц, гре шка у ре а ли стич-
ком по и ма њу ме ђу на род них од но са, већ се ра ди о огра ни че њи ма 
струк ту рал ног об ја шње ња. На и ме, ме ђу на род на струк ту ра об ли-
ку је, али не од ре ђу је ак ци је др жа ва. То зна чи да др жа ва ко ја је ја ча 
од свих дру гих мо же да од лу чи хо ће ли ускла ди ти сво ју по ли ти ку 
са струк ту рал ним зах те ви ма и ис ко ри сти ти мо гућ но сти ко је ну де 
струк ту рал не про ме не, уз ма ло стра ха од не по вољ них ефе ка та.16) 

Ипак, убр за ни раз вој без бед но сне ди мен зи је ЕУ, ре а ли за ци ја 
пр вих вој них опе ра ци ја и во ља да се на ста ви са раз во јем ове по ли-
ти ке усло ви ли су не што «озбиљ ни је» ба вље ње овом по ли ти ком у 
нео ре а ли стич кој шко ли ме ђу на род них од но са. Та ко се по след њих 
го ди на ме ђу нео ре а ли сти ма мо же све ви ше на и ћи на ста но ви ште 
да раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ пред ста вља по ку шај европ ских 
др жа ва да урав но те же моћ САД-а. Ова кво ста но ви ште на ла зи мо 
код Бе ри ја По зе на (Ba rry Po sen). По ла зе ћи од ста ва да је са да шњи 
12) Ibid, str. 455.

13)  Ken neth Waltz, «Struc tu ral Re a lism af ter the Cold War», InternationalSecurity, vol. 25, n° 
1, 2000, p. 31.

14) John Me ar she i mer, «Back to the Fu tu re: In sta bi lity in Euro pe af ter the Cold War», Internati
onalSecurity, vol. 15, n° 1, 1990, p. 52.

15) John Me ar she i mer, «Cor re spon den ce: Back to the Fu tu re, Part II», InternationalSecurity, vol. 
15, n °2, 1990, p. 199.

16) Ken neth Waltz, «Struc tu ral Re a lism af ter the Cold War», оp.cit., p. 24.
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уни по ла ран ме ђу на род ни си стем не ста бил ни ји од би по лар ног, По-
зен се пи та шта ће дру ге др жа ве ра ди ти у том слу ча ју: да ли ће 
се свр ста ти уз ја чег, или ће ко ри сти ти стра те ги ју урав но те жи ва ча 
или пре ба ци ва ња од го вор но сти.17) Ово је за По зе на су шти на тран-
са тлант ског од но са. Сто га, во ља др жа ва чла ни ца ЕУ да обра зу ју 
без бед но сну по ли ти ку тре ба да бу де схва ће на као од го вор на хе ге-
мо ни ју САД-а. Бу ду ћи да ова по ли ти ка још увек по се ду је скром на 
сред ства и ам би ци је, аутор сма тра да «смојошувекдалекоодспро
вођењаполитикеуравнотежавања», али да у ду го роч ној пер спек-
ти ви, без бед но сна по ли ти ка ЕУ има из гле да да пре ра сте у «слабији
облик» стра те ги је урав но те жа ва ња.18) Ову иде ју на ла зи мо та ко ђе 
код Ро бер та Ар та. Раз ма тра ју ћи кон цеп те тзв. « hardbalancing » 
(др жа ва или гру па др жа ва, ко ја је су о че на са дру гом др жа вом или 
гру пом др жа ва, чи ја је моћ у на ра ста њу, и оце ње на је као прет ња, 
де лу ју са ци љем да урав но те жи на ра ста ју ћу моћ пре те ће стра не) и 
« softbalancing » (др жа ва се не пла ши да по сто ји на ра ста ју ћа прет-
ња за ње ну фи зич ку без бед ност од дру ге др жа ве, већ је за бри ну та о 
не га тив ним ефек ти ма те др жа ве за њен по ли тич ки и еко ном ски по-
ло жај у ме ђу на род ном си сте му), ко је за тим раз ма тра у пе ри о ду од 
1990. до 2003. го ди не, Арт из но си ста но ви ште да Евро па ни је «твр
ди» ба лан сер про тив САД-а, јер САД не пред ста вља ју ди рект ну 
вој ну прет њу Евро пи, већ су њен са ве зник и за штит ник. Ипак, пре-
ма ауто ру, Евро па се мо же на зва ти «меким» ба лан се ром у од но су 
на САД. Арт сма тра да су страх од аме рич ког на пу шта ња и же ља за 
ве ћом ауто но ми јом у од но су на САД, као и же ља да се по ве ћа ути-
цај на САД, би ли основ ни раз ло зи ко ји су усло ви ли на ста нак и раз-
вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ.19) Он раз ли ку је два пе ри о да зна чај на 
за раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Пр ви, ко ји је те као од 1990. до 
1997. го ди не, од ли ку је бо ја зан од ује ди ње не Не мач ке и тран зи ци је 
у Ру си ји, и у том пе ри о ду су европ ске др жа ве, укљу чу ју ћи Фран-
цу ску, има ле ја ку же љу да САД оста ну за штит ник Евро пе. Дру ги 
пе ри од од 1997. до 2003. го ди не од ли ку је страх од аме рич ке мо ћи и 
та да до ла зи до ин тен зив ног раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ као 
сред ства да се по ве ћа ути цај на САД. У пр вом пе ри о ду, об ја шња-
ва аутор, ка да су по ста вље ни те ме љи без бед но сне по ли ти ке ЕУ, 
европ ске др жа ве су ко ри сти ле две стра те ги је: стра те ги ју урав но те-

17) Ba rry Po sen, «ESDP and the Struc tu re of World Po wer», InternationalSpectator, vol. XXX-
IX, n° 1, 2004, p. 8.

18) Ibid, p. 17.

19) Ro bert Art, «Euro pe Hed ges Its Se cu rity Bets», in T.V. Paul, Ja mes J. Wirtz, Mic hel Fort mann 
(eds.), BalanceofPower:TheoryandPracticeinthe21stCentury, Stan ford Uni ver sity Press, 
Stan ford, 2004, p. 180.
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жа ва ња и ин те гри са ња. Пр ва стра те ги ја је под ра зу ме ва ла очу ва ње 
НА ТО-а као «твр дог» ба лан се ра, због не из ве сног раз во ја Ру си је, и 
ује ди ње ња Не мач ке, док је исто вре ме но обе др жа ве тре ба ло што 
ду бље «уву ћи» у европ ске струк ту ре, Ру си ју пре ко НА ТО-а, а Не-
мач ку пре ко Европ ске уни је, и раз во ја ње не спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке.20) То је ујед но зна чи ло и же љу европ ских др жа ва да се 
САД за др же што ду же на европ ском кон ти нен ту. Ме ђу тим, дру ги 
пе ри од, ко ји озна ча ва раз вој европ ске без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке од ли ку је се ре ше но шћу европ ских др жа ва да при сту пе 
озбиљ ни је из град њи јед не по ли тич ки и вој но ја ке ЕУ. Раз ло ге за 
то, пре ма Ар ту, тре ба тра жи ти у на сто ја њу да се по ве ћа по ли тич ки 
ути цај др жа ва ЕУ на САД, на кон бом бар до ва ња СРЈ од стра не НА-
ТО-а и ирач ке кри зе, те се та ко ЕУ по ја вљу је као «меки» ба лан сер 
САД-а. Арт сма тра да ће про је кат раз во ја без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ, уко ли ко се бу де успе шно раз ви јао, пред ста вља ти «слабиоблик
тврдогбалансера»21), усме рен не на за шти ту Евро пе од аме рич ке 
прет ње, већ на ве ћи ути цај на аме рич ку по ли ти ку.   

Те за о ЕУ као урав но те жи ва чу (ба лан се ру) САД-а на си сте-
ма ти чан на чин из ло же на је од стра не Се та Џон са (Seth Jo nes).22) 
Аутор сво је ста но ви ште за по чи ње пи та њем за што је до шло до 
зна чај ног по ве ћа ња са рад ње ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ на кон 
хлад ног ра та, а за што те са рад ње ни је би ло то ком хлад ног ра та, и 
од го вор про на ла зи у функ ци ји про мен љи ве струк ту ре ре ги о нал-
ног и ме ђу на род ног си сте ма.23)  Др жа ве, на и ме, тра же без бед ност 
и ути цај у ме ђу на род ном си сте му. То зна чи да оне же ле да се исто-
вре ме но оси гу ра ју од уну тра шњих и спо ља шњих прет њи, и те же да 
ути чу на дру ге ка ко би оси гу ра ле сво ју без бед ност. Та ко ђе, др жа ве 
су ра ци о нал ни ак те ри у ме ђу на род ној по ли ти ци. Моћ је бит на по-
што омо гу ћа ва др жа ва ма да бу ду без бед не и по ве ћа ва спо соб ност 
др жа ва да ути чу на дру ге. Су прот но то ме, од су ство мо ћи сма њу је 
спо соб ност др жа ва да оси гу ра ју без бед ност и чи не их за ви сним 
од ве ли ких си ла. Моћ је сто га ре ла тив на. Џонс на во ди да је то ком 
хлад ног ра та ме ђу на род ни си стем био би по ла ран, те су европ ске 
др жа ве са ра ђи ва ле са САД-ом про тив со вјет ске прет ње. Ипак, на-
кон за вр шет ка хлад ног ра та, ме ђу на род ни си стем је по стао уни по-
ла ран. То зна чи да се ра ди о си сте му у ко ме ни јед на др жа ва ни је 
до вољ но ја ка да урав но те жа ва нај ја чу др жа ву. То, ме ђу тим, ни је 

20) Ibid, p. 185.

21) Ibid, p. 206.

22) Seth Jo nes, TheRiseofEuropeanSecurityCooperation, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam-
brid ge, 2007.

23) Ibid, p. 18.
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си стем хе ге мо ни је, јер је мо гу ће да гру па др жа ва дру гог ре да де лу-
је за јед нич ки про тив нај ја че др жа ве у уни по лар ном си сте му.

Др жа ве чла ни це ЕУ су за по че ле са рад њу у обла сти ма као 
што су еко ном ске санк ци је, про из вод ња оруж ја, вој них сна га, као 
од го вор на за вр ше так хлад ног ра та и по ја ву уни по лар не струк ту-
ре ме ђу на род ног си сте ма. Ова са рад ња европ ских др жа ва сма њу је 
њи хо во осла ња ње на САД и по ве ћа ва њи хо ву спо соб ност да про-
јек ту ју сво ју моћ из ван сво јих гра ни ца. Ме ђу тим, ово удру жи ва ње 
мо ћи као ре зул тат струк ту рал них про ме на мо ра би ти узроч но по-
ве за но са си стем ском кон цен тра ци јом мо ћи. Дру гим ре чи ма, др жа-
ве се не би од лу чи ле на ову ак ци ју да САД ни су би ле та ко моћ не. 
Исто вре ме но, ова са рад ња европ ских др жа ва спро ве де на је са ци-
љем да се обез бе ди мир на кон ти нен ту и спре чи Не мач ка да по ста-
не ре ги о нал ни хе ге мон. Исто као и Арт, и Џонс сма тра да је ра ђа ње 
и раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ ре зул тат стра те ги је европ ских 
др жа ва да се спре чи раз вој Не мач ке као ре ги о нал ног хе ге мо на и 
да се урав но те жи моћ САД-а24). Аутор сма тра да ће се европ ска са-
рад ња у обла сти без бед но сти још ви ше про ду би ти у на ред ној де це-
ни ји, али да ће, пре све га, све за ви си ти од струк ту ре ре ги о нал ног 
и ме ђу на род ног си сте ма.25) Тач ни је, по вла че ње аме рич ких вој ни ка 
из Евро пе, ја ка Не мач ка, и да ље по сто ја ње САД-а као до ми нант не 
си ле – сви ови фак то ри ће во ди ти ка те шњој без бед но сној са рад-
њи европ ских др жа ва и мо жда ка про ду бљи ва њу ја за на ре ла ци ји 
ЕУ- САД. Џонс за кљу чу је да ће бу дућ ност тран са тлант ских од но-
са би ти обе ле же на «растућомтензијом» из ме ђу САД и ЕУ.26) Ова 
тен зи ја не зна чи вој ни су коб из ме ђу САД и ЕУ, бар не у бли ској 
бу дућ но сти, ни ти ис кљу чу је њи хо ву са рад њу у мно гим обла сти ма. 
Ра сту ћа тен зи ја, пре све га, зна чи, да ће се САД и ЕУ че шће ра зи-
ла зи ти око глав них спољ но по ли тич ких и без бед но сних пи та ња. То 
ујед но и зна чи спо соб ност ЕУ да по се ду је сред ства и во љу да де-
лу је су прот но од САД-а.

Ипак, ме ђу нео ре а ли сти ма има и ауто ра ко ји од ба цу ју те-
зу о без бед но сној по ли ти ци ЕУ као урав но те жи ва чу САД-а. Та ко 
Мир шај мер сма тра да САД ни су гло бал ни, већ ре ги о нал ни хе ге-
мон, ко ји не ма аспи ра ци је за осва ја ње и до ми на ци ју ван за пад не 
хе мис фе ре, те да спољ ни урав но те жи ва чи (што је слу чај са САД-
ом), не ства ра ју ко а ли ци је про тив се бе.27) Обра зо ва ње без бед но-

24)  Ibid, pp. 35-37.

25)  Ibid, p. 221.

26)  Ibid, p. 238.

27)  Džon Mir šaj mer, Tragedijapolitikevelikihsila, op.cit., str. 468-9.
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сне по ли ти ке ЕУ пред ста вља, пре ма овом ауто ру, је дан од до ка за 
да се САД и европ ски са ве зни ци уда ља ва ју, те да ве ли ке европ ске 
си ле (Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка и Ита ли ја) же ле да 
оси гу ра ју соп стве ну без бед ност и кон тро ли шу соп стве ну суд би ну 
(прин цип са мо по мо ћи). Волц раз ми шља слич но као Мир шај мер, 
јер сма тра да да нас, као и ра ни је, европ ске др жа ве по ка зу ју не за до-
вољ ство «секундарномпозицијом» и по ка зу ју же љу да усме ра ва ју 
сво ју суд би ну. Док је за Фран цу ску ова кво по на ша ње кон стан та у 
ње ној спољ ној по ли ти ци, Ве ли ка Бри та ни ја и Не мач ка са да по ка-
зу ју отво ре ни је ово не за до вољ ство. Ипак, сма тра Волц, Евро па не-
ће би ти у ста њу да про ме ни ста ње ства ри осим уко ли ко не оства ри 
ин те гра ци ју на ци о нал них спољ них и од брам бе них по ли ти ка као 
што је то учи ни ла са еко ном ском сфе ром.28) 

2.НЕОЛИБЕРАЛНИИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ

Тзв. «неонео» де ба та из ме ђу нео ре а ли ста и нео ли бе ра ли-
ста  (ин сти ту ци о на ли ста)29) че сто до во ди у пи та ње чи ње ни цу да 
се ра ди о два раз ли чи та прав ца у те о ри ји ме ђу на род них од но са. 
Јер, мно га ста но ви шта су за јед нич ка за оба прав ца. Као и нео ре-
а ли сти, и нео ли бе ра ли сти сма тра ју да су др жа ве основ ни чи ни о-
ци у ме ђу на род ном си сте му. Исто та ко, обе те о ри је сма тра ју да је 
ме ђу на род ни си стем анар хи чан, јер не ма вр хов не вла сти ко ја ће 
ус по ста ви ти јед ну без бед ну ме ђу на род ну за јед ни цу. Да ље, обе те-
о ри је ис ти чу да је основ ни мо тив у по на ша њу др жа ва же ља за оп-
стан ком, и да су др жа ве ра ци о нал ни ак те ри у по сти за њу тог ци ља, 
же ле ћи при том да мак си ми зи ра ју сво је ин те ре се. Иако на из глед го-
то ве иден тич не, две те о ри је се ипак раз ли ку ју. Нео ли бе рал ни ин-
сти ту ци о на ли зам сма тра да ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу до при-
не ти пре ва зи ла же њу анар хи је ко ја вла да у ме ђу на род ном си сте му, 
и то је кључ на раз ли ка ове те о ри је у од но су на нео ре а ли зам, ко ји 
сма тра да ме ђу на род не ин сти ту ци је не мо гу зна чај ни је да до при-
не су очу ва њу ми ра кроз са рад њу, и са мим тим, до при не су и уна-
пре ђе њу без бед но сти. Ме ђу тим, по сто је и дру ге раз ли ке. Пр во, за 
раз ли ку од нео ре а ли ста, нео ли бе рал на те о ри ја на гла ша ва уну тра-
шње ка рак те ри сти ке др жа ва и ње ни за го вор ни ци сма тра ју да ове 
раз ли ке ме ђу њи ма ути чу на по на ша ње др жа ва. Дру го, нео ли бе ра-
ли при хва та ју анар хи ју у ме ђу на род ном си сте му, али ова си ту а ци ја 

28)  Ken neth Waltz, «Struc tu ral Re a lism af ter the Cold War», оp.cit.,p. 31.

29)  О ли бе рал ној те о ри ји ме ђу на род них од но са ви де ти An drew Mo rav csik, «Ta king Pre fe-
ren ces Se ri o usly: A Li be ral The ory of In ter na ti o nal Po li tics», InternationalOrganization, vol. 
51, n° 4, 1997, pp. 513-553.
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ни је «истинскитрагична» (Мир шај мер), већ про блем ко ји мо же 
би ти ре шен пу тем ства ра ња ја ких гло бал них ин сти ту ци ја. Тре ће, 
као и нео ре а ли сти, и нео ли бе ра ли се ба ве пи та њем ре ла тив не и ап-
со лут не мо ћи, али док нео ре а ли сти ста вља ју ак це нат на ре ла тив ну 
моћ, са же љом да се над ма ше кон ку рен ти, нео ли бе ра ли сма тра ју 
да су др жа ве мо ти ви са не тра га њем за са рад њом ко ја ће до не ти ап-
со лут ну до бит за све ак те ре у ме ђу на род ном си сте му. Че твр то, две 
те о ри је се раз ли ку ју ка да је реч о при о ри те ти ма др жав них ци ље-
ва: док нео ре а ли сти ста вља ју ак це нат на без бед ност, нео ли бе ра ли 
сма тра ју да др жа ве ве ћи зна чај при да ју еко ном ској до би ти.30)

За го вор ни ци нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма Ро берт Ки-
о хејн (Ro bert Ke o ha ne) и Џо зеф Нај (Jo seph Nye) сма тра ју да ме-
ђу на род на са рад ња, на ро чи то из ра же на кроз мул ти на ци о нал не об-
ли ке и ин сти ту ци о нал но удру жи ва ње, пред ста вља нај бо љи на чин 
за пре ва зи ла же ње на сил них су ко ба у од но си ма из ме ђу др жа ва.31) 
Да кле, ин сти ту ци је ни су са мо ин стру мен ти на ци о нал них ин те ре са 
др жа ва (нео ре а ли сти), оне има ју свој, не за ви сан ути цај, «свој жи-
вот». Та кво ста но ви ште за сту па ју и Ро берт Ки о хејн и Ли за Мар тин 
(Li sa Mar tin),ко ји сма тра ју да ин сти ту ци је мо гу да пру же по тре бан 
оквир за са рад њу ко ји би пре ва зи шао без бед но сно над ме та ње ме ђу 
др жа ва ма.32) На и ме, ин сти ту ци је ума њу ју зна чај на ци о нал них ин-
те ре са, ко ји су че сто раз ли чи ти, и при мо ра ва ју др жа ве да пре го ва-
ра ју и да по шту ју нор ме и за јед нич ке прин ци пе.33) Мул ти ла те рал на 
са рад ња та ко има при о ри тет ме ђу др жа ва ма по што је сма ње на њи-
хо ва спо соб ност да са ме ре ша ва ју про бле ме, на ро чи то ка да ти про-
бле ми ни су вој не при ро де, и ка да под ра зу ме ва ју ме ђу по ве за ност 
(те ро ри зам, ра се ље на и из бе гла ли ца). Др жа ве се ин сти ту ци о нал но 
удру жу ју не због по сто ја ња прет ње про тив њих, већ због чи ње ни це 
да ин сти ту ци је олак ша ва ју са рад њу ме ђу њи ма. На без бед но сном 
пла ну, ова са рад ња се из ра жа ва кроз ин сти ту ци о на ли за ци ју ме ха-
ни за ма кон сул та ци ја, пре вен ци је кри за, вој не тран спа рент но сти, 
ме ра по ве ре ња. Да кле, фи ло зо фи ја нео ли бе ра ли ста је дру га чи ја 
од нео ре а ли ста, ко ји оспо ра ва ју ауто но ми ју и ути цај ин сти ту ци ја. 
Ипак, не ки ре а ли сти при зна ју зна чај ин сти ту ци о нал не са рад ње за 
др жа ве, јер то мо же да сма њи не из ве сност у њи хо вим без бед но-

30)  Čarls V. Ke gli, Jr, Ju džin R. Vit kof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, Cen tar za stu di-
je ju go i stoč ne Evro pe, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Di plo mat ska aka de mi ja, Be o grad 2004, str. 
97-98.

31)  Dra gan Si mić, Naukaobezbednosti.Savremenipristupibezbednosti, op.cit., str. 36.

32)  Ro bert O. Ke o ha ne, Li sa L. Mar tin, «The Pro mi se of In sti tu ti o na list The ory», International
Security, vol. 20, n° 1, 1995 p. 39-51.

33)  Li sa L. Mar tin, Beth A. Sim mons, «The o ri es and Em pi ri cal Stu di es of In ter na ti o nal In sti tu ti-
ons», InternationalOrganization, vol. 52, n° 4, 1998, p. 743.
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сним по ли ти ка ма. Та ко Ро берт Џер вис (Ro bert Jer vis) сма тра да су 
не сла га ња из ме ђу ре а ли ста и нео ли бе ра ла «претерана», те да нео-
ре а ли зам не за не ма ру је ме ђу на род ну са рад њу, као што се обич но 
ми сли. Оно што је спе ци фич ност нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли-
зма у од но су на нео ре а ли зам је схва та ње да са рад ња кроз ин сти ту-
ци је мо же да сма њи су ко бе, што ре а ли сти не ги ра ју.34)

Те о ри ја нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма се, при ли ком 
из у ча ва ња ЕУ као без бед но сног ак те ра, фо ку си ра на де ло ва ње 
ин сти ту ци ја НА ТО и EУ. При том се по ла зи од ста но ви шта да је 
са рад ња др жа ва чла ни ца ЕУ у обла сти спољ не по ли ти ке, без бед-
но сти и од бра не усло вље на же љом за за јед нич ким до би ци ма ме-
ђу др жа ва ма чла ни ца ма. Европ ске др жа ве су би ле мо ти ви са не да 
раз ви ју без бед но сну по ли ти ку ЕУ, јер де ле мно ге за јед нич ке ин-
те ре се (исто ри ја, ге о гра фи ја, ли бе рал но- де мо крат ски си сте ми). 
С об зи ром да су еко ном ска и спољ но по ли тич ка пи та ња по ста ла 
ис пре пле та на, европ ске др жа ве су би ле вољ не да са ра ђу ју за рад 
за јед нич ке до би ти. Та ко ђе, прав но ре гу ли са но де ло ва ње без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ под сти ца ло је ову са рад њу ме ђу др жа ва ма. У том 
сми слу, ин сти ту ци је пред ста вља ју под сти цај ни фак тор и ути чу на 
раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ.35)

Ка да је реч о про це су европ ске ин те гра ци је, три су ста но ви-
шта ко ја за сту па ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам. Пр во, Европ ска 
уни ја тре ба да има не за ви сан ути цај на на ци о нал не ин те ре се ње-
них чла ни ца, укљу чу ју ћи и оне нај моћ ни је. Да кле, ин сти ту ци је, а 
не струк ту ра, су кључ на ва ри ја бла. Та ко Жил Ан дре а ни (Gil les An-
dréani) на во ди да су ин сти ту ци је од у век би ле у ср цу европ ског про-
јек та: « про цес европ ске ин те гра ци је је за јед нич ки по ду хват утвр-
ђи ва ња нор ми и из град ње ин сти ту ци ја (...) ко је тре ба да ин спи ри шу 
др жа ве чла ни це ЕУ осе ћа њем свр хе и при па да ња».36) Дру го, раз вој 
без бед но сне са рад ње из ме ђу европ ских др жа ва тре ба са гле да ти у 
све тлу европ ске по ли тич ке са рад ње, ко ја је уста но вље на кра јем 
60-тих го ди на ХХ ве ка, а не као по сле ди цу струк ту рал них про ме на 
на кон хлад ног ра та. Тре ће, европ ске др жа ве не тре ба да бу ду за-
бри ну те због аме рич ке мо ћи, јер је она «ин сти ту ци о на ли зо ва на» 

34)  Ro bert Jer vis,  «Re a lism, Neo li be ra lism and Co o pe ra tion : Un der stan ding the De ba te», Inter
national Security, vol. 24, n°1, 1999, p. 47.

35)  Chri stian Le qu e sne, «Com ment pen ser l’Union européen ne» in Ma rie-Cla u de Smo uts (dir.), 
Lesnouvelles relationsinternationales- Pratiquesetthéories, Pres ses de sci en ces po li ti qu es, 
Pa ris, 1998, p. 117. Ви де ти та ко ђе: Neil Winn, «The Euro pean Union’s Ex ter nal Fa ce : the 
«Euro pe a ni sa tion» of JHA and CFSP», PerspectivesonEuropeanPoliticsandSociety, vol. 4, 
n° 1, 2003, p. 149; Gil les An dre a ni, «Why In sti tu ti ons Mat ter», Survival, vol. 42, n°2, 2000, 
pp. 81-95.

36)  Gil les An dre a ni, «Why In sti tu ti ons Mat ter», Survival, vol. 42, n°2, 2000, p. 83.
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пу тем НА ТО-а. Ово ста но ви ште на ла зи мо код Џо на Ај кен бе ри ја 
(John Iken be rry), ко ји твр ди да су институцијe, као што је НА ТО, 
по ста ви ле огра ни че ња САД-у и европ ским др жа ва ма, за хва љу ју ћи 
ко ји ма је сма њен страх од до ми на ци је или на пу шта ња. Да кле, ов де 
је основ но ста но ви ште да НА ТО и ЕУ има ју не за ви сан ути цај на 
по на ша ње и ин те ре се др жа ва. Из ово га про ис ти че, на во ди аутор, 
да САД и ЕУ обра зу ју ста бил ну и ду го роч ну без бед но сну за јед ни-
цу, ко ја је спо соб на да одо ли ме ђу на род ним пре ви ра њи ма: у та квој 
си ту а ци ји, из ме на рав но те же сна га је не ва жна, јер тран са тлант ска 
за јед ни ца не сле ди пра ви ла «ре ал по ли ти ке».37) 

2.3.Конструктивизам

По је ди ни ауто ри се питаjу да ли је кон струк ти ви зам, стро-
го го во ре ћи, те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, и ис ти чу да је ве о ма 
те шко де фи ни са ти овај при ступ.38) Овај при ступ по стао је по пу ла-
ран за хва љу ју ћи Алек сан дру Вен ту (Ale xan der Wendt), ко ји на во ди 
да овај пра вац тре ба да пред ста вља «мост» из ме ђу нео ре а ли ста 
и нео ли бе ра ли ста. 39) Јаз из ме ђу нео ре а ли ста и нео ли бе ра ли ста у 
кон струк ти ви стич ком при сту пу оства ру је се при хва та њем не ких 
кључ них прет по став ки за јед нич ких ре а ли зму и ли бе ра ли зму, али 
се исто вре ме но по све ћу је па жња уло зи иде ја и нор ми у свет ској 
по ли ти ци. Та ко овај при ступ на гла ша ва зна чај за јед нич ких иде ја 
и раз у ме ва ња ко ја се раз ви ја ју из ме ђу уче сни ка на свет ској сце-
ни кроз њи хо ву ме ђу за ви сност.40) Дру гим ре чи ма, кон струк ти ви-
сти по ста вља ју пи та ња са «како», а не «зашто», њи хов циљ је да 
об ја сне ка ко ак те ри обра зу ју и мо ди фи ку ју свој иден ти тет и ка ко 
де фи ни шу ин те ре се у обла сти без бед но сти, ка ко раз у ме ју свет. У 
кон струк ти ви стич ком при сту пу, «како» прет хо ди «зашто»: иде ја 
је да се уста но ви, пре спро во ђе ња од ре ђе них из бо ра, чи та ва ле пе за 
мо гу ћих ал тер на ти ва и да се раз у ме ка ко су од ре ђе ни ин те ре си де-
фи ни са ни и ка ко пред ста вља ју од ре ђу ју ће фак то ре.41) У ис тра жи-
ва њу без бед но сти, кон струк ти ви сти ком би ну ју сле де ће по сту ла те: 

37)  John Iken be rry, AfterVictory:Institutions,StrategicRestraintandtheRebuildingofOrder
afterMajorWars, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2001, pp. 246-256.

38)  Char les-Phi lip pe Da vid, Laguerreetlapaix.Approchescontemporainesdelasécuritéetde
lastratégie, Pres ses de sci en ces po li ti qu es, Pa ris, 2000, p. 43. 

39)  Ale xan der Wendt, «Anarchy is what sta tes ma ke of it: the so cial con struc tion of po wer po li-
tics», InternationalOrganization, vol. 46, n° 2, 1992, p. 394.

40)  Čarls V. Ke gli Jr, Ju džin R. Vit kof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, op.cit., str. 110.

41)  Ke ith Kra u se, «Ap proc he cri ti que et con struc ti vi ste des étu des de sécu rité», Annuairefran
çaisderelations internationales, vol. IV, 2003, p. 602.
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ак те ри на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни су «дру штве но кон стру-
и са ни», те је нео п ход но са гле да ти њи хо ве со ци јал не, по ли тич ке, и 
иде о ло шке ди мен зи је; ове ак те ре об ли ку је по ли тич ка прак са, ко ја 
сва ком ак те ру да је иден ти тет и ин те ре се (да кле, њи хо ви по ступ-
ци ни су од ре ђе ни анар хи јом); ме ђу на род ни си стем ни је ста ти чан 
и струк ту ре ни су де тер ми нан те за ак те ре, јер су то пре све га, дру-
штве не кон струк ци је.42)

Као и ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, и кон струк ти ви зам 
сма тра да су ин сти ту ци је зна чај не у сми слу да вр ше не за ви сан 
узроч ни ути цај на дру штве ни жи вот уоп ште, и на ме ђу на род не од-
но се.43) Ипак, ова два при сту па се ра зи ла зе око пи та ња ка ко ин сти-
ту ци је де лу ју. Док ли бе рал на шко ла сма тра да ин сти ту ци је на го не 
др жа ве да усво је од ре ђе не стра те ги је, до тле кон струк ти ви сти ис-
ти чу зна чај су бјек тив ног раз у ме ва ња, и вред но сти за ин сти ту ци је, 
ко је кон сти ту и шу ак те ре и об ли ку ју њи хов иден ти тет.44)

Та ко овај при ступ ис ти че да су дру штве но при хва ће не нор ме, 
иде је и вред но сти др жа ва ве о ма бит не при кон стру и са њу ме ђу на-
род ног кон сен зу са о пра ви ли ма ко ја тре ба да ва же за ме ђу на род но 
дру штво. Идеј не струк ту ре об ли ку ју на чин на ко ји уче сни ци са ми 
се бе де фи ни шу (ко су, шта су њи хо ви ци ље ви и уло ге ко је тре ба да 
игра ју) и ути чу и на пре о вла ђу ју ће иде је о гло бал ним усло ви ма и 
пер спек ти ва ма чо ве чан ства да из бег не про бле ме ко је по ста вља ју 
др жа ве у анар хич ној аре ни. Ка да до ђе до но вог кон сен зу са о нор-
ма ма (шта је за ко ни то а шта не за ко ни то), мо ди фи ко ва на за јед нич ка 
гло бал на кул ту ра при пре ма пут за тран сфор ма ци ју свет ске по ли-
ти ке.45) Упро шће но ре че но, ни од но си мо ћи (ре а ли стич ка те за), ни 
ути цај ин сти ту ци ја (ли бе ра ли зам), ни су раз ло зи ко је на го не др жа-
ве да се удру жу ју, већ је то њи хо ва же ља за при па да њем за јед ни ци. 
Удру жи ва ње др жа ва у обла сти без бед но сти за сни ва се на те жњи 
да се обра зу је и тран сфор ми ше без бед но сна за јед ни ца пу тем нор-
ми и иден ти те та обра зо ва них на ко лек тив ној осно ви. Ове нор ме и 
иден ти те ти су то ком го ди на ин сти ту ци о на ли зо ва ни, и до при но се 
очу ва њу и про ду бље њу осе ћа ја при пад но сти за јед ни ци (функ ци о-
на ли стич ка ло ги ка ко ју на ла зи мо код Кар ла Дој ча).

Ка да је реч о про це су европ ске ин те гра ци је, кон струк ти ви-
сти сма тра ју да је про цес ин тер ак ци је од Европ ске за јед ни це за 

42)  Ibid, p. 603.

43)  Jef frey Chec kel, «So cial Con struc tion and In te gra tion», JournalofEuropeanPublicPolicy, 
vol. 6, n° 4, 1999, pp. 545-560.

44)  Mark A. Pol lack, «In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and Euro pean In te gra tion», Journal of
CommonMarket Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 234.

45)  Čarls V. Ke gli Jr, Ju džin R. Vit kof, Svetskapolitika.Trenditransformacija, op.cit., стр.111.
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угаљ и че лик тран сфор ми сао иден ти те те и ин те ре се европ ских др-
жа ва. Та ко не ки пред став ни ци овог прав ца сма тра ју да је до шло 
до «европеизације» иден ти те та др жа ва.46) Ова «евро пе и за ци ја» је, 
ме ђу тим, пост на ци о нал на, и не зна чи уки да ње на ци о нал ног иден-
ти те та. У скла ду са тим, раз ви је но је и ста но ви ште, ме шу пред-
став ни ци ма кон струк ти ви зма, да раз вој без бед но сне по ли ти ке 
пред ста вља ко рак ка обра зо ва њу европ ског иден ти те та. Ово ста-
но ви ште на ла зи мо код Сте фа ни Ан дер сон (Step ha nie An der son) 
и То ма са Сај ца (Tho mas Se itz), ко ји сма тра ју да је свр ха раз во ја 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ «промовисање европског политичког
идентитета».47) По ла зе ћи од ста ва да тра ди ци о нал не без бед но сне 
шко ле по гре шно раз ма тра ју раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ ис-
кљу чи во у од брам бе не свр хе, и пред ста вља ју је као глав ну прет њу 
НА ТО-у48), Ан дер сон и Сајц ис ти чу да без бед но сна по ли ти ка ЕУ 
тре ба да до при не се по ве ћа њу ути ца ја ЕУ на ме ђу на род ној сце ни 
и ме ђу гра ђа ни ма. Дру гим ре чи ма, без бед но сна по ли ти ка ЕУ је 
обра зо ва на у свр ху изградњеидентитета,а не као по ли ти ка за се-
бе. Да кле, без бед но сна по ли ти ка ЕУ не ма за циљ да по ти сне САД 
са европ ског кон ти нен та и угро зи ње го ву кључ ну уло гу у обла сти 
од бра не. Без бед но сна по ли ти ка ЕУ ука зу је на во љу да Уни ја бу де 
при зна та као ве ли ка сна га у све ту, на по тре бу по др шке про це са 
европ ске ин те гра ци је од стра не јав ног мње ња, и на про мо ци ју осе-
ћа ја по но са пре ма европ ском иден ти те ту ме ђу др жа ва ма чла ни ца-
ма.49)

Бу ду ћи да кон струк ти ви стич ки пра вац сма тра да су нор ме 
кон сти ту ен те иден ти те та, та ко европ ски без бед но сни иден ти тет, 
пре ма при ста ли ца ма овог прав ца, мо ра би ти за сно ван на за јед-
нич ким нор ма ма ко је су ве за не за тај иден ти тет и ко је га од ре ђу-
ју. Дру гим ре чи ма ЕУ, тре ба да по се ду је «стра те гиј ску кул ту ру». 
За го вор ни ци овог при сту па сма тра ју да по сто ји од ре ђе ни сте пен 
кон вер ген ци је око без бед но сних прет њи.50), на ро чи то на кон усва-

46)  Franck Schim mel fen nig, TheEU,NATOandtheIntegrationofEurope:RulesandRhetoric, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brig de, 2003, p. 84.

47)  Step ha nie An der son, Tho mas R. Se itz,  «Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy Demysti fied: 
Na tion Bu il ding and Iden tity in the Euro pean Union», ArmedForces&Society, vol. 33, n° 1, 
2006, p. 25.

48)  Ви де ти Ro bert Hun ter, TheEuropeanSecurityandDefencePolicy:NATO’sCompanionor
Competitor?  RAND, San ta Mo ni ca, 2002; Stan ley Sloan, NATO,TheEuropeanUnionand
theAtlanticCommunity: theTransatlanticBargainReconsidered, Row man&Lit tle fi eld Pu-
blis hers, Inc, Maryland, 2003.

49)  Step ha nie An der son, Tho mas R. Se itz,  «Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy Demysti fied: 
Na tion Bu il ding and Iden tity in the Euro pean Union», op.cit., p. 38. 

50)  Paul Cor nish, Ge of frey Ed wards, «Beyond EU/NA TO Dic ho tomy : the be gin nings of a Euro-
pean stra te gic cul tu re», InternationalAffairs, vol. 77, n° 3, 2001, p. 596



ДејанаВукчевић БезбедноснаполитикаЕУусавременојтеорији...

83

ја ња Европ ске стра те ги је без бед но сти, али тај про цес је да ле ко од 
за вр ше ног.51) 

3.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Нео спо ран је зна чај нео ре а ли стич ке шко ле у из у ча ва њу 
без бед но сне ди мен зи је ЕУ, бу ду ћи да се ра ди о обла сти ко ја је «у 
ср цу» на ци о нал ног су ве ре ни те та, ко ја је то ли ко ду го би ла из ван 
про це са европ ске ин те гра ци је, и ко ја је про из вод де ло ва ња нај моћ-
ни јих др жа ва у окви ру ЕУ. Упра во су Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни-
ја и Не мач ка твор ци без бед но сне по ли ти ке ЕУ, те је ре а ли стич ко 
об ја шње ње по на ша ња ових др жа ва од ве ли ке ва жно сти за раз у-
ме ва ње про це са раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ, као и за од нос 
тих др жа ва пре ма НА ТО-у и САД-у. Јер, чи ње ни ца је да ће без бед-
но сна по ли ти ка оста ти у ве ли кој ме ри у ру ка ма др жа ва чла ни ца. 
Ме ђу тим, да ли се за и ста обра зо ва ње без бед но сне по ли ти ке ЕУ 
мо же ис кљу чи во об ја сни ти као те жња за урав но те жа ва њем САД-а, 
као што твр ди нео ре а ли стич ка шко ла? Чак и да при хва ти мо ово 
«по јед но ста вље но» по и ма ње на стан ка ове по ли ти ке, чи ни се да 
ни та да ни је јед но став но об ја сни ти за што би др жа ве чла ни це ЕУ 
же ле ле да урав но те же САД ко ја не пред ста вља прет њу њи хо вим 
ин те ре си ма и са ко јом те сно са ра ђу ју у окви ру НА ТО-а. Ни је нај-
ја сни је за што би европ ске др жа ве би ле ви ше за бри ну те бу ду ћим 
по на ша њем САД-а не го, на при мер, од но си ма са су се ди ма. Нео ре-
а ли стич ка шко ла на сто ји да пру жи об ја шње ње кроз уво ђе ње пој ма 
«сла бог» (ме ког) урав но те жи ва ња, ко ји се сво ди на те жњу чла ни-
ца ЕУ (са мо) да об у зда ју моћ САД-а. Ипак, као што не ки ауто ри 
уоча ва ју, сва ка спољ на по ли ти ка мо же би ти са гле да на као по ку-
шај да се по ве ћа ре ла тив ни ути цај др жа ве, што не ми нов но мо же 
да об у зда дру ге др жа ве.52) Исто та ко, у нео ре а ли стич кој пер спек ти-
ви по ста ва ља се пи та ње за што ЕУ спро во ди опе ра ци је упра вља ња 
кри за ма. Сет Џонс, на при мер, за кљу чу је да је ово по сле ди ца «так-
ми че ња» ЕУ са САД-ом. Ипак, ако по гле да мо до са да шњу прак су, 
на ро чи то на Бал ка ну, ви де ће мо да је ЕУ, у са рад њи и са гла сно сти 
са САД-ом, пре у зе ла опе ра ци је у Бо сни, Ма ке до ни ји, па и на Ко со-
ву. А, опет, ако са гле да мо опе ра ци ју Ар те мис у Кон гу, ко ја је би ла 
пр ва са мо стал на вој на опе ра ци ја ЕУ, ко ја је во ђе на без осла ња ња 

51)  Jolyon Ho worth, «Im ple men ting a «grand stra tegy», in Gi o van ni Gre vi, Da mien Helly, Da-
niel Ke o ha ne (eds.), EuropeanSecurityandDefencePolicy.TheFirst10Years(19992009), 
In sti tut for Se cu rity Stu di es of the EU, Pa ris, 2009, pp. 35-44.

52)  Jolyon Ho worth, SecurityandDefencePolicyintheEU,Pal gra ve Mac Mil lan, New York, 
2007, p. 51.
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на сред ства и ка па ци те те НА ТО-а, и у ко јој је Фран цу ска би ла во-
де ћа на ци ја, не ки би ре а ли сти ре кли да је ово по ку шај Фран цу ске 
да урав но те жи САД, тј. да је Фран цу ска же ле ла да по ка же да је 
ЕУ спо соб на да де лу је у овој сфе ри без по мо ћи САД-а.53) Ме ђу-
тим, оно што је те шко об ја сни ти, ако ову опе ра ци ју са гле да мо у 
том све тлу, је при су ство Ве ли ке Бри та ни је у тој опе ра ци ји. Пре 
се мо же ре ћи, ако ову си ту а ци ју са гле да ва мо у ре а ли стич ком све-
тлу, да је успех опе ра ци је Ар те мис у Кон гу је у ве ли кој ме ри по-
сле ди ца фран цу ско-бри тан ског на сто ја ња да «евро пе и зу ју» сво је 
ко ло ни јал не по ли ти ке, и да их сме сте у ко лек тив ни оквир, а да 
при том не угро зе сво је на ци о нал не ин те ре се (Мир шај мер). Ако се 
по зо ве мо на тврд њу Вол ца да се «ме ђу на род на по ли тич ка те о ри-
ја ба ви при ти сци ма су трк ту ре ме ђу на род ног си сте ма на др жа ве, 
а не и са тим ка ко ће др жа ве ре а го ва ти на те при ти ске»54), он да је 
те шко об ја сни ти без бед но сну по ли ти ку ЕУ из ис кљу чи во нео ре-
а ли стич ке пер спек ти ве. Oвај кон цепт по ла зи од прин ци па да сви 
ак те ри усва ја ју исту ло ги ку на ме ђу на род ној сце ни. Али, ЕУ не 
мо же би ти схва ће на као кла сич на др жав на си ла, ни ти као вој ни 
са вез. У на гла ша ва њу струк ту ре ме ђу на род ног си сте ма (анар хи-
ја), нео ре а ли зам при да је ма ли зна чај уну тар др жав ним фак то ри ма, 
сма тра ју ћи да спољ ну по ли ти ку др жа ва по кре ћу исти си стем ски 
фак то ри, те се оту да др жа ве по сма тра ју као «билијарскекугле».55) У 
нео ре а ли стич кој ана ли зи без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ова по ли ти ка 
се по сма тра као по сле ди ца гло бал них си стем ских при ти са ка ко ји 
про ис ти чу из ре ла тив не мо ћи др жа ва чла ни ца ЕУ у анар хич ном 
све ту и уни вер зал ног тра га ња за за шти том про тив ја чег.56) Нео ли-

53) Cat he ri ne Ge go ut, «Ca u ses and Con se qu en ces of the EU’s Mi li tary In ter ven tion in the De-
moc ra tic Re pu blic of Con go: A Re a list Ex pla na ti on», EuropeanForeignAffairsReview, vol. 
10, n° 3, 2005, pp. 437-438.

54) Ken neth, Waltz, «Struc tu ral Re a lism af ter the Cold War», op.cit., p. 27.

55) Džon Mir šaj mer, Tragedijapolitikevelikihsila, op.cit.,str. 33.

56) За ни мљи во је ста но ви штеЧар лса Кап ча на(Char les Kupchan)ко јисма тра да се «немо
жезамислити» да ЕУ за де сет или два де сет го ди на стек не при бли жне вој не ре сур се као 
САД, те је сто га ве ро ват но да ће САД оста ти је ди на вој на су пер си ла у бли ској бу дућ но-
сти. Ме ђу тим, и по ред то га, не тре ба у овом углу са гле да ва ти мо гу ћу «тежину» ко му-
ни тар не Евро пе на ме ђу на род ној сце ни. Аутор под се ћа да су САД по ста ле ве ли ка си ла 
тек то ком Дру гог свет ског ра та, али да су већ у де вет на е стом ве ку уда љи ле европ ске си-
ле из за пад не хе мис фе ре. Оне су та ко не по врат но угро зи ле рас по де лу мо ћи са две стра-
не Атлан ти ка, окон чав ши ис кљу чи ви ути цај Евро пе у ис точ ној Ази ји у Сред њем Ис то-
ку. На сли чан на чин, сма тра Кап чан, ЕУ ши ри свој «демократскиипацификаторски» 
ути цај ка Ис то ку, те би по вла че ње аме рич ких тру па из Евро пе за јед но са про ши ре њем 
ЕУ да ло ис кљу чи ви ути цај ЕУ у Евро а зи ји, те би бу дућ ност кључ них др жа ва (Тур ска, 
Ру си ја, Укра ји на) би ла ви ше од ре ђе на од лу ка ма усво је ним у Бри се лу не го у Ва шинг то-
ну. Та ко би, за кљу чу је аутор, ЕУ а не САД, мо гле уско ро да бу ду нај у ти цај ни ји ак тер у 
«стратегијскомсрцу» све та. ЕУ је, уоста лом, већ ду бо ко укљу че на на Сред њем ис то ку 
и ши ри свој по ли тич ки и еко ном ски ути цај на ис точ ну Ази ју - Char les Kupchan, «Les 
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бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, са сво је стра не, пре ва зи ла зи «уско
грудост» нео ре а ли стич ког по и ма ња без бед но сне по ли ти ке ЕУ, јер 
не раз ма тра без бед но сну по ли ти ку са мо као из раз во ље на ци о нал-
них ин те ре са, већ ста вља у «политичкуигру» уло гу ин сти ту ци ја у 
раз во ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај при ступ се не за др жа ва са-
мо на опи су де ло ва ња ин сти ту ци ја, већ на сто ји да их при ка же као 
зна чај не ак те ре про це са европ ске ин те гра ци је. На ро чи то је зна ча-
јан прин цип тзв. «међусобногобавезивања» («cobinding ») и усло-
вље но сти из ме ђу ин сти ту ци ја и др жа ва. Да кле, ин сти ту ци је се не 
са гле да ва ју ис кљу чи во као ин стру мен ти у слу жби др жа ва, већ као 
струк ту ре ко је су спо соб не да ин те гри шу «ис ку ство и нор ме то ком 
вре ме на».57) Ипак, у слу ча ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ко ја по чи ва 
на ме ђу вла ди ној са рад њи, ин сти ту ци је су ефи ка сне са мо у оној ме-
ри у ко јој су ци ље ви др жа ва чла ни ца за јед нич ки и про јек ти ускла-
ђе ни. Ако се, пак, освр не мо на кон струк ти ви зам,мо же мо да ка же-
мо да је овај на чин по сма тра ња ме ђу на род не по ли ти ке ко ри стан, 
јер омо гу ћа ва да са гле да мо да су прак са у упра вља њу др жа вом и 
иден ти тет гло бал них ак те ра про из во ди за јед нич ких иде ја, а не ис-
кљу чи во, ка ко нео ре а ли сти твр де, про из во ди објек тив не или ма те-
ри јал не струк ту ре ме ђу на род ног си сте ма. Оту да по ста је све по пу-
лар ни је да се свет ска по ли ти ка об ја шња ва кроз ко лек тив не нор ме 
и кул ту ру на ро да и др жа ва. Ипак, кон струк ти ви стич ко ста но ви ште 
да са рад ња др жа ва у обла сти без бед но сти по чи ва на те жњи да се 
обра зу је без бед но сна за јед ни ца пу тем нор ми и иден ти те та, ко је ће 
до при не ти очу ва њу и про ду би ти осе ћај при пад но сти за јед ни ци, 
мо же се при ме ни ти са мо де ли мич но у слу ча ју без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, јер пи та ње те ри то ри јал не од бра не и из град ње европ ског 
иден ти те та пре ко за јед нич ке вој ске оста је не до вр ше но. Исто та ко, 
кон ве р ген ци ја на ци о нал них иден ти те та кроз про цес европ ске ин-
те гра ци је не мо же да об ја сни за што је тек по сле че тр де сет го ди на 
до шло до раз во ја без бед но сне ди мен зи је ЕУ. 

 Са гле да ва ње без бед но сне по ли ти ке ЕУ у све тлу три на ве-
де на те о риј ска при сту па ни је има ло за циљ да «прогласи побед
ника», већ да ука же на чи ње ни цу да је без бед но сна ди мен зи ја ЕУ 
ком плек сна и suigeneris по ја ва, те да је нео п ход но са гле да ти је из 
угла све три па ра диг ме ка ко би се ука за ло на ту ком плек сност и 
ори ги нал ност. Ко ре не без бед но сне по ли ти ке ЕУ и ње ног на сто ја-
ња да се на мет не као зна ча јан без бед но сни ак тер тре ба тра жи ти у 

tri bu la ti ons de l’Union. L’expéri en ce améri ca i ne et ses im pli ca ti ons po ur l’Euro pe et po ur les 
re la ti ons tran sa tlan ti qu es», Annuairefrançaisdesrelationsinternationales, vol. 7, 2006, p. 
638.

57)  Chri stian Le qu e sne, «Com ment pen ser l’Union européen ne», op.cit.,p. 117.
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пе ри о ду хлад ног ра та, јер од та да по ти чу две основ не те шко ће ко је 
су и да нас при сут не у раз во ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Пр ва те-
шко ћа од но си се на чи ње ни цу да спољ на по ли ти ка и од бра на пред-
ста вља ју из раз на ци о нал не су ве ре но сти и да ни је мо гу ће при ме ни-
ти ко му ни тар ну ло ги ку у овој обла сти. Дру га те шко ћа пред ста вља 
ве за ност Евро пе за НА ТО у обла сти од бра не ко ја оте жа ва сва ку 
ини ци ја ти ву «оса мо ста љи ва ња» европ ске без бед но сти и од бра не. 
Ове две те шко ће на ро чи то су би ле уоч љи ве при ли ком уво ђе ња у 
Уго вор о ЕУ од ред би ве за них за пи та ња из вој не обла сти. Не ки 
ауто ри на во де да се ра ди о пра вом «ремекделудипломатскепро
тивречности», јер по ка зу ју у ко јој ме ри је до мен од бра не де ли кат-
на и ком плек сна те ма ме ђу чла ни ца ма ЕУ. 

Ори ги нал ност без бед но сне по ли ти ке ЕУ огле да се у те жњи 
да се она «евро пе и зу је», а да се исто вре ме но са чу ва на ци о нал ни 
иден ти тет. Ра ди се о сло же ном про це су сла га ња на ци о нал ног и 
европ ског, где се пре пли ћу пој мо ви ин те гра ци је, са рад ње, за јед-
ни штва итд. Др жа ве чла ни це на сто је да пре ва зи ђу ис кљу чи во на-
ци о нал не окви ре са рад ње и да об ли ку ју ЕУ као гло бал ног ак те ра. 
При том, и оне са ме лак ше спро во де сво је ин те ре се кроз ко лек тив-
ни оквир, а прав но ре гу ли са но де ло ва ње без бед но сне по ли ти ке ЕУ 
огра ни ча ва и об ли ку је по на ша ње др жа ва (ли бе ра ли зам). Ме ђу тим, 
и по ред «европеизацијеунутарЕУ», увек ће до ла зи ти до тен зи ја 
име ђу «европ ске» и «на ци о нал не» ком по нен те (на шта ука зу ју нео-
ре а ли сти и нео ли бе ра ли сти). Ипак, пре нос над ле жно сти без бед-
но сне по ли ти ке на Уни ју ука зу је на но ву кон цеп ци ју ко му ни тар не 
Евро пе, у ко јој др жа ве «де ле ги ра ју» сво ја овла шће ња, што ре ме ти 
кон цеп ци ју «кла сич не» (ап со лут не) су ве ре но сти. Без бед но сна по-
ли ти ка ЕУ омо гу ћа ва кре та ње у прав цу јед ног об ли ка пост-мо дер-
не др жа ве чи ја се вла да осла ња на упра вља ње на ви ше ни воа, и ко ја 
је за сно ва на на на ци о нал ним и су пра на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. 
У обла сти без бед но сти и од бра не, ЕУ се на ла зи из ме ђу две кон-
цеп ци је: тра ди ци о нал не де фи ни ци је без бед но сти, ко ја је ис кљу-
чи во на ци о нал на, и ко ја се по ка зу је не до вољ но у но вом окру же њу 
ко је зах те ва све ве ћу по ве зност др жа ва, и но ве де фи ни ци је, ко ја 
би укљу чи ва ла упра вља ње на ви ше ни воа. У овом но вом прав цу 
ће се кре та ти европ ска ам би ци ја у обла сти без бед но сти и од бра не. 
Та ко ђе, тран са тлант ски од нос је кљу чан за раз вој ове по ли ти ке. 
Без бед но сна по ли ти ка ЕУ не зна чи «избацивање» САД-а са европ-
ског кон ти нен та, ни ти ње но урав но те жа ва ње, већ део ду го трај ног 
про це са из град ње ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра и ин те гра ци је без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ипак, ра ди се о јед ном де ли кат ном и ам би-
ва лент ном про це су ко ји је у ве ли кој ме ри усло вљен ста вом САД-а, 
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јер је област без бед но сти и од бра не, за раз ли ку од дру гих обла сти 
европ ске ин те гра ци је, још од пе ри о да хлад ног ра та ве зан за НА ТО. 
Овај од нос је обе ле жен те жњом ЕУ да сво ју без бед но сну по ли ти ку 
уста но ви у скла ду са про це сом европ ске ин те гра ци је и спе ци фич-
но шћу при ро де ЕУ, али и да ту по ли ти ку ускла ди са НА ТО-ом. 

DejanaVukcevic

LAPOLITIQUEEUROPEENNEDESECURITEETDE
DEFENSEDEL’UNIONEUROPEENNEDANSLATHE
ORIEMODERNEDERELATIONSINTERNATIONALES

Resume
Dans cet ar tic le, l’aute ur s’ef for ce d’analyser le déve lop pe-

ment de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’Union 
européen ne dans la lu mière de la théorie mo der ne de re la ti ons in ter na-
ti o na les. L’analyse se ra ori entée à l’éco le néoréali ste, l’in sti tu ti on na li-
sme néolibéral et le con struc ti vi sme. Une vue de la po li ti que de sécu rité 
et de défen se de l’UE dans la lu mière de ces tro is pa ra dig mes n’a pas 
po ur l’ob jec tif de « proclamerlevainqueur », ma is de démon trer que 
cet te po li ti que re présen te un phénomène com ple xe et sui generis, et 
qu’il est néces sa i re de l’analyser par to us ces tro is pa ra dig mes afin de 
démon trer la com ple xité et l’ori gi na lité de ce pro ces sus.
Motsclefs:la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’UE, la théo-

rie des re la ti ons in ter na ti o na les, le néoréali sme, le libéra li sme in-
sti tu ti on nel, le con struc ti vi sme.
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Resume
La po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’UE re-

présen te l’un de no u ve a ux pro jets de l’intégra tion po li ti que européen-
ne. Po ur tant, la théorie mo der ne de re la ti ons in ter na ti o na les n’a pas 
ac cordé suf fi sam ment l’at ten tion à l’étu de de cet te po li ti que de l’UE. 
Dans cet ar tic le, cet te po li ti que est en vi sagée dans la lu mière de tro is 
pa ra dig mes : le néoréali sme, le libéra li sme in sti tu ti on nel et le con struc-
ti vi sme. L’im por tan ce de ces tro is pa ra dig mes est in con te sta ble po ur 
l’analyse de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se de l’UE. 
Le néoréali sme don ne un di ag no stic pes si mi ste sur le déve lop pe ment 
de la défen se européen ne en esti mant que les Etats ne pe u vent pas par-
ta ger le ur so u ve ra i neté dans le do ma i ne de la sécu rité et de défen se et 
il met l’ac cent sur le rôle de la struc tu re du système in ter na ti o nal, qui 
obli ge les Etats à une compéti tion po ur la pu is san ce. Le libéra li sme 
in sti tu ti on nel pla ce les in sti tu ti ons dans le jeu po li ti que, s’op po sant à 
l’ap proc he réali ste de l’intégra tion européen ne qui tend à en vi sa ger la 
con struc tion européen ne com me le seul résul tat de la vo lonté des Etats 
mem bres. Les neo-in sti tu ti on na li stes ne ni ent pas le rôle es sen tiel des 
Etats, ma is con sidèrent que les in sti tu ti ons pe u vent de ve nir des ac te urs 
ouvrant en fa ve ur de l’intégra tion européen ne. Ain si, ils esti ment que 
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le déve lop pe ment de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se 
est un pro ces sus irréver si ble qui ti ent à une « européani sa tion » cro is-
san te de la po li ti que de sécu rité de l’UE. L’ap proc he con struc ti vi ste se 
de man de com ment les iden tités et les intérêts des Etats et des struc tu res 
sont con stru its et se mo di fi ent, de qu el le ma nière les nor mes se sont 
déve loppées hi sto ri qu e ment et façon nent l’iden tité des Etats et du sys-
tème in ter na ti o nal. Il s’ori en te sur l’analyse de la cul tu re stratégi que de 
l’UE. L’analyse de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se so-
us l’an gle de ces tro is pa ra dig mes no us mon tre qu’il s’agit d’un pro ces-
sus sui ge ne ris, com ple xe et spéci fi que, qui sup po se une su per po si tion 
com ple xe des ni ve a ux na ti o na ux et européen, se lon des mo da lités qui 
n’ont pas défi ni ti ve ment fixés, et où s’en tremêlent les no ti ons d’intégra-
tion, de co opéra tion, de mi se en com mun,etc. Avec le déve lop pe ment 
de l’Union européen ne, et sur to ut sa di men sion de sécu rité extéri e u re, 
on s’ac he mi ne vers une for me post mo der ne d’Etat dont le go u ver ne-
ment s’ap pu ie sur une go u ver nan ce mul ti-ni ve a ux, basée sur des in sti-
tu ti ons na ti o na les, su pra na ti o na les. Dans le do ma i ne de la sécu rité et de 
défen se, on se tro u ve en tre de ux con cep ti ons : la défi ni tion tra di ti on nel-
le de la po li ti que européen ne de sécu rité et de défen se pu re ment na ti o-
na le qui s’avère inadéqu a te dans le no u vel en vi ron ne ment qui néces si te 
une in terdépen dan ce de plus en plus ac crue des Etats et une no u vel le 
défi ni tion qui in clu ra it la go u ver nan ce sur plu si e urs ni ve a ux. C’est dans 
cet te di rec tion que s’ori en te ra l’Euro pe de la défen se.
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АМЕРИЧКАСТРАТЕГИЈАУКЛИЊАВАЊА
НАЈУГОИСТОКУЕВРОПЕПОСЛЕ

ДРУГОГСВЕТСКОГРАТА(2)*

Сажетак
У овом члан ку аутор пра ти ви ше де це ниј ске ге о стра те гиј ске 

на по ре Сје ди ње них Др жа ва у обез бе ђи ва њу сво је кључ не уло ге на 
овом про сто ру. Од Тр шћан ске кри зе и Хлад ног ра та, пре ко до ба 
ин тен зив ног по ма га ња  Ти то вој др жа ви угро же ној од Со вјет ског 
Са ве за, па до Осам де се тих, ка да по чи њу  аме рич ке ак тив но сти за 
ра за ра ње со ци ја ли зма у Евро пи, Сје ди ње не Др жа ве су на про сто ру 
Ју го и сто ка Еврoпе увек би леpri me mo ver.  И да нас кључ но ути чу 
на ге о по ли тич ке пер спек ти ве Ср би је и окол них ма лих на ро да, као 
што су и глав ни кри вац за ра за ра ње ју го сло вен ске фе де ра ци је.
Кључ не ре чи:  гло бал но упра вља ње,  Док три на Ре ган,  без бед но сна ар хи-

тек ту ра,  тр жи шна де мо кра ти ја, демoкрат ски плу ра ли зам, 
НА ТО, при род ни ре сур си, ге о стра те гиј ска рав но те жа.

VИНОВАЦНАСТАВЉАДА
ДОТИЧЕУЈУГОСЛАВИЈУ

По сле 1951, САД и Ве ли ка Бри та ни јаак тив но по ма жу Ју го-
сла ви ји сво јим по вољ ним кре ди ти ма. Они на ме ра ва ју да оја ча ју ју-
го сло вен ску при вре ду и да је пред ста ве све ту као мо дел за Ис точ ну 
Евро пу. У јед ном есе ју о Ју го сла ви ји, аме рич ки ам ба са дор у Бе о-
гра ду, Во рен Зи мер ман, пи ше: „То ком Че тр де се тих и Пе де се тих, 
Сје ди ње не Др жа ве  ис по ру чу ју Ју го сла ви ји на сто ти не ми ли о на 
до ла ра еко ном ске аси стен ци је.“1)

1) Видети:War ren Zi mer mann,Po li ti ca In ter na ci o nal, ed. espagnolа,-Yugoslaviа, 5. de abril 
1991.
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Си стем ју го сло вен ског са мо у пра вља ња про це њу је се на За-
па ду као си стем ко ји се ла га но уда ља ва од кла сич ног марк си зма-
ле њи ни зма, и њи ме се вас по ста вља но ви раз вој ни пут за свет, ка ко 
на еко ном ском, та ко и на по ли тич ком и иде о ло шком пла ну. Због 
то га за пад на по моћ по ста је све ма сив ни ја. Ис тра жи вач Пи тер Прет 
бе ле жи: „Из ме ђу 1950 и 1963, Ју го сла ви ја при ма 5,4 ми ли јар ди до-
ла ра по мо ћи. У 1961, за пад на по др шка пред ста вља 47,4% бу џет-
ских при хо да“.2) 

У пе ри о ду 1951-1957, Аме ри кан ци ис по ру чу ју Ју го сло ве ни-
ма на о ру жа ње и вој ну опре му у вред но сти од 700 ми ли о на до ла-
ра, што је им пре сив на вред ност од не ко ли ко ми ли јар ди да на шњих 
до ла ра. За хва љу ју ћи тој по мо ћи, ЈНА бе ле жи пе ри од убр за не мо-
дер ни за ци је, а и ус пе си оба Пе то го ди шња пла на су вид ни. Ни је 
пре те ран ни за кљу чак да је очу ва на ју го сло вен ска не за ви сност де-
лом по сле ди ца ин тен зив не аме рич ке еко ном ске по мо ћи у пе ри о ду 
1951-1957. 

Аме рич ки днев ник „Ва шинг тон Пост“ ко мен та ри ше 1961. 
го ди не: „По ла ми ли о на то на пше ни це ни је ви со ка це на за по ве-
ћа ње ути ца ја див них иде ја ју го сло вен ских ко му ни ста.“ А у 1962, 
пред сед ник Џон Ке не ди твр ди: „Вој на по моћ Сје ди ње них Др жа-
ва Ју го сла ви ји од го ва ра на ци о нал ним стра те гиј ским ин те ре си ма 
Сје ди ње них Др жа ва“.3)

У овим го ди на ма се Ју го сла ви ја де фи ни ше на За па ду као 
нај ли бе рал ни ја зе мља Ис точ не Евро пе. За то Аме ри кан ци, али и 
Ен гле зи и Фран цу зи, по чи њу и да одо бра ва ју сти пе ди је за ју го сло-
вен ску ели ту, без об зи ра што је ко му ни стич ка. А мо жда и упра во 
због то га, са на дом да се уз по моћ за пад не „ме ке мо ћи“ ти ка дро ви 
пре ве ду у ка пи та ли стич ки та бор.4) 

Про це њу је се у САД да Ју го сла ви ја у се би са др жи кли це тр-
жи шне при вре де, отво ре не су јој гра ни це, а го то во ми ли он ње них 
гра ђа на за по сле но је у зе мља ма За пад не Евро пе. Огро ман број тих 
љу ди бр зо се ин те гри са ло у за пад на дру штва и мно ге од тих жи-
вот них на ви ка по ла ко пре но се у Ју го сла ви ју тих го ди на.5)

2) Видети:Pe ter Pra et,Etu des mar xi stes,Bel gi que, 4eme tri me stre 1992, p. 212.

3) Видети: He u ser,We stern Con ta in ment Po li ci es in the Cold War. 

4) Пе ђа Ри стић, углед ни срп ски ар хи тек та да нас, све до чи ауто ру, у Бе о гра ду 2006, о свом 
ску ству са Фон да ци јом  Ful bra ight. „Био сам се лек ци о ни сан за сту диј ски бо ра вак  у 
САД,  ше зде се тих. Али, по сле ове се лек ци је, ка сни је сам ипак од би јен, уз ви ше не го 
отво ре но об ја шње ње за по сле них у аме рич кој  ам ба са ди у Бе о гра ду: ‘Од у зи ма мо вам 
сти пен ди ју јер сте ви већ ан ти-ко му ни ста.’

5) Видети: Ro ber to Ra bel, Bet we en East and West: Tri e ste, the Uni ted Sta tes and the Cold War.
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Све у куп но, за пе ри од 1951-1960, Аме ри ка по моћ Ти ту до се-
гла је 2.7 ми ли јар ди до ла ра на ба зи бес по врат не по мо ћи. Ко ли ка 
је то при да та ва жност аме рич ког еста бли шмен та Ју го сла ви ји илу-
стру је и ком па ра ци ја са аме рич ким тро шко ви ма за две сво је ди-
рект не са ве зни це, Тур ску и Грч ку. Ти то је до био дво стру ко ве ћу 
по моћ не го Грч ка и Тур ска за јед но.

До зна чај них на го ве шта ја про ме на у та квим од но си ма до-
ла зи по чев од 1955, ка да ће Ти то, по сле смр ти Ста љи на, по че ти 
ла га но да од мр за ва од но се са Мо сквом, а са Хру шчо вим и да на-
го ве шта ва вид ну про ме ну од но са на бо ље. Тим при бли жа ва њем  
Мо скви мо же се и ту ма чи ти Ти тов из не на ђу ју ћи по ли тич ки по тез, 
у де цем бру 1957, за мр за ва њем спо ра зу ма ко ји је Ју го сла ви ја сво-
је вре ме но пот пи са ла са САД.6) Ти то из не на да про це њу је ка ко је та 
го ди на ма ко ри сна по моћ из САД, за пра во са пре ви ше њи хо вог ин-
те ре са: „То је њи хо ва ствар хо ће ли нам да ти ви ше оруж ја, или не, 
али Ју го сла ви ја не мо же при хва ти ти ви ше оруж ја ако су усло ви 
раз ли чи ти од оних ко ји већ по сто је - ако се по ку ша ва да се на мет-
ну но ви усло ви у скла ду са не ким аме рич ким за ко ном. Ју го сло вен-
ски за ко ни, а не они Сје ди ње них Др жа ва, су за ко ни ко ји се спро во-
де у овој зе мљи“.7)

Ипак, про ћи ће пу них шест го ди на пре но што Со вје ти поч-
ну да ис по ру чу ју сво је оруж је Ти ту, 1962. Ти то ва на ве де на из ја ва 
пред ста вља но ву по ли ти ку Ју го сла ви је. Ње го во по на ша ње је го-
то во пот пу но ис то пи ло без ре зер вну по др шку Ва шинг то на Бе о гра-
ду. На рав но, ре а го ва ли су бр зо и аме рич ки по ли ти ча ри, тра ди ци-
о нал но ве о ма осве то љу би ви пре ма сви ма ко ји се у све ту огре ше о 
аме рич ке ка но не са ве зни штва и по слу шно сти. Та ко 1961. се на тор 
Ви ли јем Прок сма јер (Prox mi re) успе ва у сво јој гро мо гла сној ини-
ци ја ти ви у Кон гре су да до ки не по моћ у хра ни Ју го сла ви ји, и да јој 
се исто вре ме но уки не и ста тус нај по вла шће ни је на ци је. 

Ат мос фе ри у Ва шинг то ну отво ре но се су прот ста вља но ви 
ам ба са дор у Бе о гра ду, Џорџ Ке нан, ко ји под се ћа кон гре сме не „да 
је Ју го сла ви ја од би ла да се при дру жи Вар шав ском пак ту, као и да 
ус по ста вља би ло ка кве спе ци јал не аран жма не о вој ној са рад њи  са 
Со вје ти ма.“8)

Ова епи зо да за вр ша ва се Ке на но вом остав ком у Стејт де-
парт мен ту, због по бе де се на то ра Прок смај ра, али су ипак пре по-
ру ке овог ве ли ког струч ња ка за ге о по ли ти ку узе те у раз ма тра ње 

6) Спо ра зум о обо стра ној од брам бе ној по мо ћи(Mu tual De fen se As si stan ce Agre e ment).   

7) Цитираноу: Bru ce McFar la ne, Yugo sla via: Po li tics, Eco no mics and So ci ety, p. 117.

8) Цитирано у: Nora Beloff, Tito’s Flawed Legacy, p. 171.
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и аме рич ка по ли ти ка ће их при ме ни ти ка сни је пре ма Ју го сла ви ји, 
упр кос свим вр ста ма са рад ње из ме ђу Ру са и  Ју го сло ве на, Се дам-
де се тих. Аме рич ка по др шка, за сно ва на на по ли ти ци ан ти - со вјет-
ско год вра ћа ња, оп ста је све до Осам де се тих, упр кос Ти то вој по ли-
ти ци, ко ји се, из го ди не у го ди ну, све ви ше при бли жа ва Со вје ти ма. 
Та ко Мар шал Ти то ка же јед ној вој ној че хо сло вач кој де ле га ци ји у 
Бе о гра ду, 1975: „Фор мал но, ми ни смо чла ни ца Вар шав ског уго во-
ра, али ако би ствар со ци ја ли зма, ко му ни зма, рад нич ке кла се, би ла 
у опа сно сти, ми би смо зна ли где смо...ми има мо на ше ци ље ве за-
јед но са Со вјет ским Са ве зом.“ 9) 

У де цем бру 1975, од мах по овој Ти то вој из ја ви, Хел мут Зо-
нен фелд (Son nen feldt), по моћ ник др жав ног се кре та ра Хен ри ја 
Ки син џе ра, го во ри пред аме рич ким ам ба са до ри ма на ду жно сти у 
Евро пи: “О Ју го сла ви ји, ми и За пад ни Евро пља ни та ко ђе, има мо 
ин те рес ко ји су го то во ви тал ни за нас у на ста вља њу не за ви сно-
сти Ју го сла ви је од со вјет ске до ми на ци је...сва ко вра ћа ње Ју го сла-
ви је на зад у со вјет ску ор би ту пред ста вља ло би  ве ли ко на за до ва-
ње за За пад. Та ко да смо за ин те ре со ва ни шта ће се де си ти ка да 
не ста не Ти то, и то нас ве о ма бри не.“10)

У 1977, бив ши аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду, Ло ренс Сил-
бер ман (Sil ber man)ви ди аме рич ку по зи ци ју не баш ве о ма при јат-
ном у Ју го сла ви ји: „Ју го сла ви ја ви ди Сје ди ње не Др жа ве као кра ву 
му за ру пре не го би ка - све са ма ви ме на, без ро го ва.“11) Ме ђу тим, 
Стејт де парт мент, сма тра ју мно ги Аме ри кан ци, на ста вља да бу де 
„кра ва му за ра“ то ком Ше зде се тих, Се дам де се тих и Осам де се тих. 

У про ле ће 1982, аме рич ка ад ми ни стра ци ја да је, прак тич-
но, на ред бу гру пи ју го сло вен ских по ве ри ла ца, пре ко свог за ме ни-
ка др жав ног се кре та ра за европ ске по сло ве, Ло рен са Иглбер ге ра 
(Eagle bur ger), да на ста ве са опе ра ци ја ма но вих кре ди та и при ла-
го ђа ва ња у Ју го сла ви ји. Аме рич ки бан ка ри гун ђа ју, али мо ра ју да 
оства ру ју по ли ти ку Ва шинг то на. Екс пер ти су си гур ни да би без 
ове ин тер вен ци је Ва шинг то на, Ју го сла ви ја већ мо гла да 1982 бу де 
про гла ше на зе мљом бан кро та.12)

Сле ди по том Иглбер ге ро ва по се та Бе о гра ду, 1983. го ди не. 
Он пра ти под пред сед ни ка Џор џа Бу ша и се кре та ра од бра не Ка спе-
9) Видети:S. Pa vlo witch, The im pro ba ble sur vi vor, Yugo sla via and its pro blems, p. 120. 

10) Видети: Ro bert L. Far low, „US In te rests and Po licy Op ti ons in the Bal kans“, in : Phil lip A. 
Pe ter sen, ed., So vi et Po licy in the Post-Ti to Bal kans, Stu di es in Com mu nist Af fa irs, Vol., 4, 
US Air For ce, Was hing ton D.C., 1978, pp. 37-8.

11) Видети:La u ren ce Sil ber man, „Yugo sla via’s ’Old’ Com mu nism: Euro pe’s Fid dler on the Ro-
of,“ Fo re ign Po licy, Spring 1977, p. 16.

12) Видети:Mar ko Mi li vo je vić, The Debt Esche du ling Pro cess, p.137.
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ра Вајн бер ге ра(We in ber ger).Они по твр ђу ју кон ти ну и тет по ли ти ке 
по др шке Ју го сла ви ји и на след ни ци ма Мар ша ла Ти та. 13)

Ка да  за пад ни кре ди то ри на кра ју  да на ста ве са бес ко нач-
ним по зај ми цам, ко је су по че ле Се дам де се тих, аме рич ки кон зор-
ци јум „Fri ends of  Yugo sla via“ са ку пља зна чај ну по моћ за дуг 1983 
- 84. Су ма стра них по ве ри ла ца Ју го сла ви је  већ се удво стру чи ла од 
1968.  до 1972, при бли жа ва ју ћи се из но су од  4 ми ли јар ди до ла ра. 
Али, ова све у куп на ре ла тив но скром на су ма, опет се удво стру чи ла 
до 1976, а он да се пе ла убр за ни је.14) 

До 1988, аме рич ки по ве ри о ци, вла да, ММФ и Свет ска бан-
ка, уз уче шће за пад них са ве зни ца у Евро пи, фи нан си ра ју оно што 
на зи ва ју „Yugo sla via’s eco no mic self - mi sma nag ment“ (еко ном ско 
са мо - зло у пра вља ње Ју го сла ви је“) и ју го сло вен ска ду го ва ња пе њу 
се на 20 ми ли јар ди до ла ра. Та ко је од 1949 до 1980, Ју го сла ви ја је 
до би ла са За па да, нај ви ше од Сје ди ње них Др жа ва, из ме ђу „35 et 
80ми ли јар ди до ла ра, у ви ду ра зно ли ких по мо ћи, укљу чу ју ћи ла ке 
кре ди те, и бес плат не вој не по мо ћи.15)

VIРОНАЛДРЕГАНМЕЊААМЕРИЧКЕ
ЦИЉЕВЕУЈУГОСЛАВИЈИ

У Ше зде се тим и Се дам де се тим, Сје ди ње не Др жа ве  су за 
одр жа ва ње је дин ства Ју го сла ви је. Њи хо ви до бри од но си са ју го-
сло вен ским ру ко во ди о ци ма се на ста вља ју. Глав на кан це ла ри ја 
ЦИА у Евро пи ду го је има ла ба зу у Бе о гра ду. У ам ба са ди је за по-
сле на ма ла ар ми ја од пар сто ти на „са вет ни ка“. Кра јем Осам де се-
тих, Аме ри кан ци сма тра ју да ће  је дин стве но ју го сло вен ско тр жи-
ште би ти про фи та бил но за аме рич ке мул ти на ци о нал ке.16)

Пре ма де кла си фи ко ва ним до ку мен ти ма до ко јих је до шла 
аме рич ка ле ви чар ска ре ви ја „Co vert Ac tion“, сеп тем бра 1982, ка-
да се бал кан ски ре ги он чи ни још увек ма ње-ви ше ста бил ним, 
САД офи ци ја ли зу ју  до ку мент Na ti o nal Se cu rity De ci sion Di rec ti ve 
(NSDD) 54, на сло вљен „Uni ted Sta tes Po licy to ward Eastern  Euro-
pe.“ Озна че на као тај на и де клас фи ко ва на уз цен зу ру, 1991,  Ди-
рек ти ва по зи ва на про ши ре не на по ре за про мо ви са ње „ти хе ре во-

13)  Видети:Mar ko Mi li vo je vić,De scent in to Cha os:Yugo sla via’s Wor se ning Cri sisp. 21-22.

14)  Видети:Slo bo dan Stan ko vić,„Af ter Brez hnev’s Vi sit to Bel gra de“,Ra dio Free Euro pe Re-
se arch Re port, No vem ber 19, 1976. p. 321-322.

15)  Про це на фран цу ског исто ри ча ра Тру да. Видети: Gil les Tro u de, Con flits iden ti ta i res dans 
la Yougo sla vie de Ti to 1960 - 1980, Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 2007. 

16) Видети:Mic hel Col lon,Po ke ur Men te ur,EPO, Bel gi que,1998,p. 282.
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лу ци је“  у ра ду оба ра ња ко му ни стич ких вла да и пар ти ја. Она на во-
ди зе мље Ис точ не Евро пе, али не по ми ње Ју го сла ви ју.  

У мар ту 1984, је дан одво је ни до ку мент, NSDD 133, „Uni ted 
Sta tes Po licy to ward Yugo sla via“ је усво јен и до био је још огра ни че-
ни ју де кла си фи ка ци ју: sec ret sen si ti ve, ус по ста вља ју ћи „по ли ти ку 
Сје ди ње них др жа ва пре ма Ју го сла ви ји.“17)

Ди рек ти ва ка же „да ће циљ Сје ди ње них Др жа ва би ти да 
про мо ви ше тен ден ци ју ка јед ној ју го сло вен ској еко ном ској струк-
ту ри, ори јен ти са ној    ка тр жи шту, те да раз ви ја аме рич ке еко-
ном ске од но се са Ју го сла ви јом на на чин ко ји ја ча ње не од но се са 
ин ду стри а ли зо ва ним де мо кра ти ја ма“.  

Ту се го во ри о ка пи та ли стич кој тран сфор ма ци ји. Ме ха ни-
зми са др же кла у зу лу нај при ви ле го ва ни је на ци је, упра ви тељ ство 
ММФ-а, ре про гра ми ра ње ду га, кул тур не и обра зов не раз ме не, ин-
фор ма тив не про гра ме, по се те на ви со ком ни воу и о ре стрик ци ја ма 
у ди пло мат ском и кон зу лар ном пер со на лу.18)

Ти ци ље ви су не мо гу ћи за оства ри ва ње, све док ове ис точ-
но е вроп ске др жа ве оста ну под ко му ни стич ким ру ко во ђе њем. Због 
то га је су штин ски аме рич ки на пор усме рен ка раз вла шћи ва њу ко-
му ни стич ких вла да. Аме рич ки циљ за Ју го сла ви ју је, да кле, вр ло 
сли чан оном за зе мље Ис то ка: пре ба ци ти их у ка пи та ли стич ки 
та бор.  Али, и у овом до ку мен ту по сто је те ме ко је су у пот пу но-
сти, или де ли мич но, за там ње не, и да ље под стрикт ном цен зу ром. 
То ком ду го го ди на аме рич ка вла да про це њу је нео п ход ним да одр-
жа ва тај ну о сред стви ма при ти ска у ко рист про ме не у Ју го сла ви ји. 
Ва жни еле мен ти аме рич ке по ли ти ке у бал кан ском ре ги о ну, и по-
себ но у Ју го сла ви ји та ко и да ље оста ју тај на. А по сто ја ње јед ног 
до ку мен та одво је ног од дру гих зе ма ља Ис то ка, а ти че се Ју го сла-
ви је, под вла чи ње го ву ва жност.19)

17) По јам озна ча ва да је ве ли ки део ин фор ма ци ја за сно ван на пре срет ну тим ко му ни ка ци ја-
ма, или от кри ва ју по сто ја ње по вер љи вих ве за са ју го сло вен ским гра ђа ни ма или ор га-
ни за ци ја ма.Чак и по сле „де кла си фи ко ва ња“ 1990, NSDD 133 је и да ље зна чај но  цен зу-
ри са на, са ви ше од две тре ћи не скри ве ног ори ги нал ног тек ста. Али, та два  до ку мен та 
от кри ва ју ипак јед ну кон зи стент ну по ли тич ку ло ги ку.

18)  „The pri mary long-term U.S. goal in Eastern Euro pe was to (cen so red) fa ci li ta te its even tual 
re-in te gra tion in to the Euro pean com mu nity of na ti ons…The goal of US po licy( to ward Yugo-
sla via) will be to pro mo te the trend to wards an ef fec ti ve, mar ket-ori en ted Yugo slav  eco no mic 
struc tu re...(and) to ex pand US eco no mic re la ti ons with Yugo sla via in  ways which be ne fit both 
co un tri es and which strengthen Yugo sla via’s ti es with the in du stri a li zed de moc ra ci es“. У: 
Mic hel Col lon, Po ke ur Men te ur, p. 282.

19) Видети:Sean Ger va si,Re vi ew Co vert Ac tion, no 43 - 44,у: So li da i re, 17. fe vri er 1993.
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VIIПОЧЕТАКРАДОВАНАНОВОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈАРХИТЕКТУРИИ

ГЕОМЕТРИЈИЈУГОИСТОЧНЕЕВРОПЕ
Већ 1968, по во дом со вјет ске ин тер вен ци је у Че хо сло вач кој, 

ви ди мо ка ко Ју го сла ви ја и да ље игра ва жну стра те гиј ску уло гу за 
две су пер-си ле. Зде њек Мли нар (Mlynar), че шки ин те лек ту а лац ко-
ји уче ству је у до га ђа ји ма око Пра шког про ле ћа 1968, пру жа нам 
за ни мљи ву по твр ду ове те зе. Као члан но вог че хо сло вач ког ру ко-
вод ства, не за ви сног од Мо скве, он је ди рект ни уче сник у  „ганг-
стер ским пре го во ри ма,“ка ко их на зи ва. Мли нар ова ко ре зи ми ра 
Бре жње вљев го вор од 26. Ав гу ста 1968: „Бре жњев је, пак, за пи-
тао пред сед ни ка Џон со на да ли аме рич ка вла да још увек при зна је 
у пот пу но сти Јал тан ске и Пост дам ске спо ра зу ме. Он је 18. Ав гу-
ста при мио сле де ћи од го вор: ‘При зна ње без ре зер вно ва жи за Че-
хо сло вач ку и Ру му ни ју, али, што се ти че Ју го сла ви је, тре ба још 
пре го ва ра ти’!“ 20)  

Сје ди ње не Др жа ве не же ле да пре пу сте Ју го сла ви ју сво јим 
так ма ци ма. Са сла бље њем со ци ја ли стич ког та бо ра Осам де се тих, 
аме рич ки think tnaks про ми шља ју ге о по ли тич ке про ме не у Ју го-
и сточ ној Евро пи, и на ро чи то у Ју го сла ви ји. Сти гло је та ко вре ме 
за ве ли ке ра до ве на но вој без бед но сној ар хи тек ту ри и ге о ме три ји 
европ ског Ју го и сто ка. 

Аме ри кан ци же ле ов де да из гра де вој не ба зе, ка ко би стрикт-
но кон тро ли са ли и Евро пу, и Бли ски ис ток, али и про стор бив шег 
СССР - а. Ин ста ли ра њем сво јих сна га на европ ском Ју го и сто ку, 
Аме ри кан ци мо гу да вр ше бо љу кон тро лу Ру са и њи хо вих стра те-
гиј ских на ме ра у Ме ди те ра ну. То је та ко ђе до бра стра те ги ја да се 
оне мо гу ћи по вра так ко му ни зма у Евро пи. А укот вљу ју ћи се та мо, 
по пр ви пут у исто ри ји, они мо гу да кон тро ли шу стра те гиј ске си-
ро ви не. Бал кан, а на ро чи то Ју го сла ви ја, пред ста вља ви тал ни стра-
те гиј ски чвор за САД. Бел гиј ски аутор Ми шел Ко лон (Col lon), ви-
ди че ти ри уло га на овом стра те гиј ском рас кр шћу:

„1. Кон тр о ли са ње  наф тих и га сних пу те ва: Бал кан и Тур ска 
су два стра те гиј ска ре ги о на за при ступ наф ти на Бли ском Ис то-
ку, и за огром не ре зер ве Ка спиј ског мо ра и Ка зах ста на. По себ но 
пре ко наф то во да и га со во да ко ји ма се обил но удва ра и ко ји снаб-
де ва ју, и снаб де ва ће, Евро пу;
20) Видети: Zdenek Mlynar, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism; Одломци 

објављени у часопису Telos, no. 42 (hiver 1979 - 80, p. 31- 55), и у: Le Debat, no. 9, p.35 - 
41.
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2. До ми ни ра ње Ис точ ном Евро пом: до ве де не у ка пи та ли-
зам, Пољ ска, Че шка Ре пу бли ка, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, 
Ср би ја, итд., чи не за за пад не мул ти на ци о нал ке оби ла те ре зер во а-
ре си ро ви на, јеф ти не рад не сна ге, из во зна тр жи шта; 3. Сла бље-
ње и овла да ва ње Ру си јом: ели ми ни са ти ути цај Ру си је на Бал ка ну, 
осла би ти је ка ко би се спре чи ло да по ста не им пе ри ја ли стич ки ри-
вал; 4. Обез бе ђи ва ње вој них ба за: при пре ми ти НА ТО да ‘ус по ста-
ви ред’ у слу ча ју по бу не у Ис точ ној Евро пи, или у Ру си ји. При пре-
ми ти га за ин тер вен ци ју (про тив Ру си је, или сва ког ри ва ла) ка ко 
би се кон тро ли са ла стра те гиј ска бо гат ства  наф те и га са.“ 21)

Ју го сла ви ја је од у век би ла љу бо мор на на сво ју не за ви сност. 
Ка ко то ка же Шон Гер ва си, „она је би ла у сре ди шту на вла че ња 
ко ноп ца. Со вје ти су при жељ ки ва ли ње но ин кор по ри са ње у СССР, 
За пад је на сто јао да је уве де,  са дру гим зе мља ма Ис точ не Евро пе 
и Бал ка на, ‘у Евро пу’ , то јест у ка пи та ли стич ку свет ску при вре-
ду.“ 22)

У 1985, аме рич ка ам ба са дор ка у Ује ди ње ним на ци ја ма, про-
фе сор ка уни вер зи те та Џин Кирк па трик (Kirk pa trick), име ну је ову 
но ву стра те ги ју, ко ја ће ићи знат но да ље од по ли ти ке по зна те као 
con ta in ment, „Ре га но ва док три на “.

Су ко би ни ског ин тен зи те та (LIC) по ста ју ин те грал ни део 
но ве аме рич ке док три не. Она са др жи у се би и Low in ten sity con-
flict(LIC), кон цепт ро ђен као од го вор на со вјет ску опа сност. Ми си ја 
ору жа них сна га Сје ди ње них Др жа ва је гло бал на про јек ци ја мо ћи 
на стра не те ри то ри је. Po tus (Pre si dent of the US) не мо же ви ше да 
да је на ред бу за ве ли ко раз ви ја ње тру па ван аме рич ких гра ни ца, без 
до зво ле Кон гре са, та ко на ла же за кон, War Po wer Act. 

Док три на је за сно ва на на по и ма њу да се истин ски рат де-
ша ва у си ро ма шном Тре ћем све ту. Пла ни ра ње и во ђе ње опе ра-
ци ја су за сно ва ни на пет им пе ра ти ва: по ли тич ка пре до ми на ци ја, 
је дин ство на по ра, адап ти бил ност, ле ги тим ност и ис тра ја ва ње. 
Основ на иде ја аме рич ке док три не су ко ба ни ског ин тен зи те та је 
сле де ћа. Сје ди ње не Др жа ве не мо гу да одр жа ва ју ста тус су пер си ле 
ако не по се ду ју ка па ци тет про во ци ра ња и по бе де про тив би ло ко је 
дру ге си ле ко ја би до ве ла у опа сност при ступ кри тич ким ин те ре-
сним зо на ма. Ове опе ра ци је во де се по мо ћу кон ти ну у ма су ко ба, од 
ан га жо ва ња у вре ме ми ра, у нај ве ћим ре ги о нал ним су ко би ма. 
21)  Видети: Michel Collon, Poker menteur, p. 209.

22) Видети:Sean Ger va si „Ger many, U.S. and the Yugo slav Cri sis», Co vert  Ac tion Qu ar terly, 
No. 43, Win ter 1992-3.
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VIIIДОЛАЗАККАПИТАЛИЗМА
Кра јем Осам де се тих, Ју го сло ве ни су и да ље жи ве ли бо ље 

не го ве ћи на љу ди у Пор ту га лу, Шпа ни ји, Тур ској, и из ве сним де-
ло ви ма Грч ке. Не ка вр ста са ве зни штва оп ста је то ком Осам де се тих 
из ме ђу Ва шинг то на и Бе о гра да. Због ју го сло вен ске „там пон“ по-
зи ци је, Аме ри кан ци има ју по се бан ин те рес за ста бил ност. Упр кос 
не ла год но сти са ко му ни стич ком „са ве зни цом,“ но ва Ре га но ва ад-
ми ни стра ци ја са чу ва ла је овај при ви ле го ва ни од нос, на да ју ћи се 
да ће до ћи њен тре ну так, ка да ће Ва шинг тон ис ко ри сти ти нај зад 
ра сту ћу не ста бил ност Ју го сла ви је. То ће би ти тре ну так за ус по ста-
вља ње ка пи та ли стич ке вла де. Ри чард Пор тис (Por tes), глав ни еко-
ном ски са вет ник ЕУ, бе ле жи: „За пад мо ра  да гра ди та ком да оба-
ве же вла сти да не скре ћу сво ју основ ну по ли ти ку“.23) За тај циљ, 
европ ски пла не ри зах те ва ју ире вер зи бил не „ре фор ме“ у Ис точ ној 
Евро пи: отва ра ње ка свет ској при вре ди, и ка за пад ном си сте му, ли-
бе ра ли зо ва ње це на, при ва ти за ци ју, ста би ли зо ва ње др жав них фи-
нан си ја и на ци о нал них мо не та. „Ове ре фор ме мо ра ле би да зна-
че де фи ни ти ван из ла зак из со ци ја ли стич ке пла ни ра не при вре де“. 
Вла де Че хо сло вач ке, Ма ђар ске и Пољ ске при сту па ју го то во у пот-
пу но сти, док се Бу гар ска и Ру му ни ја при дру жу ју де ли мич но.

У ја ну а ру 1989, Ан те Мар ко вић је име но ван за фе де рал ног 
пре ми је ра. Сје ди ње не Др жа ве при ти ска ју да се убр за ко о пе ра тив ни 
од нос. По знат као ју го сло вен ски ру ко во ди лац на кло њен ре фор ма-
ма ори јен ти са ним ка тр жи шту, Ан те Мар ко вић је на ББЦ-ју  опи-
сан као „нај бо љи ва шинг тон ски са ве зник у Ју го сла ви ји“. У је сен 
1989, не по сред но пред пад Бер лин ског зи да, А. Мар ко вић  по се ћу-
је Бу ша Ста ри јег у Бе лој Ку ћи. Днев ник The New York Ti mes пи ше 
да је „пред сед ник за же лео до бро до шли цу вер но сти Госп. Мар ко ви-
ћа пре ма еко ном ској ре фор ми ори јен ти са ној ка тр жи шту, и пре ма 
из град њи де мо крат ског плу ра ли зма.“24)

Мар ко вић тра жи „аси стен ци ју Сје ди ње них Др жа ва за 
оства ре ње по ли тич ких и еко ном ских про ме на че му се про ти ви 
твр да ли ни ја у КП“.

Мар ко вић тра жи и па кет зна чај не по мо ћи од 1. ми ли јар де до-
ла ра, ка ко би по кре нуо бан кар ски си стем, као и ви ше од 3 ми ли-
јар де до ла ра зај ма од Свет ске бан ке. Он обе ћа ва ре фор ме, али упо-
зо ра ва да ће „ове ре фор ме до не ти со ци јал не про бле ме, укљу чу ју ћи 
по раст не за по сле но сти од 20% , и ра сту ћу прет њу ет нич ких и 
23) У:S. Ger va si, Op. cit.

24) У:S.Ger va si, Ibid.
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по ли тич ких за тег ну то сти из ме ђу шест ре пу бли ка и две ауто ном-
не по кра ји не зе мље.“25)

IXЈУГОСЛОВЕНСКОНЕСВРСТАВАЊЕ:
ИЗМЕЂУДВЕСТОЛИЦЕ

Ти то ва ме ђу на род на по ли ти ка од 1955. је не свр ста ва ње.Овај 
по крет ство рен је у Бан дун гу, у Ин до не зи ји. Ју го сла ви ја офи ци ја-
ли зу је не свр ста ва ње 1961, на пр вом са стан ку на вр ху у Бе о гра ду. 
Не свр ста ва ње се ве о ма бр зо из о па ча ва у „иде о ло шки ин спи ри са ну 
фан та зи ју, чи ји сми сао је био да за до во љи без гра нич ну су је ту дик-
та то ра“ ( М. Ми ли во је вић). 

Ова Ти то ва ори јен та ци ја би ла је, у ства ри, је ди но мо гу ћа, 
об зи ром на спо ра зум

Чер чил - Ста љин, ко ји пре се ца бу ду ћу ју го сло вен ску др жа ву 
50/50, то ком њи хо вог су сре та у Мо скви, ок то бра 1944. На Јал ти, 
фе бру а ра 1945, Аме ри кан ци по твр ђу ју та ко ђе овај спо ра зум. По-
ли ти ке Аме ри ка на ца и Со вје та су при си ли ле Ти та да ба лан си ра 
из ме ђу њих, и Ти то се све ви ше при бли жа ва Тре ћем све ту.

Упр кос ма сов ном ко ри шће њу аме рич ке и бри тан ске по мо ћи, 
од 1945-50, Ти то се по но во при бли жа ва Мо скви, и 1955. со вјет ски 
ли дер Ни ки та Хру шчов сти же у Бе о град. То је не ка вр ста из ви ње-
ња ју го сло вен ским на ро ди ма за по ли ти ку дру га Џу га шви ли ја из-
ме ђу 1948. и 1953. 

У ме ђу вре ме ну, Ју го сла ви ја пот пи су је Бал кан ски Пакт 1954, 
са Тур ском и Грч ком, као тре ну так ге о по ли тич ког узи ма ња ва зду-
ха.  

Глав на Ти то ва стра те ги ја је убр за но при бли жа ва ње не свр-
ста ни ма, гло бал ном по кре ту Тре ћег све та ко ји се бр зо раз гра на ва. 
Осма тра чи у Ва шинг то ну, Лон до ну и Па ри зу ви де овај ан га жман 
Ју го сла ви је као по зи ти ван за та кву зе мљу, ко ја ин си сти ра на сво-
јој не за ви сно сти и без бед но сти. Али, сим па ти је се сма њу ју по сле 
1961, го ди не ка да је Ти то до ма ћин Са стан ку на вр ху у Бе о гра ду. 
По ми њу да га оп ту жу ју за про ли фе ра ци ју ко му ни стич ких иде ја у 
Тре ћем све ту, пре ко По кре та не свр ста них. По пу лар ност ју го сло-
вен ског Мар ша ла ра сте у све ту, као и за пад не оп ту жбе да Ти то гра-
ди ан ти - за пад но и про - со вјет ско свет ско јав но мне ње. Бри тан ска 
исто ри чар ка Но ра Бе лоф(Bel lof) де фи ни ше Ју го сла ви ју из овог пе-
ри о да као „не свр ста ну про тив За па да“.26)

25) У:S.Ger va si, Ibid.

26)  У:No ra Bel lof, Op.cit., Chap ter 5.
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Ова аван ту ра прак тич но се окон ча ва на Ше стом са стан ку на 
вр ху не свр ста них (Six ta Cum bre de Non-al li ne a dos), 1979 у Ха ва ни. 
Фи дел Ка стро по ста је за ме ник оста ре лог и обо ле лог Мар ша ла Ти-
та. Ка стро ја сно ка же Ти ту, пред ску пом, да је по ли ти ка исте дис-
тан це пре ма бло ко ви ма, про шлост. То је не што што је за си гур но 
за бо ле ло Мар ша ла на кра ју жи во та.27)

Ка да су Со вје ти упа ли у не свр ста ни Ав га ни стан, де цем бра 
1979, Ти то од ла зи убол ни цу, где му је ам пу ти ра на но га и за ко ван је 
за кре вет уми ру ћег. Фи дел Ка стро во ди ин тен зив ну ак ци ју убе ђи-
ва ња По кре та не свр ста них да се при бли жи Со вјет ском Са ве зу, по-
во дом очи те агре си је. За хва љу ју ћи Ин ди ји, ко ја је та ко ђе осни вач 
По кре та, ова агре си ја не про ла зи ка ко ју је Ка стро за ми слио. 

По сле смр ти Мар ша ла Ти та, Ју го сла ви ја у пот пу но сти гу би 
сво ју по зи ци ју у По кре ту не свр ста них Де ве де се тих го ди на про-
шлог сто ле ћа. По ме ни мо и да је ру мун ски пред сед ник Ни ко лае Ча-
у ше ску та ко ђе имао аспи ра ци је да за ме ни Ти та, али без ика квог 
успе ха.  

ХНАТО,ЈУЖНИБОК,ПОЧЕТАК
КРАЈАЈУГОСЛАВИЈЕ

За НА ТО је Ју жни бок пе ри фе риј ски те а тар ко ји кон тро ли ше 
аме рич ка Ше ста фло та, на ме ње на опе ра ци ја ма у Ис точ ном Ме ди-
те ра ну. То је по др шка сре ди шту Евро пе и по др шка аме рич ке по-
ли ти ке Бли ском Ис то ку. Али, НА ТО Осам де се тих го ди на не зна 
пре ци зно сво је ду жно сти, као ни сво ју упо тре бу, у слу ча ју не ке 
про ме не ста тус квоа на Бал ка ну на ште ту евро - аме рич ких ин те-
ре са. Ита ли јан ски ад ми рал То ри зи (Tor ri si ) тра жи од сво је вла де, 
де цем бра 1980, упра во пре ци зно де фи ни са ње по ли тич ко - стра те-
гиј ских ци ље ва уМе ди те ра ну. А фран цу ски аутор Иво Па па ре ла 
(Pa pa rel la), пи ше 1987: “У ствар но сти, дис кур си, док три не и за у-
зи ма ње ста во ва по ка зу ју да За пад све у куп но не ма од го вор на ве ро-
ват ну хи по те зу у ко јој би се Ју го сла ви ја и Ал ба ни ја ре ин те гри са ле 
у сво ју при род ну по ро ди цу. У 1976, Кар тер је из ра зио аме рич ку 
не за ин те ре со ва ност  за Ју го сла ви ју. Да нас је аме рич ка ад ми ни-
стра ци ја жи во за ин те ре со ва на за Бал кан и Ју го сла ви ју, али из гле-
да да не схва та уну тар ње ју го сло вен ске про бле ме, и на да се да их 
раз ре ши по кри ва њем ма сом евро - кре ди та.“28)

27)  Видети:Mar ko Mi li vo je vić,„Yugo sla via’s Se cu rity Di lem mas and the West“,The Jo ur nal of 
Stra te gic Stu di es, Vol. 8, No. 3, Sep tem ber 1985. 

28)  У:Ivo Pa pa rel la, „Les Bal kans et la de fen se du flanc sud de l’OTAN,“De fen se Na ti o na le, 
1987, pp. 105 - 120. 
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Сје ди ње не Др жа ве су то ком де це ни ја би ле за одр жа ва ње је-
дин ства Ју го сла ви је. Оне су има ли до бре од но се са ти то и стич ким 
ру ко вод ством. Ела бо ри са ње док три не Ре ганпо чет ком Се дам де се-
тих зна чи агре сив ну ге о по ли тич ку док три ну, ко ја иде знат но да ље 
од Ке на но ве con ta in mentдок три не. Она за пра во по зи ва на гло бал-
ни иле гал ни рат про тив ко му ни зма, ко ри сти све еле мен те др жа ве 
мо ћи за на пад на Со вјет ски Са вез и ње го ве иде о ло шке са ве зни ке, 
ка ко би из вр ши ла „мак си мал ни при ти сак“. И на кра ју се тај ко му-
ни стич ки ре жим, ис цр пљен и рас та кан уну тра шњом кри зом, при-
ти скан са свих стра на, јед но став но об ру ша ва. 

Ју го сла ви ја је нај бли жа Евро пи, гле да но из пер спек ти ве еко-
ном ске и по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва. Она та ко ђе за Аме ри-
кан це пред ста вља не ми нов ну де ста би ли зу ју ћу тач ку Евро пе, но во 
стра те гиј ско бој но по ље у не ви дљи вом су ко бу Евро пе и Аме ри ке 
на кра ју 20. Сто ле ћа, про стор ко ји мо же да до ве де у опа сност, у од-
ре ђе ној кон сте ла ци ји до га ђа ја, све по стиг ну то у европ ским на по-
ри ма за ује ди ња ва ње, то ком де це ни ја. Ана ли ти ча ри Стејт де парт-
мен та, ЦИА и Пен та го на, су по себ но про у ча ва ли Евро пу и ње не 
сла бе тач ке, по себ но екс - ко му ни стич ке про сто ре, ко ји су при род-
но хр ли ли у за гр љај Евро пе Два на е сто ри це.

При ро да аме рич ке стра те ги је за Ју го сла ви ју  и на Бал ка ну 
под ра зу ме ва ди стинк ци ју из ме ђу стра те ги је и по ли ти ке. Ка ко пи-
ше Шон Гер ва си: „Стра те ги ја се са сто ји од се ри је ду го роч них ци-
ље ва ко ји се сма тра ју  као ма ње - ви ше ком па ти бил них јед них са 
дру ги ма, и на чи на да се сле де  ти ци ље ви. По ли ти ка је се ри ја ак ци-
ја во ђе них из да на у дан, или из не де ље у не де љу, у прет по ста вље-
ној пер спек ти ви да се ти ци ље ви оства ру ју.  Сје ди ње не Др жа ве и 
Не мач ка во ди ле су не до пу ште ни скри ве ни рат про тив Ју го сла ви је, 
то ком ви ше од јед не де це ни је“. 

Пр ви ко ји је схва тио да Аме ри кан ци пла ни ра ју да се по ја ве 
у бал кан ској зо ни, био је екс - ко му ни стич ки хр ват ски ле ген дар ни 
ли дер, пре жи ве ли из Гу ла га, и из уста шког конц-ло го ра Ја се нов-
ца, дис крет ни про те же Ватлка на по том, нај ве ћи бо рац за не за ви сну 
хр ват ску др жа ву ХХ сто ле ћа, док тор Ан те Ци ли га. У сво јој књи зи 
„Сам кроз Еуро пу у ра ту,“  штам па ној у Ри му још 1978, Ци ли га 
пи ше ову про роч ку ре че ни цу: „У Тре ћем свет ском ра ту, ако чо-
ве чан ство има не сре ћу да га до жи ви, Бо сна мо же да по ста не од-
лу чу ју ћа зна за из ла зак Ру са на Ме ди те ран, или Аме ри ка на ца на 
Ду нав, дру га Ко ре ја, и не што још ви ше“. 29)

29)  „Пла но ви НА ТО за ра за ра ње Ју го сла ви је по ти чу од пре 20-30 го ди на,“ из ја вио је по-
чет ком су ко ба у Ју го сла ви ји, Сло ве нац Пе тер Ко ва чич- Пе ри шин,  у „По ли ти ци,“ мар та 
1991.
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У Осам де се тим го ди на ма, глав ни улог ни је ви ше моћ, већ 
еко но ми ја. Сје ди ње не Др жа ве су упле те не у но ву „тр ку за ре сур-
си ма“ ши ром све та. Од то га за ви си њи хо ва бу ду ћа еко ном ска до-
бро бит. Пре ма Шо ну Гер ва си ју, ин ге ни о зном аме рич ком стра те гиј-
ском ана ли ти ча ру, аме рич ка по ли ти ка на Бал ка ну узи ма у об зир 
сле де ће оп ште ци ље ве:

1. Ство ри ти но ви бал кан ски по ре дак ин те гри сан са За па-
дом, или ба рем би ти са њим по ве зан;

2.  Обез бе ди ти се би ком пе ти тив ну по зи ци ју на Бал ка ну;
3. Ра ди ти у те сној са рад њи са Не мач ком на ре ор га ни зо ва њу 

Бал ка на;
4. То та ко ђе чи ни ти у уској ве зи са ислам ским др жа ва ма, а 

по себ но са Тур ском и Ал ба ни јом.30)

Ова ета па аме рич ке стра те ги је кра ја Осам де се тих им пли-
ци ра сла бље ње ју го сло вен ске др жа ве, еко ном ски и раз ли чи тим 
суб вер зив ним ак тив но сти ма. Та ква стра те ги ја оп сто ји од 1983 до 
1989, ка да се ге о стра те гиј ска рав но те жа екс трем но ре ме ти, уз по-
че так об ру ша ва ња ко му ни зма у Со вјет ском Са ве зу и у зе мља ма 
Ис то ка Евро пе.  Ове про ме не ути чу на по ли ти ку Ва шинг то на, ко ји 
ре е ва лу и ра сво је тра ди ци о нал но са ве зни штво са Ју го сла ви јом,  ко-
ја, опет, зна чај но гу би сво ју ге о стра те гиј ску ва жност.  

ZoranPetrovic-Pirocanac

LASTRATEGIEAMERICAINEDEL’ENCLAVEMENT
DANSL’EUROPEDUSUD–ESTAPRESLA

DEUXIEMEGUERREMONDIALE

Résumé
Dans cet es sai l’aute ur su it les ef forts  géostratégi qu es de plu si e-

urs décen ni es des Etats-Unis dans l’as su ran ce de le ur rôle-clé dans cet te 
région. De pu is la cri se de Tri e ste et de la Gu er re fro i de, par la péri o de 
de l’aide in ten si ve à l’ état de Ti to, me nacé par l’Union so viéti que, ju-
squ’aux années qu a tre-vingt, qu and com mençent les ac ti vités améri ca-
i nes po ur la de struc tion du so ci a i sme en Euro pe, les Etats-Unis éta i ent 
to u jo urs un pri me mo ver  sur l’espa ce de sud-est de l’Euro pe.

Aujo urd’hui to u jo urs el les in flu en cent de ma nière déci si ve les 
per spec ti ves géopo li ti qu es de la Ser bie et des pe tits pe u ples avo i si nant. 
30)  Видети:Sean Ger va si,L’evo lu tion de la stra te gie ame ri ca i ne en Yougo sla vie, 1983-1995. 

Син те за го во ра про фе со ра Гер ва си ја на Ко ло кви ју му „Yougo sla vie, Po li ti qu es, me di as,“ 
ор га ни зо ва ном на Сло бод ном уни вер зи те ту у Бри се лу, 23-25 мар та 1995.
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El les sont aus si le rpin ci pal co u pa ble po ur la de struc tion de la fédéra-
tion yougo sla ve.
Mots – clés:  ge stion glo ba le, Doc tri ne Re a gan, ar chi tec tu re sécu ri ta i re, 

démoc ra tie du marché, plu ra li sme démoc ra ti que, OTAN, res so ur-
ces na tu rel les, équ i li bre ge o stratégi que.
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 ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

АлександраМировић
Институтзаполитичкестудије,Београд

КРИЗАЛЕГИТИМНОСТИИПРЕСТАНАК
ПОЛИТИЧКЕОБЛИГАЦИЈЕ,ИЛИ
ПРАВОИДУЖНОСТГРАЂАНСКЕ

НЕПОСЛУШНОСТИ

Сажетак
У члан ку се ука зу је на нео п ход ност по сто ја ња стал ног и кон-

ти ну и ра ног про це са ле ги ти ми за ци је по ли тич ке вла сти, јер у јед-
ном де мо крат ском дру штву власт не мо же по чи ва ти на не ка квој 
apriori обез бе ђе ној и трај ној ле ги тим но сти, ни ти на тзв. ауто ле-
ги ти ми за ци ји. У су прот ном, при од су ству или за ка зи ва њу та квог 
ле ги ти ми за циј ског про це са, до ла зи до кри зе ле ги ти ми те та ко ја, у 
слу ча ју озбиљ ног де фи ци та овог свој ства вла сти, мо же про из ве сти 
си ту а ци ју у ко јој не са мо да је мо гућ пре ста нак ва же ња по ли тич-
ке обли га ци је гра ђа на на по слу шност, већ је не по слу шност он да и 
њи хо ва гра ђан ска ду жност. Сход но то ме, на сто ји се ис пи та ти да ли 
је мо гу ће пре ци зно утвр ди ти на ко јој тач ки или на ком свом сте пе-
ну кри за ле ги тим но сти  из и ску је пре ста нак ове по ли тич ке обли га-
ци је, и ко је су то обла сти ко је ула зе у ле ги ти ми за циј ски основ и ко-
је, сто га, мо ра ју би ти пред мет кри тич ке ана ли зе при ли ком сва ког 
те сти ра ња ле ги ти ми те та не ке кон крет не по ли тич ке вла сти.
Кључ не ре чи: по ли тич ка власт, кри за ле ги тим но сти, по ли тич ка обли-

га ци ја, гра ђан ска не по слу шност, при род но пра во, по зи-
тив но пра во, „за кон ско не пра во”, „над за кон ско пра во”, 
људ ска пра ва, „по зи ти ви ра но при род но пра во”, ле ги ти-
ми за циј ски основ, де мо крат ска устав на др жа ва.
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Пи та њале ги тим но сти по ли тич ке вла сти и по ли тич ке обли-
га ци је гра ђа на на по слу шност ме ђу соб но су те сно по ве за на, јер су 
то две стра не та ко ре ћи истог про бле ма. Ка ко В. Ста нов чић ка же: 
„Про блем ле ги тим но сти је у ства ри са мо на дру ги на чин по ста-
вље но пи та ње осно ва или прин ци па по ли тич ке обли га ци је гра-
ђа на”.1) Та ко ђе, не по сред но ве за но за ову про бле ма ти ку је и пи-
та ње гра ђан ске не по слу шно сти, ко ја под ра зу ме ва од ре ђен од нос 
гра ђа на пре ма вла сти и ње ним не ле ги тим ним од лу ка ма, из ра жен 
у њи хо вом не при хва та њу и од ба ци ва њу или, пак, кр ше њу истих. 
Због то га, ана ли за гра ђан ске не по слу шно сти зах те ва и ис пи ти ва ње 
прин ци па ле ги тим но сти вла сти, као и утвр ђи ва ње осно ва и ка рак-
те ра по ли тич ке оба ве зе на по слу шност.

Kроз исто ри ју по ли тич ке те о ри је и прак се из на ла же ни су ве-
о ма раз ли чи ти прин ци пи и ко ри шће на су ра зна сред ства у ци љу 
ра ци о на ли за ци је по ли тич ке вла сти и оправ да ња оба ве зе гра ђа на да 
јој се по ко ра ва ју. Но, на са вре ме не те о ри је по ли тич ке обли га ци је 
и ле ги тим но сти, као и с њи ма по ве за не те о ри је гра ђан ске не по-
слу шно сти, пре су дан ути цај има ле су иде је дру штве но-уго вор не 
те о ри је: о огра ни че ној вла ди фор ми ра ној по при стан ку и са са гла-
сно шћу гра ђа на, о дво стра но сти, ква ли фи ко ва но сти и ре ла тив но-
сти по ли тич ке обли га ци је, као и о по сто ја њу из ве сних нео ту ђи вих 
при род них пра ва чо ве ка; а што је све за јед но во ди ло по сту ли ра-
њу уза јам не за ви сно сти и обо стра них оба ве за вла сти и гра ђа на. С 
тим што се по овим „са вре ме ним уго вор ним те о ри ја ма, дру штво и 
власт стал но пре и спи ту ју и дру штве не од лу ке до но се пу тем пре го-
ва ра ња и спо ра зу ми ма, та ко да дру штве ни уго вор ви ше ни је са мо 
хи по те за, већ сред ство вла да ња ко је се не пре кид но при ме њу је”.2) 

Тен ден ци ја ко ја је ду го до ми ни ра ла по ли тич ком те о ри јом, а 
до брим де лом је још увек при сут на, је сте на сто ја ње да се тај при-
ста нак и са гла сност гра ђа на ту ма че као по др шка ко ју они да ју по ли-
тич ким вла сти ма, па се он да ле ги тим ност вла сти сво ди на ве ро ва-
ње (убе ђе ност) ве ћи не при пад ни ка дру штва у ње ну ис прав ност, на 
осно ву че га је они и при хва та ју, уз спрем ност да јој ис ка зу ју по слу-
шност. То је по сле дич но во ди ло сна жном раз во ју јав но-мнењ ских 
ис тра жи ва ња, ко јим се упра во те жи да се утвр ди и из ме ри по др шка 
ко ју код гра ђа на има ју по је ди не по ли тич ке оп ци је. Ве ли ки ути цај 
на ши ро ко при хва та ње ова квог ста но ви шта из вр шио је Карл Фри-

1)               Војислав Становчи ћ, „Пробл еми лег ит имност и по литичк е  власт и ”, Глас, CCCLXVI, 
књига 26,  САНУ , Одељ ење друш тве ни х наука,  Беогр ад ,  1992, ст р. 49 .  

2) „Дру шт ве ни уг ово р” , одредн ица  у:Бо шк о М ијато ви ћ,  Ил ија Вуј ачи ћ, Тан асије Мар-
инковић,  Појмовниклибералнедемократије,  Службени гласник, Центар за ли берално-
де мо кра тске ст уд ије, Београ д,  20 08, с тр . 50.
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дрих (Carl J. Fri e drich), ко ји је у ма сов ној по др шци гра ђа на ви део 
ис кљу чив основ ле ги тим но сти вла сти.3) Ме ђу тим, та кав кон цепт 
ле ги тим но сти, за сно ван са мо на ма сов ној по др шци, пре у зак је и не 
мо же обез бе ди ти основ за ва ља но те сти ра ње ле ги ти ми те та вла сти. 
Јер, иако је ве ћин ска по др шка гра ђа на ве о ма зна чај на и чак ну жна, 
она ни је са мим тим и до во љан услов ле ги тим но сти не ке вла сти. 
О то ме све до че сви они слу ча је ви то та ли тар них ре жи ма XX ве ка 
ко ји, и по ред то га што су има ли ма сов ну по др шку гра ђа на, ни су 
има ли свој ство ле ги тим но сти. Осим то га, и де мо крат ска власт мо-
же, та ко ђе, у не ким слу ча је ви ма, по ста ти не ле ги тим на. Пу тем до-
би ја ња по др шке гра ђа на на фер и сло бод ним из бо ри ма, сва ка ко да 
се обез бе ђу је на чел на ле ги тим ност вла сти у јед ном де мо крат ском 
дру штву. Но, то не зна чи да је сва ка власт ко ја је фор ми ра на на 
ле га лан на чин и ко ја функ ци о ни ше у скла ду с прин ци пом ле гал но-
сти, увек и по прин ци пу ауто ма ти зма ле ги тим на. Не мо же јед ном 
дат при ста нак гра ђа на, при ли ком фор ми ра ња вла сти, зна чи ти не-
ка кву apriori да ту трај ну ле ги ти ми за ци ју. Дру гим ре чи ма, „основ 
вла сти се у ди на ми ци дру штве ног раз вит ка мо ра не пре ста но об на-
вља ти и по твр ђи ва ти у ра ду и одговорностипред став ни ка. Власт 
ни је са мо ре зул тат ауто ри за ци је”.4)

Сто га се у са вре ме ној те о ри ји зах те ва ста лан и кон ти ну и ран 
про цес ле ги ти ми са ња по ли тич ке вла сти, јер уко ли ко би он за ка-
зао, то би зна чи ло кри зу ле ги тим но сти ко ја, у слу ча ју озбиљ ног 
ле ги ти ма циј ског де фи ци та, мо же про из ве сти си ту а ци ју у ко јој не 
са мо да је мо гућ пре ста нак ва же ња по ли тич ке обли га ци је гра ђа-
на на по слу шност, већ је не по слу шност он да и њи хо ва гра ђан ска 
ду жност. То про из ла зи оту да што по ли тич ка оба ве за гра ђа на пре-
ма не кој вла сти мо ра би ти сра змер на сте пе ну ње не ле ги тим но сти. 
Та ко да „ако не кој вла сти мањ ка то свој ство, она се мо жда и мо же 
ду го одр жа ва ти, али ако се она не про ме ни, пре или ка сни је до-
ла зи до то га да та кву власт пре ста ну слу ша ти, тј. по ко ра ва ти јој 
се они ко ји ма вла да”.5) По ред то га, по ла зе ћи од ста ва да је ле ги-

3) Кар л  Фридрих је  легитимно ст одредио к ао  „ чињенично пи та ње  да л и  већина оних  ко ји  
под јед ну в ласт п отп адају за ту влад а вину верује да је зас нова на на исп равном наслову” 
(Carl J. Friedrich, ManandHisGovernment,  Mac Graw,  N ew  Yo rk, 19 63 , с тр. 23 2-46; према: 
В. Становчић, „ Про блеми легит имност и поли тичке в ла сти”, op.cit., стр. 5 8) . Касније ће 
и м ног и  други,  попут  Ли пс ет а (S.  M . L ip set) и Исто на (E as to n) , прихвати ти ова кву фо-
рмулаци ју  л егитимно ст и и у  св оје деф иниц ије тог п ојм а у нети еле мент вер ова ња  и убе-
ђе ња  грађана  у  исправност  и целисхо дност  вл ас ти  и по ст оје ћи х полити чких  уст анова. 
 З бог тога  ће овакве  дефини ције ле гитимнос ти  и  бити наз ване „ Friedrichlike”.  

4) Милан Мат ић,  Човекиполитика, у :  Милан  М атић, Одабранадела, књ.  IV ,  Инстит ут за 
 по литичке  сту дије, Бео гра д, 20 07 , с тр . 51.

5)  Нав едено  према: Војислав Становчић, „Проблеми легитимности п оли тичке власти ”,  op.
cit.,  с тр. 4 6. 
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тим ност, као јед на од кључ них ка те го ри ја по ли тич ке на у ке, нор-
ма тив ног ка рак те ра, ин си сти ра се на то ме да се ње но ис пи ти ва ње 
не мо же огра ни чи ти са мо на ана ли зу по др шке ко ју власт ужи ва у 
дру штву, од но сно ана ли зу да тих осно ва и на чи на функ ци о ни са ња 
вла сти (ле гал но сти ње ног фор ми ра ња и функ ци о ни са ња), већ да се 
мо ра спро ве сти мно го ши ре кри тич ко те сти ра ње ко је би укљу чи ло 
не са мо оно што је „да то”, не го и оно што је „за да то”; а то зна чи и 
оне „усло ве ко је јед на власт ‛треба’ да ис пу ни да би се мо гла при-
хва ти ти као ле ги тим на”.6) Та кво схва та ње је уоб ли че но као по сле-
ди ца раз во ја гра ђан ске са мо све сти или ти њи хо ве кри тич ке све сти 
о при ро ди по ли тич ке обли га ци је и осно ва ма ле ги тим но сти вла сти, 
а чи ме је „по ме ре на гра ни ца из ме ђу ‛пра ва’ моћ ни ка и ду жно сти 
по да ни ка”.7) Иако је пи та ње ле ги тим но сти вла сти ве о ма ста ро пи-
та ње, у сми слу да су се при ба вља њем ле ги тим но сти, из на ла же њем 
и фор му ли са њем ње них осно ва и прин ци па, ба ви ли по ли тич ки 
те о ре ти ча ри и прак ти ча ри, али и дру ги, од нај ста ри јих вре ме на; 
та ко ђе, иако је то ком исто ри је кри за ле ги тим но сти вла сти би ла 
мал те не хро нич на по ја ва, тек је, с раз во јем са вре ме не де мо крат ске 
те о ри је и прак се, мо дер но дру штво с ли бе рал но-пред став нич ким 
си сте мом од го вор не вла сти, ко ји зах те ва не пу ку па сив ну по слу-
шност, већ при ста нак гра ђа на и њи хо ву по ли тич ку пар ти ци па ци ју, 
по ста ло све сно ове кри зе и ње них по сле ди ца, као и по тре бе ње ног 
пре ва зи ла же ња на на чин ко ји не ће угро зи ти де мо крат ске те ко ви не 
ци ви ли за циј ског раз вит ка.

Они ра зни прин ци пи ко ји су то ком исто ри је ко ри шће ни за 
по тре бе ле ги ти ми за ци је вла сти, про из ла зи ли су из од ре ђе них ле-
ги ти ми за циј ских сред ста ва ко ја су у том сми слу би ла ве о ма функ-
ци о нал на, а ко ја се, по ми шље њу В. Ста нов чи ћа, мо гу све сти на 
три раз ли чи те вр сте: пра во, ре ли ги ју и раз ли чи те по ли тич ке и 
иде о ло шке фор му ле8). Ма да ни јед но од ових сред ста ва „ра ци о-

6)   Ibid.,  ст р.  43.

7) В . Станов чић, „О  основ ама  и  карактеру поли т ичке облигације грађана”,  АналиПравног
факултета,  бр.  1-4, Бе о гр ад, 200 1,  стр. 4.

8)  Ст ан овчић  ко ристи  израз  „ по ли ти чке  и идеоло шке формул е” за  озн ачавање   по себне  
врсте л егити ми зац ијског  с редства у см ислу Моск иног ( Ga eta no Mosc a)  појма полит-
ичке форм уле,  а  то  значи  „у смис лу пол итичк е  платфор ме у име  ко је се  ј една  по ли ти чка 
клас а обра ћа  онима к оји ма управља и оче ку је њихов о  покорава ње ” ( према :  Војис ла в 
Стано вчић,  Властислобода, Удружење  за полити чке на уке ,  Чигоја штам па ,  Београд , 
20 03, ст р.  3 34). М оска ј е желео нагласити  д а  у раз вијеним др уштви ма  в ладајуће кла се 
 своју  в ла ст не опра вдава ју  с ам о на о сн ов у чињениц е  да  је факт ички  по се ду ју ,  већ те-
же  из налаже њу  сложенијег  и  потп ун иј ег осн ов а легити ми зације. П ол итичк е  фо рм ул е,  
као с купови  одређе ни х и сказа и   ст ав ова у функциј и легит им изације  вл ас ти ,  по ред по-
литичких и де оло гија у  уж ем см ис лу ( којима  је  легити м иза ци ја влас ти тј.  п ол ит ичког 
с истема  непосредна функција),  о бу хватај у и п ојам и деоло ги је  у шире м  с мислу,  о дн .  сва 
она разл ич ит а  уч ењ а  која имај у  полит ич ко- идеолош ку  к он отац ију.   
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на ли за ци је” вла сти ни је до да нас из гу би ло сво ју ле ги ти ма циј ску 
уло гу, не ки ма од њих се при да је ве ћи или ма њи зна чај или је, као 
у слу ча ју ре ли ги је, њи хо ва упо тре ба у те свр хе из о би ча је на и фор-
мал но оне мо гу ће на, већ у за ви сно сти од од ре ђе не сре ди не, ње не 
кул ту ре и тра ди ци је, као и вр сте та мо шњег ре жи ма и об ли ка по ли-
тич ког си сте ма. Та ко, на при мер, док у раз ви је ним де мо крат ским 
дру штви ма, са се ку ла ри зо ва ним др жа ва ма, ре ли ги ја ви ше не мо же, 
или ма кар не би тре ба ло, да фи гу ри ра као сред ство ле ги ти ми за ци је 
вла сти, у оним где су вер ски за ко ни ин кор по ри ра ни у по зи тив но 
др жав но пра во, од но сно где се ово пра во те ме љи на вер ским про-
пи си ма (као у слу ча ју тзв. ше ри ја та), и где не по сто ји раз дво је ност 
цр кве и др жа ве, а по себ но где је на де лу фор ма ли зо ван вер ски фун-
да мен та ли зам, овом сред ству ле ги ти ми за ци је се још увек при да је 
пре су дан зна чај. Та ко ђе, сва ко од ових сред ста ва ле ги ти ми за ци је 
не ис кљу чу је исто вре ме но ко ри шће ње и дру гих та квих сред ста-
ва, јер су она у ства ри ком пле мен тар на, а по што по је ди нач но мо гу 
би ти не до вољ на, обич но се ме ђу соб но и ком би ну ју. Та ква сред-
ства мо гу би ти упо тре бље на за по тре бе ле ги ти ми за ци је вла сти 
ка ко од стра не по ли тич ких иде о ло га, док три на ра, те о ре ти ча ра, па 
и оних ко ји пре тен ду ју да бу ду на уч ни по сле ни ци, и дру гих дру-
штве них ак те ра (ко ји углав ном ле ги ти ми за ци ји те же ка ко би се, 
утвр ђи ва њем осно ва вла сти, обез бе ди ло оп ште до бро и по ми ри ли 
су прот ста вље ни ин те ре си и зах те ви, као и раз ли чи та оче ки ва ња), 
та ко и од стра не са мих прак ти ка на та по ли ти ке, тј. пред став ни ка 
вла сти (ко ји про це сом ле ги ти ми за ци је же ле да при до би ју по др-
шку гра ђа на и обез бе де њи хо ву по слу шност ка ко би учвр сти ли и 
олак ша ли свој по ло жај). Ка ко су, на и ме, услед ег зи стен ци јал них 
и пси хо ло шких раз ло га, ве о ма ду бо ки ко ре ни чо ве ко ве по тре бе за 
дру штве ном ор га ни за ци јом, а што зна чи и за но мич ним по рет ком 
са уре ђе ним од но си ма, ко ји под ра зу ме ва и ну жно по сто ја ње дру-
штве ног ауто ри те та, ле ги ти ми за ци ја по ли тич ке вла сти је оп ште-
дру штве на по тре ба. Због то га, она и је сте дво стра ни чин. Али, ка да 
са ми вла сто др шци кон стру и шу ле ги ти ма циј ски основ сво је вла сти 
и на ње му за сно ва но соп стве но об ја шње ња због че га им се гра ђа ни 
мо ра ју по ко ра ва ти, уз сво је вољ но на ме та ње не ке ле ги ти ми за циј-
ске про це ду ре, или пак ка да не ка по ли тич ка сна га, ко ја не мо ра 
би ти на вла сти, ну ди соп стве ну пред ста ву о сво јој уло зи за основ 
сво је ле ги тим но сти, та да је реч о тзв. ауто ле ги ти ми за ци ји.9) Ова 
вр ста јед но стра не ле ги ти ми за ци је, ме ђу тим, у свом крај њем ис-
хо ди шту, има ве о ма огра ни чен до мет: „Ви ше чи ни ла ца мо же ути-

9) А утолегитимизаци ја  се  обил ато к ор ист ил а у со ци јал истичк им државама , док ј е 
 ис товремен о тем а  ле ги тимности поли тич ке власти у стру чн им анализама ту била избег-
ав ана. 
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ца ти на то да и та ква ле ги ти ми за ци ја бу де при хва ће на, али чим 
се окол но сти про ме не по ста ви ће се пи та ње си гур ни јих или трај-
ни јих (ра ци о нал ни јих) те ме ља ле ги тим но сти. Ако се тој по тре би 
дру штва не удо во љи или се она чак и не при ме ти, он да то мо же 
би ти узрок кри зе ле ги тим но сти...”10) По сто ји још јед на спе ци фич-
на вр ста ле ги ти ми за ци је вла сти - тзв. не га тив на ле ги ти ми за ци ја. 
Овај ре ла тив но чест на чин оправ да ња и ра ци о на ли за ци је вла сти 
под ра зу ме ва ко ри шће ње не до ста та ка и омра же но сти ста ре вла сти 
у функ ци ји ле ги ти ми са ња но ве; а у ту свр ху ко ри сти се и син таг ма 
„ста ри ре жим” ко ја, по ред кри ти ке ста рог, им пли ци ра и апри ор ну 
ле ги ти ми за ци ју но вог ре жи ма. 

Не пре не бре га ва ју ћи ле ги ти ми за циј ски зна чај ни дру гих по-
ме ну тих сред ста ва, ов де ће мо по себ ну па жњу обра ти ти на пра во 
као је дан та кав ин стру мент, с об зи ром на то да је ис ку ство по ка-
за ло да оно, иако на пр ви по глед мо же из гле да ти не спор но и при-
хва тљи во као до во љан ле ги ти ма циј ски основ, кри је у се би из ве-
сне зам ке, бу ду ћи да мо же на је дан при лич но со фи сти ци ран на чин 
да про из ве де ви ше не го опа сне по сле ди це, у ви ду ле ги ти ми са ња 
ра зних не де мо крат ских и ан ти ли бе рал них од лу ка вла сти ко ја је у 
на че лу де мо крат ска, али исто та ко и у ви ду ле ги ти ми са ња не ког 
ауто ри тар ног, па чак и то та ли тар ног ре жи ма. За ову по то њу мо-
гућ ност до вољ но упо зо ра ва ју ћи је слу чај до ла ска Хи тле ра и ње го-
ве на ци о нал со ци ја ли стич ке пар ти је на власт, у скла ду са пра вом и 
ле гал ном про це ду ром, тј. Уста вом та да шње Вај мар ске Ре пу бли ке.

Пра во, као скуп уна пред и сви ма по зна тих оп штих пра ви ла 
ко ја на ре ла тив но ра ци о на лан на чин ре гу ли шу од но се и су ко бе у 
дру штву, ус по ста вља ле гал ност као „са гла сност ни жих нор ми са 
ви шим и уса гла ше ност по на ша ња са та квим пра ви ли ма”.11) По ред 
то га, пра во мо же, под од ре ђе ним усло ви ма, обез бе ди ти и ле ги тим-
ност вла сти и ње них од лу ка, и то је тзв. ле ги ти ми тет кроз про це-
ду ру (Ј. Ха бер мас /Jürgen Ha ber mas/). Но, под вла чи мо да су за то 
по треб ни по себ ни усло ви ко је об ли ку ју од ре ђе ни чи ни о ци: пр во, 
то је мо гу ће уко ли ко се кон сти ту и са ње и функ ци о ни са ње вла сти и 
ње не од лу ке за сни ва ју на прав ним пра ви ли ма ко ја су вре ме ном по-
ста ла тра ди ци ја (као што је слу чај, на при мер, са ви ше од две сто-
ти на го ди на ста рим аме рич ким уста вом); али и то за ви си од дру-
гог и кључ ног чи ни о ца, а то је ква ли тет и ра ци о нал ност пра ва, то 
јест це ло куп ног прав ног си сте ма. То зна чи да би пра во мо гло би ти 
основ ле ги тим но сти вла сти је ди но ако по сто ји прет ход на ле ги тим-

10)    В. Становчић , Власт и слобода,  op. cit. , ст р. 328; такође, видети и цео одељак: 
„Легитимизација је  двостран и  чин”, у:Ibid., стр. 327- 34 .

11) Ibid. , стр. 332.
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ност са мог пра ва. Дру гим ре чи ма, нео п ход на је, ка ко је то на звао 
Деј вид Дај зен ха ус (Da vid Dyzen ha us), „ле ги тим ност ле га ли те та” 
(legitimacyoflegality)12) као conditiosinequanonправ не ле ги ти ми-
за ци је по ли тич ке вла сти. 

Про блем је, ме ђу тим, у то ме што се овај кључ ни фак тор ле-
ги ти ми за ци је пу тем пра ва че сто мар ги на ли зу је, па се ле ги ти ми-
тет сво ди са мо на ле гал ност као та кву; у сми слу да се не што што 
се сма тра ле гал ним, да кле, са гла сним са за ко ном тј. не ким прав-
ним из во ром, ауто мат ски про гла ша ва и ле ги тим ним, без об зи ра на 
вред но сти-ци ље ве и свој ства тог прав ног из во ра или уоп ште да тог 
прав ног си сте ма. Али, то ни ка ко не мо же би ти ле ги ти ми тет у пра-
вом или пот пу ном сми слу. За ко ни тост вла сти и ње них од лу ка је сте 
ну жан услов њи хо ве ле ги тим но сти, али она не мо же ни ка ко би ти 
је ди ни и до во љан услов, ка ко се то же ли на мет ну ти кроз не ка, на 
жа лост, ши ро ко при хва ће на ми шље ња, па и са му прак су ко ју у том 
сми слу об ли ку ју пре све га прав ни ци, као прав ни прак ти ча ри, за 
ко је је ка рак те ри сти чан фор ма ли стич ки и прав но-по зи ти ви стич ки 
на чин ми шље ња, на су прот прав ним и по ли тич ким те о ре ти ча ри ма 
ко ји се углав ном не за до во ља ва ју са мом ле га ли стич ком фор мом, 
не го ис ти чу и зах те ве ве за не за са др жај пра ва. 

Но, и ме ђу прав ним и по ли тич ким, од но сно дру штве ним те-
о ри ја ма уоп ште има и оних ко је при па да ју та квом прав ном дог-
ма ти зму и по зи ти ви зму, а ко је су при том и да нас вр ло ути цај не. 
Та ква је, на при мер,  Ве бе ро ва (Max We ber) те о ри ја ле ги тим них об-
ли ка вла сти, по ко јој је у раз ви је ним дру штви ма пра во, схва ће но у 
фор ма ли стич ком сми слу (као за кон), нај ва жни ји и до во љан основ 
ле ги тим но сти вла сти; при че му се та ква „за ко ни та власт“ тре ти ра 
као са мо је дан од об ли ка, тј. иде ал-ти по ва ле ги тим не вла сти. Про-
блем ко ји ту на ста је, а ко ји Ве бер очи глед но не ува жа ва, је сте тај 
што та ква власт, за сно ва на на за ко ну, иако од го ва ра кон цеп ту прав-
не др жа ве, не мо ра ну жно да под ра зу ме ва и вла да ви ну пра ва.13) 

12) David Dy ze nha us ,  “Th e legitimacy of legality”, ArchivfürRechtsundSozialphilosophie,  год. 
82, б р .  3, 199 6, ст р.  324- 60.  

13) П озн ата је  дис тинкциј а кој а  се у теорији  прави и змеђу из ворно  не ма чк ог концепта правне  
д рж аве  (Rechtsstaat), ко ји се дуго  к аракте рисао  он им ужим,  фо рмали сти чки м з начењем 
 у ч ијем ј е  ср едишту  појам  закона, и изворно англос аксонск ог  конце пта вл адавине  пр ава 
(ruleofthelaw); али се чес то пре ви ђа раз вој самог ко нц еп та пра вне државе. Он је у свом 
рано м облику, ка ко га  је  к онципира о Робе рт  ф он Мол (R. v on Mo hl )  који је, по  неким 
из вор има , у пр в ој  полови ни XIX  в. први упто ре био овај  појам н а сис те матско-т ео ријски 
начин (види: Един Шарчевић , „Појам пра вн е  државе “,  Гледишта, бр. 10-12, 1989, с тр. 
10; мада има и  друга чиј их мишљења , попут  оног да је Адам Миле р  /A. Müll er/ први 
у потре би о тај из ра з /види: Jean-François Kerveg an ,  „Х егел и  правн а  др жав а“, Гледишта,
op. cit., с тр . 27/ ), подра зу ме ва о  једну  ма терија лн у, а не фо рм алну, к онцепцију  која  је 
 индиви ду алну слободу уз им ал а као на јвишу  в ре дно ст пр ав но г  система. Такође, он а је 
ук љу чивала и друге ма терија лне категори ј е,  као ш то су правда, једнак ос т  и сл.  Но, нак он  
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Ис хо ди ште та квог ста ва мо же би ти то да се и не ки не де мо крат ски, 
па чак и зло чи нач ки си сте ми вла сти, ко ји се та ко ђе мо гу прав но 
ре гу ли са ти и за кон ски по кри ти, про гла се ле ги тим ним. Ме ђу тим, и 
по ред та квих опа сних им пли ка ци ја ко је но си ово раз два ја ње пра ва 
од прав де и мо ра ла и фор му ли са ње са др жин ски ис пра жње ног зах-
те ва за ле гал но шћу, по зи ти ви стич ки и кон струк ти ви стич ки на чин 
прав ног и по ли тич ког ми шље ња14) био је од ли ка зна чај ног бро ја те-
о ре ти ча ра, још од Хоб са (Tho mas Hob bes) и Бе ка ри је (C. Bec ca ria), 
а по себ но то ком XIX и с по чет ка XX ве ка, као код Бен та ма (Je remy 
Bent ham),  Џо на Ости на (John Austin) и Хан са Кел зе на (Hans Kel-
sen), али и ка сни је, на при мер, код Хар та (H. A. Hart).

Под ути ца јем Ости но вих по зи ти ви стич ких иде ја15), али и 
иде ја не ких дру гих те о ре ти ча ра фор ма ли стич ке ори јен та ци је, Кел-

т ог а,  већ у теор ији  Штала  (F. J. Stahl ), зап очи ње проце с форм ал изације овог конц еп та, 
кој и ће св ој з енит достићи у  вр еме Вај мара.  Чак ће с е разв ити и  је да н екс тр емни ви д  тог 
формално г пој ма , који је во ди о  даљем  с ужавању њего вог зн ач ења, од „пр ав не д ржаве”  
к ао „вла давине  закона” ка „пр ав но ј држа ви” као „ јуристичк ој држави ” (Jusitzstaat), одн 
.  „в ладави ни  с уд ства“. Та ко је к он цепт п ра вн е д ржаве прош ао  својевр сну ин волуцију 
 од  ј ед ног претежно ма те риј алног  к а форм ал ном појм у, ко ји је  подразу мев ао то д а су 
пол итичке  о длуке, з акони и  други а кт и само  у ф ормалн ом  см ислу правни  ( Лидија  Р. Ба-
ст а). Дан ас, међ утим, п ос тоји  тенден ција да се начело пра вне  д ржаве  с хвати  у  ши рем, 
м етаправном  см ислу, у  ко м с е о но при бл ижав а начелу  влада ви не прав а, тј. захт еву з а 
успо ст авља њем демократ ске  уставн е д ржаве ;  ст ога  је т о сада једа н и нтеграл ни, о дн . 
двос тр уки  формал но-матер иј алн и поја м ,  као резу лт ат  споја њ егово г по зитив н о- правно г 
и пол ити чког по имања . 

14)  Позитив но -пр авна к ом анд на те ори ја права  предста вљ а ј едну по себну  ( ау торитар ну) 
вари јан ту модерног  прав но г  и по литичк ог   ко нс труктиви зма, који је заснован на 
„ конструктивист ич ко м рацио нализ му“  (Хаје к  / F.  A . Ha yek/)  као  једно м од дв а  ра зличита 
правца мо дерно г  ра цион алист ич к ог  м ишљења.  Ха јек упозор ава д а је ов ај  конст руктив-
истички р ац ионал из ам, з аснова н  н а  ку лту чистог ра зума, је да н сир ов   и  на јекстремнији  
о блик рац ио на ли зма (Ф .  А.  Хајек,  „О бл ици ра ц ио нализм а “, у: Студијеизфилозофије,
политике и економије, Paideia , Беогр ад, 2 00 2,  стр.  31; 33 ).  Ка рактеристика  политич-
ког и  правно г констр уктив из ма  јесте  настојањ е д а се  др у штв о уреди  према „умним “ 
 кон стр укција ма, кој е  се смат рају ра ци он алним об р ас цем,  а пре тп остављају у на пр-
ед за дате,  све сно  разр ађ ене  и све обухват не план ов е з а оств аривањ е  н ек е  екск лузивн е 
п олитичк е  ид еје. Д руги и  диф ерентан  на чин  рацион али ст ичког  м ишљења и о дно шења 
пре ма друштвен им и политичк им  п робл емима  на з ив а  се „крити чким“ (Попер  / K. Po-
pp er/) или  „е мпиристичким  рационализм ом“  (Хаје к га  је раније  н аз ив ао и „н аивним“ ).  
У осно ви  ов ог  присту па стоји  теза о ограниче ности људ ског  разума и погрешив ос ти  
људско г  зна ња, т е се на п раво и правни  систем ,  ка о и  н а  политику  и поли ти чк и  систем,  
г леда к ао  н а  стално е кспериме нтисање с а  разни м покушајим а  и  њиховим  од бацивање м 
у кори ст  идеја  и  уст анова к ој е су се  п ока зале ус пе шнијим и  које су  резул та т релат-
ив но  спонт а но г еволу ти вног ра зво ја (о  то ме  у: Илија В уј ачић, Политичка теорија:
Студије, портрети,расрпаве, ФПН, Ч иг оја  штам п а,  Београд, 2002, гл. II:  „Модерн и 
 рац ионали з ам  и  полити чк а тео ри ја“ , стр.  23 -168; и о дељци :  „П олит ичке иде ол ог и је  и 
м одели  политичког мишљења“, „Конструктивистички и  еволу ционистички  п ри сту п“, 
с т р.  255-2 74). 

15)  О ст ин  је у  XIX век у раз ви о тз в.  им перативну т ео риј у прав а,  засту па јући  шк ол у  правне  
јуриспру де нције,  а структурални е лемент и њ ег ов е дефинициј е прав а  су:  сувер ен  (чија  
је власт  пр авно неог раничена) као  тв ор ац пози тивног за кона, закон  к ао заповест,  пр ав о 
као с куп з ап ове ст и, дужн ост, дел ик т и санк циј е; док с е питањи ма осно ва  легитимн-
ости  вл ас ти  и мотива за послуш нос т није ни бавио. Видети: „Пра вн и  по зитиви зам: Џ он 
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зен, ко ји је ина че био ли бе рал не по ли тич ке ори јен та ци је, уте ме-
љио је сво ју „чи сту“ те о ри ју пра ва (тј. „на уч ну” прав ну те о ри ју). 
Он је сма трао да у прав ној те о ри ји не ма ме ста при род но-прав ним 
иде ја ма ко је су за ње га би ле са мо за блу де. Сто га је то ње го во „чи-
сто пра во“, очи шће но од ова квих при род но-прав них за блу да, би ло 
све де но на онај уски по јам ле гал но сти; а то је зна чи ло схва та ње 
прав ног си сте ма са мо као хи је рар хи је прав них нор ми са ус кла ђе-
но шћу оних ни жих с ви ши ма, док нај ви ша устав на („основ на“) 
нор ма не под ле же том кри те ри ју му ис пи ти ва ња. И код Кел зе на је, 
та ко ђе, при ну да би тан еле мент де фи ни ци је пра ва; чак, по ње му, 
та спе ци фич на тех ни ка оства ри ва ња прав не нор ме, тј. за по ве сти, 
је сте су шти на та ко схва ће ног прав ног по рет ка и др жа ве. Та квим 
прав но-по зи ти ви стич ким ста вом Кел зен је, као и мно ги дру ги при-
пад ни ци те шко ле, на сто јао да обез бе ди вред но сну не у трал ност 
прав ног си сте ма и др жа ве. Но, то је за вр ши ло у та квом вред но-
сном ре ла ти ви зму по ко ме, ка ко је он у сво јој ра ни јој фа зи ис та-
као, не ма раз ли ке из ме ђу де мо кра ти је и де спо ти је, по што су обе 
на вод но прав ни по ре ци.16) У скла ду с тим је и ње го во ста но ви ште 
да са мо во ља де спот ске вла сти не зна чи ни шта дру го до прав ну мо-
гућ ност ауто кра те да, по сво јој во љи и без огра ни че ња, до но си, 
ме ња и уки да оп ште или по себ не прав не нор ме; те он да и не чу ди 
ње го во при зна ва ње сва ке су ве ре не (др жав не) во ље у фор ми за ко на 
за пра во. Он ће ти ме, ка ко је оце нио Да ни ло Ба ста, ра зо ри ти прав-
ду као кључ ну ка те го ри ју прав не фи ло зо фи је и те о ри је.17)

Лео Штра ус (Leo Stra uss) је, са при род но-прав не по зи ци је, 
же сто ко кри ти ко вао та кав вред но сни ре ла ти ви зам, по ко ме су све 
вред но сти истог ран га, као и од ба ци ва ње при род ног пра ва ра ди 
на вод ног раз ли ко ва ња „чи ње ни ца“ од „вред но сти“, ис ти чу ћи да то 
во ди ни хи ли зму као „вред но сном из јед на ча ва њу уз ви ше но сти и 
ни ско сти“.18) Упра во су на ра чун Кел зе но ве „на уч не” те о ри је пра ва 
упу ће не чу ве не Штра у со ве ре чи, за о де ну те у ге не рал ну кри ти ку 
са вре ме не дру штве не на у ке: „На ша дру штве на на у ка мо же да нас 
упу ти, му дро или раз бо ри то, на ме то де ко ји ма мо же мо да до ђе-
мо до ма ког ци ља... за то што је не спо соб на да нам по мог не да 

 Ос ти н“ ; интернет: ww w.ius.b g. ac .y u/prof/materi jali/da jg or/jus naturaliz am%20i%20prav-
ni%20p oz it i v izam.p pt .

16)  Такве ставове Келзен је  и знео у с во м раду  Allgemeiene Staatslehre  (1925) , али их је  
избаци о у његов ој  прошир ен ој верз ији, објављеној по сле II св етског   ра та под  наслов ом  
GeneralTheoryofLawandState( в . Општатеоријаправаидржаве, Архив з а правне и 
друшт вене наук е,  Б еоград ,  1951) . 

17) Виде ти :  Ханс  Ке лз ен, Штајеправда, са  поговоро м  Данила Басте: „К ел зеново  разарање  
п равде“, „ Филип  Виш њић“, Б еоград,  1998. 

18)  Љ уб омир Та ди ћ, „Развитак и  криза пр иро дног п рава у де лу  Lea Straussa “ , поговор у: 
Leo Strauss, Природноправоиисторија,ПΛАТΩ,  Б еоград, 1997, стр. 240. 
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на пра ви мо раз ли ку из ме ђу за ко ни тих и не за ко ни тих, пра вед них и 
не пра вед них ци ље ва. Та ква на у ка је сред ство, и ни шта ви ше но 
сред ство. Ство ре на је да бу де слу шки ња би ло ко је си ле или би-
ло ког ин те ре са...“, јер „пру жи ће са вет са под јед на ком го то во шћу 
и ти ра ни ма и сло бод ним љу ди ма.”19) Ова ко оштар став Штра ус је 
из нео по што је ис ку ство већ би ло по ка за ло да је при бе га ва ње прав-
ном по зи ти ви зму ра ди вред но сне не у трал но сти и из бе га ва ња иде-
о ло шких зло у по тре ба пра ва, би ло не са мо не у спе шно, не го да је 
има ло кон тра-ефе кат, јер је упра во та кво ста но ви ште да ло пот по ру 
ауто ри тар ним, па и оним то та ли тар ним ре жи ми ма, по пут на ци о-
нал со ци ја ли стич ког и ста љи ни стич ког.20) 

Че сто се ис ти че да прав но-по зи ти ви стич ке те о ри је и њи хов 
„ба хат став пре ма пра ву као пу ком ин стру мен ту у ру ка ма по ли тич-
ке (са мо)во ље“21), има ју ко ре не у Хоб со вој те о ри ји су ве ре ни те та 
ко ја раз два ја мо рал од пра ва, фор му ли шу ћи као основ оба ве зно-
сти по зи тив ног пра ва не ње гов мо рал ни, већ при нуд ни ка рак тер. 
За Хоб са је, на и ме, за кон са мо из раз су ве ре не по ли тич ке во ље иза 
ко је сто ји до вољ на си ла, тј. моћ, ко ја мо же да обез бе ди ње но спро-
во ђе ње упр кос от по ру, и он је као та кав је ди но ме ри ло до брих и 
рђа вих рад њи. Иду ћи том ли ни јом и сво де ћи це ло куп но пра во са-
мо на оно ко је ва жи и ко је се спро во ди, а ко је про гла ша ва ју ор га ни 
др жав не вла сти, уз ње го во ис кљу чи во ин стру мен тал но од ре ђе ње 
као сред ства по ли тич ке во ље и тре ти ра ње др жав не при ну де као 
ње го вог бит ног еле мен та, прав ни по зи ти ви зам је ис кљу чио сва ки 
ме та прав ни основ (вред но сни, етич ки, при род но-прав ни, по ли тич-
ко-фи ло зоф ски или прав но-фи ло зоф ски) пра ва и прав ног си сте ма, 
чи ме су ис кљу че ни и сви ван прав ни кри те ри ју ми за њи хо во ис пи-
ти ва ње и кри ти ку. Ис пи ти ва ње по зи тив ног пра ва се ту сво ди са мо 
на ис пи ти ва ње ње го ве ефи ка сно сти. Ме ђу тим, кри те ри јум ефи ка-
сно сти не мо же би ти сам по се би и кри те ри јум ле ги тим но сти, јер 
ефи ка сност у спро во ђе њу за ко на мо же би ти са мо ре зул тат др жав-
не при ну де, а не и ње го ве при хва ће но сти као ле ги тим ног пра ва. 
Та ко ђе, по сто је и она пра ва, као што су основ на пра ва чо ве ка, ко ја 
су увек ле ги тим на, чак и ако не ма њи хо вог ефи ка сног оства ри ва-
ња. С дру ге стра не, не е фи ка сност у спро во ђе њу пра ва мо же зна чи-
ти и да се оно не при хва та, те као је дан вид ано ми је, то мо же би ти 

19)  L eo Strau ss , Природноправоиисторија,op.cit.,с тр. 11.   

20) Више  о  кри ти ци повлачења  у п равни пози тивиз ам  п од  видом  ид ео ло шке неутрал но сти 
у:   В.  Ст ановчић,   „Пр ав ни  п озити ви за м,  релати ви за м  и  ‘вредносн и неу трализам’: Поис-
т овећивање легалит ет а  и леги тимитет а“, Правниживот, б р. 10 ,  Б еоград,  1 986. 

21) На ведено  п ре ма: Илија Вујачић, Политичкатеорија:Студије,портрети,расрпаве,op.
cit.,стр. 2 67. 
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ин ди ка тор кри зе ле ги тим но сти вла сти. Ано ми ја, као ста ње ко је се 
од ли ку је или од су ством прав них и дру гих нор ми или њи хо вим не-
по што ва њем и гу бит ком њи хо ве дру штве не вред но сти (Емил Дир-
кем /Émi le Durk he im/), и је сте је дан об лик кри зе ле ги тим но сти. И 
не са мо то, већ је она и „ста ње бо ле сног дру штва“22), од но сно по-
ка за тељ „ис ква ре но сти по рет ка“23). 

Али, ка ко смо ис та кли, љу ди ма је но мич ност уро ђе на по тре-
ба, те је до бар за кон не што што је под јед на ко ко ри сно и по треб но 
и гра ђа ни ма и вла сти. Но, да би био до бар, за кон мо ра ис пу ња ва ти 
од ре ђе не ква ли та тив не усло ве, то јест мо ра од ра жа ва ти не ке, у то 
вре ме оп ште при хва ће не, стан дар де и вред но сти. Због то га, ка ко 
на гла ша ва Ко ста Ча во шки, кри те ри јум по зи тив ног пра ва мо ра би-
ти „при род но пра во, као је дан скуп мо рал них пред по зи тив них нор-
ми на осно ву ко јих се мо же про це њи ва ти да ли је по зи тив но пра во 
рђа во или до бро, и хо ће ли по том др жа ва, ко ја се на та квом пра ву 
за сни ва, би ти рђа ва или до бра“.24) То зна чи да су циљ и свр ха пра ва 
ње го ви из у зет но бит ни еле мен ти, ко ји пре суд но ути чу и на ње го ву 
ле ги тим ност. Пра во мо ра свој сми сао има ти у те жњи ка до сти за њу 
иде а ла прав де, ма ко ли ко овај био не до сти жан, јер би  у су прот ном  
би ла из не ве ре на и са ма ње го ва ци ви ли за циј ска уло га. 

И по ред то га, прав ни по зи ти ви зам је и у те о ри ји и у прак си 
иг но ри сао зах те ве прав де и мо ра ла, као и дру ге тзв. ме та прав не ка-
те го ри је и кри те ри ју ме. По ла зе ћи од по гре шне те зе да је „про цес 
'раз во да бра ка' из ме ђу пра ва и мо ра ла исто риј ски за по чео... још у 
вре ме рим ског пра ва“, те ства ра ју ћи ла жну пред ста ву да је „свет 
си сте ма имо ра ли стич ка ствар ност“, до шло се до та квог по зи ти-
ви стич ког за кључ ка да је „мо ра ли за тор ски од нос до та квог све та 
(прав ног и по ли тич ког си сте ма – прим. А. М.) про сто-на про сто 
ире ле ван тан“ и, шта ви ше, да „... те жи да по при ми дон ки хо тов ске 
ди мен зи је 'ју ри ша на ве тре ња че'“.25) Те за да је раз два ја ње пра ва од 
мо ра ла од ли ка још рим ског пра ва не сто ји, јер је и сам Ци це рон 
пра вио раз ли ку из ме ђу по зи тив ног пра ва (iuspositive) и при род-
ног пра ва (iusnaturale), сма тра ју ћи ово дру го за из ве сне етич ке, 

22) Војислав Становчић, „Про блеми ле ги тимно ст и пол итичке  в ласти“,  op.cit.,ст р. 110 . 

23) Так о  о аномији  г овори К ос та Чавошки у  ра ду:  „В ладав ина  прав а  и ан омија“, у:  Миод ра г 
Јович ић  (ур.) , УспостављањемодернедемократскеиправнедржавеуСрбији, САНУ , 
Беог рад, 199 7.

24) На в. пре ма: Ду ша н Павловић, „Фи лозофски ос нови п ра ва“, пр ика з књи ге : Кост а 
 Чав ошки, Уводуправ о I: Основнипојмовиидржавниоблици (И здавачка агенција Д р-
аганић, Београд, 1994), Српскаполитичкамисао, б р.  1, ИПС , Беогр ад, 1 99 5,  с тр.  254. 

25) Ов е став ове, који  су по тп уно у духу  правно- по зитиви сти чког п ри сту па, изнео  је  Де јан 
Је ло вац  у: „Kak o j e moguć a g rađanska neposlušnost u savremenom demokratskom poretku”; 
интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/tek sti/28ne po kor sci nash.html. 
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по ран гу ви ше прин ци пе, с ко ји ма оно пр во мо ра би ти уса гла ше но 
да би би ло ва же ће. Упра во је у окви ру шко ле при род ног пра ва и 
раз ви је на нај ја ча кри ти ка прав ног по зи ти ви зма. Реч је о јед ној ху-
ма ни стич кој тра ди ци ји ко ја је ве о ма ста ра и ко ја се про те же још 
од тзв. кла сич не при род но-прав не док три не, за че те у ста рој Грч-
кој (по ми шље њу Штра у са, њен уте ме љи вач је био Со крат). Иако 
су при род но-прав не иде је од ба ци ва не од прав них по зи ти ви ста као 
„бе сми сле не“ и „на ив не“ или као не што што пред ста вља, ка ко још 
ка же Кел зен, „охо лост“, па чак иако се и ван прав но-по зи ти ви стич-
ког кру га сма тра да оне пред ста вља ју је дан по ли тич ки иде ал ко ји 
ни је дао мно го прак тич них ре зул та та, оне ни да нас ни су из гу би ле 
на свом зна ча ју. Јер, као што је Гу став Рад брух (Gu stav Rad bruch) 
још 1929. го ди не ис та као у ви ду јед ног од сво јих афо ри за ма: „Иде-
је при род ног пра ва су мо жда би ле за блу да, али нај плод ни ја за блу да 
ко ја се мо гла за ми сли ти“.26)

Овом те о ре ти ча ру при па да аутор ство над оним и да нас ве-
о ма ко ри шће ним пој мо ви ма, као што су „за кон ско не пра во“ и 
„над за кон ско пра во“. Ка да го во ри о фе но ме ну „за кон ског не пра-
ва“, он има у ви ду до ка зи во не ис прав но по зи тив но пра во ко је не 
мо же има ти ни ка кво оправ да ње за сво је ва же ње. Та ко је, ре ци мо, 
сма трао да ка да је реч о за ко ни ма са са мо вољ ним са др жа јем, ко ји 
„људ ска пра ва са мо вољ но одо бра ва ју и од ри чу љу ди ма, он да ти 
за ко ни не ма ју ва же ње, он да им на род не ду гу је по слу шност, он-
да и прав ни ци мо ра ју на ћи хра брост да им по рек ну ка рак тер пра-
ва“27). И не са мо то, већ Рад брух иде и ко рак да ље, па за др жа ву 
у ко јој по сто ји та кво „за кон ско не пра во“ ка же да је то „не прав на 
др жа ва“(Unrechtsstaat). С дру ге стра не, под пој мом „над за кон ског 
пра ва“ он под ра зу ме ва при род но пра во (или „ум но пра во“) као из-
ве сна прав на на че ла ко ја су ја ча од би ло ког за ко на, али не тре ти-
ра ју ћи их у сми слу не ког над по зи тив ног пра ва, не го пре у сми слу 
оног што би смо мо гли на зва ти „по зи ти ви ра но при род но пра во“, 
као што су то да нас основ на пра ва чо ве ка и гра ђа ни на, ко ја он и 
екс пли ци те по ми ње, ма да она у ње го во вре ме још ни су би ла уни-
вер зал но ко ди фи ко ва на, већ са мо кроз оне чу ве не на ци о нал не де-
кла ра ци је нај ра зви је ни јих зе ма ља. Та кво „над за кон ско пра во“ он 
узи ма као кри те ри јум ис прав но сти и пра вед но сти за ко на, на сто-
је ћи, да кле, да на ђе по зи тив но-прав не осно ве за то, уз из бе га ва ње 
по зи ва ња на не ко над по зи тив но пра во (нпр. при род ни ра зум и сл.), 
што пред ста вља и јед ну од та ча ка кон ти ну и те та у ње го вој те о ри-

26) На ве де но пре ма: В. Ста нов чић, „О осно ва ма и ка рак те ру по ли тич ке обли га ци је гра ђа-
на“, op.cit., стр. 20. 

27) Гу став Рад брух, Филозофијаправа (1932), Но лит, Бе о град, 1980, стр. 266. 
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ји, без об зи ра на ње не раз ли чи те фа зе.28) То је, ка ко оце њу је Мол-
нар, био ком про мис из ме ђу, с јед не стра не, прав ног по зи ти ви зма и 
вред но сног ре ла ти ви зма, као Рад бру хо вог основ ног опре де ље ња, и 
с дру ге, при род ног пра ва и вред но сног ап со лу ти зма.29)

По Рад бру ху, три уте ме љу ју ће вред но сти пра ва су: прав да ( у 
сми слу не ди скри ми на ци је, од но сно „јед на ког по сту па ња са јед на-
ки ма“, и она се узи ма као ап со лут на вред ност, не из во дљи ва из не ке 
дру ге вред но сти), свр сис ход ност (у сми слу ко ри сно сти за на род) 
и (прав на) си гур ност (као не про из вољ ност у ства ра њу, ту ма че њу 
и при ме ни пра ва)30). Али, ка ко је био све стан прав не ствар но сти и 
те шко ћа да се оства ри ова пло ђе ње и си гур но сти и прав де у пра ву, 
он је ре ше ње на шао у фор му ли по ко јој би прав на си гур ност и по-
зи тив но пра во ко је је обез бе ђу је има ли пред ност, па чак и ка да је то 
по зи тив но пра во са др жин ски не пра вед но и не свр сис ход но, а са мо 
у слу ча ју не под но шљи во не пра вед ног пра ва, ка да је реч о „не ис-
прав ном пра ву“ тј. „за кон ском не пра ву“, пред ност би има ла прав-
да пред ко јом он да та кав за кон мо ра устук ну ти.31) Та кво схва та ње 
на зва но је „Рад бру хо ва фор му ла”, и она ће би ти им пле мен ти ра на 
у не мач кој прав ној прак си, по себ но од стра не не мач ког Устав ног 
су да, као јед но од сред ста ва прав ног са вла да ва ња то та ли тар не про-
шло сти, од но сно као „по се бан об лик прав ног го ње ња од го вор них 
за по чи ње но не пра во у вре ме (пост)то та ли тар них ре жи ма“32); при 
че му се ми сли на ели ми ни са ње по сле ди ца прав ног си сте ма ка ко 
то та ли тар ног на ци стич ког ре жи ма (у тзв. за пад но не мач кој ва ри-
јан ти Рад бру хо ве фор му ле), та ко и оног пост то та ли тар ног ко му-

28) На кон ти ну и тет Рад бру хо ве те о ри је у те жњи да се из бег не по зи ва ње на над по зи тив но 
пра во ра ди оспо ра ва ња ис прав но сти за ко на, ука зу је Да ни ло Ба ста, у: „Пет на ест ми ну та 
о при ро ди Рад бру хо ве фор му ле“, Архивзаправнеидруштвененауке, год. 82, бр. 1-3, 
1996, стр. 3-10.

29) Иако је пр во бит но био склон прав но-по зи ти ви стич ком при сту пу, Рад брух је ка сни је, 
са до ла ском на ци ста на власт у Не мач кој, а на ро чи то по сле ра та, по стао ње гов оштар 
кри ти чар, сма тра ју ћи да су упра во по зи ти ви зам и лу те ран ство оне мо гу ћи ли от пор на-
ци стич ким за ко ни ма. Сто га ће упра во по зни Рад бру хо ви ра до ви би ти „пр ви до при нос 
Не мач ке раз во ју те о ри је де мо крат ске устав не др жа ве...“ (Алек сан дар Мол нар, „Прав но 
са вла да ва ње то та ли тар не про шло сти“, у: исти аутор, Расправаодемократскојустав-
ној држави: Грађанска непослушност, Са ми здат Б92, Бе о град, 2002,  гл. XXI II, стр. 
162). У те ње го ве по зне спи се спа да ју три тек ста ко ја су ка сни је увр ште на у Филозофију
права: „Пет ми ну та фи ло зо фи је пра ва“ (1945), „За кон ско не пра во и над за кон ско пра во“ 
(1946) и „Прав да и ми ло ср ђе“ (1949); али, та ко ђе, ту спа да и ње гов не до вр ше ни „По го-
вор” (1947) ко ји је, у скло пу са оста лим тек сто ви ма, об ја вљен тек 1999.

30) У свом „По го во ру” за Филозофијуправа, он је до дао још јед ну вред ност пра ва – исти-
ни тост, као „се стру прав де“. Она, у Мол на ро вој ин тер пре та ци ји, зна чи „ве ро до стој но и 
тран спа рент но фор му ли са ње са др жа ја прав не ре гу ла ти ве“ (ibid., стр. 165, фн. 8).

31) О то ме ви де ти: Гу став Рад брух, Филозофијаправа,op.cit.,стр. 288. 

32) А. Мол нар, „Прав но са вла да ва ње то та ли тар не про шло сти“, op.cit., стр. 162; ви де ти и 
цео оде љак ове гла ве: „Гу став Рад брух и ње го ва фор му ла“, стр. 162-87. 
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ни стич ког ре жи ма у ДДР (у тзв. ује ди ње но-не мач кој ва ри јан ти ове 
фор му ле).

Мо же се ре ћи да је ути цај тра ди ци је при род ног пра ва да нас 
ви ше не го икад при су тан, с об зи ром на чи ње ни цу да се до ми нант-
не те о ри је о људ ским пра ви ма осла ња ју на те ста ри је ху ма ни стич-
ке те о ри је, као и на то да је јед на од спе ци фич них ка рак те ри сти ка 
на шег вре ме на сво је вр сна „еуфо ри ја људ ских пра ва“ (Р. Дра јер /
Ralf Dre i er/), ка ко у те о ри ји, та ко и у прак си. Прем да су да нас ова 
пра ва по зи ти ви ра на и у окви ру ме ђу на род ног пра ва и у на ци о нал-
ним прав ним по ре ци ма, кроз устав но и за кон ско пра во го то во свих 
зе ма ља, тј. свих чла ни ца УН, она се и да ље сма тра ју при род ним 
или, ре че но у ду ху аме рич ке „Де кла ра ци је не за ви сно сти”, „нео-
ту ђи вим“. Су шти ну те о ри ја о људ ским пра ви ма чи ни при род но-
прав но ста но ви ште да по сто је из ве сна фун да мен тал на пра ва ко ја 
чо век сти че са мим сво јим ро ђе њем и по сто ја њем као људ ско би ће, 
те да му се она мо ра ју при зна ва ти без об зи ра на то да ли их по зи-
тив но пра во про пи су је или не, а и са мо ово пра во мо ра би ти ус-
кла ђе но с њи ма да би се мо гло сма тра ти ва лид ним. Основ на пра ва 
чо ве ка,  да кле, прет хо де др жа ви и по ли тич кој вла сти, те су ста ри ја 
од њих и не мо гу би ти њи хо ва тво ре ви на, од но сно та ква пра ва љу-
ди ма не да је власт, јер им она не да је ни жи вот (иде ја да је ег зи-
стен ци ја чо ве ка не за ви сна од по ли тич ке за јед ни це у ко јој жи ви); а 
њи хо ва за шти та је упра во основ на функ ци ја и свр ха вла сти. И не 
са мо што власт у слу ча ју угро жа ва ња и не по што ва ња ових пра ва 
гу би ле ги тим ност на уну тра шњем пла ну, пред сво јим гра ђа ни ма, и 
ти ме и пра во да зах те ва њи хо ву по слу шност, не го се из ла же кри-
ти ци и осу ди од стра не ме ђу на род не ци вил не јав но сти, а у слу ча ју 
њи хо вог си сте мат ског и гру бог кр ше ња, она гу би ле ги тим ност и 
у ме ђу на род ним по ли тич ким кру го ви ма, уз све пра те ће по сле ди-
це ко је из та квог на чи на вла да ња мо гу про из и ћи. Јер, јед но став но 
вла да ју ћа иде ја је да су „људ ска пра ва и сло бо де не са мо еле мент 
чо ве ко ве еман ци па ци је и со ци јал ног и кул тур ног на прет ка, већ 
и свет ског ми ра и ме ђу на род ног по рет ка.“33) Ова кве кон цеп ци је 
људ ских пра ва има ле су зна ча јан удео у спро во ђе њу до кра ја оног 
пре о кре та ко ји је за по чео с но во ве ков ним ожи вља ва њем те о ри ја 
дру штве ног уго во ра, а ко ји се ти че осно ва и ка рак те ра по ли тич-
ке об ли га ци је гра ђа на и уло ге њи хо вих сло бо да и пра ва. Људ ска 
и гра ђан ска пра ва и сло бо де на кон Аме рич ке и Фран цу ске ре во-
лу ци ја из XVI II ве ка по ста ли су нов, а да нас и кључ ни еле мент у 
про це су ле ги ти ми за ци је вла сти. Пре ма са вре ме ним по ли тич ким и 

33) На ве де но пре ма: Во ји слав Ста нов чић, „Про бле ми ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти“, op.
cit.,стр. 68.
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устав но-прав ним те о ри ја ма, и то не са мо оним ис кљу чи во или уже 
ори јен ти са ним на те ма ти ку људ ских пра ва, то ка кав по ло жај има 
чо век и гра ђа нин у не ком по ли тич ком тј. устав ном си сте му је сте 
нај ва жни је за утр вр ђи ва ње ка рак те ра тог си сте ма. Чак, на до стиг-
ну том сте пе ну раз во ја, „по јам људ ских пра ва по ста је не ка вр ста 
нео п ход ног ко ре ла та пој ма гра ђан ске не по слу шно сти“34). 

Прин ци пи људ ских пра ва су да нас они ме ро дав ни прин ци пи 
ко ји, ка ко би ре као Ха бер мас, има ју до бре раз ло ге у сво ју ко рист, 
те као та кви они ле ги ти ми шу и сам устав, то јест де мо крат ску 
устав ну др жа ву. По Ха бер ма су, на и ме, по ли тич кој вла сти у мо дер-
ној устав ној др жа ви не са мо да је по тре бан, не го је она и спо соб на 
за је дан ви ши сте пен ле ги ти ми те та, или мо рал ног оправ да ња. Та ко 
ви сок ле ги ти ми за циј ски зах тев ко ји де мо крат ска власт са ма пред 
се бе по ста вља огле да се у ње ном оче ки ва њу да гра ђа ни при зна ју 
прав ни по ре дак, не из стра ха од ка зне и др жав не при ну де, већ на 
до бро вољ ној ба зи, у ви ду вла сти те по бу де. По ла зе ћи од ста ва да је 
са ма иде ја прав не др жа ве из раз „на пе тог од но са“ из ме ђу ле га ли-
те та и ле ги ти ми те та, као „два уза јам но по ве за на мо мен та“, на гла-
ша ва се да и у де мо крат ској прав ној др жа ви, без об зи ра на та кав 
њен ка рак тер, ле гал на пра ви ла мо гу би ти не ле ги тим на, упра во са 
ста но ви шта ових оп ште при хва ће них и за све ра зу мљи вих мо рал-
них прин ци па на ко ји ма се и те ме љи оче ки ва ње вла сти да ће је 
гра ђа ни до бро вољ но при зна ти.  Др же ћи се оног кри тич ко-ра ци о-
на ли стич ког при сту па, у окви ру ко га се пра во и по ли ти ка схва та ју 
као из ра зи то ре ви зи о ни стич ке ка те го ри је, Ха бер мас за пра во ука зу-
је на не до вр ше ност про јек та де мо крат ске прав не др жа ве: „Из ове 
исто риј ске пер спек ти ве, прав на се др жа ва не по ја вљу је као го то ва 
тво ре ви на, већ као на сле ђе ни и ири ти ра ју ћи по ду хват, ко ји се за-
сни ва на то ме да под про мен љи вим окол но сти ма мо же да одр жа ва, 
да об но ви или про ши ри је дан ле ги тим ни прав ни по ре дак.“35) У том 
сми слу, ка да до ђе до кри зе ле ги тим но сти, тј. ле гал не по вре де ле-
ги ти ми те та или, дру гим ре чи ма, не прав де у ле гал ним об ли ци ма, 
иле гал не ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти пред ста вља ју са мо екс-
пе ри мен те ко ји до при но се одр жа ва њу ви тал но сти де мо крат ског 
по рет ка и са мог ве ро ва ња гра ђа на у ње гов ле ги ти ми тет.36) Због то-

34) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”,у: Пре драг Кр стић (ур.), Критичкипојмов-
никцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 43.

35) Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”,Гле-
дишта, бр. 10-12, 1989, стр. 59

36) Ту се Ха бер мас сла же са Двор ки ном (ви де ти: Ro nald Dwor kin, „Ci vil di so be di en ce“, у: 
исти аутор, TakingRightsSeriously, Cam brid ge, Mass., 1977, стр. 206 и да ље; та ко ђе и: 
Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”,op.
cit., стр. 60).
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га, по Ха бер ма су, ка да до ђе до кри зе ле ги тим но сти вла сти, от ка-
зи ва њем сво је по слу шно сти, не по слу шни гра ђа ни, као сво је вр сна 
по след ња ин стан ца, вр ше уло гу „чу ва ра ле ги ти ми те та“ де мо крат-
ске прав не др жа ве. 

Но, Ха бер мас је, у скла ду са сво јим дис кур зив ним мо де-
лом де мо кра ти је37) и окви ру сво је кри тич ке ана ли зе ка сно-ка пи та-
ли стич ког си сте ма ли бе рал не де мо кра ти је, из ло жио те зу о кри зи 
ле ги тим но сти вла сти као хро нич ном ста њу и јед ном од кључ них 
обе леж ја мо дер них дру шта ва. По ње му, ле ги ти ма циј ска кри за је 
по сле ди ца не раз ре ши вих про тив реч но сти ко је су ин хе рент не раз-
ви је ним дру штви ма тзв. др жав ног ка пи та ли зма.38) Сто га је она из-
раз ду бље, струк ту рал не кри зе ка пи та ли зма и њом иза зва не кри зе 
ад ми ни стра тив ног упли та ња, ко ја је про из ве ла по ве ћа ну по тре бу 
за ле ги ти ми за ци јом др жав не вла сти, а он да и кри зу гра ђан ске по-
ли тич ке јав но сти. Ха бер мас при ме ћу је да је у та квим усло ви ма 
си сте мат ског огра ни ча ва ња јав но сти у ње ном ра ци о на ли зу ју ћем 
по тен ци ја лу, иде ја о гра ђан ском са мо за ко но дав ству по ста ла ар-
ха ич на. Ме ђу тим, ка ко је, у скла ду с ње го вом те о ри јом ко му ни-
ка тив ног де ло ва ња, дис кур зив на ко му ни ка ци ја основ на нор ма де-
мо кра ти је и из вор ле ги ти ма ци је по ли тич ког од лу чи ва ња на свим 
ни во и ма, за ње га су  ле ги тим ни са мо они ин те ре си и на њи ма за-
сно ва не од лу ке ко ји су у сло бод ном и јав ном ди ја ло гу гра ђа на ар-
гу мен то ва но од бра ње ни као оп шти ин те ре си и око ко јих је тим пу-
тем по стиг ну та ра ци о нал на са гла сност. Оту да, по овом схва та њу, 
у по зном ка пи та ли зму по сто ји пер ма нент ни ле ги ти ма циј ски де фи-
цит у про це си ма по ли тич ког од лу чи ва ња. Де фи ци ти ле ги ти ми те та 
на ста ју увек, ка ко он ка же, ка да се не по ду да ра ју ауто ри и адре са ти 
по ли тич ких од лу ка. Услед та квих хро нич них де фи ци та ле ги ти ма-
ци је, по ли тич ко-ад ми ни стра тив не струк ту ре и мо гу да до но се по-
ли тич ке од лу ке ко је су на вод но у оп штем ин те ре су, а у ства ри су 
са мо ре зул тат ком про ми са њи хо вих по себ них ин те ре са. 

Без об зи ра на ра зно ли ка те о риј ска гле ди шта, у по ли тич кој 
прак си по сто је раз ли чи ти об ли ци или ста ња кри зе ле ги тим но сти 
по ли тич ке вла сти. Дру гим ре чи ма, она се ма ни фе сту је на раз ли-
чи те на чи не ко ји су усло вље ни и сте пе ном не ле ги тим но сти. По-
ред већ по ме ну те ано ми је, као ма сов ног не по што ва ња по сто је ћих 
прав них про пи са, али и мо рал них и дру гих вред но сти и стан дар да, 

37) О Ха бер ма со вом дис кур зив ном мо де лу де мо кра ти је ви ше у: Алек сан дра Ми ро вић, 
„Дис кур зив на де мо кра ти ја као спе ци фи чан об лик де ли бе ра тив но-де мо крат ског мо де-
ла“, Српскаполитичкамисао, бр. 1, ИПС, Бе о град, 2009, стр. 45-84.

38) Тим се про бле мом Ха бер мас ба вио у свом по зна том де лу Problemilegitimacijeu kasnom
kapitalizmu (Na pri jed, Za greb, 1982).
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то су и: бој кот ро бе (нпр. у Аме ри ци или Ин ди ји под ко ло ни јал ном 
бри тан ском вла шћу), па сив ни от пор, ак тив ни от пор ко ји не ка да 
по при ма и об лик те ро ри стич ких ака та (што је да нас ве о ма ра ши ре-
на по ја ва на гло бал ном ни воу), по бу на и ре во лу ци ја. 

Иако, не ки са вре ме ни те о ре ти ча ри, по пут Дра је ра и Алек-
сан дра Мол на ра, на сто је да утвр де пре ци зан, по зи тив но-прав ни 
кри те ри јум ле ги тим но сти вла сти и ње них од лу ка, од но сно по у здан 
и ја сан основ оправ да не гра ђан ске не по слу шно сти, ве зу ју ћи га за 
људ ска пра ва као по зи ти ви ра на при род на пра ва, у те о ри ји још не-
ма са гла сно сти око ових ле ги ти ми за циј ских осно ва и кри те ри ју ма. 
А то зна чи да оста је отво ре но пи та ње на ко јој тач ки или на ком 
свом сте пе ну кри за ле ги тим но сти из и ску је пре ста нак по ли тич ке 
(и прав не и мо рал не) об ли га ци је гра ђа на на по слу шност. Та ко ђе, 
има и оних ми шље ња да не са мо што по сто је по те шко ће у фор-
му ли са њу је дин стве них и уни вер зал них осно ва по ли тич ке об ли га-
ци је, не го да је то и не мо гу ће с об зи ром на кул тур ну ра зно ли кост 
са вре ме них дру шта ва. Та ко, ре ци мо, Па рек (Bhik hu Pa rekh) са ста-
но ви шта мул ти кул ту ра ли зма кри ти ку је са вре ме не „мо но кул тур но 
ори јен ти са не те о ри је“ по ли тич ке об ли га ци је (а има ју ћи за пра во у 
ви ду Рол со ву (John Rawls) те о ри ју прав де) ко је, по угле ду на оне 
ста ре фи ло зо фи је, по ла зе од по гре шне прет по став ке кул тур но хо-
мо ге ног дру штва, те фор му ли шу од ре ђе не екс пла на тор не и нор ма-
тив не прин ци пе с пре тен зи јом на њи хо во уни вер зал но ва же ње за 
све чла но ве од ре ђе ног дру штва и љу де уоп ште. По ње му, док је не-
ка да би ло ко ји та кав прин цип ко ји је за сту пан као основ по ли тич-
ких оба ве за (при ста нак, пра вич ност, оп ште до бро, са мо о ства ре ње 
и др.) за и ста мо гао има ти по у зда ну при ме ну и деј ство са ре ла тив но 
јед на ком мо рал ном сна гом за ве ћи ну чла но ва не ког дру штва, да нас 
то ви ше ни је слу чај због зна чај не кул тур не раз ли чи то сти уну тар 
мо дер них дру шта ва, чи ји при пад ни ци основ сво је по ли тич ке об ли-
га ци је де фи ни шу раз ли чи то, у за ви сно сти од сре ди шњих вред но-
сти сво је кул тур не тра ди ци је. Сто га, овај аутор за кљу чу је: „До бро 
про ми шље на те о ри ја по ли тич ке об ли га ци је, као и ле ги тим но сти 
и вла сти, ну жно ће би ти тан ка и фор мал на, оста вља ју ћи до вољ но 
мо рал ног про сто ра да се раз ли чи то ис пу ни у раз ли чи тим мо рал-
ним тра ди ци ја ма“.39)

Има, ме ђу тим, и оних ауто ра ко ји су та ко ђе ге не рал но из ра-
зи ли скеп су у ка па ци те те те о ри је да дâ не ку оп ште ва же ћу фор му лу 
ле ги тим но сти по ли тич ке вла сти, али ко ји су се ипак упу сти ли у тај 
ри зик. Та ко је, на при мер, Франц Ној ман (Franz Ne u mann), и по-
39) Bhik hu Pa rekh, “Po li ti cal the ory: Tra di ti ons in po li ti cal phi lo sophy”, у: Ro bert E. Go o din, 

Hans-Di e ter Klin ge mann (eds.), A New Handbook of Political Science, Ox ford Uni ver-
sity Press, 1996, стр. 503-18; ин тер нет: www.fpn.bg.ac.yu/pages/p_id3/data/Bhikhu%20
Parekh%20prevod.doc.
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ред свог ста ва да основ осло ба ђа ња од по ли тич ке об ли га ци је ни је 
пи та ње „пра ва“ и те о ри је, већ са ве сти, те тврд ње да „уко ли ко те о-
ри ја се би при пи су је ту мо гућ ност са мо по на вља пра зне, ап стракт-
не фор му ле“40), ипак по ку шао да из ве де не ка ми ни мал на те о риј ска 
на че ла са од ре ђе ним, ка ко сам ка же, по ли тич ким са др жа јем, чи је 
на ру ша ва ње чи ни по ли тич ку власт не ле ги тим ном и да је пра во сва-
ком чо ве ку, би ло да је он ти ме ди рект но по го ђен или не, да пру жи 
ин ди ви ду ал ни или ко лек тив ни от пор ње ним за по ве сти ма. Тај ле-
ги ти ма циј ски ми ни мум, ко ји Ној ман из во ди из ста ва о чо ве ку као 
ра зум ном би ћу, об у хва та че ти ри прин ци па: прав ну јед на кост свих 
љу ди; оп штост за ко на (ко ји по га ђа ју жи вот и сло бо ду); не ре тро ак-
тив ност за ко на; и по де лу вла сти. 

Ипак, јед ну од нај пот пу ни јих кон цеп ци ја осно ва ле ги тим но-
сти, ко ја ти ме омо гу ћа ва и ве ли ку ефи ка сност у те сти ра њу ле ги-
ти ми те та не ке по ли тич ке вла сти, да је про фе сор Ста нов чић, ко ји је 
ве ли ку па жњу у свом на уч ном ра ду по све тио овом, по ње му, кључ-
ном по ли тич ком пи та њу. Он ис ти че да се ле ги тим ном по ли тич ком 
вла шћу мо же на зва ти са мо она власт ко ја је при зна та и ко ја с не ким 
ва ља ним осно вом зах те ва по ко ра ва ње гра ђа на сво јим за по ве сти-
ма, а ко ји јој он да обез бе ђу је и пра во на то. Та ко ђе, он ис ти че и 
да је свој ство ле ги тим но сти основ ни на чин раз гра ни че ња из ме ђу 
пу ке мо ћи („го ле си ле“) и ин сти ту ци о на ли зо ва не и кон сти ту ци о-
на ли зо ва не вла сти; а по себ но ука зу је на нео п ход ност пра вље ња 
раз ли ке из ме ђу ле ги ти ми за ци је по ли тич ке вла сти, од но сно кон-
крет них вла да, и ле ги ти ми за ци је или оправ да ња чи ње ни це и по-
тре бе по сто ја ња др жа ве, што се ина че че сто за не ма ру је. По ла зе ћи 
са та квог ста но ви шта, он из два ја три обла сти или гру пе чи ње ни ца 
ко је ула зе у ле ги ти ми за циј ски основ и ко је због то га мо ра ју би ти 
пред мет кри тич ке ана ли зе у те о риј ским и ем пи риј ским ис тра жи-
ва њи ма ле ги тим но сти не ке вла сти. У пр ву та кву област спа да ју 
си стем вред но сти и ци ље ви, ко је сва ка власт, без об зи ра на исто-
риј ску епо ху и раз ли чи тост њи хо вог кон крет ног са др жа ја, обе ћа ва, 
за го ва ра и про па ги ра ка ко би при до би ла по др шку гра ђа на. За тим, 
дру гу област чи не сред ства ко ја ис пи ти ва на власт ко ри сти да би 

40) Позивајући се на чињеницу да је чак и Хегел, иако то није сматрао неким правним 
питањем, признавао да савест човека (његов „унутрашњи глас“) може доћи у сукоб 
с позитивним правом, Нојман каже: „Нема општег правила које утврђује када човека 
његова савест оправдано ослобађа послушности законима државе. Тај проблем свако 
мора решити сам. Уколико се одлучује на отпор, не може се додуше позивати ни на 
какво право, али ће стећи наше симпатије“ (Franz Neumann, „O granicama opravdane 
neposlušnosti”, у: F. Neumann Demokratska i autoritarna država: Studije o političkoj i
pravnojteoriji, Naprijed, Zagreb, 1974, стр. 179). Но, он припада оној традицији која још 
не прави разлику између приговора савести и грађанске непослушности, а такође, како 
можемо приметити у овом његовом тексту, грађанску непослушност великим делом 
поистовећује и с правом на отпор тиранији.
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оства ри ла обе ћа не и за го ва ра не вред но сти и ци ље ве. Реч је о ана-
ли зи ин стру мен та ли за ци је оног си сте ма вред но сти, у ко ју спа да ју 
по ли тич ке и прав не уста но ве и про це ду ре, од но сно по ли тич ки и 
прав ни си стем, али и еко ном ски си стем та ко ђе. И по след њу, али 
ве о ма бит ну област ис пи ти ва ња ле ги тим но сти чи не по сле ди це и 
ре зул та ти де ло ва ња вла сти и при ме не од ре ђе них сред ста ва. Њи-
хо ва про це на је нео п ход на, јер се мо же де си ти да про кла мо ва ни 
ци ље ви и вред но сти, иако су не спор ни, из бо ром сред ста ва или на-
чи ном њи хо ве при ме не, оста ну не ре а ли зо ва ни, а да та обе ћа на из и-
гра на (то укљу чу је и кри тич ку ана ли зу од но са из ме ђу рас по ло жи-
вих по тен ци ја ла и по стиг ну тог, као и утвр ђи ва ње це не од ре ђе них 
ре зул та та и њи хо ву ком па ра тив ну ана ли зу са ре зул та ти ма ко ји би 
се до би ли ко ри шће њем дру га чи јих сред ста ва и по сту па ка).41) Ова 
под руч ја ле ги ти ми за ци је од ли ку ју се, ме ђу тим, и не ким про тив-
реч но сти ма, та ко да по је ди ни еле мен ти мо гу при па да ти сва ком од 
њих, као што је то слу чај с пра вом: оно спа да пр вен стве но у област 
сред ста ва, тј. има ин стру мен тал ни ка рак тер у од но су на ци ље ве-
вред но сти, али оно мо же и са мо фи гу ри ра ти као вред ност, а та ко-
ђе мо же би ти и ре зул тат оства ри ва ња не ких вред но сти, на при мер 
вред но сти вла да ви не пра ва. На су прот оби ча ју да се у раз ма тра ње 
узме са мо јед на или две од ових обла сти, Ста нов чић ин си сти ра на 
по тре би да се све оне ис пи та ју, и то ка ко по је ди нач но, та ко и ку му-
ла тив но, јер да би не ка власт има ла ва љан ле ги ти ма циј ски основ и 
би ла ве ри фи ко ва на као ле ги тим на, мо ра за до во љи ти у сва три ова 
под руч ја. 

Мо же мо, да кле, за кљу чи ти да ако се, на осно ву ова квог те-
сти ра ња ле ги тим но сти, од ри че по сто ја ње тог свој ства не кој вла сти 
(или не ком за ко ну, по ли тич кој ме ри, од лу ци, па и чи та вом прав-
ном и по ли тич ком си сте му), за по ли тич ки (са мо)све сне гра ђа не, са 
раз ви је ном ци вил ном по ли тич ком кул ту ром и из гра ђе ном сна жном 
мо рал ном и ин те лек ту ал ном лич но шћу, то би био ви ше не го ја сан 
знак да та ква власт не за слу жу је њи хо во ува жа ва ње и по слу шност. 
То би за њих зна чи ло гра ни цу где пре ста је ва же ње њи хо ве по ли-
тич ке об ли га ци је, а ак ту е ли зу је се не са мо њи хо во при род но пра во, 
већ и њи хо ва при род на ду жност на спро во ђе ње гра ђан ске не по слу-
шно сти, ко ја би, уко ли ко је успе шна, тре ба ло да ре зул ти ра у от кла-
ња њу ле ги ти ми за циј ског де фи ци та и вра ћа њу по ли тич ке вла сти у 
ле ги тим не, де мо крат ске устав не окви ре или, пак, у ус по ста вља њу 
истих, ако они ни су би ли ра ни је у пот пу но сти раз ви је ни. То би 
во ди ло пре ва зи ла же њу кри зе ле ги тим но сти ко ја пред ста вља нај ду-
бљу мо гу ћу по ли тич ку кри зу, то јест кри зу са ме по ли тич ке вла сти, 

41) О томе видети: В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти“,  op.cit.,стр. 
94-6. 
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по што она по ка зу је ње ну ра њи вост, а гле да но на ду ги рок, и ње ну 
не моћ и не спо соб ност да се одр жи. Прем да не ка власт мо же да се 
одр жа ва, и по ред од су ства или не до стат ка сво је ле ги тим но сти, па и 
по ред ак тив но сти гра ђан ских не по слу шни ка, за хва љу ју ћи, на рав-
но, си ли ко ја сто ји иза ње них за по ве сти, ка да се ра ши ри и ома со ви 
свест о ње ној иле ги тим но сти, и то ка ко код ње них гра ђа на, та ко и 
на ме ђу на род ном пла ну, код дру гих ме ђу на род них су бје ка та (ово је 
да нас од по себ ног зна ча ја због про ме ње ног схва та ња др жав ног су-
ве ре ни те та, ко је мно го ела стич ни је ту ма чи тра ди ци о нал но на че ло 
не ме ша ња у уну тра шње по сло ве дру гих зе ма ља), она ће не ми нов-
но, пре или ка сни је, до жи ве ти про паст. Јед но став но, вла да ње без 
по др шке сво јих гра ђа на и без по што ва ња од ре ђе них фун да мен тал-
них вред но сти, а пре све га основ них пра ва чо ве ка ко ја се да нас 
сма тра ју ци ви ли за циј ском те ко ви ном пр вог ре да, уз осла ња ње на 
го лу си лу, пред ста вља не ра ци о на лан на чин вла да ња, ко ји ни ка ко 
не мо же би ти тра јан, а ни пре ви ше ду го тра јан. То про из и ла зи из 
јед не зна чај не исти не да „си ла не чи ни пра во и да смо ду жни по ко-
ра ва ти се са мо ле ги тим ној вла сти“.42) 

Јер, гра ђа ни не ма ју са мо ду жно сти пре ма др жа ви и ње ним 
за ко ни ма, већ – ка ко Двор кин ис ти че – и пре ма мо ра лу, соп стве ној 
са ве сти, ча сти, дру гим ци ви ли ма и ин сти ту ци ја ма сво га дру штва, 
те су ду жни да сле де за ко не и од лу ке по ли тич ке вла сти са мо до 
оног мо мен та ка да по чи њу озбиљ но да сум ња ју у њи хо ву пра вед-
ност и ле ги тим ност. Та да за по чи ње дру га вр ста њи хо ве гра ђан ске 
ду жно сти – ду жност гра ђан ске не по слу шно сти. 

AleksandraMirovic

LEGITIMACYCRISISANDTERMINATIONOF
POLITICALOBLIGATION,ORTHERIGHT
ANDTHEDUTYOFCIVILDISOBEDIENCE

Summary
In this text aut hor un der li ned ne ces sity of exi sten ce of an ever-

la sting and con ti nu o us pro cess of le gi ti mi za tion of po li ti cal aut ho rity, 
be ca u se in one de moc ra tic so ci ety the ru ling aut ho rity can not be esta-
blis hed on so me sort of a priori se cu red and con ti nu o us le gi ti macy 
or so-cal led self-le gi ti mi za tion. If it is not pos si ble, due to ab sen ce or 
fa i lu re of such le gi ti mi za tion pro cess, the re co mes a le gi ti macy cri sis 

42) Жан-Жак Русо, Друштвениуговор:Опореклуиосновиманеједнакостимеђу
људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 
1993, књ. I, гл. III, стр. 30.
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which, in ca se of a se ri o us de fi cit of this vir tue of the aut ho rity, co uld 
cre a te a si tu a tion implying not only pos si bi lity of ces sa tion of va li dity 
of po li ti cal ob li ga tion of ci ti zens to obe di en ce, but al so a pos si bi lity that 
di so be di en ce be co mes ci vil duty. In li ne with this, the aut hor’s ob jec ti-
ve in the text is to find out whet her it is pos si ble to con clu de the exact 
po int or exact le vel at which the le gi ti macy cri sis calls for ces sa tion of 
this po li ti cal ob li ga tion. The ot her ob jec ti ve is al so to find out the fi elds 
that are en com pas sed wit hin this le gi ti mi za tion ba sis and that con se qu-
ently need to be an ob ject of cri ti cal analysis in ti me of every te sting of 
le gi ti macy of cer tain con cre te po li ti cal aut ho rity. 
Key-words: Po li ti cal aut ho rity, le gi ti macy cri sis, po li ti cal ob li ga tion, ci vil di-

so be di en ce, na tu ral rights, po si ti ve law, ”le gal non-law”, ”su pra-
le gal law”, hu man rights, ”po si ted na tu ral rights”, fo un da tion of 
le gi ti mi za tion , de moc ra tic con sti tu ti o nal sta te.
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Abstract
In one de moc ra tic so ci ety ba sic le gi ti macy of po li ti cal aut ho rity 

is pro vi ded by get ting sup port of ci ti zens on fa ir and free elec ti ons. Ho-
we ver, that do es not imply that each go vern ment for med in le gal way 
and fun cti o ning in ac cord with the prin ci ple of le ga lity is al ways and 
by prin ci ple of auto ma tism le gi ti ma te. The sup port of the ci ti zens, one 
gi ven to so me po li ti cal aut ho rity in the pro cess of its for ma tion, can not 
pro vi de so me apriori con ti nu o us le gi ti mi za tion. The re fo re in cur rent 
the ory the re is un der li ned a ne ces sity for an ever la sting and con ti nu o us 
pro cess of le gi ti mi za tion of po li ti cal aut ho rity. If that fa ils, the re co mes 
a le gi ti macy cri sis which, in ca se of se ri o us le gi ti mi za tion de fi cit, can 
cre a te a si tu a tion implying not only pos si bi lity of ces sa tion of va li dity 
of po li ti cal obli ga tion of ci ti zens to obe di en ce, but al so a pos si bi lity 
that di so be di en ce be co mes ci vil duty. It is a con se qu en ce of the fact 
that po li ti cal obli ga tion of the ci ti zens to ward the ir go vern ment sho uld 
be pro por ti o nal to the le vel of its le gi ti macy… In ad di tion, star ting with 
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the prin ci ple that le gi ti macy is one of the key ca te go ri es in po li ti cal 
sci en ces and has nor ma ti ve cha rac ter, it is un der li ned that te sting of the 
le gi ti macy can not be li mi ted only to the analysis of so cial sup port to 
so me go vern ment, or to the analysis of gi ven fo un da ti ons and ways of 
fun cti o ning of the go vern ment (that is, to le ga lity of its for ma tion and 
fun cti o ning). In stead of it, it is un der li ned that it is ne ces sary to pro vi de 
for a mo re tho ro ugh and cri ti cal te sting in clu ding not only “gi ven”, but 
al so “or de red” (implying de fi ned qu a li ta ti ve pre con di ti ons and stan-
dards that one go vern ment sho uld ful fill in or der to be con si de red a 
le gi ti ma te one.) This com pre hen sion is fo un ded as a con se qu en ce of 
de ve lop ment of cri ti cal awa re ness on the na tu re of po li ti cal obli ga tion 
and the ba sis of le gi ti macy of po li ti cal aut ho rity, or, in ot her words, on 
the gro unds of de ve lop ment of ci vil self-con sci o u sness. The is sue of le-
gi ti macy of po li ti cal aut ho rity has been a very old is sue, in the con text 
that po li ti cal the o re ti ci ans and prac ti cing pe o ple and many ot her pe o ple 
ha ve been trying to pro vi de de fi ni tion for esta blis hment of its fo un da ti-
ons and prin ci ples. Al so, sin ce an ci ent ti mes the cri sis of le gi ti macy of 
po li ti cal aut ho rity has been no ted as al most a chro nic phe no me non.  It 
was only thro ugh de ve lop ment of con tem po rary de moc ra tic the ory and 
prac ti ce that mo dern so ci ety with its li be ral- re pre sen ta ti ve system of 
re spon si ble go vern ment de man ding not a me re pas si ve obe di en ce but 
al so sup port of ci ti zens and the ir po li ti cal par ti ci pa tion, has be co me 
awa re of this cri sis and its con se qu en ces, as well as the need for over-
co ming it in the way that wo uld not in frin ge de moc ra tic ac hi e ve ments 
of ci vi li za tion de ve lop ment.   
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Сажетак
Овај рад ба ви се на чел ним про бле ма ти зо ва њем тре нут не по-

зи ци је мул ти кул ту ра ли зма као по ли тич ке и фи ло зоф ске те о ри је. 
На и ме, кроз пре и спи ти ва ње три ју фа за де ба те кроз ко је је про шао 
мул ти кул ту ра ли зам, по ви ђе њу јед ног од ње го вих нај е ми нент ни јих 
за го вор ни ка, Ви ла Ки мли ке, у ра ду се по ка зу је да је пре лаз из пр ве, 
чи сто ко му ни тар но ори јен ти са не фа зе мул ти кул ту ра ли зма у дру гу, 
ли бе рал но ори јен ти са ну фа зу, те о риј ски нео прав дан и не за сно ван, 
те да сто га и тре нут на пре о ку па ци ја мул ти кул ту ра ли зма ис ка за-
на кроз “тре ћу” фа зу ни је по се би са мо ра зу мљи ва. Пре и спи ти ва ње 
Ки мли ки ног ле ги ти ми зо ва ња по зи ци је мул ти кул ту ра ли зма од ви ја 
се кроз не ко ли ко ко ра ка. У пр вом ко ра ку се до ка зу је да мул ти кул ту-
ра ли зам у сво јој на ме ри да се ин те гри ше са еле мен ти ма ли бе рал не 
те о ри је не ми нов но вр ши не до зво ље ну ре дук ци ју и оси ро ма ше ње 
пој ма ин ди ви ду ал них пра ва и сло бо да, ка ко су оне кон ци пи ра не у 
тра ди ци ји кла сич ног ли бе ра ли зма. У дру гом ко ра ку, по ка зу је се да 
та кав по сту пак и та ква стра те ги ја ни су ка рак те ри стич ни са мо за 
мул ти кул ту ра ли зам, већ и за чи тав скуп по ли тич ких те о ри ја ко је 
по ла зе од па рад ги ме и вред но сног скло па “др жа ве бла го ста ња”. 
На тај на чин, про бле ма ти зу ју се основ ни пој мо ви ових те о ри ја 
(“по ли ти ка ре ди стри бу ци је”, “груп на пра ва”, “по зи тив на дис кри-
ми на ци ја”, “по зи тив на сло бо да”, “по ли ти ка при зна ња”) да би се 
ука за ло на њи хо во ан ти ли бе рал но зна че ње и, по врат но, да и мул-
ти кул ту ра ли зам не за слу жу је епи тет “ли бе рал не те о ри је”. Крај њи 
за кљу чак је да се мул ти кул ту ра ли зам те шко мо же од бра ни ти од 
оп ту жбе за ко лек ти ви зам.
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Кључ не ре чи: мул ти кул ту ра ли зам, ли бе ра ли зам, ин ди ви ду ал на сло бо да/
пра ва, ко лек тив на/груп на пра ва, ко лек тив ни иден ти те ти, 
др жа ва бла го ста ња, по ли ти ка при зна ња, ко лек ти ви зам.

Раз ми шља ње о спе ци фич ним фе но ме ни ма по ли тич ке те о-
ри је ско ро увек им пли ци ра јед ну на ро чи ту те шко ћу и, мо гло би 
се ре ћи, опа сност. Са јед не стра не, чи ни се да при сту пач ност ма-
те ри ја ла ко јим се ба ви мо (оно га што нам је „пред очи ма“, као и 
са зна ња из по ли тич ке исто ри је), за раз ли ку од не ких дру гих, чи-
сто фи ло зоф ских те ма и ин те ре са, пред ста вља ве ли ку пред ност и 
омо гу ћа ва си гу ран на пре дак са зна ња, док са дру ге стра не, лич на 
мо ти ви са ност и за ин те ре со ва ност за те ку ћа зби ва ња мо же за ве сти 
и од ву ћи да ле ко од чи сто те о риј ских ин те ре са и тра га ња за исти-
ном. То ће ре ћи да се на ше раз ми шља ње не ру ко во ди са мо и увек 
те о риј ским ин те ре си ма и по тре ба ма кон зи стент но сти (чак и та мо 
где се од ње га то и оче ку је), већ и мо ти ва ци ја ма ко је ни су ве за не за 
ове ин те ре се и ко је до ла зе из сфе ре оно га што би смо мо гли на зва ти 
све том обич не по ли ти ке. Ода тле се, он да, пред ста ве ко је ства ра мо 
у ова квом про це су мо гу пре то чи ти и у „озбиљ не“ на уч не по став ке 
и те о ри је. Ка да се по ли тич ки ин те ре си уву ку у по ли тич ку те о ри ју 
(или у би ло ко ју те о ри ју) и ка да по ста ну осно ви мо тор ње ног раз-
во ја, он да то сва ка ко ко ри сти они ма ко ји ства ра ју ту те о ри ју, мо же 
ко ри сти ти они ма ко ји жељ но оче ку ју ње ну прак тич ну им пле мен-
та ци ју, али не ну жно и те о риј ском ин те ре су и пи та њу „исти ни то-
сти“ те о ри је. Упра во је то слу чај, ка ко се чи ни, са те о ри јом „мул-
ти кул ту ра ли зма“. 

На и ме, по ми шље њу ње них глав них за го вор ни ка и пред вод-
ни ка, пре све га Чар лса Теј ло ра и Ви ла Ки мли ке, фактичка им пле-
мен та ци ја и до ми на ци ја иде ја ба зи ра них на кон цеп ту мул ти кул ту-
ра ли зма у ве ли кој ме ри ука зу је не са мо на њен прак тич ни успех, 
већ и на по бе ду у од но су на дру ге те о риј ске ал тер на ти ве. Мул ти-
кул ту ра ли зам је да нас те о ри ја „овен ча на ло во ро вим вен ци ма“ ко ја 
се не мо же иг но ри са ти; ње не вред но сне прет по став ке пред ста вља-
ју го то во им пе ра тив по пу лар них по ли тич ких пред ло га за под руч ја 
у ко ји ма од ре ђе не гру пе те же „при зна њу“ и „ува жа ва њу“, а и ге не-
рал но, као оп ште при хва тљив мо дел дру штве не ор га ни за ци је (ин-
сти ту ци о нал на ди мен зи ја мул ти кул ту ра ли зма). О то ме све до чи и 
чи ње ни ца да по пу лар не те зе те о ри је мул ти кул ту ра ли зма те же да се 
пре то че и у вид зва нич них до ку ме на та ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
по пут УН или Европ ске уни је (Ста нов чић, 2004, 18-19), што ука-
зу је на то да је за до би ла ста тус вла да ју ће по ли тич ке па ра диг ме и 
по ста ла вје ру ју свих „про гре сив них“ по ли тич ких ак те ра, као и ин-
те лек ту а ла ца за ин те ре со ва них за дру штве на зби ва ња. Шта ви ше, у 
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окви ру ши ро ко схва ће ног зна че ња од ред ни це „ли бе рал на те о ри ја“ 
те о ри ја мул ти кул ту ра ли зма да нас пред ста вља њен нај и стак ну ти ји 
про из вод, а сво јом про гре сив но шћу и ан ти ци па тор ским ка па ци те-
том у по гле ду зах те ва вре ме на1) по ка зу је свој из ра зи то „про гре си-
ван“ и „up to da te“ имиџ.

До сво је „зре ло сти“ и те о риј ске за о кру же но сти мул ти кул ту-
ра ли зам је до шао кроз не ко ли ко фа за о ко ји ма го во ри Ки мли ка. У 
пр вој фа зи „од бра на мул ти кул ту ра ли зма под ра зу ме ва ла је за сту па-
ње ко му ни та ри стич ке кри ти ке ли бе ра ли зма и схва та ње ма њин ских 
пра ва као од бра не ко хе зив них и ко му нал но ори јен ти са них ма њин-
ских гру па од узур па ци је ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма“. (Ки мли-
ка, 2009, 327) У дру гој фа зи се ин те гри сао са „ли бе ра ли змом“, ус-
пев ши да по ка же да „не ка... ма њин ска пра ва по ве ћа ва ју ли бе рал не 
вред но сти“ (Ки мли ка, 2009, 379), да би у тре ћој фа зи, у ко јој је 
до сти гао сво ју пу ну те о риј ску зре лост и ши ро ку по др шку, глав на 
пре о ку па ци ја би ла ре ша ва ње пи та ња „да ли на по ри ве ћи не у из-
град њи на ци је до во де до не прав де пре ма ма њи на ма“. (Ки мли ка, 
2009, 384). На осно ву фа за кроз ко је је про шао, ви ди се да је да нас 
мул ти кул ту ра ли зам пре ва зи шао „сте рил ну рас пра ву о ин ди ви ду а-
ли зму и ко лек ти ви зму ко ја (...) во ди у по гре шном прав цу“ (Ки мли-
ка, 379) и обез бе дио се би чвр сту по зи ци ју ме ђу „ли бе рал ним“ те-
о ри ја ма, те да му са да пре о ста је са мо оно глав но, а то је ре ша ва ње 
спо ро ва ко је „ет но кул тур но не у трал на“ др жа ва – ру ко во ђе на „за о-
би ла зном“ и „осми шље ном“ стра те ги јом про мо ви са ња кул ту ре и 
вред но сти ве ћи не – има са зах те ви ма за ин сти ту ци о на ли за ци јом 
груп них пра ва, на ро чи то пра ва ма њи на, али и дру гих „угро же них“, 
„не до вољ но при зна тих“ и со ци јал но „при хва ће них“ иден ти те та.

Но, ову вр сту са мо у ве ре но сти глав них ин те лек ту ал них пред-
вод ни ка мул ти кул ту ра ли зма тре ба пре и спи та ти, бар што се ти че 
кон цеп ту ал ног ни воа рас пра ве. Ки мли ка не да је ар гу мен те у при-
лог те зи да је „ствар ре ше на“ у по гле ду пр ве фа зе рас пра ве (спо ра 
ин ди ви ду а ли ста и ко му ни та ри ста), већ чи та ву ствар прав да фа зним 
то ком де ба те. Смер од ви ја ња рас пра ве по се би не га ран ту је да се 
иде у до бром прав цу, бар што се ти че те о риј ских об зи ра, ни ти да 
је, у овом слу ча ју, ко му ни тар на стра на од не ла пре ва гу. На про тив, 

1) Те о ри ја мул ти кул ту ра ли зма не од но си се са мо на пи та ње груп них пра ва ет но кул тур них 
гру па (ма да је то ње на при мар на пре о ку па ци ја) већ и на спе ци фич на пра ва по себ них 
или угро же них гру па, по пут хо мо сек су а ла ца (на ро чи то пи та ње „геј“ бра ко ва), осо ба са 
ин ва ли ди те том, „жен ских пра ва“, итд. Ан ти ци па тор ни ка па ци тет ове те о ри је са сто ји 
се у то ме што но ве и ве о ма ак ту ел не зах те ве вре ме на у ви ду по себ них „људ ских пра-
ва“ и по ли ти ке „при зна ња“ (по ја ва но вих ко лек тив них иден ти те та) мул ти кул ту ра ли зам 
спрем но до че ку је и при хва та под сво је окри ље, док оп шта кон цеп ци ја др жа ве бла го ста-
ња – због сво је пре те жне ори јен та ци је на еко ном ску ди мен зи ји „пра ва“ и „јед на ко сти“, 
не мо же пру жи ти аде ква тан и це ло вит од го вор на њих.
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пи та ње ста ту са ко лек тив них пра ва оста је ду бо ко те о риј ски спор но. 
Са дру ге стра не, по зи ци о ни ра ње мул ти кул ту ра ли зма у та бор „ли-
бе ра ли зма“ оби лу је мно гим и озбиљ ним те шко ћа ма, те да ле ко од 
то га да је реч о „ре ше ном пи та њу“. 

Уко ли ко би се по ка за ла нео сно ва ност оп ти ми зма за го вор-
ни ка мул ти кул ту ра ли зма у по гле ду ове две ства ри, он да би ауто-
мат ски би ли ре ла ти ви зо ва ни и зна чај и за сно ва ност тре ћег пи та-
ња (ко је се ти че тре нут ног ста ња де ба те), упра во због то га што 
оно пред ста вља, пр во, ре зул тат раз во ја до ко га је де ба та до шла и, 
дру го, ко нач ну по твр ду ле ги тим но сти основ ног зах те ва и им пул-
са мул ти кул ту ра ли зма са ко јим је де ба та за по че ла. На и ме, пи та ње 
угро же но сти ма њин ских гру па или ма њин ских кул ту ра/иден ти те-
та од стра не ве ћин ске кул ту ре (пи та ње до ми на ци је) у ли бе рал но 
де мо крат ским дру штви ма, ка ко је пр во бит но по ста вље но, ни је по-
се до ва ло исти сте пен ле ги тим но сти и зна ча ја ко је има да нас, ви-
ше де це ни ја на кон по чет ка рас пра ве о мул ти кул ту ра ли зму. Иако 
је „ма њин ско“ пи та ње би ло ак ту ел но и се дам де се тих и осам де се-
тих го ди на про шлог ве ка, као днев но по ли тич ко пи та ње,2) оно још 
увек ни је има ло из гра ђе ну те о риј ску пот кре пу, те је би ло нео п ход-
но да се пр во од го во ри на пи та ња на чел ни јег ка рак те ра, ка ко би се 
ство ри ле прет по став ке за це ло ви то пре и спи ти ва ње ле ги тим но сти 
по сред не до ми на ци је ко ју спро во ди „ет но кул тур но не у трал на“ др-
жа ва.3) 

Ток ко јим се де ба та кре та ла ишао је у прав цу ре ша ва ња 
основ ног при го во ра упу ће ног мул ти кул ту ра ли зму од стра не ин ди-
ви ду а ли стич ки ори јен ти са них ауто ра. У пи та њу је по зна ти спор 
из ме ђу ин ди ви ду а ли зма и ко му ни та ри зма о ста ту су, вред но сти и 
зна ча ју „ин ди ви ду ал них“ и „ко лек тив них“ пра ва. Овај по зна ти те-
о риј ски спор тре ба ло је да раз ре ши пи та ње ле ги тим но сти по зи ци-
о ни ра ња пра ва као колективних пра ва, и да на осно ву то га по ну ди 
2) Отуд и по тре ба да се и те о риј ски од бра ни им пе ра тив „по ли ти за ци је ет ни ци те та“. 

(Кyмли ка, 1991, 240)

3) Глав ни ар гу мент мул ти кул ту ра ли ста про тив иде је “не у трал не” др жа ве иде у прав цу 
ука зи ва ња на им пли цит но (али и екс пли цит но) про те жи ра ње до ми нант не кул ту ре, пре-
ко ар гу мен та о ко ри шће њу „слу жбе ног је зи ка“. Ипак, за ступ ни ци мул ти кул ту ра ли зма 
рет ко узи ма ју у об зир те о риј ске им пли ка ци је обе ју основ них при сту па (мул ти кул ту ра-
ли стич ког и при сту па “ет но кул тур но не у трал не др жа ве”) већ упу ћу ју на прак су по сто-
је ћих дру шта ва ко јом по твр ђу ју сво је ста но ви ште. Без при бе га ва ња ути ли та ри стич ким 
раз ло зи ма ко је ко ри сте ли бе рал ни те о ре ти ча ри (праг ма тич ки ар гу мент у при лог јед ног 
је зи ка (Knopff, 1979)) мо гу ће је аде кват но од го во ри ти мул ти кул ту ра ли стич ком при-
го во ру, на при мер, из ла га њем Но зи ко ве кон цеп ци је „ми ни мал не др жа ве“ или „ул тра 
ми ни мал не др жа ве“, или пак упу ћи ва њем на чи сто анар хи стич ка ста но ви шта. Та квом 
стра те ги јом се ар гу мент о „слу жбе ном је зи ку“, за пра во о је зи ку до ми нант не кул ту ре, 
по ни шта ва. Ову вр сту од го во ра на мул ти кул ту ра ли стич ке при мед бе до дат но мо гу по-
твр ди ти упу ћи ва ња на спон та не (не слу жбе не и не др жав не) је зи ке по пут linguafranca и 
span glish (Ber nan di ni, 2007)
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ре ше ња за ак ту ел не по ли тич ке зах те ве, као и упут ства за осми-
шља ва ње јед ног све о бу хват ног од го во ра у ви ду ме ђу на род них ака-
та, по мо ћу ко јих би би ли ус по ста вље ни кри те ри ју ми за сва ко днев-
не про бле ме „не при зна тих“ и „дис кри ми ни са них“ гру па. При том 
се под ра зу ме ва ло да је при ме на но ве по ли ти ке „груп них пра ва“ 
(мул ти кул ту ра ли стич ке по ли ти ке) мо гу ћа пре све га у зе мља ма ли-
бе рал них де мо кра ти ја (и оним де ло ви ма све та ко ји пре тен ду ју да 
то по ста ну). 

За го вор ни ци мул ти кул ту ра ли зма су у пр вој фа зи де ба те го-
то во бе зу пит но под ра зу ме ва ли при пад ни штво ко му ни тар ном та-
бо ру. Ме ђу тим, ка ко се по ле ми ка раз ви ја ла по ста ја ло је ја сно да 
упор но ис тра ја ва ње у пра ће њу „твр дог“ кур са ко му ни та ри зма, 
кроз од бра ну ап со лут ног при ма та груп ног над ко лек тив ним иден-
ти те том, во ди не ми нов ном три јум фу су пар нич ке стра не у де ба ти. 
Ова ква ра ди кал но ко му ни тар на од бра на пре ти ла је мо гућ но шћу да 
чи та вом мул ти кул тур ном про јек ту бу де при ле пље на ети ке та „при-
мор ди ја ли зма“, што би но вој по ли тич кој фи ло зо фи ји обез бе ди ло 
ве о ма не га тив но пред ста вља ње у ака дем ској и ши рој јав но сти. Јер, 
ако се мул ти кул ту ра ли зму, на осно ву ко му ни та ри стич ке од бра не, 
при да ста тус „пред мо дер не“, у јаком сми слу „ко лек ти ви стич ке“ 
те о ри је – под се ти мо да је ње гов су пар ник ли бе ра ли зам по сво јој 
ге не зи и су шти ни „мо дер на“ по ли тич ка те о ри ја – он да по ста је ја-
сно да је то пут ко јим „но ва“ и „обе ћа ва ју ћа“ те о ри ја не тре ба да 
иде ако же ли да ши ри свој ути цај и сти че све ве ћу па жњу јав но-
сти. Би ло је, да кле, нео п ход но да се мул ти кул ту ра ли зам од бра ни 
од ова квих оп ту жби и при ка же као „мо дер на“ те о ри ја, а ни ка ко као 
са вре ме на кон цеп ци ја три ба ли стич ке ви зи је све та, на шта је ци ља-
ла ли бе рал на кри ти ка мул ти кул ту ра ли зма. 

Да би се мул ти кул ту ра ли зам огра дио од оп ту жбе за ко лек-
ти ви зам и обез бе дио ме сто у та бо ру про гре сив не иде о ло ги је „ли-
бе ра ли зма“, би ло је по треб но да при хва ти део са др жа ја по то њег 
и да се при ка же ка ко је у ве ли кој ме ри ком па ти би лан са „ци ви-
ли за циј ским“ вред но сти ма и стан дар ди ма ли бе рал не де мо кра ти је, 
те да мо же пред ста вља ти по жељ но ре ше ње за те ку ће по ли тич ке 
кон тро вер зе зах те ва за при зна њем раз ли чи тих груп них иден ти те-
та. У кон крет ном сми слу то је зна чи ло за сту па ње те зе да зах те ви за 
ин сти ту ци о на ли за ци јом груп них пра ва ну жно и по се би не мо ра ју 
би ти у не скла ду са „ин ди ви ду ал ним пра ви ма“ ка ко су она де фи ни-
са на у ли бе рал ној по ли тич кој фи ло зо фи ји. Та ко Ки мли ка ка же да 
„кључ ни за да так са ко јим се су о ча ва ју ли бе рал ни за ступ ни ци мул-
ти кул ту ра ли зма је сте да се „ло ша“ ма њин ска пра ва, ко ја под ра зу-
ме ва ју ограничење ин ди ви ду ал них пра ва, раз дво је од „до брих“ ко-
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ја се мо гу по сма тра ти као допуна ин ди ви ду ал них пра ва“ (Ки мли ка, 
2009, 375); као и да се ар гу мен та ци ја мул ти кул ту ра ли ста „... раз ли-
ку је у по је ди но сти ма, али сва ко од нас, на свој на чин, до ка зу је да 
по сто је оба ве зу ју ћи ин те ре си ве за ни за кул ту ру и иден ти тет, ко ји 
су пот пу но са гла сни с ли бе рал ним на че ли ма сло бо де и јед на ко сти 
и оправ да ва ју по сто ја ње спе ци јал них ма њин ских пра ва. (Ки мли ка, 
2009, 374).4)

Бу ду ћи да је мул ти кул ту ра ли зму по шла за ру ком стра те ги ја 
тран сфор ма ци је, о че му го во ри по да так да ова по ли тич ка фи ло-
зо фи ја при па да „мејнстри му“ по ли тич ке те о ри је и ужи ва го то во 
сан кро сант ни ста тус у окви ру „про гре си ви стич ког“ иде о ло шког 
хо ри зон та, нео п ход но је ви де ти да ли је за и ста реч о су штин ској 
тран сфор ма ци ји – да ли је та ква тран сфор ма ци ја уоп ште мо гу ћа 
– и, дру го, пре и спи та ти, бар на чел но, прет по став ке по ли тич ке па-
ра диг ме на ко јој и сам мул ти кул ту ра ли зам по чи ва – иде ју др жа ве 
бла го ста ња. То ће се нај бо ље по сти ћи уко ли ко се украт ко под се-
ти мо из вор ног сми сла и ге не зе иде је „ин ди ви ду ал них пра ва“ на 
осно ву раз у ме ва ња пој ма сло бо де у окви ру ли бе рал не тра ди ци је. 
Основ ни ар гу мент ко јим ће се ру ко во ди ти са да шње из ла га ње, ре-
ла ти ви зу је „ци ви ли за циј ски“ и „про гре си ви стич ки“ ста тус мул ти-
кул ту ра ли зма, ука зи ва њем на не ле ги тим ност ре дук ци је зна чењ-
ског скло па и са др жа ја син таг ме „ин ди ви ду ал на пра ва“. На и ме, за 
раз ли ку од из вор ног ли бе ра ли зма (под чим се под ра зу ме ва тра ди-
ци ја по ли тич ког ми шље ња ко ја кре ће од Џо на Ло ка, Ада ма Сми та, 
Бер нар да Ман де ви ла, Ед мун да Бер ка, па све до ње них ис так ну тих 
про та го ни ста у два де се том ве ку Фри дри ха Ха је ка, Лу дви га Ми зе-
са и дру гих) ко ји по ла зи од апсолутизма ин ди ви дуе и ода тле про-
ис те клих ин ди ви ду ал них сло бо да и пра ва – мул ти кул ту ра ли зам (у 
сво јој уме ре ној, ки мли ки јан ској из вед би), при хва та за пра во са мо 
јед ну редуковану вер зи ју ин ди ви ду ал них пра ва очи шће ну од ње ног 
основ ног ма те ри јал ног суп стра та (кон цеп та „при ват ног вла сни-
штва“), чи ме се у ве ли кој ме ри до во ди у пи та ње њен „ли бе рал ни“ 
ста тус.5)

4) То та ко ђе ми сли и Ал пар Ло шонц: „Не сла же мо се са ста во ви ма ко ји на ла зе из во ре мул-
ти кул ту рал но сти у пре мо дер ним окви ри ма, ко ји ука зу ју на син кре тич ке тен ден ци је у 
раз ли чи тим цар стви ма. Мул ти кул ту ра ли зам се мо же за ми сли ти са мо у скло пу мо дер не 
ди на ми ке, сва ки опис ко ји нас во ди до пре мо дер не про шло сти, по на ма, про ма шу је су-
шти ну.“ (Ло шонц, 2001, 10)

5) Реч „ли бе ра ли зам“ је ста вље на у за гра де, јер ће се ви де ти да Ки мли ка за пра во прет-
по ста вља јед ну вер зи ју модерноглиберализма ко ји ма ло или го то во ни ма ло не ма ве зе 
са ли бе ра ли змом ста рог ко ва, на и ме кла сич ним ли бе ра ли змом, те да је у пи та њу јед на 
вер зи ја ли бе ра ли зма ролсијанског по ре кла, или, пре ци зни је ре че но, со ци ја ли зма. То ни-
је не што што се по себ но мо же за ме ри ти Ки мли ки и дру гим „ли бе рал ним“ мул ти кул ту-
ра ли сти ма, бу ду ћи да је то пој мов но при сва ја ње и из ви то пе ра ва ње ре чи „ли бе ра ли зам“, 
одав но при зна то и на ши ро ко при хва ће но (О че му је Лу двиг фон Ми зес пи сао још по-
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Две су основ не ка рак те ри сти ке мо дер не по ли тич ке те о ри је 
из ра же не у де ли ма кла сич них ли бе ра ла.6) Пр ва се ти че обра зла га-
ња вред но сног ап со лу ти зма по је дин ца у од но су на би ло ко ји кон-
цепт оп штег до бра или ко лек ти ви те та као та квог (што је омо гу ће-
но при род но прав ном те о ри јом).7) Дру га се од но си на де фи ни са ње 
по ља сло бо де (или по ља пра ва) на осно ву ова ко схва ће ног при о-
ри те та. По ла зе ћи од но вог пи та ња мо дер не по ли ти ке о то ме ка ко 
је мо гу ћа ин тер ак ци ја јед не ин ди ви дуе са дру гом, од но сно, ка ко 
је мо гу ћа со ци јал на ин тер ак ци ја, те о ри ја дру штве ног уго во ра, пре 
све га у Ло ко вој раз ра ди, по ка зу је да је та ин тер ак ци ја мо гу ћа са мо 
ако се очу ва оно што је ка сни је Адам Смит на звао „при род ном сло-
бо дом“.8) (Смит, 1998) Да кле, две су ства ри од од лу чу ју ће ва жно-
сти за кла сич ни ли бе ра ли зам: ин ди ви дуа (а не ко лек тив) по ста је 
основ ни по ли тич ки су бјект, или су бјект по ли ти ке и, дру го, дис курс 
сло бо де/пра ва мо ра се по зи ци о ни ра ти на ин ди ви ду ал ном, ни ка ко 
ко лек тив ном пла ну. И је дан и дру ги план под ра зу ме ва ју прин ци пи-
је лан ан ти ко лек ти ви стич ки став, с тим што по зи ци о ни ра ње пр вог 
то прет по ста вља отво ре но и не по сред но, док дру ги то об ја шња-
ва по сред но пре ко екс пли ка ци је зна че ња тер ми на „ин ди ви ду ал на 
сло бо да/пра ва“. 

Не ко ли ко је ства ри са да ва жно ис та ћи да би се уви де ло у 
ком сми слу основ ни вред но сни склоп мул ти кул ту ра ли зма јед но-
став но ни је ком па ти би лан са ли бе рал ном по ли тич ком па ра диг мом. 
На и ме, кла сич но ли бе рал на шко ла ми шље ња се у спе ци фи ка ци ји 
зна че ња пој ма „ин ди ви ду ал них сло бо да“ ру ко во ди ла иде јом нега-
тивнеслободе у сми слу „од су ства при ну де“ (Ха јек, 1998, 19) од 
стра не дру гих по је ди на ца јед ног дру штва или од стра не ор га ни зо-
ва ног си сте ма при ну де (др жа ве). Ипак, ово од ре ђе ње, иако пред-
ста вља око сни цу ли бе рал ног схва та ња сло бо де, ни је у пот пу но сти 
пре ци зно. Оно нам мо же по мо ћи да раз ли ку је мо „по зи ти ван“ и 

чет ком про шлог ве ка). Да нас то ли ко има „ли бе ра ла“ да би се мо гло ре ћи да ме ђу њи ма 
има нај ма ње „кла сич них ли бе ра ла“, па се ови по то њи че сто на зи ва ју либертаријанци 
или кла сич ни ли бе ра ли, из по тре бе раз ли ко ва ња и из бе га ва ња пој мов не кон фу зи је. 

6) По дроб ни је о глав ном пи та њу мо дер не по ли тич ке те о ри је као и до при но су те о ри је дру-
штве ног уго во ра из град њи кла сич ног ли бе ра ли зма ви де ти у књи зи Слободаијавност
–одређење,проблематизацијаизначај.(Пе шић, Но ва ко вић, 2008)

7) Што је, кроз при мат пи та ња о “оп штем до бру”, пред ста вља ло основ ну пре о ку па ци ју 
(ма да не сва ка ко је ди ну – по ли тич ка фи ло зо фи ја со фи ста на то ука зу је) кла сич не по ли-
тич ке те о ри је. (Пе шић, Но ва ко вић, 2008, 9)

8) Ка да раз ми шља мо о сло бо ди као по ли тич ком фе но ме ну он да мо ра мо из бе ћи спе ци-
фич ну вр сту пој мов не за ме не ве о ма при сут не у струч ној ли те ра ту ри, на осно ву ко је 
се по ли тич ка ди мен зи ја про бле ма ти ке обр ће у чи сто пси хо ло шком прав цу раз ма тра ња 
(по мо ћу иде је „по зи тив не“ сло бо де). „Сло бо да је со ци о ло шки по јам. Бе сми сле но га је 
при ме њи ва ти на усло ве ван дру штва...“ (Mi ses, 1962, 191). Та ко ђе, “... “сло бо да” се од-
но си ис кљу чи во од но са јед ног чо ве ка пре ма дру гом...”. (Ха јек, 1998, 20)
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„не га ти ван“ аспект при сту па те ма ти ци сло бо де, али нам не мо же 
по слу жи ти као аде кват но упут ство за оме ђи ва ње граница сло бо де, 
што је од од лу чу ју ће ва жно сти за са му те о ри ју ли бе ра ли зма.9)

За др жи мо се за тре ну так на ли бе рал ном опре де ље њу за „не-
га ти ван“ аспект при сту па пи та њу ин ди ви ду ал них сло бо да (и ода-
тле кон ци пи ра ној иде ји пра ва). За што је овај аспект то ли ко ва жан 
за ли бе ра ли зам? Бу ду ћи да ли бе ра ли зам у ме то до ло шком (ме то до-
ло шки ин ди ви ду а ли зам) и вред но сном сми слу по ла зи од по је дин-
ца, и бу ду ћи да та ко за ми шље ни по је дин ци на осно ву при род но-
прав не те о ри је по се ду ју ро ђе њем да та пра ва (изворна пра ва), ја сно 
је да се на основ но пи та ње мо дер не по ли тич ке те о ри је („ка ко је 
мо гу ћа ин тер ак ци ја јед не ин ди ви дуе са дру гом“) мо же од го во ри-
ти та ко што ће се ре ћи да је по ли тич ки ле ги ти ман са мо онај по-
ре дак ко ји се немешау ово од при ро де (или бо га) за га ран то ва но 
по ље сло бо де и ко ји, уко ли ко се пак и уме ша, то чи ни са мо ра ди 
за шти те „од при ну де“. Ода тле про из ла зи иде ја минималнедржаве 
(nightwаtch sta te). Да кле, у та квом, за ли бе ра ли зам по жељ ном по-
рет ку, др жа ва (или не ка дру га ко лек тив на аген ци ја при ну де) укљу-
че на је у жи во те по је ди на ца са мо негативно и посредноу ви ду 
ин сти ту ци је вла да ви не пра ва (нај пре и пре све га кри вич ног пра ва 
и за шти те спро во ђе ња до бро вољ них уго во ра) али ни ка ко позитив-
но и непосреднокао ак тив ни де лат ник у жи во ти ма чла но ва јед ног 
дру штва. За ли бе ра ли зам, да кле, иде ја по зи тив не сло бо де као и 
по зи тив не уло ге др жа ве (про из вод на др жа ва) (Бју ке нен, 2002, 96) 
не пред ста вља при хва тљи ву иде ју. Ин си сти ра њем на ми ни мал ној 
уло зи др жа ве у жи во ти ма по је ди на ца, ли бе ра ли зам оли ча ва по ли-
тич ко-прав ну па ра диг му ко ја по ла зи „од о здо“, на и ме, од при о ри-
те та чла но ва дру штва, њи хо вих пре фе рен ци ја и од лу ка, а ни ка ко 
„од о зго“, у ви ду ак тив ног уче шћа у дру штве ној пре ра спо де ли и 
про пи си ва њу стан дар да и нор ми по на ша ња, уло ге ко ју мо же има ти 
др жа ва као „ко лек тив ни агент“ ко ји сто ји из над и по врх ин ди ви-
ду ал них пре фе рен ци ја и де ло ва ња по је ди на ца, чла но ва дру штва. 

За раз ли ку од не га тив ног при сту па пра ви ма ко јим се ру ко во-
ди ли бе ра ли зам, за го вор ни ци мул ти кул ту ра ли зма прет по ста вља ју 
са свим дру га чи ју по став ку. За пра во, обр не мо ли ли бе рал ну пер-
спек ти ву на гла вач ке до би ће мо оно што је при хва тљи во за мул ти-
кул ту ра ли зам: иде ју ак тив не уло ге др жа ве и гло ма зне ад ми ни стра-
ци је, иде ју груп них пра ва и, на да све, кон цепт „по зи тив не“ сло бо де 
као цен трал ну прет по став ку мул ти кул ту ра ли стич ке пре о ку па ци је 
9) Јер, ре ћи да се со ци јал на ин тер ак ци ја мо же об ја сни ти по сред ством не га тив ног пра ва 

(пра ва ко је се ак ти ви ра са мо у слу ча ју пре кр ша ја пра ва) у сми слу „од су ства при ну де“, 
са мо по се би не зна чи мно го, из раз ло га што је по треб но од го во ри ти шта је то „при ну да“ 
и шта се мо же оква ли фи ко ва ти као „при ну да“. То је пи та ње гра ни ца сло бо де.
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„пра ви ма“.10) Јер, кон цепт по зи тив не сло бо де не под ра зу ме ва то да 
сам ја као по је ди нац сло бо дан у оној ме ри у ко јој не оме там дру ге 
рав но прав не по је дин це за јед нич ког дру штва, већ то да ја као по је-
ди нац „зах те вам“ не што што не мам и што не ко дру ги (за јед ни ца у 
ко јој жи вим, а за пра во нај че шће др жа ва) мо ра, или би тре ба ло, да 
ми обез бе ди. Упу ћу ју ћи на ста но ви ште Ра за и Мар га ли та, Ки мли ка 
ка же да је: „...ауто но ми ја по је дин ца – њи хо ва спо соб ност да на пра-
ве до бар из бор би ра ју ћи је дан од до брих жи во та – бли ско по ве за на 
са при сту пом њи хо вој кул ту ри, ње ним про спе ри те том и про цва том 
и по што ва њем ко је јој ука зу ју дру ги. Мул ти кул ту ра ли зам по ма же 
да се оси гу ра овај кул тур ни про цват и уза јам но по што ва ње”. (Ки-
мли ка, 2009, 374). Да кле, при зна ње ко је зах те ва ју по је дин ци или 
гру пе ве за но је за мо гућ ност “при сту па”. На рав но овај при ступ 
мо ра да омо гу ћи др жа ва кроз по себ не ин сти ту ци о нал не аран жма-
не и пу тем по ве ћа ња укуп ног из дат ка за све чла но ве од ре ђе ног 
дру штва. Тек та да ће гру пе и по је дин ци ко ји се осе ћа ју “не при-
зна тим”, или чи јој по себ но сти је ус кра ће но ду жно “по што ва ње” 
осе ћа ти као рав но прав ни чла но ви ши рег дру штва. Ипак зах тев за 
при зна њем по себ ног ко лек тив ног иден ти те та не тре ба ме ша ти са 
зах те вом за сло бо дом, јер је сло бо да пре све га по ли тич ки фе но мен 
(Пе шић, Но ва ко вић, 2008, 16-22),11) док кон цеп ци је ко је по ла зе од 
„по зи тив не“ иде је сло бо де за пра во тран спо ну ју чи сто по ли тич ко-
прав ну ди мен зи ју аспек та сло бо де на пси хо ло шку ра ван са мо и спу-
ње ња или ис пу ње ња же ља („осе ћа ње“ ве ће сло бо де уко ли ко ми се 
обез бе ди ве ћи за ми шље ни про стор мо га де ло ва ња и лич не афир-
ма ци је) од стра не тре ће стра не (су бјект же ља ни је ак тер њи хо вих 
оства ре ња, већ не ко дру ги ).

Са дру ге стра не, мул ти кул ту ра ли стич ка кон цеп ци ја ин ди ви-
ду ал них пра ва (и њој срод них „ли бе рал них“ те о ри ја), да ле ко од 
то га да је у са гла сно сти са оном кла сич ног ли бе ра ли зма. Кон цеп-
ци ја не га тив не сло бо де (и пра ва про ис те клих из ње), до би ја свој 
пра ви зна чај и пу но од ре ђе ње са мо пре ко ма те ри јал ног суп стра та 
ко ји ства ра прет по став ке за од ре ђи ва ње „гра ни ца“ сло бо де,12) чи ме 
се мо же да ти од го вор на основ но пи та ње мо дер не по ли тич ке те о-
ри је. Сто га за кла сич ни ли бе ра ли зам не ма сло бо де без ин сти ту ци је 

10) Иде ја „по зи тив не“ сло бо де ге не ри ше све по зна те и ве о ма по пу лар не зах те ве за „афир-
ма тив ном ак ци јом“, „по ли ти ком при зна ва ња“ и, на рав но, „по зи тив ном дис кри ми на ци-
јом“. Ви ше је не го очи глед но да сви ови зах те ви, да би се оства ри ли, под ра зу ме ва ју 
знат не фи нан сиј ске ре сур се и ве ли ке ин ге рен ци је др жа ве. Са дру ге стра не, ду бо ко је 
про бле ма тич но моралнооправдањеова квих раз ло га.

11)  Ви де ти та ко ђе на по ме ну бр. 8. овог ра да.

12)  Без че га би се иде ја не га тив не сло бо де као “од су ства при ну де” мо гла раз у ме ти са мо у 
пу ком пси хо ло шком сми слу. 



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.133-150.

142

приватногвласништва.13) Сва ки по ли тич ки си стем ко ји не шти ти 
ин сти ту ци ју при ват ног вла сни штва пред ста вља си стем узур па ци је 
сло бо де а бу ду ћи да је сло бо да јед на и не де љи ва, сва ки си стем у 
ко ме се ре ду ку је би ло ко ји сег мент сло бо де пред ста вља по ре дак 
не сло бо де. Шта ви ше, ин сти ту ци ја при ват ног вла сни штва упу ћу-
је на при мат економскихсло бо да ако не у ло гич ком, оно сва ка ко у 
временскомсми слу. (Но ва ко вић, 2006, 65) Вла снич ка пра ва, сло бо-
да уго во ра и ни ски по ре зи пред ста вља ју основ не усло ве еко ном-
ске сло бо де (Про ко пи је вић, 2000, 221), а по том и сло бод ног дру-
штве ног по рет ка. Уз то, по ли тич ка ди мен зи ја сло бо де пред ста вља 
нео п ход ног пра ти о ца и до пу ну еко ном ској сло бо ди. Сто га се све 
оне вер зи је „ли бе ра ли зма“ (или те о ри ја „сло бо де“) ко је при хва та ју 
са мо иде ју сло бо де у ње ном ре ду ко ва ном ви ду, што под ра зу ме ва 
ис кљу чи ва ње или су жа ва ње основ них ком по нен ти це ли не пој ма, 
не мо гу при хва ти ти као – у кла сич ном сми слу ре чи – либералне ин-
тер пре та ци је зна че ња ре чи „сло бо да“. Та ко ђе, оне се не мо гу раз у-
ме ти ни као ин ди ви ду а ли стич ке, јер су жа ва ње еко ном ских сло бо-
да ди рект но ука зу је на др жав ни па тер на ли зам и ко лек ти ви зам sui
generis. 

Оп сер ви ра ју ћи де ба ту о мул ти кул ту ра ли зму Ки мли ка усва-
ја ње па ра диг ме со ци јал не др жа ве (или др жа ве бла го ста ња) сма-
тра го то во при род ним, па му са мо оста је да, на осно ву вред но сног 
скло па и пој мов не апа ра ту ре ова кве ори јен та ци је, по дроб ни је ела-
бо ри ра од нос мул ти кул ту ра ли зма пре ма основ ним „ли бе рал ним“ 
пој мо ви ма. Ка да се по бли же раз мо тре пој мо ви са ко ји ма мул ти-
кул ту ра ли сти по ле ми шу (пој мо ви ли бе рал не тра ди ци је) мо же се 
ви де ти да се они пре све га од но се на политичку ди мен зи ју ин ди ви-
ду ал них сло бо да/пра ва,14) али не и еко ном ску (прет по ста вља се да 
она под ле же по ли ти ци „пре ра спо де ле“). У том сми слу Сло бо дан 
Ди вјак упу ћу је на сле де ће пој мо ве ко је мул ти кул ту ра ли сти „пре-
и спи ту ју“: „рав но ду шност пре ма за јед нич ком до бру, не у трал ност 
др жа ве, про це ду ра ли зам, јед нак трет ман, ап стракт ни гра ђа нин, 
ауто ном ни по је ди нац, сло бо да из бо ра из ме ђу раз ли чи тих кул тур-

13) Ево јед ног кла сич ног ме ста код Ло ка: „Јер слобода зна чи би ти сло бо дан од огра ни че ња 
и на си ља ду гих, што ни је мо гућ но та мо где не ма за ко на. Али сло бо да ни је, као што нам 
се ка же: слободасвакогчовекадачиништомујевоља – јер ко би мо гао да бу де сло бо-
дан ка да ћеф сва ког дру гог чо ве ка мо же да њи ме го спо да ри? – већ сло бо да да ка ко му 
је во ља рас по ла же и упра вља сво јом лич но шћу, де лат но сти ма, по се ди ма и це ло куп ном 
сво ји ном у окви ру овла шће ња оних за ко на ко ји ма је под врг нут, и да у то ме не бу де пот-
чи њен ар би трар ној во љи дру го га, већ да сло бод но сле ди сво ју вла сти ту“. (Лок, 1978, 
37)

14) По ли тич ким у „ужем“ сми слу ре чи (ин сти ту ци ја сло бод них и фер из бо ра, пра ва на 
удру жи ва ње, сло бо ду по ли тич ког де ло ва ња, итд), за раз ли ку од из вор ног схва та ња сло-
бо де као parexcellence по ли тич ког фе но ме на, на на чин ка ко је то ела бо ри ра но у при род-
но прав ној те о ри ји.
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них оп ци ја...“. (Ди вјак, 2001, 26) Као што се мо же ви де ти, у пи та њу 
су пре све га пој мо ви ко ји се ти чу по ли тич ких сло бо да и по ли тич-
ких пра ва, као и од но са „не у трал не“ др жа ве пре ма спе ци фич ним 
оп штим (дру штве ним) вред но сти ма. Ки мли ки но по ми ња ње „ли-
бе рал них“ на че ла „сло бо де“ и „јед на ко сти“ та ко ђе се кон тек сту а-
ли зу је ис кљу чи во на пла ну, у ужем сми слу схва ће них, по ли тич ких 
пра ва и сло бо да. За ње га, као и за све са вре ме не „ли бе ра ле“, сло-
бо да не зна чи не га тив ну сло бо ду, већ по зи тив ну сло бо ду „ауто но-
ми је по је дин ца“ у окви ру ши ро ких пре тен зи ја и за хва та др жа ве 
бла го ста ња. Ни иде ја „јед на ко сти“ не ма про це ду ра ли стич ки при-
звук свој ствен кла сич ној ли бе рал ној тра ди ци ји, у сми слу иде а ла 
вла да ви не пра ва (сви по је дин ци чла но ви јед ног дру штва су рав-
но прав ни пред ле ги тим ним за ко ном), већ се од но си на једнакост
каопроизводдржавнепрерасподеле (основ на ин ге рен ци ја др жа ве 
бла го ста ња), као и једнакоступравимаипризнањима из ме ђу „ма-
њи не“ и „ве ћи не“ (мул ти кул ту ра ли стич ка ин ге рен ци ја).

Та ко ђе, Ки мли ки на тврд ња да „сва груп но-спе ци фич на ма-
њин ска пра ва ни су „ко лек тив на“ пра ва, а чак и она ко ја то је су у 
не ком сми слу те ре чи, ни су ну жно до каз ко лек ти ви зма“ (Ки мли-
ка, 2009,372), те шко да се мо же од бра ни ти са по зи ци ја по ме ну тог 
мул ти кул ту ра ли стич ког ре дук ци о ни зма. Да би од бра нио ову те зу 
Ки мли ка ис ти че „да су ма њин ска пра ва са гла сна са ли бе рал ним 
кул ту ра ли змом ако (а) шти те сло бо ду по је дин ца уну тар гру пе; и 
(б) раз ви ја ју од но се јед на ко сти (не до ми на ци је) из ме ђу гру па (Ки-
мли ка, 2009, 377). Упу ћи ва њем на не ли бе рал не гру пе (Ами ши, 
Ху те ри ти, Ха си ди) Ки мли ка амор ти зу је при го вор да су сва ко лек-
тив на пра ва ко лек ти ви стич ка, ис ти чу ћи оне слу ча је ве „ли бе рал но“ 
ори јен ти са них гру па ци ја ко је тра же при зна ње: „Не ки од њи хо вих 
чла но ва мо жда же ле да се из дво је из ли бе рал не де мо кра ти је, али 
не за то да би ство ри ли не ли бе рал но ко му ни тар ни стич ко дру штво, 
већ да би фор ми ра ли сво је мо дер но ли бе рал но дру штво.“ (Ки мли-
ка, 2009, 373) 

У овом на во ду ва жно је ис та ћи не ко ли ко ства ри. Нај пре, тре-
ба ре ћи да Ки мли ка ко ри сти ко лек ти ви стич ке тер ми не и ру ко во ди 
се ме то до ло шким ко лек ти ви змом ко ји прет по ста вља да су гру пе а 
не по је дин ци ауто ном ни су бјек ти од лу чи ва ња. Он уна пред прет по-
ста вља да по сто ји не ко „ми“ (ма њи на) ко је се су прот ста вља не ком 
„они“ (ве ћи на), што је чист при мер ко лек ти ви стич ког жар го на ко ји 
пре ла зи пре ко чи ње ни це да су по је дин ци а не гру пе су бјек ти из-
вор них пра ва. Да ље, при мер ко ји да је ни је у пот пу но сти пре ци зан 
у по гле ду тре нут ног ста ту са пра ва ко је ужи ва гру па у при ме ру. Ме-
ђу тим, бу ду ћи да ка сни је у тек сту Ки мли ка по ми ње Кве бек и Кве-
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бе ча не, мо же се са из ве сно шћу ре ћи да је он имао на уму кве беч ку 
ма њи ну ко ја из ве сно ужи ва основ на пра ва у окви ру ши ре за јед ни-
це, тј. Ка на де. Под прет по став ком, да кле, да су тој ма њи ни defacto
обез бе ђе на основ на пра ва а да ње ни при пад ни ци и да ље тра же по-
себ на, ко лек тив на пра ва и при зна ња (у ви ду ства ра ња „свог“ дру-
штва и не за ви сне др жа ве), то он да јед но став но зна чи са мо то да је 
њи ма ви ше ста ло до осе ћа ја на ци о нал не при пад но сти (или кул ту-
ре, по ла, ра се, итд...) не го до ужи ва ња основ них пра ва. При пад ни-
ци та кве за јед ни це би се ра ди је об ре ли у дру гој др жа ви (ет нич кој 
ма ти ци, на при мер) или ство ри ли дру гу, но ву др жа ву, чак и да зна ју 
да ће им у но вом ам би јен ту основ на пра ва би ти угро же на, не го што 
би оста ли у зе мљи са ко јом не де ле исту кул ту ру, тра ди ци је и оби-
ча је или је зик, а ипак ужи ва ју пу на гра ђан ска пра ва. Иса и ја Бер лин 
је дав но при ме тио да љу ди мо гу ви ше др жа ти до со ци јал ног при-
зна ња не го до иде је сло бо де. (Бер лин, 1992) То је не што са чи ме 
се не мо же мо спо ри ти јер пред ста вља чи ње ни цу сва ко днев ни це. 
Оно око че га се мо же по ле ми са ти је сте, за пра во, те за да се дру-
штво мо ра ор га ни зо ва ти на прин ци пу груп не ре пре зен та тив но сти, 
а не на прин ци пу ин ди ви ду ал не сло бо де ње них чла но ва; као и то, 
да је оно пр во „пра вич ни је“ од оног дру гог. Овај при мер, да кле, 
илу стру је ире ле вант ност основ них пра ва у кон тек сту бор бе за при-
зна ње груп ног иден ти те та, те у сва ком слу ча ју са мо по твр ђу је а не 
де ман ту је оп ту жбу за ко лек ти ви зам.

Да ље, те за да „ни су сва груп на пра ва ко лек ти ви стич ка“ мо-
же се одр жа ти са мо у пре не се ном сми слу. На при мер, у сми слу да 
це ло куп но ста нов ни штво јед не зе мље ужи ва иста основ на пра ва. У 
томсми слу та пра ва си гур но ни су ко лек ти ви стич ка иако су скупна 
(од но се се на све при пад ни ке јед не ад ми ни стра тив не је ди ни це, у 
овом слу ча ју др жа ве). Ме ђу тим, јед но је асо ци ра ти по јам груп них 
пра ва као скуп ну озна ку за пра ва ко ја ва же за све чла но ве јед ног 
дру штва, а пот пу но дру го из ди за ти у по себ ним пра ви ма јед ну гру-
пу или ви ше гру па у од но су на оста ле чла но ве дру штва. Та кав по-
сту пак је си гур но ко лек ти ви стич ки, а бу ду ћи да Ки мли ка по др жа ва 
ре ду ко ва ни сми сао ин ди ви ду ал них пра ва, ја сно је да су коб из ме ђу 
„основ них пра ва“ (ли бе рал них пра ва) и „но вих“, „груп них“ пра ва 
ни је раз ре шен у окви ру те о ри је мул ти кул ту ра ли зма, те да се Ки-
мли ка и оста ли ауто ри из овог бло ка, те шко мо гу спа си ти оп ту жбе 
за „ко лек ти ви зам“. 

Из до са да ре че ног ви ди се да мул ти кул ту ра ли стич ко ин те-
гри са ње у склоп „ли бе рал не“ те о ри је тре ба схва ти ти са мо у огра-
ни че ном ви ду. На и ме, ка да Ки мли ка ка же да „рас пра ве о мул ти-
кул ту ра ли зму нај ве ћим де лом ни су рас пра ве из ме ђу ли бе рал не 
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ве ћи не и ко му ни та ри стич ке ма њи не, не го рас пра ве из ме ђу ли бе ра-
ла о зна че њу ли бе ра ли зма“ (Ки мли ка, 2009, 374) то за пра во тре ба 
раз у ме ти у сми слу во ђе ња рас пра ве у окви ру та бо ра со ци јал-ли бе-
ра ла (по ли тич ких ли бе ра ла рол сов ског ти па) или со ци јал- де мо-
кра та (чак и со ци ја ли ста) у окви ру те о риј ске и прак тич не па ра-
диг ме државеблагостања. Под се ти мо да се да нас реч „ли бе рал“, 
на ро чи то у Сје ди ње ним Др жа ва ма, али и у не ким де ло ви ма Евро пе 
(на ро чи то у ин те лек ту ал ним кру го ви ма), асо ци ра са „ле ви ча рем“. 
Иако се мо же при го во ри ти да ре чи ни су то ли ко ва жне ко ли ко је 
ва жна су шти на ства ри и пој мо ва ко је од ре ђу је мо (са чи ме се ге-
не рал но мо же мо сло жи ти), те да је до са да шње из ла га ње ису ви ше 
„вер бал ног“ ти па, овај ар гу мент ипак тре ба од ба ци ти, јер основ ни 
еле мент мул ти кул ту ра ли стич ке тран сфор ма ци је управо по чи ва на 
овој тер ми но ло шкој кон фу зи ји. На осно ву ње мул ти кул ту ра ли зму 
је мо гу ће да се при ка же као ма ње ко лек ти ви стич ки не го што за и ста 
је сте. Сто га, уколико се о ли бе ра ли зму ми сли у тер ми ни ма класич-
ног ли бе ра ли зма он да мул ти кул ту ра ли зам из ве сно ни је ли бе рал на 
те о ри ја, и пре лаз из фа зе А у фа зу Б, ко ју по ми ње Ки мли ка, не 
чи ни мул ти кул ту ра ли зам ма ње ко лек ти ви стич ким не го што је то 
био слу чај за вре ме ње го ве сим би о тич ке ве за но сти за ра ди кал ни 
ко му ни та ри зам. Ка да се, нај зад, узме у об зир да из вор ном ли бе-
ра ли зму про тив ре чи кон цепт др жа ве бла го ста ња као та кав, он да 
по ста је ја сно у ко јој ме ри фи ло зо фи ја „груп них“ пра ва уда ље на од 
ли бе ра ли зма, чак ње му су прот ста вље на.15)

Пол Го тлиб је у сво јој књи зи Мултикултурализамиполити-
какривице ве о ма ле по ука зао на пут ко јим је „упра вљач ка“ др жа-
ва (др жа ва бла го ста ња) пре шла до сво је нај но ви је фор ме у ви ду 
„те ра пе ут ске др жа ве“ (мул ти кул тур ног им план та та др жа ве бла го-
ста ња) ко ја тре ба да „из ле чи“ све про шле и са да шње фру стра ци је 
не при зна тих иден ти те та. По ње му ни је у пи та њу „ко ег зи стен ци ја 
ви ше или ма ње то ле рант них ет нич ких ма њи на гру пи ра них у јед ној 
ад ми ни стра тив ној је ди ни ци или цар ској над ле жно сти, већ сла вље-
не др жав но спон зо ри са не раз ли чи то сти. У но вој, мул ти кул тур ној, 
за раз ли ку од ста ре, кон вен ци о нал не мул ти ет нич ке си ту а ци је, др-
жа ва сла ви раз ли ке у сти лу жи во та ко ји се не ка да ве зи вао за ве ћин-
ску по пу ла ци ју. Она ис по ру чу је на гра де они ма ко ји пер со ни фи ку-

15) На рав но, при го во ри ко ји се ов де упу ћу ју му лит кул ту ра ли зму мо гу се, у ма њој или ве ћој 
ме ри, од но си ти на све ре дук ци о ни стич ке „ли бе рал не“ те о ри је. Да кле, на све оне те о ри-
је ко је ис кљу чу ју нај ва жни ју ком по нен ту сло бо де, прав да ју ћи то ега ли тар ним раз ло зи-
ма (Ролс, 1998, 31). Оно у че му мул ти кул ту ра ли зам на ди ла зи и над гра ђу је ве ћи ну ових 
те о ри ја је сте стрикт на при ме на ме то до ло шког ко лек ти ви зма (и у че му је мул ти кул ту ра-
ли зам за пра во до след ни ји од њих). Ме тод ска је ди ни ца мул ти кул ту ра ли зма је од по чет-
ка до кра ја „гру па“ а не „по је ди нац“, те је и чи тав реч ник и тер ми но ло ги ја ове те о ри је 
из гра ђе на на овој се ман тич кој и ме тод ској па ра диг ми. 
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ју же ље не раз ли ке, исто вре ме но од у зи ма ју ћи кул тур но при зна ње, 
чак и по ли тич ка пра ва они ма ко ји их не пер со ни фи ку ју. Раз ли ке 
ко је се сла ве укљу чу ју не са мо ши рок спек тар кул тур не ег зо ти-
ке, већ мо жда и зна чај ни је, из ла жу ал тер на тив не жи вот не сти ло ве. 
Те ра пе ут ска др жа ва се пред у зи ма из град ње мул ти кул тур ног дру-
штва, за кле тог на „раз ли чи тост“, тре ти ра ју ћи соп стве не гра ђа не 
као објек те со ци ја ли за ци је“. (Got tli eb, 2002, 14).

Уко ли ко се при хва ти као оправ да на основ на те за овог ра да, 
ко јом се ре ла ти ви зу је мул ти кул ту ра ли стич ка ин те гра ци ја у оквир 
ли бе рал не те о ри је, по ста је ја сно да мул ти кул ту ра ли зам као те о-
ри ја ни је „пре вла дао“ пр ву, по чет ну фа зу свог раз во ја, што зна чи 
да на кон цеп ту ал ној рав ни мо ра по ну ди ти аде ква тан од го вор на 
пи та ње он то ло шког, со ци о ло шког, прав ног и пси хо ло шког ста ту-
са ко лек ти ви те та, груп них пра ва и ко лек тив них иден ти те та.16) Бу-
ду ћи да у овом ра ду, у ви ду не ко ли ко те о риј ских оп сер ва ци ја и 
упу ћи ва ња, пре о вла ђу је став да та ко не што на чел но ни је мо гу ће 
(иако су у прак тич ном по гле ду могућe раз ли чи те вр сте „миксeва“ 
мул ти кул ту рал ног и ли бе рал ног по рет ка), пре све га у сми слу не-
мо гућ но сти „из ми ре ња“ ин ди ви ду ал них и ко лек тив них кон цеп ци-
ја пра ва и сло бо да, на ме ће се за кљу чак да се мул ти кул ту ра ли зам, 
као те о ри ја, ар гу мен то ва но не мо же осло бо ди ти епи те та ко лек ти-
ви стич ке иде о ло ги је. Вр ше ћи сво је вр сну ре дук ци ју из вор них ин-
ди ви ду ал них пра ва, уки да њем или огра ни ча ва њем основ ног ма те-
ри јал ног суп стра та сло бо де, а исто вре ме но се тран сфор ми шу ћи у 
„про гре сив ну“ иде о ло ги ју на вод ним усва ја њем је згра ци ви ли за-
циј ских до при но са ли бе ра ли зма, мул ти кул ту ра ли за му не успе ва 
да се пред ста ви као „мо дер на“ и „прогрeсивна“ те о ри ја, већ са мо 
јед на, до ду ше ве о ма ра фи ни ра на и раз ви је на, те о риј ска кон цеп ци ја 
са вре ме ног три ба ли зма. 

Вра ћа ју ћи се оп сер ва ци ји са са мог по чет ка овог ра да ка-
да смо по ми ња ли сво је вр сну те шко ћу и опа сност у ви ду ме ша ња 
днев но по ли тич ког ин те ре са са те о риј ским, ка да овај дру ги по ста-
не са мо по кри ће за ис пу ња ва ње „зах те ва“ вре ме на и ка да на уч ну 
ана ли зу и по тра гу за исти ном за ме ни по ли ти ка об зи ра, тре ба још 
ре ћи да чак и ауто ри17) ко ји су све сни кон цеп ту ал ног де фи ци та 
16)  Да од го во ри на при го во ре и ар гу мен те ко је су по ну ди ли Јан Нар ве сон (Nar ve son, 1991) 

и Мајкл Харт ни (Har ntey, 1991). 

17)  На при мер, Сло бо дан Ди вјак ко ји оправ да ва уво ђе ње де ли мич ног мул ти кул ту ра ли зма 
у Ср би ју мо гу ћим „от по ром“ при хва та ња чи сто гра ђан ског прин ци па дру штве не ор га-
ни за ци је: „По што би при ме на аме рич ког и ње му слич них мо де ла на и шла на от пор у 
на шем исто риј ском кон тек сту (с об зи ром на спе ци фич ну тра ди ци ју на овим про сто ри-
ма), ли бе рал но-гра ђан ске кон сти ту тив не прин ци пе по треб но је ко ри го ва ти еле мен ти ма 
мул ти кул тур ног мо де ла.“(Ди вјак, 2001, 43) Да ли тај „мо гу ћи от пор“ им пли ци ра то да 
на до ма ћој по ли тич кој сце ни не тре ба за го ва ра ти од ре ђе не кон цеп те, чак и ако су они 
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мул ти кул ту ра ли стич ке те о ри је, у крај њој ли ни ји при хва та ју „уме-
ре ни“ пут, опре де љу ју ћи се за „злат ну сре ди ну“ ин ди ви ду ал них и 
ко лек тив них пра ва. На осно ву та квог по ступ ка кри ти ча ра мул ти-
кул ту ра ли зма (ко ји се у сег мен ту прак тич не по ли ти ке и пре по ру ка, 
за ла жу за им пле мен та ци ју „огра ни че ног“ мул ти кул тур ног про јек-
та), мо же се за кљу чи ти да је зик са вре ме не по ли тич ке ко рект но-
сти пред ста вља ису ви ше ја ку бра ну те о риј ским об зи ри ма. Ка да је 
Фри дрих вон Ха јек пре ви ше од ше зде сет го ди на, у ери еуфо ри-
је и пот пу не до ми на ци је вла да ви не кон цеп та др жа ве бла го ста ња, 
ука зи вао на сву прин ци пи јел ну по гре шност и про ма ше ност овог 
кон цеп та,18)он ни је гре шио, јер је знао да се ра ци о нал ни суд и ана-
ли за не сме ју на пу сти ти уко ли ко се же ли оста ти у окви ру на у ке. 
Ка да је не ких по ла ве ка ка сни је кон цепт др жа ве бла го ста ња до жи-
вео свој прак тич ни крах, струч на рас пра ва се по но во вра ти ла на 
прoучавање уви да овог те о ре ти ча ра. Сто га, као у слу ча ју при ме ра 
др жа ве бла го ста ња, та ко и у слу ча ју мул ти кул ту ра ли зма – као са-
вре ме ног ге не ра то ра је зи ка по ли тич ке ко рект но сти – ва жи и увек 
ће ва жи ти то да те о риј ски об зи ри мо ра ју над вла да ти днев но по ли-
тич ке, уко ли ко нам је ста ло до исти не. 

AleksandarNovakovic,MilenaPesic

MULTICULTURALISMANDINDIVIDUALRIGHTS

-SomeremarksonKymlica’streatment
ofthephasesofmulticulturalism-

Summary
This ar tic le qu e sti ons pre sent po si tion of mul ti cul tu ra lism as po-

li ti cal and phi lo sop hi cal the ory. Na mely, thro ugh analysis of three pha-
ses of the de ba te thro ugh which mul ti cul tu ra lism has un der go ne – as 
it is ex pla i ned by Will Kymlic ka, one of its emi nent advo ca tes – this 
ar tic le shows that tran sgres sion from the first, ma inly com mu ni ta rian 
ori en ted pha se, to ward the se cond, li be ral ori en ted one, is the o re ti cally 
unju sti fied and un fo un ded. This al so im pli es that pre sent, “third” pha se 
of mul ti cul tu ra list’s pre oc cu pa tion is not self-evi dent, as it is of ten per-
ce i ved by its sup por ters. The re fo re Kymlic ka’s le gi ti mi za tion of mul ti-
cul tu ra lism is qu e sti o ned thro ugh se ve ral steps. In the first in stan ce, it 

за сно ва ни и те о риј ски оправ да ни, и ако смо им на кло ње ни? И ка ква је то по ли ти ка ко ја 
се уна пред ру ко во ди об зи ри ма мо гу ћег „от по ра“ а не же љом за истин ском про ме ном и 
на прет ком? 

18)  У сво јој чу ве ној књи зи Путуропство. (Ха јек, 1997)
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is de mon stra ted that mul ti cul tu ra lism – in its in ten tion to be in te gra ted 
in li be ral the ory – ine vi tably ma kes im pro per re duc tion and im po ve ris-
hment of the no ti ons of in di vi dual rights and fre e doms (as con ce i ved in 
the tra di tion of clas si cal li be ra lism).  In the se cond in stan ce, it is shown 
that this kind of tre at ment is not dis tin cti ve fe a tu re of mul ti cul tu ra lism 
– it is al so com mon to the who le spec trum of po li ti cal the o ri es ba sed 
on “wel fa re sta te” ide o logy. In that way, the main con cepts of the se 
the o ri es are be ing qu e sti o ned (“po li tics of re di stri bu tion”, “col lec ti ve 
rights”, “po si ti ve fre e dom”, “po si ti ve di scri mi na tion”, “po li tics of re-
cog ni tion”) in or der to in di ca te the ir an ti-li be ral con no ta ti ons, and al so, 
re tro ac ti vely, that mul ti cul tu ra lism do es not de ser ve to be la be led as “li-
be ral” the ory. The fi nal con clu sion of this pa per is that mul ti cul tu ra lism 
can hardly be de fen ded aga inst col lec ti vism ac cu sa ti ons. 
Keywords:  mul ti cul tu ra lism, li be ra lism, in di vi dual fre e dom/rights, col lec ti-

ve/gro up rights, col lec ti ve iden tity, wel fa re sta te, po li tics of re-
cog ni tion, col lec ti vism. 
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ДЕМОКРАТИЈАИБЕЗБЕДНОСТ
УНАЦИОНАЛНОЈДРЖАВИ

Сажетак
Де мо кра ти ја је об лик вла да ви не у ко јем др жав на власт про-

из и ла зи из на ро да. Реч ''де мо кра ти ја'' по ти че од ан тич ких грч ких 
ре чи де мос – што зна чи на род и кра тос – вла да ви на. Иде ја де мо-
кра ти је је на ста ла у ста рој Грч кој, а у свом из вор ном зна че њу је 
озна ча ва ла вла да ви ну си ро ма шног на ро да. Та иде ја је по чи ва ла на 
јед на ко сти гра ђа на да сло бод но го во ре у скуп шти ни (ise go ria) и на 
њи хо вој јед на ко сти пред за ко ном (iso no mia). Те две вр сте јед на ко-
сти, про ис ти чу из ин ди ви ду ал не ауто но ми је по је ди на ца, тј. из њи-
хо ве не за ви сно сти и са мо о дре ђе ња. Истин ска до мо кра ти ја ства ра 
усло ве и за без бед ност гра ђа на, иако је без бед ност ве о ма ком плек-
сан и сло жен дру штве ни фе но мен. 

По сто ја њем без бед но сти као истин ске људ ске вред но сти, по-
тре бе и ин те ре са, у де мо крат ским др жа ва ма по сто ји и сло бо да као 
нај у зви ше ни ји иде ал и уни вер зал на од ред ни ца са вре ме ног раз во ја 
чо ве ка. Та ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва 
по ли тич ко пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а 
са мим тим о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. Да кле, сло бо да и 
без бед ност су про дук ти истин ске де мо кра ти је. А по што истин ска 
де мо кра ти ја у прак си још увек не функ ци о ни ше, ипак без бед ност 
као ста ње и про цес је у над ле жно сти др жа ве и ње не вла сти ко ја је 
про дукт де мо крат ских из бо ра.
Кључ не ре чи: Де мо кра ти ја, пар ла мен тар на де мо кра ти ја, пред сед нич ка 

де мо кра ти ја, без бед ност, вла да ви на ве ћи не, вла да ви на 
пра ва, по ли тич ки плу ра ли зам, из бо ри, власт, сло бо да.

Де мо кра ти ја је об лик вла да ви не у ко јем др жав на власт про-
из и ла зи из на ро да. Реч ‘’де мо кра ти ја’’ по ти че од ан тич ких грч ких 
ре чи де мос – што зна чи на род и кра тос – вла да ви на. Иде ја де мо-
кра ти је је на ста ла у ста рој Грч кој, а у свом из вор ном зна че њу је 
озна ча ва ла вла да ви ну си ро ма шног на ро да. Та иде ја је по чи ва ла на 
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јед на ко сти гра ђа на да сло бод но го во ре у скуп шти ни (ise go ria) и на 
њи хо вој јед на ко сти пред за ко ном (iso no mia). Те две вр сте јед на ко-
сти, про ис ти чу из ин ди ви ду ал не ауто но ми је по је ди на ца, тј. из њи-
хо ве не за ви сно сти и са мо о дре ђе ња, па је тај по јам ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је по ве зан и са пој мом сло бо де (ele ut he ria).1)

Сам по јам без бед но сти је ве о ма ком плек сан и сло жен дру-
штве ни фе но мен. Кроз исто ри ју су се под пој мом без бед но сти 
под ра зу ме ва ли ра зни са др жа ји. Ети мо ло шки по сма тра но, из раз 
без бед ност по ти че од ла тин ске ре чи se cu ru tas – atis, што зна чи без-
бед ност, од су ство, опа сност, из ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши-
вост, за шти ће ност (se cu rus лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не у-
стра шив, уве рен, ста лан, чврст, одан, исти нит, итд.). 

По сто ја ње без бед но сти као истин ске људ ске вред но сти, по-
тре бе и ин те ре са, је услов за по сто ја ње сло бо де као нај у зви ше ни-
јег иде а ла и уни вер зал не од ред ни це са вре ме ног раз во ја чо ве ка. Та-
ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва по ли тич ко 
пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а са мим тим 
о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. Да кле, сло бо да и без бед ност 
су про дук ти истин ске де мо кра ти је. А по што истин ска де мо кра ти ја 
у прак си још увек не функ ци о ни ше, ипак без бед ност као ста ње и 
про цес је у над ле жно сти др жа ве и ње не вла сти ко ја је про дукт де-
мо крат ских из бо ра.

На че ла мо дер не де мо кра ти је по ступ но су се раз ви ја ла из 
кал ви ни стич ког вер ског по кре та то ком 17. ве ка, по себ но у Шкот-
ској, Ен гле ској и Хо лан ди ји где за јед ни це по чи њу по др жа ва ти ка ко 
вер ске та ко и по ли тич ке иде је. На кон то га по ја вљу је се фи ло зо фи ја 
сло бо де и јед на ко сти за све, ко ја се да ље уна пре ђу је то ком про-
све ти тељ ства, на кон че га по ста је при зна та као цен трал на вред ност 
де мо кра ти је. Де мо кра ти ја за ви си од за ин те ре со ва но сти у ак тив-
ном уче шћу ње них ко ри сни ка. Ин фор ми са ност и при ступ зна њу 
пред у сло ви су зна чај ни јем уче шћу у де мо крат ском си сте му. Са мо 
они ко ји при зна ју функ ци о ни са ње си сте ма и по зна ју ме ха ни зме 
и ин сти ту ци је мо гу при до не ти и има ти ко ри сти од де мо крат ског 
дру штва.

Са мо у де мо кра ти ји по што ва ње људ ских пра ва укљу чу је 
сло бо ду од стра ха и прет њи ег зи стен ци ји по је ди на ца. Људ ска без-
бед ност ис ти че пра во на спо соб но сти и сло бо де ко је по је ди нац мо-
ра сте ћи ка ко би у пот пу но сти раз вио свој људ ски по тен ци јал. 
1) Ј. Ми рић сма тра да по јам ин ди ви ду ал не ауто но ми је има пре те жно дру ге ко но та ци је, јер 

сло бо да у ста рој Грч кој им пли ци ра са мо спољ не при ну де, док ауто но ми ја зна чи сам-од-
ре ђе ње и са мо вла да ви ну (Јо ван Ми ру ић, Де мо кра ци ја у пост ко му ни стич ким дру штви-
ма, За греб, 1996, стр. 37).
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Уоп ште но го во ре ћи, је ди но рав но прав но, сло бод но и де мо-
крат ско уче шће у по ли тич ком и еко ном ском жи во ту др жа ве или 
за јед ни це мо же гра ди ти на ци о нал ну без бед ност и до при не ти из-
град њи ин те грал не без бед но сти. Са мо пот пу на га ран ци ја људ ских 
пра ва, пар ти ци па тив на власт, вла да ви на пра ва, одр жи ви раз вој и 
јед нак при ступ ре сур си ма мо гу обез бе ди ти да људ ска и на ци о нал-
на без бед ност до при не су де мо крат ском до но ше њу од лу ка и ме ђу-
на род ној са рад њи.

ИНТЕРКУЛТУРНАГЛЕДИШТАИ
КОНТРАВЕРЗНАПИТАЊАДЕМОКРАТИЈЕ

Де мо кра ти ја по при ма мно ге об ли ке ко ји се раз ли чи то ма ни-
фе сту ју и дру га чи је схва та ју у раз ли чи тим кул ту ра ма. Док не ке де-
мо кра ти је ста вља ју на гла сак на по де лу вла сти и вла да ви ну пра ва, 
дру ге мо гу би ти пре те жно ор га ни зо ва не око кон цеп та уче ство ва-
ња. Раз ли ке ко је се по ја вљу ју углав ном се те ме ље на раз ли ка ма у 
са рад њи кључ них еле ме на та ко ји чи не де мо кра ти ју.

Кла сич на ком па ра ци ја по ли тич ких си сте ма та ко ђе узи ма у 
об зир од нос др жа ве и дру штва. У то та ли тар ним си сте ми ма по сто-
ји пот пу на кон тро ла вла да ју ће ели те над дру штве ним про це си ма, 
док у ауто ри тар ним си сте ми ма по ли тич ка ели та кон тро ли ше оне 
по ли тич ке и дру штве не сег мен те ко ји јој обез бе ђу ју оп ста нак на 
вла сти – ре пре сив не ре со ре по пут вој ске и по ли ци је, као и при вре-
ду. У де мо крат ским си сте ми ма по сто ји стро га одво је ност др жа ве 
од дру штва, а циљ др жав не ин тер вен ци је ис кљу чи во је сти му ла-
ци ја и спон зор ство сег ме на та дру штва по пут кул ту ре, на у ке, обра-
зо ва ња или од ре ђе не гра не при вре де. За зе мље у про це су де мо-
кра ти за ци је кључ на је упра во по ли тич ка не у трал ност ин сти ту ци ја 
вла сти и одво је ност др жа ве од дру штва, тј. де по ли ти за ци ја. 

Раз у ме ва њу истин ске де мо кра ти је зна чај но до при но си и те-
о ри ја по ли тич ког плу ра ли зма. У по ли тич кој те о ри ји плу ра ли зам 
мо же има ти дво стру ко зна че ње – нор ма тив но, оно што би тре ба ло 
да бу де и де скрип тив но, као оно што је сте. Као нор ма ти ван по јам 
плу ра ли зам је од ре ђе на по ли тич ка или дру штве на вред ност ко јој 
се те жи. Плу ра ли зам као нор ма тив на вред ност нај ја сни је је из ра-
жен код ауто ра ко ји се за ла жу за те о ри ју де о бе вла сти по пут Loc ka, 
Mon te squ i e ua или Ma di so na. 2) као де скрип тив ни по јам плу ра ли зам 
се ја вља у по зи тив ним те о ри ја ма ко је об ја шња ва ју функ ци о ни са ње 

2) John Loc ke, је дан од пр вих за го вор ни ка ди о бе вла сти, за ла гао се за двој ну де о бу вла сти 
на за ко но дав ну и из вр шну, док су се ка сни је по ли тич ки те о ре ти ча ри, по пут већ на ве де-
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са вре ме них дру шта ва. Нај и стак ну ти ји су за го вор ни ци по зи тив не 
те о ри је плу ра ли зма углав ном аме рич ки по ли ти ко ло зи, ко ји и де-
по ли ти за ци ју ви де као јед ну од де мо крат ских те ко ви на. Ме ђу тим, 
бе сми сле но је го во ри ти о де по ли ти за ци ји у сфе ри по ли ти ке, тј. о 
де по ли ти за ци ји по ли тич ког, за раз ли ку од де и де о ло ги за ци је по-
ли тич ког апа ра та. Де ло ва ње вла сти мо ра би ти ре гу ли са но оп ште 
при хва ће ним нор ма ма из ра же ним у по зи тив ном пра ву, а не са мо-
во љом по ли тич ке ели те ко ја сти че ле ги ти ми тет иде о ло ги јом. За 
све др жа ве од по себ не је ва жно сти де и де о ло ги за ци ја ре пре сив них 
ре со ра по пут вој ске, по ли ци је или тај них слу жби те де по ли ти за-
ци ја су до ва. 

Го то во од са мог по чет ка раз ма тра ња вр ли на и ма на де мо кра-
ти је као по ли тич ког об ли ка3) по ста је и озбиљ ни при го во ри на њен 
ра чун. Не ки су чи ње ни с прет по став ком да у њој од лу чу је број, 
а не ква ли тет.4) Број ча ни од нос ве ћи не и ма њи не тре ти ран је као 
кван ти та ти ван, док се од но си ко ји се ус по ста вља ју од лу ка ма ве ћи-
не нај че шће ти чу ква ли та тив не стра не од но са из ме ђу де ло ва ко ји 
чи не јед ну це ли ну.5)

Иако је био ве о ма оштар кри ти чар де мо кра ти је, Пла тон је 
сма трао да она мо же има ти и за ко ни ти и на сил нич ки об лик, али да 
у на че лу сла би власт дис пер зи јом, па де мо кра ти ја ни је спо соб на 
ни за ве ли ка до бра ни за ве ли ка зла.6) Ари сто тел ана ли зи ра ви ше 
об ли ка де мо кра ти је, ко ја по ње му мо же би ти и ис пра ван и ис ква-
рен об лик. У пр вом слу ча ју, то је сло бод на др жа ва (по ли те ја), а 
у дру гом охло кра ти ја или – ка ко су не ки ка сни ји пи сци тај об лик 
на зва ли – мо бо кра ти ја. Је дан од осно ва за раз ли ко ва ње до брих од 
рђа вих об ли ка де мо кра ти је је сте да ли се вла да у оп штем ин те ре су 
или у ин те ре су оне ‘’ве ћи не’’ ко ја др жи власт. Дру ги кри те ри јум 
је по сто ја ње или не по сто ја ње вла да ви не за ко на. Ари сто тел сма тра 
да об лик де мо кра ти је где не вла да ју за ко ни не го пу ка ве ћи на, ко ја 

них Mon te squ i e ua и Ma di so na, за ла га ли за тро де о бу вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску.

3) В.: Хе ро до то ва Исто ри ја, књ. 3, тч. 80-82 (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1959, стр. 185-
187)

4) Нај у глед ни ји ан тич ки фи ло зо фи као што су би ли Со крат, Пла тон и Ари сто тел има ли су 
ве ли ких ре зер ви и кри тич ки су се од но си ли пре ма де мо кра ти ји, на ро чи то због то га што 
она пред ност да је бро ју, тј. кван ти те ту, а не ква ли те ту. Пр ва дво ји ца на ро чи то су кри ти-
ко ва ли та да шњи оби чај да се вла сто др шци би ра ју коц ком или да не у ка ве ћи на до но си 
од лу ке ко је сва ко га оба ве зу ју.

5) На ово ука зу је и Је ли нек кад пи ше о пра ву ма њи на, па ка же да се ра ни је ме ри ло, а са да 
се бро ји (Ђор ђе Је ли нек, Пра во ма њи на, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о-
град,1902).

6) Пла тон, Др жав ник и Сед мо пи смо, За греб, Фа кул тет по ли тич ких на у ка-Ли бер 1977; В. 
књ.VI II, и да ље, од но сно 555-567 (стр. 278-296).
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на ме ће сво ју тре нут ну, ad hoc во љу, мо же би ти го ри од би ло ко јег 
дру гог об ли ка.

Ари сто тел је пр ви по ста вио про блем ко ји је ка сни је по стао 
по знат као про блем ''ти ра ни је ве ћи не''. Та ко ђе је из ло жио и јед-
ну иде ју ко ја је ве о ма слич на мо дер ним гле ди шти ма Шум пе те ра 
(Schum pe ter), Лип се та (Lip set), Да ла, Аро на (Aron) и дру гих ко ји 
де мо кра ти ју ви де као мо гућ ност на ро да да би ра из ме ђу ал тер на-
тив них ели та, тј. ма њи на. Фи ло зоф је сма трао да ма са ни је ни бо га-
та ни обра зо ва на, па јој не би тре ба ло ни да ти власт. Али по што је 
ту ма су опа сно ис кљу чи ти из вла сти, оста је јед но сред ње ре ше ње, 
а то је да на ро ду тре ба омо гу ћи ти да у скуп шти ни би ра вла сто др-
шце из јед не ма ње гру пе оних ко ји су спо соб ни за упра вља ње. Ва-
жно је ис та ћи да су још ан тич ки ми сли о ци сма тра ли да ако ве ћи на 
од лу чу је во де ћи ра чу на са мо о ин те ре су те ве ћи не (а не, да кле, и 
пре о ста ле ма њи не), он да је то ис ква ре ни об лик вла сти. Од Ари-
сто те ла је по те кла иде ја да се де мо кра ти је про це њу ју на ро чи то по 
то ме ко ли ко по шту ју оп шта пра ви ла тј. за кон. Уко ли ко се то га не 
при др жа ва ју, оне по ста ју мо бо кра ти је.7)

У но вом ве ку де мо кра ти ја је ви ше ис ти ца на као по ли тич ки 
иде ал, а ма ње се во ди ло ра чу на о ње ним евен ту ал ним ма на ма. Та ко 
су ве ли ки те о ре ти ча ри мо дер не де мо кра ти је, Џон Лок (Loc ke 1632-
1704) и Жан Жак Ру со (Ro us se au, 1712-1778) за го ва ра ли прин цип 
вла да ви не ве ћи не. ‘’Ка да се је дан број љу ди са гла си – пи ше Лок 
у Дру гој рас пра ви о вла ди – да ство ри јед ну за јед ни цу или вла ду, 
они се ти ме од мах сје ди њу ју и чи не јед но по ли тич ко те ло у ко ме 
ве ћи на има пра во да де ла и од лу чу је за оста ле. Јер, кад се из ве стан 
број љу ди по је ди нач но са гла си да ство ре за јед ни цу, они су ти ме 
од ове за јед ни це на пра ви ли те ло са вла шћу да де ла као јед но те ло, 
са мо во љом и од ре ђе њем ве ћи не’’. Лок сма тра да се ‘’за би ло ко је 
љу де ко ји су се из при род ног ста ња сје ди ни ли у за јед ни цу мо ра 
прет по ста ви ти да су сву власт ко ја је ну жна за ци ље ве ра ди ко јих 
су се сје ди ни ли у дру штво пре да ли ве ћи ни за јед ни це, сем ако се 
ни су из ри чи то са гла си ли с не ким бро јем ко ји је ве ћи од ве ћи не’’.8)

Лок је сма трао да ве ћи на мо же ле ги тим но да до но си од лу ке 
или ус по ста вља вла ду кад чи ни 50 по сто плус је дан. Ова кву тан-
ку ве ћи ну при хва тао је на осно ву прет по став ке да би се дру штво 
7) Ари сто тел вр ло кри тич ки пи ше о ‘’пе тој вр сти де мо кра ти је’’ у  ко јој ‘’вр хов на власт 

при па да ма си а не за ко ну’’. ‘’То про у зро ку ју де ма го зи... Та вр ста де мо кра ти је је оно што 
је ти ра ни да ме ђу мо нар хи ја ма... Та квој де мо кра ти ји мо гло би се с пра вом при го во ри ти 
да уоп ште и ни је др жав но уре ђе ње (Ари сто тел, По ли ти ка, Кул ту ра, Бе о град, 1960; де ло 
пре ве ла Љи ља на Ста но је вић Цре па јац; пред го вор ‘’Ари сто те ло во уче ње о др жа ви и ње-
ном етич ком за дат ку’’ на пи сао Ми лош Ђу рић; за нав. ме сто ви ди књ.IV, 3-7 или 1292а).

8) John Loc ke, Две рас пра ве о вла ди, Иде је, Бе о град, 1978, стр. 56-58.
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мо гло рас па сти ако би се оста ви ла мо гућ ност да се до од лу ке и не 
до ђе. 

Ети мо ло шки, де мо кра ти ја зна чи власт или вла да ви ну на ро да. 
Али по што у на ро ду по сто је раз ли чи та, па и су ко бље на гле ди шта 
и ин те ре си, то се де мо кра ти ја обич но де фи ни ше као ‘’вла да ви на 
ве ћи не’’. Но и да нас( као што је би ло од у век), те шко је по сти ћи 
да цео на род уче ству је у вр ше њу вла сти. За то се и у де мо кра ти ја-
ма нај ве ћи део по сло ва и од лу ка ве за них за вр ше ње вла сти вр ши 
пре ко иза бра них пред став ни ка и по ста вље них или иза бра них ли ца 
ко ја вр ше власт. Та ко је фак тич ко вр ше ње вла сти увек у ру ка ма 
ма њи не, ко ју су у ста ро вре ме и без пе жо ра тив ног зна че ња зва ли 
оли гар хи јом. На осно ву исто риј ских и са вре ме них ис ку ста ва, зна 
се да де мо кра ти ја по фор ми мо же би ти оли гар хи ја по су шти ни. 
Исто ри чар Ту ки дид, Пе ри клов са вре ме ник, ко ји је за бе ле жио и чу-
ве ни Пе ри клов го вор у ко јем се ис ти че ан тич ки грч ки иде ал де мо-
кра ти је, за Ати ну је пи сао да је по фор ми де мо кра ти ја, а у су шти ни 
оли гар хи ја (што зна чи вла да ви на ма њи не). 

У зе мља ма ко је се да нас тре ти ра ју као де мо крат ске, на род 
уче ству је у из бо ри ма пред став ни ка, тј. вла сто др жа ца, а у не ким 
др жа ва ма на ре фе рен ду ми ма и дру гим слич ним об ли ци ма из ја-
шња ва ња уче ству је у од лу чи ва њу о не ким ва жни јим ства ри ма. 
Кад год од лу ке до но си не ко ко лек тив но те ло (на род, скуп шти на, 
пар ла мент, вла да, са вет, од бор, ко ми тет итд), па се о јед ном или 
дру гом пи та њу ја ве раз ли ке или би тре ба ло иза бра ти из ме ђу ви ше 
раз ли чи тих ли ца, мо гућ но сти, од лу ка, оп ци ја и ал тер на ти ва, он да 
се од лу ка обич но до но си гла са њем, тј. ве ћи ном гла со ва ако друк-
чи је ни је пред ви ђе но од го ва ра ју ћим пра ви ли ма. То се на зи ва де мо-
крат ским од лу чи ва њем, а де мо кра ти ја се не ка да де фи ни ше и као 
вла да ви на ве ћи не, чи је од лу ке по ста ју оп ште о ба ве зу ју ће. 

Ипак, по сма тра ње јед ног еле мен та де мо кра ти је, тј. вла да ви-
не ве ћи не као си но ни ма мо дер не де мо кра ти је ве ли ко је по јед но-
ста вљи ва ње. По што је ‘‘ве ћи на’’ већ по сво јој при ро ди из раз и по-
јам с ре ла тив ним зна че њем, тј. ве ћи на је увек ве ћи део не че га још 
ве ће га, то се као не из бе жан пра ти лац и до пу на увек ја вља и онај 
дру ги, ма њи део – ма њи на, од но сно ма њи не. 

Од XVI II ве ка, а на ро чи то по сле ис ку ста ва с Фран цу ском 
ре во лу ци јом и ја ко бин ском дик та ту ром, ко ја је у док три нар ном 
по гле ду би ла ин спи ри са на Ру со вом по ли тич ком фи ло зо фи јом, у 
де мо крат ској те о ри ји по чи ње се све ви ше ука зи ва ти на опа сност 
ти ра ни је ве ћи не и у ве зи с тим ба ви ти пра ви ма ма њи на. О пра ви ма 
ма њи на као сред ству спре ча ва ња ''ти ра ни је ве ћи не'' пи сао је Џемс 
Ме ди сон у Фе де ра ли стич ким спи си ма у ко ји ма ни је да то са мо об-
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ја шње ње и оправ да ва ње та да шњег аме рич ког уста ва из 1787. не го 
и оп шта те о ри ја фе де рал не вла де. Ме ди сон је по ста вио и пи та ње 
да ли од лу ка ве ћи не увек зна чи пра во због то га што увек има ис-
прав ну са др жи ну или због то га што с ве ћи ном увек иде си ла. По-
што ни је при хва ће но да си ла чи ни прав ду, он да и оно за шта се 
за ла же ве ћи на не мо ра ауто мат ски да бу де увек ис прав но.

То ком XIX ве ка пли ма де мо кра ти је иза зва ла је не ка упо зо ре-
ња мо ти ви са на стра хом од из ра зи то ега ли та ри стич ких им пли ка ци-
ја ра ди кал не де мо кра ти је. Та ко Alek sis de To kvil у Де мо кра ти ји у 
Аме ри ци9) упо зо ра ва на озбиљ не по сле ди це јед на ко сти (ко је, ка ко 
ка же ипак мо жда вре ди пла ти ти ра ди сло бо де) и на но ву мо гућ ност 
опа сно сти од ''ти ра ни је ве ћи не''. То квил из но си да ''Пра ва су шти-
на де мо кра ти је (је) у ап со лут ном су ве ре ни те ту ве ћи не; у демо крат-
ској др жа ви не ма ни шта што би мо гло да се про тив ста ви ве ћи ни.'' 
Он је про пу стио да ис так не да је де мо крат ска те о ри ја већ ука за ла 
на из ве сне еле мен те ко ји ма се ве ћи на огра ни ча ва, ме ђу ко ји ма су 
вла да ви на пра ва уме сто пу ке ве ћи не, кор пус пра ва и сло бо да гра-
ђа на у ко ја ни јед на власт, па ни де мо крат ска, не би тре ба ло да за-
ди ре, пра ва ма њи на, плу ра ли зам (еко ном ски, по ли тич ки, вер ски, 
иде о ло шки и др.) и про це ду рал не га ран ци је. 

Вла да ви на пра ва не сме се ту ма чи ти уско, као спро во ђе ње у 
жи вот оног пра ва (про пи са) ко је јед на власт до но си. Та ква за блу да 
ду бо ко је уко ре ње на не са мо ме ђу вла сто др шци ма ко ји ства ра ју 
''пра во'' по ко јем он да упра вља ју, не го и ме ђу они ма на ко је се та-
кво ''пра во'' при ме њу је. Сва ка власт на сто ји да сво је на ред бе (нор-
ме, про пи се) иза ко јих сто ји ње на во ља и при ну да, пред ста ви као 
''пра во'', па и оства ри ва ње та квог ''пра ва'' ту ма чи као ус по ста вља-
ње ''прав не др жа ве'' (Rechtssta at) или ‘’вла да ви не пра ва’’ (the Ru le 
of Law). Ме ђу тим, с прав но-фи ло зоф ског ста но ви шта не мо же се 
при хва ти ти да је пра во сва ки скуп нор ми иза ко јег сто ји мо но пол 
др жав не при ну де, па ни он да кад се то ра ди по не ком уоби ча је ном 
по ступ ку. 
9) Alek sis de Tocyuevil le, De la De moc ra tie en Ame ri que (1835 и 1840); в. енг. изд. Alek sis de 

Toc qu e vil le, De moc racy in Ame ri ca, New York, Al fred A. Knopf, Vin ta ge Bo oks, 1945 (vol. 
I-II); ово је и нај пот пу ни је ен гле ско из да ње. Ово де ло је у прет про шлом и про шлом ве-
ку об ја вље но у Бе о гра ду: Алек сис То квиљ, Де мо кра ти ја у Аме ри ци, Бе о град, Др жав на 
штам па ри ја, I (1872) и II (1874). Изд. Пред у зе ће ‘’Бра зда’’ по ку ша ло је 1945. да об ја ви 
То кви ло ву Де мо кра ти ју у Аме ри ци, али то је спре че но. Са да је чи та о ци ма на срп ском 
до ступ но но во из да ње: Алек сис де То квил, Де мо кра ти ја у Аме ри ци, у пре во ду Жи во-
ји на Жи во ји но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Ти то град, Изд. Књи жар ни ца Зо ра на Сто ја-
но ви ћа и ЦИД, 1990; дру го из да ње, Срем ски Кар лов ци, Књ. З. Сто ја но ви ћа. 2002 (662 
стр.). Овај но во сад ски из да вач об ја вио је и Алек сис де То квил, Ста ри ре жим и ре во лу-
ци ја, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад. Књиж. З. Сто ја но ви ћа, 1994. пре вео са фран цу ског 
Аљо ша Ми ми ца. Исте го ди не за гре бач ка ''По ли тич ка кул ту ра'' у би бли о те ци ''Ми нер ва'' 
(ко ју уре ђу је Ра ду ле Кне же вић) об ја ви ла је Ale xis de To squ e vil le, Ста ри ре жим и ре во лу-
ци ја, За греб, По ли тич ка кул ту ра, 1994. пре ве ла Рад ми ла Здје лар, а по го вор ‘’Mo der nost 
To squ e vil le o va po i ma nja de mo kra ci je’’ на пи сао је Ра де Ка лањ.
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Вла да ви на пра ва у ства ри ни је мо гу ћа уко ли ко се пра во ту-
ма чи са мо као из раз во ље вла да ју ћих кру го ва. Пра во је од са мих 
сво јих по че та ка про тив реч но, с јед не стра не из раз по ли тич ке во ље, 
а с дру ге стра не и ин стру мент ра ци о нал ног ре гу ли са ња од но са и 
су ко ба и на чин огра ни ча ва ња по ли тич ке во ље и су зби ја ња по ли-
тич ке са мо во ље. Вла да ви на пра ва и де мо кра ти ја мо гу се тре ти ра ти 
као ком пле мен тар ни. 

С тач ке гле ди шта те о ри је о вла да ви ни пра ва, сва ка власт мо-
ра би ти огра ни че на, па и власт на ро да. То је сми сао на че ла вла да-
ви не за ко на, по ред оста лог, због то га што су зна чај ни ми сли о ци 
ис ти ца ли ве ли ки зна чај вла да ви не пра ва за еко ном ски и дру штве-
ни раз ви так, док де мо кра ти ју ни су ста вља ли по зна ча ју у исти ред 
с вла да ви ном пра ва. На при мер, Деј вид Хјум (Hu me) је сма трао да 
за успе шну тр жи шну при вре ду де мо кра ти ја ни је нео п ход на, али да 
је вла да ви на пра ва ап со лут но нео п ход на. 

Вла да ви на пра ва ста вља прав не прин ци пе из над ''др жав них 
раз ло га'', а у од ре ђе ним си ту а ци ја ма зна чи и из над др жа ве. Она да-
ље под ра зу ме ва и трај ност пра ва и оба ве за, иде ју кон ти ну и те та и 
по што ва ње сте че них пра ва. Че сто, а по го то ву ар би трар но ме ња ње 
пра ви ла, као и пре те ра но ре гу ли са ње ра зних де та ља уз су жа ва ње 
ауто но ми је дру штве них и при вред них су бје ка та и, у крај њој ли-
ни ји, ауто но ми је лич но сти – су прот но је овом на че лу. Оно под ра-
зу ме ва и не за ви сно суд ство, а ово опет под ра зу ме ва на чин по де ле 
вла сти. Сва ова на че ла мо гу сме та ти они ма ко ји сма тра ју да пред-
ста вља ју на род ну во љу или '''на род ни су ве ре ни тет'' и они се мо гу 
осе ти ти по бу ђе ни да ра ди спро во ђе ња на род не во ље на ру ше не ка 
прав на пра ви ла. У зе мља ма са ан гло сак сон ском тра ди ци јом ин си-
сти ра се на прин ци пу вла да ви не пра ва (the ru le of law)10) као кон-
цеп ци ји ко ја је ма ње ета ти стич ка од кон цеп ци је ‘’прав не др жа ве’’. 
У том кон тек сту ва жни и бит ни еле мен ти ле ги тим но сти вла да је су 
си стем вред но сти на ко ји ма по чи ва прав ни по ре дак и си стем вла-
сти, од нос гра ђа ни на и вла сти, а исто та ко и про це ду ре и по ступ ци 
(the due pro cess of law). У скла ду с том тра ди ци јом су у по ли тич-
ком про це су раз ви ја ни си сте ми из бо ра, од лу чи ва ња, јав ност, пар-
ла мен та ри зам, про це ду ра до но ше ња за ко на итд. 

У но ви је вре ме све ви ше се го во ри о ткз. ин клу зив ној де мо-
кра ти ји. Ин клу зив на де мо кра ти ја не пред ста вља са мо еко ном ски 
мо дел, већ је то ши ри по ли тич ки про је кат, ко ји је усме рен ка ре-
констгрук ци ји дру штва на свим ни во и ма, и на рав но, у еко ло шкој 

10) В.: Ли ди ја Ба ста, По ли ти ка у гра ни ца ма пра ва, Иде је, Бе о град, 1984; A.V.Di cey, In tro-
duc tion to t he Study of the Law of the Con sti tu tion (1885), Lon don, Mac mil lan, 1889 (по-
сто је и но ви ја из да ња овог ра да: де се то 1959, пре штам па но 1985).
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сфе ри. Ге не рал ни циљ про јек та ин клу зив не де мо кра ти је је ства ра-
ње дру штва у ко јем ће љу ди од ре ди ти се бе, у ко јем ће, дру гим ре чи-
ма ''де мос'', на род, као што је то и по сто ја ло у кла сич ном кон цеп ту 
вла да ви не на ро да, има ти све оп шту кон тро лу над сфе ром по ли ти-
ке, еко но ми је, и уоп ште над дру штве ном сфе ром. Пре ма кон цеп ту 
ин клу зив не де мо кра ти је по сто је че ти ри ком по нен те све о бу хват ног 
де мо крат ског дру штва и то: по ли тич ка или ди рект на де мо кра ти-
ја; еко ном ска де мо кра ти ја; де мо кра ти ја на дру штве ном ни воу; и 
еко ло шка де мо кра ти ја. 

КЉУЧНИЕЛЕМЕНТИМОДЕРНЕДЕМОКРАТИЈЕ

Те шко је од ре ди ти у ко јој ме ри је не ко дру штво де мо крат ско. 
Но, по сто ји не ко ли ко кључ них еле ме на та ко ји чи не те мељ сва ког 
де мо крат ског дру штва. Обра зо ва ње и уче ње на свим ни во и ма има-
ју кључ ну уло гу у бо љем раз у ме ва њу тих еле ме на та и то:

- Јед на кост – На че ло јед на ко сти зна чи да су сва би ћа ро ђе на 
јед на ка и да тре ба ју ужи ва ти јед на ке мо гућ но сти и јед на ко уче-
ство ва ти у по ли тич ком жи во ту за јед ни це, као и да има ју пра во на 
јед на ки по сту пак пред за ко ном. То та ко ђе укљу чу је дру штве ну и 
еко ном ску јед на кост му шка ра ца и же на. 

- Уче ство ва ње – Де мо кра ти ја је бе сми сле на без уче ство ва-
ња. Уче ство ва ње у за јед ни ци и по ли тич ким пи та њи ма пред у слов 
је из град ње де мо крат ског си сте ма. Де мо кра ти ја је об лик уче ство-
ва ња, али је уче ство ва ње ши ри по јам ко ји не ма са мо сна жне по-
ли тич ке им пли ка ци је већ и дру штве не и еко ном ске. Но, са мо уче-
ство ва ње не мо же би ти га ран ци ја де мо кра ти је.

- Вла да ви на ве ћи не и пра ва ма њи на – Иако је де мо кра ти ја 
по де фи ни ци је вла да ви на на ро да, она је за пра во вла да ви на ве ћи не. 
Она та ко ђе под ра зу ме ва оба ве зу ве ћи не да во ди ра чу на о пра ви ма 
и по тре ба ма ма њин ских гру па. Ме ра у ко јој се ис пу ња ва та оба ве за 
по ка за тељ је уна пре ђе ња де мо крат ских вред но сти у дру штву.

- Вла да ви на пра ва и пра вед но су ђе ње – Де мо кра ти ја би тре-
ба ла спре чи ти по је дин ца или гру пу да вла да на ро дом на ар би три-
ран на чин. Вла да ви на пра ва омо гу ћу је др жа ви да има не за ви сан 
прав ни по ре дак ко ји оси гу ра ва јед на кост пред за ко ном, огра ни ча-
ва њем мо ћи јав не вла сти и снаб де ва њем јед на ког при сту па не за ви-
сном и пра вед ном прав ном си сте му.

- По што ва ње људ ских пра ва – При хва та ње да су сва ''људ-
ска би ћа ро ђе на јед на ка и сло бод на у до сто јан ству и пра ви ма'' 
те мељ је функ ци о ни са ња де мо крат ске за јед ни це. Де мо крат ска др-
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жа ва има оба ве зу да обез бе ди по што ва ње, за шти ту и ис пу ња ва ње 
људ ских пра ва ка ко би омо гу ћи ла да ње ни гра ђа ни мо гу жи ве ти у 
сло бо ди од стра ха и не и ма шти не. У де мо кра ти ји би се по себ на 
па жња тре ба ла по све ти ти оним пра ви ма ко ја су кључ на за уче шће 
гра ђа на, као што су пра во на оку пља ње, сло бо да го во ра те сло бо да 
ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти. Гра ђан ска и по ли тич ка пра ва 
са ма по се би не мо гу га ран то ва ти мир, људ ску и на ци о нал ну без-
бед ност. Са мо ако се у об зир узму те мељ не еко ном ске, дру штве не 
и кул тур не по тре бе, мо гу ће је ус по ста ви ти по вољ но окру же ње за 
де мо кра ти ју. 

- По ли тич ки плу ра ли зам – Тра ди ци о нал ни за да так по ли-
тич ких стра на ка је кон со ли до ва ти раз ли чи тост иде ја и ми шље ња 
и пред ста ви ти их у јав ној рас пра ви. Је ди но по ли тич ки плу ра ли-
зам мо же обез бе ди ти до вољ но флек си бил не струк ту ре ко је се мо-
гу при ла го ди ти но вим по тре ба ма, а да при том ипак бу ду чвр сто 
тло за де мо крат ско упра вља ње. Но, по ли тич ка се сло бо да та ко ђе 
мо же зло у по тре би ти за ши ре ње иде ја ко је пот пи ру ју мр жњу, иза-
зи ва ју на си ље и на тај на чин пред ста вља ју прет њу де мо крат ском 
дру штву и по рет ку. Та кве тен ден ци је те шко је са вла да ти на де мо-
крат ски на чин, а да се не огра ни чи сло бо да из ра жа ва ња и при том 
за шти ти ин те рес дру штва у це ли ни. До од ре ђе не ме ре, де мо кра ти-
је мо ра ју шти ти ти и са ме се бе, нпр. од те ро ри зма. 

- Сло бод ни и по ште ни из бо ри – Из бо ри су те мељ но и је дин-
стве но обе леж је де мо кра ти је. При сва ком из бо ру на род мо же из ра-
зи ти сво ју же љу за про ме ном као и сво је сла га ње с тре нут ном по-
ли ти ком те уче ство ва ти у стал ном про це су ево лу ци је. Но, исто ри ја 
је по ка за ла да ни је са мо по се би ја сно ко има, а ко не ма мо гућ ност 
уче сто ва ња. Же не су, нпр. ве о ма ду го би ле ис кљу че не из тог про-
це са. У Ap pen zell-In ner ho de nu, де лу Швај цар ске, ко ји је на ро чи то 
по знат по сво јим ви со ко ра зви је ним де мо крат ским струк ту ра ма, 
же не су до би ле пра во гла са тек по чет ком де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка. Од нај ве ће је ва жно сти оси гу ра ти да пра во на гла са ње 
бу де оп ште, сло бод но, јед на ко, тај но и ди рект но.

- По де ла вла сти – По де ла вла сти, ко ју је као кон цепт увео 
Loc ke (''Два трак та та о вла сти'', 1690.), а уна пре дио Mon te squ i eu 
(''О ду ху за ко на'', 1748.) бо ре ћи се про тив ап со лу ти стич ке др жа-
ве, те мељ но је на че ло мо дер них де мо кра ти ја. У скла ду с тим на-
че лом моћ др жа ве по де ље на је из ме ђу за ко но дав них, из вр шних и 
суд бе них де ла ко ја функ ци о ни шу не за ви сно, али су од го вор на јед-
на дру ги ма и на ро ду. Та кав си стем про ве ре и рав но те же оси гу ра ва 
при ме ре не кон трол не ме ха ни зме, те спре ча ва зло у по тре бу др жав-
не вла сти.
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- Без бед ност и сло бо да – пред ста вља кључ ни еле мент по ком 
се ме ри де мо ре тич ност дру штва, а пред ста вља основ за функ ци о-
ни са ње сва ке де мо крат ске за јед ни це. Да кле, са мо је без бе дан чо-
век сло бо дан чо век, а са мо сло бо дан чо век мо же да функ ци о ни ше. 
Та ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва по ли-
тич ко пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а са мим 
тим о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. 

БЕЗБЕДНОСТКАОУНИВЕРЗАЛНИ
ДЕМОКРАТСКИПРОЦЕС

Основ на функ ци ја без бед но сти је сте пре вен тив на, од но сно 
да сво јом ор га ни за ци јом и зна њем бу де ин стру мент од вра ћа ња 
про тив ни ка од при ме не на сил не де лат но сти. Ако до та квих ак тив-
но сти ипак до ђе, су бјек ти си сте ма без бед но сти мо ра ју ефи ка сно 
ре а го ва ти, ка ко би пра во вре ме но от кри ли узрок опа сно сти и ели-
ми ни са ли њи хо ве но си о це на прав но до зво љен на чин.

„Као функ ци ја – без бед ност је не раз двој ни атри бут др жа ве 
и под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти те од ре ђе-
них вред но сти, без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки си-
стем и об лик вла сти. Функ ци ја без бед но сти и ор га ни за ци ја без бед-
но сти чи не си стем без бед но сти. 

За по јам без бед но сти се у ли те ра ту ри ве зу је из раз функ ци ја, 
при че му се схва та у ужем зна че њу и то као део основ не функ ци је 
др жа ве.

У устав ним ре ше њи ма и не ким дру гим пра вим ак ти ма мно-
гих зе ма ља пред ви ђе не су сле де ће функ ци је др жа ве: обез бе ђе ње и 
за шти та др жав ног су ве ре ни те та; обез бе ђе ње и за шти та не за ви сно-
сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти; во ђе ње ме ђу на род не по ли ти ке 
и ме ђу на род них од но са и оства ри ва ње и за шти та основ них сло бо-
да и пра ва гра ђа на.11)

На ве де не функ ци је сма тра ју се осно вом за по сто ја ње са вре-
ме них др жа ва, и спа да ју у гру пу ми ни мал них пра ва сва ке др жав не 
за јед ни це. Као та ква, она је при зна та у це лом све ту. У том сми слу 
по сто ја ње без бед но сне функ ци је (де лат но сти) др жа ве има два об-
ли ка де ло ва ња:

а) пре вен тив но, где сво јим по сто ја њем пред ста вља ин стру-
мент од вра ћа ња од свих об ли ка и из во ра угро жа ва ња и

11) Ра до слав Га ћи но вић, «Без бед ност као мо дер на на уч на ди сци пли на», Збор ник ра до ва 
Ср би ја – без бед но сни и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди јем Бе-
о град, 2009, стр. 7.
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б) ре пре сив но – от кла ња ње узро ка угро жа ва ња и ели ми ни-
са ње њи хо вих но си ла ца си лом, на прав но до зво љен на-
чин.

Мно ги те о ре ти ча ри и фи ло зо фи од ста рог ве ка до да нас има-
ли су сво је де фи ни ци је др жа ве. И да нас, као пре 100 го ди на, ве о ма 
је при хва ћен став Мак са Ве бе ра да се „др жа ва не мо же де фи ни-
са ти на осно ву са др жа ја оно га шта чи ни… на про тив, со ци о ло-
шки се мо дер на др жа ва мо же де фи ни са ти са мо на осно ву јед ног 
спе ци фич ног сред ства ко је је свој стве но њој…сред ства фи зич ког 
на си ља.“12)

У те о ри ји др жа ве и пра ва оп ште при хва ће ним се сма тра ју 
ста но ви шта да др жа ва пред ста вља део дру штва, тј. по себ ну дру-
штве ну тво ре ви ну ко ју на зи ва мо дру штве ном ор га ни за ци јом. 13)

Иако због су прот них иде о ло шких ста во ва и те о риј ских 
при сту па у окви ру ме ђу на род не за јед ни це не по сто ји је дин стве-
на де фи ни ци ја др жа ве, под др жа вом се под ра зу ме ва сва ка „је дин-
ка„ ко ја је ор га ни зо ва на од стра не по сто ја ног ста нов ни штва на 
огра ни че ној теритoрији, ко ју то ста нов ни штво пре ко ор га ни зо-
ва ног по ли тич ког си сте ма су ве ре но кон тро ли ше. Из ове де фи ни-
ци је сле ди да су кон сти ту тив ни еле мен ти др жа ве по сто ја но ста-
нов ни штво, те ри то ри ја и су ве ре на власт.14)

Др Мир ко Гр чић,15) по зна ти по ли тич ки ге о граф, у од ре ђе њу 
др жав них функ ци ја по ла зи од ли бе рал них, кон зер ва тив них и дру-
гих те о ри ја др жа ве. Пре ма ње го вом схва та њу, основ не др жав не 
функ ци је су: услу жна, еко ном ска, прав на , со ци јал на , иде о ло шка 
и без бед но сна функ ци ја.Без бед но сна функ ци ја се мо же иден ти фи-
ко ва ти и са при нуд ном функ ци јом др жа ве ко ја је ве за на за очу ва ње 
ви тал них вред но сти дру штва: су ве ре ни те та; те ри то ри јал ног ин те-
гри те та и не за ви сно сти и бор ба про тив кри ми на ла. 

Гле ди ште о без бед но сној функ ци ји као де лу си сте ма со ци-
јал не кон тро ле не до вољ но на гла ша ва да ова функ ци ја по сто ји у 
дру штву ко је је по ли тич ки ор га ни зо ва но – ко је има сво је по ли тич-
ке ин сти ту ци је (ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма), а ме ђу њи ма и 
др жа ву као нај са вре ме ни ју по ли тич ку ор га ни за ци ју дру штва. Јав-
ни ка рак тер без бед но сне функ ци је по твр ђу је ње ну не раз лу чи ву ве-
12) Макс Ве бер, При вре да и дру штво, Том дру ги, Про све та, Бо град, 1976, стр. 432.

13) Ми тро вић М. Д: Др жа ва и пра во у те о ри ји др жа ве и пра ва, Сл. лист СФРЈ, Бе о град, 
1992.

14) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар парт нер, 
Бе о град, 2007, стр. 64.

15) Ми лен ко Гр чић, По ли тич ка ге о гра фи ја, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2000, стр. 133.
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зу са по ли тич ком ор га ни за ци јом дру штва и за ви сност од ре ла ци ја 
ко је се ус по ста вља ју из ме ђу без бед но сти и по ли ти ке. Ве за без-
бед но сти и по ли ти ке се ус по ста вља у тре нут ку окон ча ња про це-
са тран сфор ма ци је ро дов ског у по ли тич ки ор га ни зо ва но дру штво. 
Без бед но сна функ ци ја се ов де по ја вљу је у све тлу бит ног са став ног 
де ла по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва, од но сно као јед на од ди-
мен зи ја ове ор га ни за ци је – не по сред но по ве за на са ка па ци те том 
(спо соб но шћу) при нуд ног на ме та ња од лу ка по ли тич ке ор га ни за-
ци је чла но ви ма дру штва.

Без бед но сна уло га се сво ди на обез бе ђи ва ње по што ва ња од-
ре ђе них по ли тич ких од лу ка у дру штву, на јед ну вр сту по сре до ва ња 
из ме ђу по ли тич ког си сте ма и ње го вог дру штве ног окру же ња. Циљ 
тог по сре до ва ња се са сто ји у то ме да по ли тич ке од лу ке до би ју са-
свим ја сну ди мен зи ју оба ве зно сти, та кву ко ја ели ми ни ше од би ја-
ње њи хо вог по што ва ња. Про из и ла зи да би се, из по ли ти ко ло шког 
угла, су шти на без бед но сне функ ци је мо гла из ра зи ти као до при нос 
оба ве зу ју ћем ка рак те ру од лу ка и нор ми ко је про ду ку је по ли тич ки 
си стем, од но сно да без бед ност по сто ји ка ко би у слу ча ју по тре бе 
обез бе ди ла по што ва ње од лу ка и нор ми по ли тич ког си сте ма у дру-
штву, и да то чи ни уз евен ту ал ну по тре бу ме ра при ну де. По ред те 
ме ди ја тор ске (по сред нич ке) уло ге, без бед ност има и јед ну дру гу, 
у из ве сном сми слу, за по ли тич ки си стем екс пли цит ни је из ра же ну 
уло гу. Она је из вор по др шке и осло нац по ли тич ког си сте ма. Та ко 
би се ње на уло га од но си ла још и на за шти ту са мих ин сти ту ци ја 
по ли тич ког си сте ма и обез бе ђи ва ње њи хо вог нео ме та ног функ ци-
о ни са ња.

Ова ко схва ће на, без бед но сна функ ци ја би би ла при мар но 
окре ну та ло ги ци по ли тич ког си сте ма, од но сно по тре ба ма и зах те-
ви ма тог си сте ма, оли че ним у ње го вим од лу ка ма. У крај њој ли ни ји, 
то би мо гло зна чи ти да без бед ност пре вас ход но слу жи по ли тич ком 
си сте му, а не чи та вом дру штву, ка ко би про из и ла зи ло из схва та ња 
без бед но сне функ ци је као со ци јал не функ ци је и без бед но сти као 
фор ме со ци јал не кон тро ле.

Је дан од основ них ци ље ва сва ке по ли ти ке и дру штве них сна-
га ко је у њој уче ству ју, је сте уну тра шња и спољ на без бед ност за-
јед ни це. Основ прав ног уре ђи ва ња од но са у обла сти без бед но сти 
у Ср би ји је су прин ци пи и опре де ље ња на ве де на у устав ном до ку-
мен ту.

На осно ва ма устав них на че ла у прав ном по ступ ку да ље се 
утвр ђу ју та кве прав не нор ме, а у скла ду са њи ма и фак тич ко по-
на ша ње свих дру штве них су бје ка та, ко ји ма се оства ру ју ци ље ви 
дру штва.
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Прав но уре ђи ва ње без бед но сти на мет ну то је, пре све га, ње-
го вом при ро дом др жав не и дру штве не функ ци је и нео п ход но шћу 
да се без бед ност оства ру је кроз је дин ствен си стем. Ово с раз ло гом 
да би чи тав прав ни си стем де ло вао на је дин ствен на чин, у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та, па та ко и у сфе ри без бед но сти, од-
но сно да би се укло ни ла или све ла на ми ни мум ар би трар ност др-
жав них су бје ка та ка да од лу чу ју о пра ви ма, оба ве за ма и ин те ре си-
ма гра ђа на.

То зна чи да је де лат ност свих др жав них ор га на, па и ор га на 
без бед но сти, за сно ва на на из гра ђе ном пра ву. Ти ме се за до во ља ва 
основ ни прин цип за ко ни то сти јер си стем без бед но сти ег зи сти ра 
за јед но с пра вом. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да де ло ва ње си сте ма у 
од ре ђе ним усло ви ма ни је од ре ђе но са мо пра вом не го и кон крет но 
де фи ни са ним дру штве ним по тре ба ма.

За ко ни до не ти у обла сти без бед но сти ја сно ис ти чу глав не 
де тер ми нан те прав не кон цеп ци је без бед но сти као што су: на че ло 
за ко ни то сти; прав на др жа ва и дру штве не по тре бе. 

Ре пре сив но де ло ва ње ор га на и слу жби без бед но сти мо гу ће 
је са мо ако је из ри чи то до пу ште но за ко ном.

У прав ној др жа ви си ла мо ра да бу де у слу жби пра ва, јер ако 
је пра во у слу жби си ле, не мо же се го во ри ти о прав ној др жа ви. 
По зна то је да се у то та ли тар ним др жа ва ма у окви ри ма њи хо вог 
уну тра шњег уре ђе ња на си ље над соп стве ни ма гра ђа ни ма „ма ски-
ра” пра вом, с ци љем да се одр жи то та ли тар ни ре жим на вла сти.

Од на стан ка чо ве ка и људ ске за јед ни це до да нас раз ли чи те 
дру штве не тво ре ви не (на ро ди, дру штва, др жа ве, кла се и сл.) има ју 
је дин стве ну и за јед нич ку пре о ку па ци ју – без бед ност. У нај ши рем 
зна че њу, реч без бед ност да нас пре о вла ђу је у је зи ку мо дер не по ли-
ти ке. 

Мо же се ре ћи да је по ли тич ки реч ник ис пу њен зна че њем ове 
ре чи и да је по ли тич ко де ло ва ње усме ре но и огра ни че но њом. Иза 
те ре чи кри је се хи по кри зи ја (пре тва ра ње, ли це мер ство) оних ко ји 
вла да ју по је ди ним др жа ва ма или чи та вим све том. 

Без бед ност је, у на шем вре ме ну као и ра ни је, пр ва и основ на 
бри га др жа ве, са вре ме ног ту ма че ња по ли тич ких те о ри ја и ме ђу-
на род них од но са. Не ки те о ре ти ча ри са вре ме них др жа ва за сту па-
ју став да са вре ме на по ли ти ка пред ста вља у ства ри „без бед но сни 
про је кат” ко ји прет хо ди и ко ји оправ да ва ста во ве на ци о нал них по-
ли тич ких те о ре ти ча ра и са му прак су по је ди них др жа ва. Сход но то-
ме, уте ме ље ње на ци о нал них по ли ти ка као по ли ти ка без бед но сти, 
под ра зу ме ва да се раз ми шља о ства ра њу по себ них ди сци пли на ко-
је ће за о кру жи ти ну жност фи ло зо фи је без бед но сти. 
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Ис тра жи ва њем овог ста ва за кљу чу је се да без бед ност пред-
ста вља ши ри по јам, да је од у век и не из бе жно има ла мно го ши ре 
зна че ње и са др жај, ко ји су са вре ме не ме ђу на род не сту ди је о без-
бед но сти тек по че ле да ре ги стру ју, не го што је са мо очу ва ње на-
ших, та ко зва них, основ них вред но сти.

Без бед ност се пре ма тим сту ди ја ма, у ства ри, од у век ба ви-
ла обез бе ђе њем са мих осно ва на ко ји ма по чи ва ју по ли тич ке те о-
ри је, спе ци фи ку ју ћи оно што је тре ба ло да пред ста вља су шти ну 
по ли ти ке. Раз лог је што ми сао у окви ру ко је се ја вља ју по ли тич ка 
раз ми шља ња, фи ло зо фи ја и ње на кон цеп ци ја исти не, са ма по се-
би пред ста вља је дан без бед но сни про је кат. Јер, сва раз ми шља ња 
де фи ни са на у окви ру фи ло зо фи је и по ли ти ке су, у ства ри, тра га ња 
за без бед но шћу (ка ко оп ста ти, ка ко пре жи ве ти, ка ко се од бра ни ти, 
ка ко се про ши ри ти, ка ко очу ва ти здра вље и сл.).

Без бед ност, да кле, на ла зи свој из ра жај као вр хов ни прин цип, 
као осно ва, или као оно што прет хо ди не че му. Још је Лајб ниц за пи-
сао: „Ако не ко гра ди ку ћу на пе ско ви том те ре ну, он мо ра ко па ти 
све до тле док не на и ђе на не ки чврст ка мен или те мељ.”16) 

Да кле, упра во из тог раз ло га без бед ност усло вља ва по ли-
тич ку ми сао као до каз очи гле дан сам по се би, а то је по сто ја ње 
жи во та, ин ди ви ду ал ног и дру штве ног. Јед ну од прет ход но по ме-
ну тих пре ми са до ка зу је и уну тра шња те жња чо ве ка да се по на ша 
ин стинк тив но (ин стинкт за пре жи вља ва њем) или ак си о ма тич но (у 
об ли ку прин ци па са мо за шти те, пра ва на жи вот или пра ва на са мо-
од бра ну). Због то га без бед ност по ста је вред ност ко ју са вре ме на 
ту ма че ња по ли тич ких те о ри ја и са вре ме на по ли тич ка прак са не 
до во де у пи та ње (ни ти су их до во ди ли,) упра во за то што они сво-
је зах те ве фор му ли шу на осно ву зах те ва ко ји про ис ти чу из са ме 
ме та фи зич ке исти не. Као по сле ди ца то га, без бед ност је по ста ла 
пре ди кат на ба зи ко јег су на ста ли основ ни по ли тич ки по сту ла ти 
са вре ме ног дру штва, на ко ме је за сно ва на струк ту ра са вре ме не по-
ли тич ке мо ћи чи је је оли че ње др жа ва и на ко ме ин сти ту ци је и по-
је дин ци, укљу чу ју ћи и са вре ме не де мо крат ске по ли ти ча ре, на сто је 
да уте ме ље основ не по став ке сво је ле ги тим но сти.

Основ на ми сао ко ју у ово ме тре ба сле ди ти је сте она ко ја 
до во ди у пи та ње тра ди ци о нал ну по ли тич ку ми сао о уте ме ље њу 
без бед но сти. У том сми слу, мо же да по мог не Хај де ге ров став да 
„мо дер на по ли ти ка пред ста вља без бед но сни про је кат у нај ши рем 
мо гу ћем – он то ло шком – зна че њу ове ре чи, за то што је она пр во-
бит но то и тре ба ло да по ста не с об зи ром на сам ка рак тер или 

16)  Mic hael Dil lon, Po li ti ces of se cu rity, Ro u tled ge, Lon don, 1996.
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при ро ду раз ми шља ња о исти ни, у чи јем кон тек сту је са ма по ли-
ти ка би ла раз ма тра на.”

Ко нач но, без бед ност на нај спек та ку лар ни ји на чин при ка зу-
је бу дућ ност чо ве ко ве и на ци о нал не ег зи стен ци је на зе мљи, огра-
ни че ну стра те ги ја ма хи брид них ре жи ма гло бал не су ве ре но сти и 
вла да ви не. У том сми слу, тре ба пре и спи та ти кон цеп те по ли тич ких 
те о ри ја ко ји ма је гло ба ли зам су шти на, а без бед ност се ве зу је за 
гло бал ну ег зи стен ци ју ни хи ли зма17) и тех но ло ги је.

Да кле, вр ло је те шко от кри ти и де фи ни са ти ак тив но сти ко-
је без бед ност зах те ва и ко је се на ме ћу у ње ном очу ва њу. По се бан 
про блем пред ста вља де фи ни са ње на чи на на ко ји се без бед ност од-
ра жа ва на нас као не ка вр ста трај ног обе ле жи ва ча епо ха, по ли ти ке, 
фи зич ких и ге о граф ских гра ни ца, при ње го вом ко ри шће њу у опи-
си ма са вре ме ног до ба. 

По пис нај че шћих пој мо ва ука зу је на те жи ну по ме ну тог про-
бле ма (др жав на без бед ност, на ци о нал на без бед ност, по ли тич ка 
без бед ност, вој на без бед ност, гло бал на без бед ност, ре ги о нал на 
без бед ност, те ри то ри јал на без бед ност, еко ном ска без бед ност, фи-
нан сиј ска без бед ност, ин ди ви ду ал на без бед ност, ко лек тив на без-
бед ност, лич на без бед ност, фи зич ка без бед ност, пси хо ло шка без-
бед ност, сек су ал на без бед ност, со ци јал на без бед ност, еко ло шка 
без бед ност, без бед ност на мир ни ца за ис хра ну ...). 

Ка да је реч о без бед но сти тре ба ре ћи да она ни је при род на, 
већ ци ви ли за циј ска чи ње ни ца. Она ни је име ни ца ко јом се не што 
име ну је, већ пре прин цип на осно ву ко јег се ства ри фор му ли шу. 
Она је објек тив на по тре ба и пре те ча опи са свих опа сно сти ко је на 
ра ди ка лан на чин угро жа ва ју по је дин ца, дру штво, др жа ву и чи та ву 
ме ђу на род ну за јед ни цу. 

Нео п ход но је ука за ти и на чи ње ни цу да по јам без бед но сти 
има сво је ко ре не у ткз. „по зи тив ном стра ху”, од но сно да без бед-
ност пред ста вља основ но ору ђе за кон сти ту и са ње по ли тич ког по-
рет ка и ор га ни зо ва ње лич ног и груп ног по на ша ња ну жним за ко ни-
ма, ра ди оства ри ва ња пра ва дру гих чла но ва те исте за јед ни це, или 
пак от кла ња ње ра зно вр сних об ли ка за јед нич ке опа сно сти.

17) Нихилизам (лат. ni hil ни шта) ста но ви ште пот пу ног од ри ца ња вред но сти. Уоп ште: те о-
риј ски, ни хи ли зам од ри че мо гућ ност са зна ва ња исти не, а етич ки ни хи ли зам вред ност 
мо рал них за ко на; у по ли тич ко-со ци јал ном по гле ду: схва та ње да да на шње дру штво и 
це ло куп ни ње гов по ре дак не ва ља ни шта, због че га би га тре ба ло пот пу но уни шти ти, па 
тек на тим ру ше ви на ма гра ди ти јед но но во дру штво; из раз на пра вљен по иде ја ма ко је 
је ру ски пи сац И.С.Тур ге њев из нео кроз Ба за ро на, глав ног ју на ка свог ро ма на „Оче ви 
и де ца“, 1862. го ди не, ко ји је од луч но од ри цао сва на че ла и тра ди ци је ру ске пле мић ке 
кул ту ре (Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 611).
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RadoslavGacinovic

DEMOCRACYANDSECURITYINNATIONALSTATE

Summary
De moc racy is a mo del of go vern ment by which the sta te go vern-

ment de ri ves from the pe o ple. The word “de moc racy” de ri ves from 
An tic Gre ek words de mos – me a ning “pe o ple” and kra tos – me a ning 
“go ver ning”. Idea of de moc racy has de ri ved in an ci ent Gre e ce and by 
its ori gi nal me a ning it me ant go ver ning of po or pe o ple. This idea to ok 
ro ots from equ al right for ci ti zens to talk freely in the par li a ment (ise go-
ria) and the ir equ a lity in the eye of law (iso no mia). The se two kinds of 
equ a lity de ri ved from in di vi dual auto nomy of in di vi du als, that is, from 
the in di vi du als’ in de pen den ce and self-de ter mi na tion. In ad di tion, true 
de moc racy cre a tes pre con di ti ons for se cu rity of the ci ti zens, alt ho ugh 
the ir se cu rity is a very com plex and com pli ca ted so cial phe no me non.

Along with exi sten ce of se cu rity as a true hu man va lue, need and 
in te rest, in de moc ra tic sta tes the re al so exists fre e dom as a hig hest ideal 
and uni ver sal po in ter in con tem po rary de ve lop ment of hu man kind. The 
fre e dom, com pre hen ded in such way, sin ce the ti me of an tic Gre e ce, 
im pli es a po li ti cal right of the ci ti zens to de ci de on pu blic is su es and, in 
this way, on the is su es con cer ning the fi eld of se cu rity, too. The re fo re, 
fre e dom and se cu rity are pro ducts (ac hi e ve ments) of true de moc racy. 
Ta king in to con si de ra tion that true de moc racy has not been fun cti o ning 
in prac ti ce, the se cu rity as one sta tus and pro cess has been un der the 
ju ris dic tion of the sta te and its go vern ment be ing the pro duct of de moc-
ra tic elec tion.
Key Words: de moc racy, par li a men ta rian de moc racy, pre si den tial de moc racy, 

se cu rity, ma jo rity ru le, ru le of rights, po li ti cal plu ra lism, elec ti-
ons, go vern ment, fre e dom 
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Abstract
Postulates of modern democracy have been gradually developed 

out of Calvinist religious movement during 17th century, in particular 
in Scotland, England and Netherland where their communities support-
ed both religious and political ideas. Following that, there came a phi-
losophy of freedom and equality for all, that has been further developed 
during the movement of Enlightenment, after which it became known 
as a central value of democracy. Democracy depends on interest and 
active participation of its users. Information and approach to knowl-
edge are preconditions for апу significant participation in democratic 
system. Only the people who recognize functioning of the system and 
know its mechanism and institutions might contribute to and benefit 
from democratic society.

Only in democracy respect of human rights implies freedom (lib-
eration) from fear and threat to existence of individuals. Human secu-
rity implies the right to capability and freedom that the individuals may 
achieve for purpose of developing their human potential.

Generally speaking, only an equal, free and democratic partici-
pation in political and economic life of a state or community may es-
tablish human and national security. Only a total guarantee of human 
rights, participative government, rule of the rights and law, substantial 
development and equal consumption of resources may provide that hu-
man and national security contribute to democratic making of decisions 
and international cooperation. Кеу elements of modern democracy are: 
equality, participation, majority rule and minority rights, rule of the 
rights and law and fair trial, respect of human rights, political pluralism, 
freedom and fair elections, power sharing and security and freedom as 
a key element of existence of modern democracy and functioning of 
democratic community. Therefore, only a safe person is a free person 
and only the safe person is a fully functioning person.



УДК: 330.83:338.2(100)
Примљено:  28. јануар 2010.
Прихваћено: 05. март 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2010.

год. 17. vol. 27.
стр. 169-190.

169

ДраганД.Лакићевић
Институтзаевропскестудије,Београд

ВРАЋАЊЕДРЖАВИБЛАГОСТАЊА? 1)

Сажетак
Аутор тек ста ука зу је на два раз ли чи та мо де ла по сту па ња, 

ко ја су се об ли ко ва ла и ру ко во ди ла за пад ним све том од ве ли ке 
еко ном ске кри зе 1929. до да нас: др жав ни ин тер вен ци о ни зам, ко ји 
је пред ла гао Кејнз, и тр жи шну са мо ре гу ла ци ју ко ју је за го ва рао 
Ха јек. Кеј нзи јан ска по ли ти ка је ре ла тив но успе шно функ ци о ни са-
ла, обез бе ђу ју ћи исто вре ме но со ци јал ну ста бил ност и при вред ни 
раст. Сво ју пу ну афир ма ци ју је до жи ве ла ше зде се тих го ди на под 
име ном др жа ва бла го ста ња. За тим је за па ла у кри зу, и то из раз ло га 
ко је је Ха јек кри тич ки осве тлио: по ста ла је пре ску па би ро крат ска 
тво ре ви на у ко јој су еко ном ски по тен ци ја ли по ста ли за пре те ни. 
Др жа ву бла го ста ња је за ме ни ла нео-ли бе рал на по ли ти ка, осло ње-
на на Ха је ко ву и Фрид ма но ву те о ри ју. Де ре гу ли са на при вре да је 
бе ле жи ла сна жан еко ном ски раст и ве ли ку за по сле ност све до ве-
ли ке гло бал не кри зе 2007. За вр шни део ра да пре и спи ту је раз ло ге 
по сто је ће ре це си је и у ком прав цу сме ра но ва еко ном ска по ли ти ка.
Кључ не ре чи:  Кеј нзи јан ска по ли ти ка, пу на за по сле ност, еко ном ска кри-

за, ре ди стри бу ци ја до ба ра, би ро кра ти ја, сло бод на ини ци-
ја ти ва

Гло бал на фи нан сиј ска кри за 2007. го ди не је вра ти ла по зор-
ност на већ го то во на пу ште ну Кеј нзо ву еко ном ску и по ли тич ку за-
о став шти ну. Карл По пер (Karl Pop per) је одав но при ме тио да иде је 
вла да ју све том, од но сно да ис хо ди бор бе из ме ђу кон ку рент ских 
те о ри ја да ле ко се жно ути чу на об ли ко ва ње дру штва. За то је за ни-
мљи во под се ти ти се на ин те лек ту ал ни су коб два ве ли ка еко ном ска 
ми сли о ца XX ве ка, Џо на Мај нар да Кеј нза (John Maynard Keynes) и 
Фри дри ха фон Ха је ка (Fri e drich von Hayek). Те ма спо ра је из гле да-
1)  Чла нак је део ра да на про јек ту 149026 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке ре пу бли ке 

Ср би је. 
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ла чи сто ака дем ска и од но си ла се на при хва тљи во об ја шње ње при-
вред них ци клу са. Ме ђу тим, прак тич ни зна чај ту ма че ња раз ло га 
при вред не ре це си је и пред ло же не ме ре опо рав ка би ле су у осно ви 
су прот не. Кејнз је сво јим лич ним шар мом, ве за ма са по ли ти ча ри ма 
у Бри та ни ји и Аме ри ци, ис трај ним за ла га њем и убе дљи вим и хра-
бро на пи са ним књи га ма и члан ци ма сте као знат но ви ше ути цај них 
при ста ли ца. Ње го ва те о ри ја је по бе ди ла, а ма кро е ко ном ске ана-
ли зе сте кле ста тус основ ног оба ве зног шти ва на уни вер зи те ти ма. 
Kејнзови по гле ди, пред ло зи, по ли тич ке и еко ном ске ме ре при зна ти 
су као идеј ни фун да мент за об ли ко ва ње мо дер ног ка пи та ли стич ког 
дру штва, по зна тог под име ном др жа ва бла го ста ња. 

КЕЈНЗОВОСХВАТАЊЕКАПИТАЛИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕИДРЖАВЕ

Кеј нзо ва кључ на де ла на ста ла су у пе ри о ду из ме ђу два свет-
ска ра та. То је пе ри од тур бу лент них еко ном ских и по ли тич ких зби-
ва ња. Ис ход Пр вог свет ског ра та се ни је огле дао са мо у ве ли ким 
по ли тич ким про ме на ма - не ста ло је не ко ли ко ве ли ких им пе ри јал-
них си ла, већ и у то ме што су еко ном ске кри зе и ре це си ја, као ни-
ка да до та да, по тре са ле моћ не ин ду стриј ске зе мље све та. 

По ре дак ко ји је пред ста вљао узор еко ном ског и по ли тич-
ког уре ђе ња, Бри та ни ја и Сје ди ње не др жа ве, по ка зи вао је сво је 
уну тра шње сла бо сти. Кејнз је по ку шао да од го нет не раз ло ге дис-
функ ци о нал но сти тр жи шта и до шао до за кључ ка да Се јо ви за ко ни 
тр жи шта (Jean Bap ti ste Say) у но вим еко ном ским окол но сти ма не 
де лу ју, од но сно да нео кла сич ни при ступ ви ше не за до во ља ва. На и-
ме, у Се јо вој те о ри ји је пре о вла ђи ва ла ду бо ко уса ђе на ве ра да сло-
бод но тр жи ште ауто мат ски обез бе ђу је пу ну за по сле ност. Кеј нзо ва 
ана ли за раз ло га на стан ка кри зе у са вре ме ном ка пи та ли зму мо гла 
би све сти се ре зи ми ра ти пре ко не ко ли ко основ них ста во ва.

Те о риј ски, ка же Кејнз, ка да је штед ња јед на ка ин ве сти ци ја-
ма, тр жи ште је у рав но те жи. Ме ђу тим, у ре ал но сти, до га ђа се да 
ко ли чи на уште ђе ног нов ца пре ва зи ђе ко ли чи ну нов ца ко ји се ин-
ве сти ра. Да кле, до ла зи се у ста ње не рав но те же. За по сле ни не же-
ле да по тро ше ве ћи део сво је за ра де и по тра жња за ро ба ма опа да. 
По сле ди ца - пред у зет ни ци те шко оства ру ју про фит и не од лу чу ју 
се да ин ве сти ра ју у бу ду ћу про из вод њу. Чим је штед ња ве ћа од 
ин ве сти ци ја, при вре да ула зи у де пре си ју. А то ауто мат ски зна чи и 
ве ћу не за по сле ност. За да так мо не тар не по ли ти ке је да пре ва зи ђе 
овај про блем. 
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У свом мо жда нај зна чај ни јем ра ду Општатеоријазапосле-
ности,интересаиновца Кејнз ука зу је да de facto по тра жња ру-
ко во ди ни во ом еко ном ских ак тив но сти. А све у куп на по тра жња 
јед на ка је све у куп ној агре гат ној за ра ди дру штва, од но сно су ми по-
тро шње и ин ве сти ци ја.2) У ста њу не за по сле но сти и не ко ри шће ња 
про из вод них ка па ци те та, је ди ни на чин по ве ћа ња ни воа за по сле но-
сти мо гућ је кроз уве ћа ње сте пе на по тро шње за до бри ма или пре-
ко сти му ли са ња но вих ин ве сти ци ја. У про тив ном при вре да ће се 
за ко чи ти у рав но те жи ви со ке не за по сле но сти. 

Кејнз сма тра очи тим да тр жи шни ме ха ни зми са мо ре гу ла ци је 
не по ма жу да се ре ши по сто је ћи про блем ре це си је. Је ди ни ко мо-
же из ве сти при вре ду из ста ња стагнaције је др жа ва. Она тре ба да 
под стак не мо не тар ну екс пан зи ју, да уба ци но вац у оп ти цај. Кон-
кре ти зо ва но, са мо про ми шље на бан кар ска по ли ти ка мо же урав но-
те жи ти од нос штед ње и ин ве сти ци ја.

Кејнз је био ве ли ки оп ти ми ста у уве ре њу да др жав не ин сти-
ту ци је па жљи вом фи скал ном по ли ти ком мо гу да оси гу ра ју ста бил-
ну рав но те жу штед њи и ин ве сти ци ја, а са мим тим и пу ну за по-
сле ност. Тем пе ри ра њем од но са штед ње, по тро шње и ин ве сти ци ја 
др жа ва би мо гла да кре и ра ак тив ну еко ном ску по ли ти ку и из бег не 
еко ном ске кри зе, ко је су се до та да ци клич но по ја вљи ва ле. Она би 
убри зга ва ла по треб на сред ства и сти му ли са ла ин ве сти ра ње, од но-
сно ак тив но ути ца ла на сте пен укуп не по тро шње, као и штед ње. 
А то је прак тич но мо гу ће са мо ако др жав ни сек тор по ве ћа сво је 
ин ге рен ци је у од но су на при ват ни ка пи тал; да кле ка да др жав не ин-
сти ту ци је пре у зму у сво је ру ке нов ча не тран сфе ре, еми си ју нов ца 
и рас по ла га ње ве ли ким де лом ка пи та ла. За то Кејнз као де ло твор но 
ре ше ње за из ла зак из ста ња еко ном ске де пре си је пред ла же сма ње-
ње вред но сти нов ца, од но сно ве ћу еми си ју нов ча не ма се. Ти ме би 
се по ве ћа ла мо гућ ност и ин ве сти ра ња и по тро шње, а са ми тим и 
при вред ни успон.

Кејнз са до брим раз ло зи ма ра чу на на сле де ће: сти му ли са њем 
ин ве сти ци ја у про из вод њи, је дан од ре зул та та би ће и уве ћа ње тех-
нич ке ефи ка сно сти. Са мим тим, по ве ћа ће се ко ли чи на до ба ра ко ја 
ће по јеф ти ни ти. На тај на чин, не са мо да ће се уве ћа ти укуп ни дру-
штве ни стан дард, не го и про фи ти, чи ме се мо гу по кри ти тро шко ви 
мо не тар не екс пан зи је. До бре го ди не тех но ло шког раз во ја ство ри ће 
до бит, ко ји др жа ва тре ба да вра ти у сво је ре зер ве и ком пен зу је ра-
ни је еми то ва ње нов ча не ма се: штед ња, по тро шња и ин ве сти ци је 
би на тај на чин очу ва ти по тре бан ба ланс.

2)  Keynes J.M., GeneralTheoryofEmploymentandMoney, Mac mil lan, Lon don, 1942. 
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Из све га по ме ну тог Кејнз ће про фет ски за кљу чи ти да су 
дру штво и еко но ми ја ушли у но ву фа зу раз вит ка. Про гла ша ва ју ћи 
крај laissez-fairea-a он ве ру је у спа со но сну функ ци ју др жа ве, ко ја 
ће обез бе ди ти све оно што ста ри си стем ви ше ни је био у ста њу 
да учи ни. Др жа ва би има ла ин стру мен тал ну функ ци ју: до бро ру-
ко во ђе на, она ће чу ва ти сло бо ду и про спе ри тет при ват ног пред-
у зет ни штва, а по мо ћу ета бли ра них пар ла мен тар них ин сти ту ци ја 
дру штве ни мир. Кроз нео п ход не мо ди фи ка ци је у упра вља њу при-
вре дом за пра во би се очу ва ле ве ко ви ма ус по ста вља не те ко ви не ли-
бе рал ног ти па дру штва.

Кејнз је ве ро вао у др жа ву као је ди ни рас по ло жи ви де ло твор-
ни ин стру мент за уре ђи ва ње ба зич них од но са у раз ви је ном ин ду-
стриј ском дру штву. Сло бод на тр жи шна утак ми ца, ис ку ство је по-
ка за ло, до ве ла је до ве ли ких имо вин ских раз ли ка. Но, ту се не ра ди 
са мо о све ве ћој не јед на ко сти, не го и о за ко че но сти при вред них 
то ко ва као по сле ди це не рав но мер не рас по де ле бо гат ства. Са мо ре-
гу ла тив ни ме ха ни зам тр жи шта је за ка зао у том сми слу што ве ли-
ка кон цен тра ци ја бо гат ства ште ти са мом да љем функ ци о ни са њу 
при вре де, бу ду ћи да де сти му ли ше по тро шњу. У нај ма њу ру ку из 
тих раз ло га по треб на је дру га чи ја рас по де ла бо гат ства, од но сно 
ње го ва де цен тра ли за ци ја. За то др жа ва иза ко је сто ји де мо крат ски 
иза бра ни пар ла мент има пра во, па чак и ду жност, да из вр ши ре ди-
стри бу ци ју бо гат ства. Она ће ре ди стри бу ци ја ће би ти од оп ште ко-
ри сти; укло ни ће се пре ве лик со ци јал ни јаз, оси гу ра ти ста бил ност 
ин ве сти ци ја и ство ри ти оп ште осе ћа ње да су при ват ни вла сни ци и 
за по сле ни парт не ри на за јед нич ком по слу.3) 

Кејнз и ње го ви след бе ни ци су се бе ви де ли као кон зер ва тив не 
ли бе ра ле ко ји са мо да ју но ву фор му лу функ ци о ни са ња већ про ме-
ње ног си сте ма при ват не кон ку рен ци је. Они де ле уве ре ње у оправ-
да ност ин ди ви ду ал ног пред у зет ни штва, про тив ни ци су на сил ног 
ус по ста вља ња со ци јал не јед на ко сти, од ба цу ју мо гућ ност на ци о на-
ли за ци је сред ста ва за про из вод њу, са гла сни су у по гле ду по што ва-
њу прав ног по рет ка. Од ор то док сних ли бе ра ла их ини ци јал но раз-
ли ку је то што сма тра ју да др жа ва као ин сти ту ци ја не пред ста вља 
прет њу, и да она мо ра да пре у зме ак тив ну уло гу у пла ни ра њу про-
из вод ње. Еко ном ским раз ло зи ма за ин тер вен ци ју по ли тич ке вла-
сти у при вред не то ко ве они при до да ју и мо рал не ар гу мен те. 

Та ко Гил мор (Gil mo ur), Бе ве риџ (Be ve rid ge), Мак ми лан 
(Mac mil lan) ука зу ју да се мно ги на го ми ла ни дру штве ни про бле-
ми и не да ће не ре ша ва ју са ми од се бе, ка ко је ра ни ја ли бе рал на 
те о ри ја пред ви ђа ла. Не за по сле ност, си ро ма штво, бес кућ ни штво, 
бо лест – као ве ли ка дру штве на зла тра же ур гент на решeња и они 
3)  Не до вић Сло бо дан ка, Државаблагостања, ЦУПС & ЦЕ СИД, Бе о град, 2005.
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ко ји су пре у зе ли упра вља ње дру штвом не мо гу че ка ти скр ште них 
ру ку оче ку ју ћи од спонтанoг тржишнoг про це са да јед ног да на он 
ре ши те про бле ме. Ако др жа ва пред ста вља оп штост, да кле за сту па 
ин те рес це ли не, она има оба ве зу да из на ђе ефи ка сне ме ре по мо ћи 
нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. Док је тра ди ци о нал на 
ети ка ка пи та ли зма по ла зи ла од ста ва да је не за по сле ност пре све-
га ствар лич не од го вор но сти, од но сно да је оба ве за ин ди ви дуе да 
са ма ре ши тај про блем, Бе ве риџ је за сту пао став да је то про блем 
др жа ве и дру штва. По сма тра ју ћи фе но мен ма сов не не за по сле ни-
о сти он је до ка зи вао да љу ди без сво је вла сти те кри ви це оста ју 
на ули ци. Не за по сле ност је пре све га ре зул тат не пред ви дљи вих 
еко ном ских по тре са, ка да про па да ју чи та ве по љо при вред не и ин-
ду стриј ске гра не; у та квим усло ви ма не мо же се оче ки ва ти да ће 
на јам на рад на сна га, као и мно ги пред у зет ни ци, би ти у ста њу да 
са ми се би по мог ну. Др жав не уста но ве има ју оба ве зе да пру же по-
треб ну по моћ, и за то по сто ји ши ро ка ле пе за мо гућ но сти. Др жа ва, 
бу ду ћи да рас по ла же фи скал ном мо ћи, мо же да под стак не про из-
вод њу, да ор га ни зу ју јав не ра до ве, од но сно обез бе ди нов ча ну по-
моћ угро же ни ма. У про тив ном, ако др жа ва бу де не ак тив на, ар ми ја 
не за по сле них ће пре тво ри ти у гра ђа не дру гог ре да. Де гра ди ра ни, 
ма те ри јал но и пси хич ки, осе ти ће се не по треб ним и без до мо ви не.4) 

Бе ве риџ на сто ји да ову но ву уло гу др жа ве об ја сни у све тлу 
тра ди ци о нал них ли бе рал них на че ла, та ко што про ши ру је обим га-
ран то ва них сло бо да. Ли бе рал на др жа ва се ле ги ти ми са ла ста ра њем 
о оства ре њу при род них људ ских пра ва; у та нео ту ђи ва пра ва, сма-
тра Бе ве риџ, мо ра спа да ти и пра во на рад и рас по ла га ње вла сти тим 
при хо дом. Ако др жа ва као по ли тич ка уста но ва га ран ту је је дин ки 
за шти ту од фи зич ког на си ља, ар би трар ног хап ше ња, не при ко сно-
ве ност вла сни штва, сло бо ду ми шље ња и ве ро и спо ве сти, сло бо ду 
кре та ња и удру жи ва ња, она је на не ки на чин ду жна и да јој обез-
бе ди по сао. У том сми слу он ка же: „Сло бо да пред ста вља ви ше од 
осло ба ђа ња ар би трар не мо ћи др жав не вла сти. Она зна чи сло бо ду 
од еко ном ског ро бо ва ња Бе ди и Пр љав шти ни и дру гим со ци јал-
ним зли ма.“5) Из ова ста ва сле ди им пе ра тив да је за да так др жа ве 
да оси гу ра со ци јал не про гра ме ко јим би се ели ми ни са ли узро ци 
тре нут них пат њи ве ли ког бро ја љу ди. Др жа ва се мо ра бри ну ти и о 
здра вљу, за по сле њу, рад ним усло ви ма, пен зи ја ма, шко ло ва њу, као 
и мно го че му дру го ме што обез бе ђу је еле мен тар не усло ве за до-
сто јан жи вот. То је мо гу ће учи ни ти та ко што ће др жа ва пу тем по ре-
4)  Be ve rid ge W.H., FullEmploymentinaFreeSociety:AReport, Al len and Un win, Lon don, 

1944.

5)  Be ve rid ge W.H., WhyIamaLiberal?,Jen kins, Lon don, 1945, стр. 9.
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за оси гу ра ти по треб на сред ства и тран сфе ри са ти их оним ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва, ко ји ма је по моћ нај не оп ход ни ја. От кла ња ње 
ур гент них дру штве них не да ћа, мо ра ју на не ки на чин сви со ли дар-
но да по мог ну. Про гре сив ним опо ре зи ва њем дру штве но бо гат ство 
ће би ти пра вич ни је рас по ре ђе но. 

Сам Кејнз је при зна вао да је ма на ка пи та ли зма про из вољ на 
и не пра вед на рас по де ла бо гат ства.6) Др жа ва има мо гућ ност да ис-
пра ви ту не прав ду пре ко ре ди стри бу ци је при хо да. Уоста лом, тај 
мо рал ни зах тев кон зи стен тан је и са ње го вим те о риј ским уви дом 
ка ко функ ци о ни ше еко ном ски си стем. Ако би, за хва љу ју ћи при-
ват ном вла сни штву, при ход остао у ру ка ма ма њи не, он не би био 
усме рен на по тро шњу, већ на штед њу. Из ве сним па жљи вим ме ра-
ма ре ди стри бу ци је, до хо дак би до шао до ши рих дру штве них сло-
је ва. Не са мо да би се по сти гао ве ћи сте пен пра вич но сти и под-
ста кло за по шља ва ње (мо рал ни раз лог), већ би се знат но по ве ћао и 
ни во по тро шње (еко ном ски раз лог). Ка пи та ли зам би, као до са да 
нај про дук тив ни ји на чин уве ћа ња еко ном ске бла го де ти дру штва до-
био здрав етич ки и еко ном ски под сти цај. 

Да се ка пи та ли стич ка др жа ва ру ко во ди ла са мо ин те ре си ма 
при ват них ин те ре са, и да ни је у сво јој исто ри ји има ла об у хват не 
ин тер вен ци је у по гле ду за шти те си ро ма шних сло је ва на јам не рад-
не сна ге, дав но би из био гра ђан ски рат – упо зо ра во је Мак ми лан. 
Че сто се на во ди при мер Би змар ко вих ре фор ми уво ђе ња оп ште 
со ци јал не за шти те као ко рак усме рен у прав цу со ци ја ли зма. Без 
об зи ра да ли се тај ко рак хва ли или ку ди, сви се сла жу да је он 
био из ну ђен и за сно ван на чи сто праг ма тич ним мо ти ви ма. Пру ски 
кан це лар је знао да се осе ћа ње ло јал но сти и по слу шно сти си ро ма-
шних сло је ва кључ но за ста бил ност др жа ве: уво ђе њем ових при-
ви ле ги ја др жа ва је пла ћа ла це ну сво је со ци јал не ста бил но сти. Она 
је ти ме са мо оја ча ла, што зна чи да це на фак тич ки ни је би ла та ко 
ви со ка. Бе ве риџ је пред ла гао цео си стем уза јам но по ве за них ме ра, 
по мо ћу ко јих ће др жа ва би ти у ста њу да на ва љан на чин пру жи 
бри гу свим сво јим по да ни ци ма. Упра во ци ља ју ћи на ап стракт ну 
оп штост и уни вер зал ни ка рак тер ових ме ра он је ство рио мо дел 
со ци јал но од го вор не др жа ве: у том сми слу он је зах те вао (а) да 
ста тус др жа вља ни на бу де до во љан услов ко ри шће ња со ци јал них 
услу га; (б) да ви си на до при но са за со ци јал но оси гу ра ње бу де јед-
на ка за све; (в) да сва ки гра ђа нин има за кон ско пра во на со ци јал не 
услу ге, од но сно да се оне сма тра ју ак том оба ве зе др жа ве, а не пу-
6)  „Упа дљи ви не до ста ци еко но ми ке дру штва у ко ме жи ви мо су: њен не у спех да обез бе ди 

пу ну за по сле ност и про из вољ на и не пра вед на рас по де ла бо гат ства и до хот ка.“ Kejнз J. 
M.,Општатеоријазапослености,каматеиновца,Кул ту ра, Бе о град, 1956, стр. 396.
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ком ми ло сти њом дру штва, итд.7) Ти раз ра ђе ни и си сте мат ско по-
ста вље ни праг мат ски пред ло зи ће ка сни је по ста ти те мељ со ци јал-
не по ли ти ке др жа ве бла го ста ња. 

Ја сно је да Кејнз и ње го ви след бе ни ци има ју ве ли ко по ве ре-
ње у др жа ву. Ни ма ло слу чај но, сам Кејнз је го ди на ма био др жав ни 
слу жбе ник на зна чај ним функ ци ја ма. Они су сма тра ли су да др жа-
ва има из у зе тан ква ли тет у по гле ду струч но сти, као и не при стра-
сно сти. Са мим тим да она мо же де ло ва ти у име свих сло је ва, не 
под ле жу ћи ар би трар ним од лу ка ма. Про фе си о нал но чи нов ни штво 
са мо вр ши по ве ре не ду жно сти, оно не ма не ки по се бан ин те рес, 
већ пред ста вља не у тра лан ин стру мент по мо ћу ко га се за до во ља ва-
ју по тре бе це лог дру штва. Пар ла мен тар на де мо кра ти ја не са мо да 
омо гу ћу је кон тро лу оних ко ји су тре нут но на вла сти, већ и обез бе-
ђу је да се во ља ве ћи не пре то чи у по ли тич ке од лу ке.

Ка да је реч о сте пе ну ин тер вен ци је, кеј нзи јан ци у осно ви 
сма тра ју да ту не ма не ке ја сне гра ни це. То је пре све га прак тич но, 
а не те о риј ско пи та ње. Др жа ва је ту да ко ри гу је еко ном ска кре та-
ња и ис хо де. Она мо ра да сле ди од ре ђе не ви тал не ци ље ве, од но сно 
обез бе ди еко ном ски про спе ри тет и со ци јал ну ста бил ност. Из то га 
сле ди ње на бри га где ће ин ве сти ци је ка пи та ла усме ра ва ти, као и то 
да обез бе ди пу ну за по сле но сти. Да би на ци ја би ла спо соб на за рад 
нео п ход но је спро ве сти низ дру гих услу га од ста не др жа ве: здрав-
стве на бри га, пен зи је, бесплaтно шко ло ва ње, до бро ин фор ми са ње, 
итд. 

Ин те ре сант на је кон вер ген ци ја кеј нзи јан ског и со ци јал-де-
мо крат ског уче ња. Док је за пр ве др жав на ре гу ла ти ва би ла из ну-
ди ца очу ва ња ин ди ви ду ал них сло бо да и обез бе ђе ња дру штве ног 
кон цен зу са, за дру ге је она пре све га сред ство за ус по ста вља ње 
су штин ски ко лек тив них ци ље ва. Фа би јан ци са остр ва и со ци јал-
де мо крат ске пар ти је са европ ског кон ти нен та су се сла га ли да су 
ли бе рал ном ка пи та ли зму нео п ход не те мељ не да ље со ци јал не ре-
фор ме. То ни (Таwнеy), углед ни на уч ник и за ступ ник Фа би ја на ца 
у пар ла мен ту, по ла зио је од то га да на че ло јед на ко сти шан си им-
пли ку је бар при бли жну јед на кост и у до ступ но сти основ них ма-
те ри јал них ства ри, као и дру гих ци ви ли за циј ских те ко ви на.8) Ли-
бе рал на на че ла ко ја га ран ту ју фор мал не сло бо де је дин ке, оста ју 
ис пра зна ако се не по пу не ре ал ним са др жа јем. Сло бо да мо ра да 
има и по зи тив ну ко но та ци ју, од но сно по зи ти ван са др жај. Сло бо да 
се не са сто ји са мо у то ме да по се ду је мо за шти ће ни до мен при ват-
7)  Не до вић, ibid.

8)  Toни је ак тив но уче ство вао у пар ла мен тар ним ко ми си ја ма ко је су се ба ви ле ре фор ма ма 
у здрав ству и обра зов ном си сте му. 
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но сти у ко ме мо же мо да де ла мо по вла сти тој во љи, већ да мо ра мо 
има ти и ствар на сред ства да ту на чел ну мо гућ ност ре а ли зу је мо. 
Не ко без сред ста ва за жи вот, без шко ле, без еле мен тар них зна ња, 
ни је рав но пра ван у од но су на осо бу ко ја то по се ду је. За то је уло га 
др жа ве да ис пра ви та кве вр сте не прав ди, од но сно не јед на ко сти. 
Ако је еко ном ска моћ пред ност ко ја се на сле ђу је или до би ја игром 
не пред ви дљи вих еко ном ских си ла, на ин сти ту ци ја ма дру штва ле-
жи од го вор ност да се та не прав да у од но су на дру ге ис пра ви. За то 
То ни из ри че зах тев да еко ном ска моћ мо ра да бу де од го вор на јав ној 
вла сти. Са мо та ко се мо гу ис пра ви ти пре те ра не не јед на ко сти ко ји 
ка пи та ли стич ки про це си све сно или не све сно ства ра ју. А то је мо-
гу ће са мо ако се др жа ва бу де ста ра ла о ре ди стри бу ци ји бо гат ства.

Ако би се по јед но ста ви ла иде ја са ко јом су на сту па ле со ци-
јал-де мо крат ске пар ти је, она би мо гла да се фор му ли ше ста вом да 
се ра ди о су штин ским ре фор ма ма на пу ту оства ри ва њу фун да мен-
тал них со ци ја ли стич ких ци ље ва. Мо дер на ка пи та ли стич ка дру-
штва мо гу по сте пе но да за до би ју ва жна со ци ја ли стич ка обе леж ја 
– као што су пла ни ра ње про из вод ње, га ран ци ја да на јам на рад на 
сна га бу де збри ну та у слу ча ју сма ње ња оби ма по сла, обез бе ђе ње 
ра зних вр ста за шти та, мо гућ ност да се вр ши пра вед ни ја рас по де ла 
бо гат ства. Де мо крат ска власт за њих зна чи мо гућ ност да се по-
шту ју же ље и ин те ре си ве ћи не: а то зна чи да рад ни ци мо ра ју би ти 
мак си мал но из у зе ти од ри зи ка, да ва жни сек то ри при вре де тре ба 
да до ђу у ру ке др жа ве, да се гру па ма ста нов ни штва ко ји су на дну 
ле стви це при ма ња или без њих мо ра обез бе ди ти аде кват на за шти-
та. Исто та ко со ци јал-де мо кра ти су схва ти ли да др жав ни апа рат 
мо же да бу де де ло тво ран ин стру мент за тран сфор ма ци ју дру штва 
и по сте пе но га ше ње ра зних при ви ле ги ја и по вла сти ца. Ини ци јал-
но за ступ ни ци рад нич ких зах те ва, ове пар ти је су ин сти ту ци о нал но 
учвр сти ле по ло жај син ди ка та и учи ни ле их рав но прав ним парт не-
ром у пре го во ри ма са по сло дав ци ма. На тај на чин је ус по ста вље на 
бри га др жа ве за ши ро ке сло је ве ста нов ни штва, а до не ше ни за ко-
ни и ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми обез бе ди ли су низ со ци јал них 
услу га на ду ги рок, без об зи ра ко ја пар ти ја до ђе на власт.

Др жа ве бла го ста ња, ко је су свој пу ни про спе ри тет до жи-
ве ле пе де се тих и ше зде се тих го ди на. Успе шност и ле ги тим ност 
овог ти па дру штва те ме љио се на два бит на еле мен та. Пр во, на кон 
Дру гог свет ског ра та, у др жа ва ма За па да вла да ло је осе ћа ње на-
ци о нал ног кон цен зу са. Ако су сви сло је ви дру штва под не ли те рет 
ра та, ло гич но је би ло да на не ки на чин со ли дар но уче ству ју и у 
рас по де ли. Иде ја пу не за по сле но сти и бри ге о со ци јал но не збри-
ну тим, са ма од се бе се не ме та ла. Дру ги мо ме нат, ко ји је из у зет но 
по вољ но до при но сио оп штем по ве ре њу у успе шност про јек та био 
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је кон ти ну и ра ни еко ном ски про цват. Не пре ста ни раст про из вод ње 
и по бољ ша ње дру штве ног стан дар да би ла су нај ја ча ле ги ти ма циј-
ска сна га у очи ма ве ћи не ста нов ни штва. У за ви сно сти од др жа ве 
до др жа ве вла де су у овом пе ри о ду ре ла тив но успе шно ком би но-
ва ле ме ре ре гу ла ци је и пла ни ра ња са ме ха ни зми ма са мо ре гу ла ци је 
тр жи шне при вре де. У нај ма њу ру ку, у ре ла тив но ду гом пе ри о ду, 
оства ре ни су ци ље ви ви со ке за по сле но сти ста нов ни штва, ви сок 
ни во со ци јал не бри ге др жа ве пре ма ста нов ни штву, као и ви со ка 
сто па ра ста по тро шач ке мо ћи про сеч ног гра ђа ни на. 

Мо же се по ста ви ти јед но ко ло кви јал но пи та ње: ако се овај 
мо дел при вре ђи ва ња и рас по де ле, ко ји је на зи ван и „ме шо ви том 
при вре дом“, ком би на ци јом ка пи та ли зма и со ци ја ли зма, ду го по-
ка зи вао успе шним, за што је он да на пу штен? Сва ка ко нај бит ни ји 
раз лог био је тај што су тро шко ви др жа ве, ко ја је тре ба ла да за до-
во љи раз ли чи те зах те ве (ста нов ни штва, ве ли ких кор по ра ци ја, син-
ди ка та) би ли пре ви со ки. Др жа ве бла го ста ња су упа да ле у све ве ћи 
де фи цит. На дру гој стра ни, ску по пла ће на со ци јал на ста бил ност, 
сма њи ла је по тен ци јал ну ко ли чи ну ин ве сти ци ја. Еко ном ска кри за 
се дам де се тих го ди на, пот по мог ну та нафт ном кри зом (1973), до ве-
ла је у пи та ње оправ да ност и сми сле ност одр жа ва ња ове тво ре ви-
не. Ка да у јед ном дру штву сум ња поч не да под ри ва основ на убе ђе-
ња, са мо је пи та ње вре ме на ка да ће се ње ни пред вод ни ци окре ну ти 
но вим иде ја ма, по го то во оним ко је ну де лек да се дру штво из ба ви 
из по сто је ће кри зе. 

Иде је ко је ће је де мон ти ра ти већ су одав но би ле ту: де це ни-
ја ма су Фри дрих фон Ха јек и Мил тон Фрид ман (Mil ton Fri ed man) 
кри ти ко ва ли др жа ву бла го ста ња, по ка зи ва ли ње не не до след но сти, 
пред ви ђа ли њен не ми но ван ход ка еко ном ској про па сти и све моћ-
ном па тер на ли зму. Та ко су вре ме ном ши ри ли круг сво јих при ста-
ли ца ме ђу еко но ми сти ма, по ли ти ча ри ма и бан ка ри ма, ука зу ју ћи 
да је ин тер вен ци о ни зам по гу бан за при вре ду и дру штво, и да он, 
мо жда и не вољ но, ну жно во ди у не ку вр сту со ци ја ли зма. А то зна-
чи уки да њу при ват не ини ци ја ти ве и све мо ћи др жав не би ро кра ти-
је. Да би се спре чио та кав су мо ран крај, по треб но је вра ти ти се 
тра ди ци о нал ној ли бе рал ној ве ри у ми ни мал ну др жа ву и сло бод ну 
еко но ми ју. 

КРИТИКАДРЖАВЕБЛАГОСТАЊА

Лу двиг фон Ми зес (Lud wig von Mi ses) је још два де се тих го-
ди на у по ле ми ци са со ци ја ли стом Отом Но јар том (Ot to Ne u rath) 
раз вио две те зе, ко је су по ста ле око сни ца ми шље ња оних еко но ми-
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ста, ко ји су се бе на зи ва ли истин ским ли бе ра ли ма. Пр ва те за гла си 
да ефи ка сан еко ном ски си стем мо же оп сто ја ти са мо под прет по-
став ком не спу та ног де ло ва ња при ват не ини ци ја ти ве и др жа ве ко ја 
се огра ни ча ва на спро во ђе ње ап стракт них, уни вер зал них за ко на. 
Дру га те за гла си да сва ки уплив др жа ве у ре гу ли са ње при вре де 
ну жно во ди у со ци ја ли зам. Под со ци ја ли змом се под ра зу ме ва ко-
лек ти ви стич ки тип при вре де и по ли тич ка дик та ту ра јед не пар ти је. 

Си сте ми ка кви су се ус по ста ви ли из ме ђу два ра та у Со вјет-
ском са ве зу, фа ши стич кој Ита ли ји и на ци о нал-со ци ја ли стич кој Не-
мач кој по твр ђи ва ли су убе дљи во дру гу Ми зе со ву те зу. Ме ђу тим, 
Ми зес ни је био ни шта уме ре ни ји у кри ти ци ин тер вен ци о ни стич-
ке по ли ти ке ко је су пред ла га ли кеј нзи јан ци. У де лу Бирократија 
(Bureaucracy1944) он упо зо ра ва да је ап сурд и ве ли ка по гре шка 
ме ша ти уло ге јав не слу жбе и при ват них пред у зе ћа, што ће се не ми-
нов но до го ди ти ако др жа ва пре у зме ре гу ла тив не ме ре у при вре ди. 
Би ро кра ти ја има сво ја пра ви ла по сту па ња, а при ват на ини ци ја ти ва 
пред у зи ма ча сво ја. Прин цип би ро кра ти је је по слу шност и стрикт-
но из вр ша ва ње на ред би ко ји до ла зе од стра не ви шег ауто ри те та. 
С дру ге стра не, при ват ну ини ци ја ти ву ка рак те ри ше спрем ност на 
ри зик и ин вен тив ност. Ако би ро кра ти ји да те ин ге рен ци је над еко-
ном ским де лат но сти ма (би ло у ви ду кон тро ле или упли ва на то 
шта тре ба, по ко јој це ни и у ко јим ко ли чи на ма про из во ди ти), она 
ће не ми нов но гу ши ти при ват ну ини ци ја ти ву. Чак и он да ка да по-
сту па нај до бро на мер ни је. Мо дел по ко ме би ро кра ти ја ре зо ну је и 
по сту па (де ла ју ћи у име оп што сти и по сту па ју ћи по ри го ро зним 
пра ви ли ма) је та кав да ће ме ша њем у при вред не ак тив но сти угро-
жа ва ти про фит не мо ти ве пред у зет ни ка.9) 

Фри дрих фон Ха јек, Ми зе сов на след ник, је то ком сво је ду-
ге ин те лек ту ал не ка ри је ре не пре ста но ука зи вао на опа сност про-
то-со ци ја ли стич ке при вре де. У књи зи ко ја га је про сла ви ла, Пут
у ропство (Road to Serfdom) он раз ви ја ар гу мен та ци ју да ће ме-
ша ви на ка пи та ли зма и со ци ја ли зма, и не хо те ћи, во ди ти ка то та ли-
тар ној др жа ви. Ако др жа ва за ко ра чи у при вре ду, она ће ко рак по 
ко рак би ти на те ра на на све ве ће ин тер вен ци је, на све об у хват ни ја 
по друштвља ва ња, те ће за вр ши ти у не кој вр сти план ске при вре де. 
Све оп се жни је пла ни ра ње ће исто вре ме но уве ћа ти моћ би ро кра-
ти је и она ће на кра ју по че ти да кон тро ли ше и уре ђу је све сег мен-
те дру штве ног жи во та. Ха јек је при то ме имао жи ви при мер шта 
се де ша ва ло у Не мач кој из ме ђу два ра та. Др жав ни слу жбе ни ци су 
пре у зе ли ко ман ду над ве ли ким ин ду стриј ским гра на ма, а за тим 

9) Сто ја но вић Бо жо, Основиаустријскетеорије, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 
110. 
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фак тич ки над це лом при вред ном де лат но шћу. По фор ми, то је и 
да ље би ла ка пи та ли стич ка др жа ва, али по су шти ни, про то-со ци ја-
ли стич ка, уре ђе на по мо де лу рат не при вре де. Гу ше ње еко ном ских 
сло бо да се од ви ја ло па ра лел но, сма тра он, са гу ше њем по ли тич ких 
и свих оста лих сло бо да. Да кле, ни је увек ну жно да се од и гра ре-
во лу ци ја бољ ше вич ког ти па и да се по ли тич ким ак том на ци о на ли-
зу ју сред ства за про из вод њу. До слич ног ис хо да мо гу ће је до спе ти 
ре фор ма ма уну тар са мог ка пи та ли зма, ре фор ма ма ко је по ла зе од 
иде је да др жа ва тре ба да пре у зме кључ ну уло гу у ре гу ли са њу при-
вре де и ди стри бу ци ји до ба ра. 

Ха је ко ва стра хо ва ња да ће ка пи та ли стич ке др жа ве, за сно ва-
не на иде ји ре гу ла ци је при вре де, за вр ши ти у то та ли та ри зму, по-
ка за ла су се нео прв да ном. Као и у мно гим дру гим слу ча је ви ма, 
за кљу чи ва ње по мо де лу parspro toto,во дио је у по гре шку. Уоп-
шта ва ње спе ци фич них слу ча је ве при вред них и по ли тич ких то ко-
ва у Ита ли ји и Не мач кој у по тен ци јал но уни вер зал ну тен ден ци ју 
кре та ња у ка пи та ли стич ким дру штви ма на кон Дру гог свет ског ра-
та – тре ба ло је схва ти ти са мо об лик, мо жда пре те ра но дра ма тич но 
ис ка за ног, упо зо ре ња. Но, с дру ге стра не, кри ти ка мно гих сла бих 
стра на кеј нзи јан ских ре фор ми по ка за ла се оправ да ном. 

Ха је ко во обим но де ло Уставслободе(ConstitutionofLiberty) 
на де та љан на чин ана ли зи ра функ ци о ни са ње и не до стат ке др жа ве 
бла го ста ња.10) Оно се осла ња на са ме фун да мен те Аустриј ског еко-
ном ског уче ња, ко је за сту па иде ју да тр жи ште функ ци о ни ше са мо 
у усло ви ма не спу та не кон ку рен ци је рас пр ше ног ин ди ви ду ал ног 
вла сни штва. А то зна чи да је сва ка кон цен тра ци ја ин ди ви ду ал них 
зна ња у окви ру јед ног план ског те ла пу ка илу зи ја. Са мим тим је 
до бро пла ни ра ње од стра не др жа ве не што по се би не спро во дљи-
во. Ин ди ви ду ал ни пред у зет ник је тај ко ји пла ни ра и ко ји је је ди но 
спо со бан да се адап ти ра се на про мен љи ве усло ве тр жи шних зах-
те ва. Ма кро е ко ном ско пла ни ра ње је ну жно не е фи ка сни је, јер пла-
не ри не мо гу рас по ла га ти су мом нео п ход них зна ња де та ља, ко ји 
су бит но су бјек тив не при ро де. Исто та ко са мо спон та ни тр жи шни 
про це си, да кле без упли ва др жа ве, омо гу ћу ју фор ми ра ње це на. А 
це не су је ди на вр ста ре ле вант них ин фор ма ци је по мо ћу ко јих је ра-
ци о нал но пла ни ра ње мо гу ће. Ако др жа ва кон тро ли ше це не, или на 
би ло ко ји на чин са сво је стра не ути че на овај спон тан про цес, оне 
ви ше не ће да ва ти по у зда не сиг на ле. Ре зул тат ће би ти по гре шно 
пла ни ра ње и про ма ше не ин ве сти ци је.
10)  Hayek Fri e drich, TheConstitutionofLiberty, Ro u tled ge & Ke gan Paul, Lon don, 1976.
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Ха је ко ва кри ти ка иде је све о бу хват ног пла ни ра ња би ла је 
ре ле вант на за со ци ја ли стич ку план ску при вре ду со вјет ског ти па. 
Ипак, кеј нзи јан ски мо дел је био бит но раз ли чит: он се осла њао 
на тр жи ште и при ват но вла сни штво као ра ци о нал ни агенс при вре-
ђи ва ња. Др жав не слу жбе су тре ба ле да обез бе де ко рек тив не ме ре, 
а не да пре у зму пла ни ра ње уме сто при ват них пред у зет ни ка. Под-
руч ја где се др жа ва ме ша ла, од но сно ко ји је по стао јав ни сек тор, 
би ле су обла сти где при ват ни ка пи тал ни је по ка зи вао не ко ве ли ко 
ин те ре со ва ње: ру дар ство, енер ге ти ка, са о бра ћај, те шка ин ду стри-
ја. Да кле, ту се ви ше ра ди ло о Ха је ко вим про јек ци ја ма шта би се 
мо гло до го ди ти, не го о то ме ка ко је ствар но функ ци о ни са ло тр жи-
ште у раз ви је ним др жа ва ма. Да ни је би ло при ват не ини ци ја ти ве, 
ви со ког сте пе на тр жи шне са мо ре гу ла ци је, те шко да би при вре де 
за па да до жи ве ле та кав про спе ри тет.

Ипак, Ха јек је у мно го че му био у пра ву. Иде ју да др жа ва 
тре ба да под сти че мо не тар ну екс пан зи ју, ко ју су пред ла га ли Кејнз 
и ње го ви след бе ни ци, сма трао је по гре шном. Она до но си крат ко-
роч на ре ше ња (пу ну за по сле ност, под сти ца ње ин ве сти ци ја, по ве-
ћа ње по тро шње); ме ђу тим, ду го роч но она во ди до по ре ме ћа ја про-
из вод них струк ту ра, ко је не мо гу да се са мо стал но одр же. Др жав на 
ад ми ни стра ци ја је че сто на те ра на на та кве по ступ ке, јер је то је ди-
ни на чин да иза ђе у су срет при ти сци ма ра зних ин те ре сних гру па.

Да би се раз у ме ло за што је власт, при ну ђе на да спро во ди 
по те зе у ко рист ра зних пар ти ку лар них ин те ре са, нај бо ље је осве-
тли ти Ха је ко ву ана ли зу ка ко и за што на ста ју по ли тич ке од лу ке ко-
је под ри ва ју еко но ми ју. На и ме, он је убе дљи во по ка зао ка ко са мо 
устрој ство функ ци о ни са ња пар ла мен тар не де мо кра ти је ути че на 
усло жња ва ње и уве ћа ва ње др жав них слу жби, од но сно на све ве ће 
ме ша ње јав них слу жби у при вред не то ко ве. Да би се об ја сни ла ве-
за из ме ђу по ли тич ког над ме та ња за власт и ства ра ње све о бу хват не 
др жа ве ко ја до би ја све ве ћа овла шће ња, по треб но је украт ко опи-
са ти сам овај про цес.

Пар ла мен тар на де мо кра ти ја је за сно ва на на прин ци пу кон-
ку рен ци је по ли тич ких пар ти ја ко је се бо ре да ру ко во де јав ним по-
сло ви ма. С ци љем при до би ја ња по ве ре ња гла сач ког те ла пар ти је 
из ла зе са сво јим про гра ми ма ко ји ма на сто је да при до би ју што ве ћи 
број гла са ча. Еко ном ским реч ни ком ис ка за но – по ли тич ке пар ти је 
на по ли тич ком тр жи шту из но се сво је по ну де. Уко ли ко су оне при-
ма мљи ви је, уто ли ко мо гу ра чу на ти на ве ћу по др шку. Дру го, и мно-
го ва жни је пи та ње је да ли су те по ну де оствар љи ве и по ко ју це ну. 
Раз не со ци јал не гру пе су пред мет ви со ких обе ћа ња у том над ме та-
њу ко је нај ви ше под се ћа на ре клам ну кам па њу. 
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Про бле ми на ста ју ка да пар ти ја или пар тиј ска ко а ли ци ја пар-
ти ја до ђе на власт. Ви со ки по раст оче ки ва ња гла са ча при си ља ва 
но ву вла ду да бар де ли мич но оства ри сво ја обе ћа ња. Она је на не-
ки на чин „ду жна“ да ис пу ни зах те ве оних гру па и сло је ва ко је су 
да ли од лу чу ју ће гла со ве за по бе ду. У прин ци пу, ти сло је ви нај че-
шће тра же од ре ђе не по вла сти це у сво ју ко рист: ре ци мо, не за по сле-
ни зах те ва ју ве ћа со ци јал на да ва ња др жа ве и отва ра ње но вих рад-
них ме ста; кор по ра ци је же ле да бу ду из у зе те из де ло ва ња стра не 
кон ку рен ци је; син ди ка ти ве ће пла те за сво је чла но ве, итд. Вла да је 
сто га при си ље на да ан га жу је у све ве ћем бро ју обла сти де ло ва ња, 
што по вла чи за со бом све ве ће рас хо де. На јед ној стра ни, пра ве ћи 
све ве ћи број из у зе та ка, власт не са мо да по сту па ар би трар но, не го 
ко ри сти ко је при ба вља сво јим кли јен ти ма па да ју на те рет оста лог 
де ла ста нов ни штва. Све ве ћа су ма на ци о нал ног до хот ка мо ра од-
ла зи ти на за до во ље ње ових пар ци јал них зах те ва. Не по сто ји мно го 
ме ха ни за ма да се ви со ки тро шко ви др жа ве по кри ју: по ве ћа ње по-
ре за, ко ја је ве о ма не по пу лар на ме ра, или све ве ће за ду же ње др-
жа ве. У пр вом слу ча ју, сма њи ће се ин ве сти ци је и ин те ре со ва ње за 
но ве по сло ве. За ду же ње, на дру гој стра ни, во ди по ве ћа њу ка мат-
них сто па, из че га сле ди ин фла ци ја, пре ко ко је др жа ва са ни ра сво је 
ду го ве. Али по ко ју це ну? 

Из ла зе ћи у су срет ви со ким зах те ви ма, ко је су са ми фор ми-
ра ли, по ли ти ча ри на вла сти би ва ју при ну ђе ни да во де све нео д-
го вор ни ју по ли ти ку: штам па ју но вац, за ду жу ју све ви ше др жав ну 
бла гај ну и на тај на чин ти хо при пре ма ју пред сто је ћу кри зу. Мо не-
тар на екс пан зи ја пре или ка сни је мо ра да пот ко па це ло при вред но 
по сло ва ње. Др жа ва је и са ма по се би из у зет но ску па тво ре ви на, јер 
у њој не вла да на че ло штед ње и ра ци о нал но сти, као у слу ча ју ин-
ди ви ду ал ног вла сни штва. На ту оп шту ка рак те ри сти ку, у др жа ви 
бла го ста ња, на до ве зу ју се мно го број на со ци јал на да ва ња. За ужи-
ва о це услу га та да ва ња пред ста вља ју по зи тив ну ме ру, но фун да-
мен тал но је пи та ње ко ће то да пла ти? На кра ју да на, пла ти ће је 
они ко ји су од др жа ве из ну ђи ва ли сво је зах те ве, за кљу чи ће Ха јек 
и ње го ви след бе ни ци. 

Не во ља са ма сов ном де мо кра ти јом, сма тра овај кри ти чар, 
по чи ва на то ме што је већ одав но на пу ште но основ но на че ло да др-
жав на сфе ра мо ра да бу де огра ни че на на тач но од ре ђе ну вр сту по-
сло ва ња.11) За што да вла да са му се бе огра ни ча ва у свом де ло ва њу? 
Осла ња ју ћи се на ле ги ти ми тет да из ра жа ва во љу ве ћи не, она мо-
же да по сту па по вла сти том на хо ђе њу. Уоста лом, ако не ко исту па 
са обе ћа њем да ће про ме ни ти свет на бо ље, зар ни је про тив реч но 

11)  Hayek,Ibid.
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ста вља ти му ра зна огра ни че ња? То зна чи да се пра ви ла игре ви ше 
не зна ју, а да вла да мо же да по сту па као бе не во лент ни дик та тор. 
Ова квом ин тер пре та ци јом, упо зо ра ва Ха јек, по ко јој сва ка од лу-
ка вла де мо же да се сма тра не чим за ко ни тим, де мо крат ска фор ма 
вла сти се пре тва ра у тре нут ну во љу ве ћи не: ако се не по ста ве ја сне 
гра ни це шта је до мен вла сти, а шта не, у име ве ли ких ци ље ва ми 
да је мо блан ко по ве ре ње по ли тич кој мо ћи. А не ма те мо ћи ко ја ни је 
скло на зло у по тре би. 

 При ме њу ју ћи на че ло ме то до ло шког ин ди ви ду а ли зма Ха јек 
се пи та ко за и ста сто ји иза пој ма др жа ве и вла сти? По је дин ци, ко ји 
исту па ју у име оп што сти, це ли не, дру штва. Ме ђу тим, не сме за бо-
ра ви ти да они исто та ко има ју и сво је вла сти те, пар ти ку лар не ин-
те ре се, као и све дру ге гру пе. Исту па ју ћи као за штит ник гра ђа на, 
др жав на власт ко ја је пре у зе ла то ли ке ком пе тен ци је и уве ћа ла број 
чи нов нич ког апа ра та, мо ра да бри не и о свом вла сти том по ло жа ју 
и сво јим по тре ба ма. На кра ју, то по ста је и ње на основ на функ ци-
ја: ста ра ју ћи се о свом вла сти том оп стан ку би ро кра ти ја на сто ји да 
оси гу ра ва свој по ло жај и за бу ду ћа вре ме на. За то ни је тач но да она 
има ис кљу чи во ин стру мен тал ну уло гу: др жав на ад ми ни стра ци ја 
та ко ђе за сту па од ре ђе ни груп ни ин те рес и спро во ди га пре ко до-
ступ них сред ста ва. Она углав ном ко ри сти сво ју мо но пол ску по зи-
ци ју да свој ин те ре се на мет не као оп ште.

Ха јек је сма трао да би ро кра ти ји за пра во од го ва ра да пру жа 
што ве ћи број услу га гра ђа ни ма. Ме ђу тим, те услу ге су из у зет но 
ску пе и че сто пред ста вља ју ве ли ку ба ласт за по ре ске оба ве зни ке. 
Шта ви ше раз не др жав не слу жбе че сто да ју услу ге ко је би при ват-
ни ка пи тал пру жао мно го јеф ти ни је и ефи ка сни је. За то он из но си 
пред лог да се при ват ној ини ци ја ти ви по ну ди ве ли ки број де лат но-
сти ко је вр ши јав ни сек тор. Ако би при ват на ли ца пру жи ли јеф ти-
ни је услу ге, за што би гра ђа ни пла ћа ли мно го ви ше тра ди ци о нал но 
не е фи ка сној др жа ви? У том сме ру је он ви део по ли ти ку де ре гу ла-
ци је: вра ти ти др жа ву ње ним основ ним тра ди ци о нал ним функ ци ја-
ма, а пре пу сти ти тр жи шту да се ста ра о све му оста лом. 

По себ на ме та Ха је ко ве кри ти ке су ин те ре сне гру пе, ко је те-
ра ју вла ду на не кон зи стент ну при ме ну оп штих за кон ских нор ми. 
На тај на чин, пра вље њем из у зе та ка, ру ши се ста би лан по ре дак 
пра ви ла по на ша ња и по сту па од при ли ке до при ли ке. Чим не ка 
ин те ре сна гру па до би је од ре ђе не по вла сти це, од мах се по ја вљу-
је не ка дру га, ко ја то исто тра жи и за се бе. И та ко ре дом, док цео 
по ре дак не бу де по тен ци јал но угро жен. Сва та „по себ на пра ва“, на 
осно ву ко јих се ин те ре сна гру па по ста вља из над оп што сти за ко-
на, за пра во по ста ју при ви ле ги је на те рет оста лих. Ти пи чан при мер 



ДраганД.Лакићевић Враћањедржавиблагостања?

183

су син ди ка ти, ко ји по Ха је ку, пред ста вља ју нај ве ћег мо но по ли сту. 
Син ди ка ти у свом по чет ном об ли ку су пред ста вља ли ра ци о нал ну 
ин сти ту ци ју као пре го ва рач ко те ло ко је шти ти ин те ре се рад не сна-
ге у ко лек тив ним пре го во ри ма са при ват ним ка пи та лом, а на ро чи-
то кор по ра ци ја ма. Ме ђу тим, чим су син ди ка ти про ши ри ли сво је 
ком пе тен ци је, они су учвр сти ли не ку вр сту мо но по ла. Та ко, ка да 
по је ди ни син ди ка ти зах те ва ју ве ће над ни це не го што то тр жи ште 
по ну де и по тра жње омо гу ћу је, они за пра во зах те ва ју спе ци јал не 
при ви ле ги је. На ро чи то гран ски син ди ка ти успе шно уце њу ју по-
сло дав це и др жа ву, пре те ћи ге не рал ним штрај ком и не до зво ља ва-
ју ћи да се це на рад не сна ге тр жи шно фор ми ра (ре ци мо, ти ме што 
ис кљу чу ју мо гућ ност да јој не за по сле на на јам на сна га кон ку ри ше). 
Свој мо но по ли зо ва ни ста тус син ди ка ти ре а ли зу ју та ко што обез бе-
ђу ју да се њи хо ви зах те ви за до во ље на ра чун дру гих дру штве них 
гру па. Они ко ји им из ла зе у су срет (вла да или по сло дав ци), за пра-
во мо ра ју да сма њу ју из дат ке (вла да раз ли чи та со ци јал на да ва ња, 
по сло дав ци за но ве ин ве сти ци је). Ово по пу шта ње зах те ви ма, као 
и ве ћи на дру гих, има сво је гра ни це. Др жав ни бу џет се пра зни, што 
те ра вла да да се за ду жу је. На тр жи шту, по сло дав ци сма њу ју обим 
сво јих ак тив но сти и ти ме ре ду ку ју број по тен ци јал них рад них ме-
ста. На кра ју, не по во љан ис ход мо ра да по го ди и са ме чла но ве син-
ди ка та: сма ње ње оби ма по сла и от пу шта ње – ка да је реч о про из-
вод њи; кре са ње бу џе та за со ци јал на да ва ња – ка да је реч о др жа ви. 

У се дам де се тим го ди на ма про шлог ве ка по ста ло је ја сно да 
кеј нзи јан ски мо дел ви ше не од сли ка ва еко ном ску ре ал ност. Он је 
на и ме го во рио у при лог те зи да ефи ка сан лек за не за по сле ност мо-
же би ти ин фла ци ја. Фрид ман је 1968 пу бли ко вао чла нак у ко ме 
је по ка зао да ду го трај на при ме на кеј нзи јан ске по ли ти ке до во ди и 
до ин фла ци је и до не за по сле но сти (фе но мен ко ји је на зван стаг-
фла ци јом). Ни је про шло не ко ли ко го ди на а Бри та ни ја и Сје ди ње не 
др жа ве су би ле по го ђе не овим фе но ме ном. Мил то нов и Ха је ков 
ути цај по чео је да до но си сна жну пре ва гу у ака дем ским кру го ви ма 
и ме ђу по ли ти ча ри ма. Про тив ни ци кеј нзи ја ни зма ну ди ли су убе-
дљи ве прак тич не пред ло ге ка ко да се др жа ва из ба ви из де фи ци та и 
ка ко да се под стак ну по су ста ли при вред ни то ко ви. 

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМИЕКОНОМСКАКРИЗА2007.

Скуп оп се жних ме ра де мон ти ра ња др жа ве бла го ста ња, у нај-
кра ћем, сво дио би се на вра ћа ње иде ји одва ја ња при вре де од др-
жа ве. Ако је др жа ва лош по сло да вац, а по ка за ло се че сто да је сте, 
он да би је тре ба ло рас те ре ти ти од при вред них функ ци ја. При вре ду 
тре ба у це ли ни пре пу сти ти при ват ној ини ци ја ти ви. По сло дав ци, 
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ру ко во ђе ни мо ти вом про фи та, на нај ра ци о нал ни ји на чин ће ко ри-
сти ти рас по ло жи ве ре сур се, тех но ло шки ино ви ра ти про из вод њу, 
ство ри ти но ва рад на ме ста. Др жа ва их у то ме не сме оме та ти, не го 
под сти ца ти. Она би бит но сма њи ла сво је функ ци је, по ста ла про-
фе си о нал ни сер вис ко ји да је нео п ход не за кон ске ин стру мен те за 
при ват но по сло ва ње. Уга си ла би се сва др жав на пред у зе ћа у оним 
обла сти ма где по сто ји ин те рес при ват ног ка пи та ла да по ни жој це-
ни пру жа исту вр сту услу га. За што би по ре ски оба ве зни ци ра си-
па ли свој но вац због по сто ја ња др жав них мо но по ла. Ти ме би се 
ујед но сма њио и број чи нов ни ка. 

Ску па др жа ва је мо ра ла да се од рек не мно гих сво јих со ци-
јал них функ ци ја. Сма ње ни су бу џе ти за обра зо ва ње, по моћ ра зним 
со ци јал ним гру па ма (не за по сле ни ма, они ма са ни ским при хо ди-
ма, бо ле сни ма, пен зи о не ри ма). Но, кључ но је би ло сма ње ње уло ге 
син ди ка та. На тај на чин це на ра да је вра ће на на ме ха ни зам тр жи-
шног ре гу ли са ња, а по кре тљи вост рад не сна ге и ре зер вна ар ми ја 
не за по сле них, ко рек тив ни фак тор ко ји би тре ба ло да спре чи уце не. 

Ове ме ре не би има ле сми сла ако се не би за у зео став о чвр-
стој мо не тар ној по ли ти ци, та ко да ин ве сти ци је пре све га бу ду за-
сно ва не на штед њи, а не на кре дит ној екс пан зи ји. Ти ме би се из бе-
гло по губ но де ло ва ње ин фла ци је. 

По ли ти ка Ро нал да Ре га на (Ro nald Re a gan) и Мар га рет Та чер 
(Mar ga ret Thatcher) осло бо ди ла је ка пи тал, уве ћа ла ин ве сти ци је, 
по ви си ла број рад них ме ста и убр за ли еко ном ски раст. Бр зо су их 
сле ди ле оста ле раз ви је не зе мље. На дру гој стра ни, не ста ло је ра ни-
је си гур но сти за за по сле не, сма ње на су со ци јал на да ва ња за раз не 
под при ви ле го ва не гру пе ста нов ни штва. При ват ни сек тор је био у 
екс пан зи ји, др жав ни у очи том сла бље њу. То се осе ти ло у чи та вом 
ни зу обла сти ко је је др жа ва бла го ста ња та ко ши ро ко гру до по кри-
ва ла - здрав ству, школ ском си сте му, по мо ћи си ро ма шни ма, не за по-
сле ни ма, ази лан ти ма, итд. Ин си сти ра ло се да по моћ угро же ни ма 
тре ба да бу де за сно ва на на при ват ним фон до ви ма, на не на те рет 
др жа ве. 

За ступ ни ци ове но ве по ли ти ке, ко ја је до би ла на зив нео-ли-
бе ра ли зам, ви де ли су осло бо ђе ну енер ги ју при ват не ини ци ја ти ве 
као мо гућ ност оп штег про спе ри те та. Баш као не кад кеј нзи јан ским 
ре фор ма то ри ма и њи ма су по чет ни ус пе си да ва ли за пра во: док-
три на тр жи шне са мо ре гу ла ци је и ин ди ви ду ал не ини ци ја ти ве, тре-
ба ло је, у крај њем ис хо ду, да обез бе ди бла го ста ње за све. 

Ме ђу тим, по сле две и по де це ни је про спе ри те та из би ла је 
еко ном ска кри за огром них раз ме ра: ка ко је то би ло мо гу ће? 
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Ако сле ди мо Ха је ко во уче ње, си стем тр жи шне са мо ре гу ла-
ци је га ран ту је аде кват но при ла го ђа ва ње ми ли о на уче сни ка на но-
во на ста ле окол но сти. То зна чи да тр жи ште мо же увек да пра во-
вре ме но ис пра ви гре шке, ко је по је ди ни уче сни ци пра ве у сво јим 
по слов ним пла но ви ма. Дру гим ре чи ма, у усло ви ма сло бод не тр-
жи шне при вре де, мо гу ће су са мо ми кро гре шке, ко је се бр зо ко ри-
гу ју. По сло ва ње у тр жи шној кон ку рен ци ји, увек укљу чу је ри зик. 
Не ко ко до бро не про це ни за го нет ке тр жи шта, па да на ле стви ци 
при хо да и ти ме сиг на ли зи ра дру гим уче сни ци ма да је ње гов план 
био по гре шан. Ова ин фор ма ци ја на го ни оста ле так ми ча ре да про-
ме не сво ја по на ша ња. Исто ва жи и за обр ну то: уво ђе ње но вих тех-
но ло ги ја, ра зних ино ва ци ја и уште да, про на ла сци но вих си ро ви на, 
уво ђе ње но вих про из во да – све што за со бом по вла чи ве ћу до бит, 
по зив је дру ги ма да тре ба да про ме не сво ја по на ша ња. Да кле, ми-
ли о ни ми кро про ме на ко ји по је дин ци чи не да би се при ла го ди ли 
но во на ста лим окол но сти ма, омо гу ћу ју да са мо ре гу ла ти ван тр жи-
шни про цес успе шно вр ши сво ју функ ци ју.

Те о риј ски, ка да се сло же ни свет ме ђу де ло ва ња раз ли чи-
тих фак то ра у свет ској при вре ди упро сти на мо дел функ ци о ни-
са ња при вре де за сно ва не на рас пр ше ном сит ном при ват ном вла-
сни штву, про блем из гле да јед но ста ван и ла ко ре шив. Про блем је 
што тај мо дел не од го ва ра ре ал но сти. У све ту ин тер на ци о нал них 
кор по ра ци ја, ве ли ке кон цен тра ци је бан ков ног ка пи та ла, де ло ва ња 
моћ них ло би гру па на др жав ну ад ми ни стра ци ју, по ли тич ких од лу-
ка ко је дра ма тич но ути чу на по сло ва ње – ства ри су не у по ре ди во 
сло же ни је и са мим тим не из ве сни је. 

Глав ни раз ло зи из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 2007. по-
ка зу ју слич но сти са ве ли ком кри зом из 1929 го ди не: у оба слу ча ја 
ра ди ло се о ве ли ким фи нан сиј ским шпе ку ла ци ја ма ба на ка и кра ху 
бер зе. Ина че, са ме ре це си је и при вред ни ци клу си пред ста вља ју на 
не ки на чин нор ма лан део жи во та у све ту не рав но те же по ну де и по-
тра жње. Пи та ње због че га се крат ке ре це си је и „обич ни“ при вред-
ни ци клу си пре о кре ћу у ве ли ке ре це си је, пред мет је раз ли чи тих 
ту ма че ња. Ка да се то до го ди, ана ли зе се уско ве зу ју за праг мат ске 
пред ло ге ка ко да се убу ду ће та кве кри зе не до го де. Ге не рал но, ин-
тер пре та ци је се кре ћу цен три ра не око два по ла – уло ге тр жи шта и 
уло ге др жа ве. Да ли не у спех по чи ва на стра ни иде је сло бод ног тр-
жи шта или је за то од го вор ни по ку ша ји вла де да ре гу ли ше ин те ре-
сне сто пе и кон тро ли ше нов ча ну по ну ду? Кеј нзи јан ци и мо не та ри-
сти да ју раз ли чи те од го во ре и сход но то ме ну де дру га чи ја ре ше ња. 
Ме ђу тим, они се ипак у не че му сла жу: и јед ни и дру ги оп ту жу ју 
пре те ра но-ин ве сти ра ње, мал вер за ци је ба на ка и не ком пе тент ност 
вла ди них слу жбе ни ка. 
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По треб но је ис та ћи две ства ри: Пр во, да по ли тич ки чи ни о ци 
фун да мен тал но ути чу на еко ном ску ра ци о нал ност; они мо гу де ло-
ва ти под јед на ко до бро као и ло ше у еко ном ском по сло ва њу. Дру го, 
да од лу ке по ли тич ке ад ми ни стра ци је у прав цу де ре гу ла ци је, с иде-
јом да се на тр жи ште пре не се сва од го вор ност за ис ход ре зул тат 
тран сак ци ја, мо гу би ти исто та ко по гре шне као и од лу ке ко је иду у 
прав цу ре гу ли са ња при вред них ак тив но сти.

По Јо зе фу Шти гли цу (Jo seph Sti glic) те ку ћа кре дит на кри за 
ре зул тат је це ле ка ска де по гре шних од лу ка, ко је су до ве ле до тра-
гич ног ис хо да.12) Оне су под јед на ко до но ше не под ад ми ни стра ци-
ја ма Ре га на, Клинг то на (Bill Cling ton) и Џор џа Бу ша (Ge or ge Bush), 
од но сно по вла чи ле су јед на дру гу. У том све тлу Шти глиц нај пре 
ука зу је на то да су цен трал не фи нан сиј ске ин сти ту ци је по че ле да 
гу бе сво ју основ ну функ ци ју. Основ на функ ци ја цен трал не бан ке 
би тре ба ло да бу де очу ва ње ста бил но сти фи нан сиј ског си сте ма: 
уме сто то га она се упу сти ла у да ва ње по зај ми ца за до бра чи је су 
це не би ле ве штач ки по диг ну те (нај пре ви со ке тех но ло ги је, а за тим 
не крет ни на). На тај на чин уме сто да ин ве сти ра ње у од ре ђе не обла-
сти бу де огра ни че но ко ли чи ном ре ал не штед ње, од но сно да цен-
трал на бан ка ко ри сти ин стру мен те ко је су јој сто ја ли на рас по ла-
га њу, она је фак тич ки под сти ца ла по зај ми це (у слу ча ју не крет ни на 
до пу сти ла је до ма ћин стви ма са ма лим при ма њи ма да уђу у ску пе 
хи по те кар не кре ди те за ку по ви ну но вих ку ћа).13) 

Сва ка ко јед на од нај го рих по ли тич ких од лу ка у прав цу де ре-
гу ла ци је би ло је укла ња не раз ли ке из ме ђу ко мер ци јал них ба на ка 
(ко је по зајм љу ју но вац) и ин ве сти ци о них ба на ка (ко је ор га ни зу-
ју про да ју оба ве зни ца и от пла ће них де ло ва не крет ни на). Одво је но 
по сло ва ње ове две вр сте ба на ка, ко је је уве де но на кон Ве ли ке кри зе 
три де се тих го ди на, уки ну то је за вре ме Клинг то но ве ад ми ни стра-
ци је. Су шти на је у то ме што ко мер ци јал не бан ке ни су мо гле би ти 
пред у зе ћа ви со ког ри зи ка и сма тра ло се да оне упра вља ју нов цем 
љу ди на је дан у осно ви кон зер ва ти ван на чин. За то се под ра зу ме ва-
ло да у слу ча ју њи хо вог бан крот ства вла да пре у зме оба ве зе. Ин-
ве сти ци о не бан ке, на дру гој стра ни, тра ди ци о нал но су упра вља ле 
нов цем бо га тих љу ди – оних, ко ји су би ли спрем ни на ве ће ри зик 
у на ме ри да стек ну ве ћи при ход. Ка да су се сто пи ле ове две вр сте 
ба на ка, по ста вљен је зах тев за ве ли ким про фи ти ма, што се мо гло 

12)  Sti glitz Jo seph, „Ca pi ta list Fo ols“,VanityFair, Ja nu ary 2009.

13)  To je ре зул то ва ло ра стом тра жње, што је до ве ло до вр то гла вог ра ста це на не крет ни на. 
Бу ду ћи да су пла те ве ћи не до ма ћин ста ва оста ле исте, хи по те кар ни дуг у од но су на БДП 
се уве ћао са 46% (2000) на 73% (2007). Kaматне сто пе су се у ме ђу вре ме ну по ди гле и 
куп ци не крет ни на ни су мо гли да от пла ћу ју сво је кре ди те; број за ло же них хи по те ка по-
пео се на 2,3 ми ли о на. (U.S. Fo rec lo su re Mar ket Re port 2008)
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оче ки ва ти са мо уз ве ћи ри зик.14) А тр жи ште не крет ни на је ну ди ло 
на ју но сни ју вр сту ин ве сти ра ња.

У овом су мар ном при ка зу си стем ских гре ша ка, ко ји су до-
при не ли гло бал ној кри зи, упут но је по ме ну ти сма ње ње по ре за на 
ви со ке за ра де на ка пи тал ну до бит, за вре ме Бу шо ве ад ми ни стра ци-
је (2001). Тај ка пи тал је оти шао на шпе ку ла тив не по сло ве на бер зи, 
што је би ло и ло гич но, јер су так се на ту вр сту до би ти би ле ма ње 
од на ме та на обич не за ра де. Био је то отво рен по зив сви ма за ин-
тен зив но по зајм љи ва ње и за ду жи ва ње. 

По себ но по гла вље мо гло би се од но си ти на вред ност тр жи-
шних ин фор ма ци ја. Ми сли се пре све га на ин фор ма ци је ко је се 
ти чу бер зан ског по сло ва ња и про це не реј тин га ба на ка. Да ва не су 
по гре шне ин фор ма ци је ка ко у по гле ду бер зан ских по ну да, та ко и 
у ран ги ра њу кре ди би ли те та ком па ни ја. Та ко су аген ци је за ран ги-
ра ње, као и ин ве сти ци о не бан ке ко је су их пла ћа ле, ве ро ва ле, ка ко 
ка же Шти глиц, у фи нан сиј ску ал хе ми ју: да се по сло ви ви со ког ри-
зи ка мо гу тран суп стан ци ја ли зо ва ти у до вољ но си гур не про из во де, 
та ко да у њих уђу ко мер ци јал не бан ке и пен зи о ни фон до ви.

Ка да је тр жи ште не крет ни не до жи ве ло ко лапс, по вла че ћи за 
со бом крах бер зе, во де ћих пет бан ка су при ја ви ле 4,1 три ли о на $ 
гу би та ка за фи скал ну 2007. То је чи ни ло 30% но ми нал ног ГДП Сје-
ди ње них др жа ва. За тим су ту би ли и гу би ци оси гу ра ва ју ћих пред у-
зе ћа, та ко да је уку пан дуг из но сио 9 три ли о на $.15)

Да не би до шло до кра ха це ло куп ног бан кар ског си сте ма, др-
жа ва је обез бе ди ла фи нан сиј ску по моћ. Но ви пред сед ник Сје ди-
ње них др жа ва Ба рак Оба ма (Ba rack Oba ma) ве ро ват но и ни је имао 
дру ге мо гућ но сти не го да др жав ним бу џе том (нов цем опо ре зо ва-
них гра ђа на) обез бе ди ли квид ност. Сле ди ле су и дру ге ме ре да би 
се по вра ти ло по ве ре ње у фи нан сиј ски си стем. Сма ње не су ка мат не 
сто пе да би се охра бри ла ве ћа по тра жња за до бри ма, а са мим тим 
сти му ли са ло ин ве сти ра ње. Због ре це си је је до шло до ма сов ног от-
пу шта ња рад не сна ге у по је ди ним гра на ма про из вод ње, као и та-
лас гу бље ња по се да због хи по те кар них кре ди та. За то ни је ни ма ло 
чуд но што је Де мо крат ска пар ти ја пред из бо ре обе ћа ла да ће др жа-
ва по ве сти бри гу пре ма нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. 
Јед на од пр вих Оба ми них од лу ка по сту па њу на власт би ла је да 
се за пет ми ли о на нај си ро ма шни јих гра ђа на Сје ди ње них др жа ва 
обез бе ди бес плат но здрав стве но оси гу ра ње. У све тлу еко ном ске 
по ли ти ке ја сно је из ра же на на ме ра вла де да се по но во за кон ски 
14)  Hol mes Ste ven A. „Fanny Mae Eases Cre dit to Aid Mort ga ge Len ding“, TheNewYorkThi-

mes, 30. Sept. 1999.

15)  U.S.ForeclosureMarketReport, 2008.
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раз дво је бан ке за штед њу од ба на ка ко је се ба ве ин ве сти ци ја ма. 
Из са да шње по зи ци је кеј нзи јан ске ме ре вла де из гле да ју ви ше не го 
по жељ не и оправ да не. 

Оно што сле ди, ве ро ват но не ће би ти кеј нзи ја ни зам у оном 
оби му ка ко је не ка да био спро во ђен. Би ће то и да ље ком би на ци-
ја др жав них ин тер вен ци ја и тр жи шне са мо ре гу ла ци је, с тим што 
ће те жи ште би ти на јав ном сек то ру. Нео п ход но је од ре ђе ним ме-
ра ма др жа ве ис пра ви ти по чи ње не гре шке и обез бе ди ти опо ра вак 
при вре де. Нај ва жни је од све га је да се про на ђе рав но те жа из ме ђу 
сте пе на нео п ход них ин тер вен ци ја и еко ном ске ра ци о нал но сти за-
сно ва не на при ват ној ини ци ја ти ви. То ће би ти те жак и ком пли ко-
ван за да так.

DraganD.Lakićević

BACKTOWELFARESOCIETY?

Summary
The Aut hor po ints out two dif fe rent stra te gic mo dels that mol-

ded and goвerned the we stern world sin ce the gre at eco no mic cri sis 
of 1929 till now: sta te interвentionism, pro po ned by Keynes, and mar-
ket self-re gu la tion pro po ned by Hayek. Keyne sian po licy fun cti o ned 
suc cessfully proвiding at the sa me ti me so cial sta bi lity and eco no mic 
growth. It had its full af fir ma tion du ring the Six ti es un der the na me of 
Wel fa re so ci ety. Then it fell in to a cri sis, just for the re a sons that Hayek 
had cri ti cally sug ge sted: it be ca me too ex pen si вe bu re a uc ra tic cre a tion 
in which the eco no mic po ten ti als we re hin de red. The Wel fa re sta te was 
remoвed by neo-li be ral po licy, fo un ded on Hayek’s and Fri ed man’s the-
ory. De re gu la ted eco nomy bro ught вigorous eco no mic growth and in-
cre a sed em ployment un til the emer gen ce of glo bal world cri sis 2007. 
The last part of the work qu e sti ons the re a sons for on go ing re ces sion 
and in which di rec tion the new eco no mic po licy is he a ding.
Key words:  Keyne sian po licy, full em ployment, eco no mic cri sis, re di stri bu-

tion of go ods, bu re a uc racy, free in cen ti ve
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 ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДраганСуботић
Институт за политичке студије, Београд

ОДНОСИСЈАВНОШЋУ
УДРЖАВНОЈУПРАВИ

Сажетак
Аутор пи ше о од но си ма с јав но шћу у др жав ној, од но сно јав-

ној упра ви. Де фи ни ше те о риј ски по јам од но са с јав но шћу, су бјек-
те, ре ла ци је, циљ не гру пе, ин сти ту ци је и оста ле ме диј ске су бјек те 
ко ји чи не це ло вит си стем у ре ла ци ји: др жав на упра ва – јав но мње-
ње – дру штво у тран зи ци ји. По себ на па жња по кла ња се мас-ме ди-
ји ма у по тро шач ком дру штву, ко је об ли ку је сво је по себ не за ко ни то-
сти у од но су на дру штво и ин сти ту ци је у тран зи ци ји. За хва љу ју ћи 
раз ли чи тим ак тив но сти ма од но са с јав но шћу, по пут ор га ни за ци је 
спе ци јал них до га ђа ја, пла ни ра ња ор га ни зо ва ња упра вља ња и кон-
тро ле, а по себ но ло би ра ња, аутор кре и ра при ме њен мо дел PR ак-
тив но сти у про фит ним и не про фит ним ин сти ту ци ја ма. У том прав-
цу де фи ни ше и пред у зет нич ку кон цеп ци ју усме ре ну ка ре фор ми 
не функ ци о нал ног, не е фи ка сног и гло ма зног јав ног сек то ра, сма ње-
њу јав не по тро шње и из град њи де мо крат ског, и ефи ка сног си сте ма 
дру штве не упра ве у Ср би ји и да је окре нут ре фор ми по сто је ћег 
мо де ла и кон цеп ту но вог јав ног ме наџ мен та, од но сно, до бре вла де 
и упра вља ња јав ним до бри ма. 

Кључ не ре чи: По ли ти ка, Од но си с јав но шћу, Др жав на упра ва...
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1.ДРЖАВНАУПРАВАИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

1.1.ПојамPRикарактеристике

Си стем упра ве у јед ној зе мљи, од но сно јав ну упра ву са чи-
ња ва ју др жав ни ор га ни упра ве и управ не ор га ни за ци је, од но сно, 
не др жав ни су бјек ти. Др жав на упра ва, ко јој је оба вља ње управ них 
и струч них по сло ва основ на де лат ност, об у хва та: ор га не упра ве 
и управ не ор га ни за ци је. За кон о др жав ној упра ви (2005) и За кон 
о ми ни стар стви ма (2008) пре ци зи ра да су ор га ни др жав не упра-
ве ор га ни зо ва ни као: ми ни стар ства; ор га ни упра ве у са ста ву ми-
ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је. Ови ор га ни оба вља ју по сло ве 
др жав не упра ве по пут уче ство ва ња у об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де, 
пра ће ње ста ња, из вр ша ва ње за ко на, дру гих про пи са и ака та, ин-
спек циј ски над зор, ста ра ње о јав ним слу жба ма, раз вој ни по сло-
ви, оста ли струч ни по сло ви. Ми ни стар ство се обра зу је за по сло ве 
др жав не  упра ве у јед ној или ви ше ме ђу соб но по ве за них обла сти. 
Ор га ни упра ве у са ста ву ми ни стар ства обра зу ју се за ин спек циј-
ске по сло ве ко ји зах те ва ју ве ћу са мо стал ност од сек то ра у ми ни-
стар ству – то су упра ве, ин спек то рат и ди рек ци је, док се по себ не 
ор га ни за ци је фор ми ра ју за струч не и с њи ма по ве за не из вр шне 
по сло ве ве ће са мо стал но сти од ор га на у са ста ву. Вр сте по себ них 
ор га ни за ци ја су се кре та ри ја ти и за во ди. Не др жав на упра ва (не др-
жав ни су бјек ти овла шће ни за вр ше ње управ не де лат но сти, тзв. јав-
ни сек тор) код нас се пре ма За ко ну о др жав ној упра ви раз вр ста ва 
на: 1. јав не уста но ве; 2. јав не аген ци је ко је као има о ци управ них 
јав них овла шће ња, у ко је спа да ју ре ша ва ње о управ ним ства ри ма, 
во ђе ње јав них еви ден ци ја и вр ше ње ин спек циј ског над зо ра, има ју 
иста пра ва и ду жно сти као ор га ни др жав не упра ве. 

Њи ма је по ве ре но до но ше ње про пи са, а за ко ном се од ре ђу је 
управ ни ор ган ко ји их кон тро ли ше (нај че шће ми ни стар ство).1) 

На осно ву прет ход них на по ме на упра ву у по ли тич ком и 
устав ном си сте му ви ди мо уте ме ље ну на прин ци пу по де ле вла-
сти, пар ла мен та ри зма и по ли тич ког плу ра ли зма. По сло ве др жав-
1)  Ме ђу тим, Уста вом се про пи су је да од ре ђе на овла шће ња се за ко ном мо гу по ве ри ти и 

јав ним слу жба ма: 1. јав не уста но ве (нпр. фа кул тет); 2. јав на пред у зе ћа (нпр. елек тро-
ди стри бу ци ја, ПТТ) и 3. дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња. У Ауто ном ним по кра ји на ма Вој-
во ди на и Ко со во и Ме то хи ја, чи је су над ле жно сти у окви ру упра ве од ре ђе не по себ ним 
за ко ном, гра ђа ни оства ру ју пра во на по кра јин ску упра ву, ста ту том уре ђу ју пи та ња од 
по кра јин ског зна ча ја. По сло ве по кра јин ске упра ве оба вља ју: а) по кра јин ски се кре та ри-
ја ти, од но сно б) по кра јин ске управ не ор га ни за ци је, слу жбе и ди рек ци је. Ло кал на са мо-
у пра ва у Ср би ји ор га ни зо ва на је пре ма је ди ни ца ма: оп шти не, гра до ви и град Бе о град. 
Ор га ни оп шти не су скуп шти на оп шти не и ор га ни од ре ђе ни ста ту том: пред сед ник оп-
шти не, оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва.
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не упра ве ор га ни мо гу да вр ше и ван свог се ди шта, ра ди че га се 
фор ми ра ју управ ни окру зи. Ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си-
сте ма ти за ци ји рад них ме ста од ре ђу је се уну тра шње уре ђе ње ор-
га на др жав не упра ве. Ове по сло ве вр ше др жав ни слу жбе ни ци ко је 
тре ба раз ли ко ва ти од по ли тич ких и управ них функ ци о не ра, и они 
пред ста вља ју „основ ни суп страт“ упра ве. За то је ве о ма ва жно ка ко 
функ ци о ни ше слу жбе нич ки си стем и по што ва ње број них уве де-
них европ ских стан дар да прав ног уре ђе ња овог си сте ма. У том по-
гле ду са гле да ва мо ин те рес и екс тер не од но се с јав но шћу у јав ној, 
од но сно, дру штве ној упра ви, де фи ни ше мо циљ не јав но сти, пла ни-
ра мо оп ти мал ни мо дел про мо ци о ног мик са и ак тив но сти слу жбе 
за од но се с јав но шћу у др жав ној упра ви. Од но си с јав но шћу (Pu-
blic Re la ti ons) је из раз ен гле ског по ре кла (јав ни од но си) и на стао 
је као по јам де лат но сти. Pu blic re la ti ons (PR) је про цес ко јим се 
чо век слу жи да ути че на јав но ми шље ње од но сно, ми шље ње ве ли-
ке аморф не или ма ле спе ци јал не јав но сти. Мо же има ти три ци ља: 

а) мо же да ме ња јав но ми шље ње; 
б) кре и ра ти ми шље ње та мо где га ни је би ло; 
в) а ње го ва тех ни ка се мо же ко ри сти ти да се по ја ча већ 

ство ре но јав но ми шље ње. 
У свом основ ном об ли ку pu bli ce re la ti ons (PR) пред ста вља 

об лик јед но смер ног ко му ни ци ра ња са по је ди ним гру па ма у ње го-
вом окру же њу, са на ме ром да се оства ри ути цај на фор ми ра ње њи-
хо вог ми шље ња. Од но си с јав но шћу во де ка сле де ћим це ли на ма: 

а) ства ра ње ми шље ња; 
б) под сти чу јав ност да ми сли; 
в) утвр ђу ју и ја ча ју већ ство ре на ми шље ња.

У ши ре њу ин фор ма ци ја за оства ре ње ци ље ва од но са са јав-
но шћу ко ри сте се сле де ћи ме ди ју ми: из ве штај за јав ност ко ји се 
ша љу ре дак ци ја ма, сред стви ма ма сов ног ко му ни ци ра ња, го ди шњи 
из ве штај ко ји се ди стри бу и ра ју свим за по сле ни ма као до ба вља чи-
ма и по слов ним парт не ри ма, као и екс тер не пу бли ка ци је на ме ње-
не ши рој дру штве ној јав но сти или спе ци јал ним дру штве ним гру-
па ма: бил те ни на ра зним огла сним та бла ма, фил мо ви и слај до ви, 
бро шу ре и мо но гра фи је, по се те и слич но. Јед на од нај о бу хват них 
де фи ни ци ја на гла ша ва да је pu blic re la ti ons стал на дво смер на, 
стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним и екс тер ним ци љем 
јав но сти ма ка ко би се по сти гла обо стра на ко рист. Циљ не јав ност 
пре ма ко ји ма се усме ра ва ју ко му ни ка ци је су: ши ро ка јав ност – гра-
ђа ни (ужа и ши ра те ри то ри ја), уже струч не гру пе и по је дин ци, дру-
штве не ор га ни за ци је, ме диј ска пред у зе ћа, но ви на ри, ре ал ни ко ри-
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сни ци услу га, бан ке, про дај на мре жа ди стри бу те ри, кон ку рен ци ја, 
по слов ни парт не ри, стал но за по сле ни рад ни ци, по тен ци јал но за-
по сле ни рад ни ци, јав не лич но сти.2) По Ко тле ру мо гу ће је  иден ти-
фи ко ва ти пет ак тив но сти ве за них за овај по јам а то су: 

1) од но си са штам пом,  чи ји је за да так да пла си ра ве сти из 
жи во та и ра да ин сти ту ци је у сред стви ма ма сов них ко му-
ни ка ци ја, углав ном на бес плат ној осно ви; 

2) пла си ра ње ин фор ма ци ја о спе ци фич ном про из во ду или 
про јек ту кроз ра зно вр сне ме ди је ка ко бих се про мо ви сао 
про из вод; 

3) ко му ни ци ра њем фир ме кроз ра зно вр сне ме ди је гра ди се 
сли ка фир ме у јав но сти;  

4) ло би ра ње, кон так ти и са рад ња са офи ци јел ним др жав-
ним ин сти ту ци ја ма у ци љу фа во ри зо ва ња ин те ре са 
пред у зе ћа у об ли ко ва њу за ко на или слич них од лу ка: 

5) са ве то ва ње ру ко вод ства пред у зе ћа о ста во ви ма и ин те ре-
си ма јав но сти и по зи ци је фир ме у јав но сти.3)

Од мно го број них де фи ни ци ја о од но си ма са јав но шћу (PR) 
из дво ји ће мо ону ко ја је због свог не у трал ног ста ва нај при хва тљи-
ви ја за ову јав ну (др жав ну) упра ву. PR је про цес ко јим се чо век 
слу жи да ути че на јав но ми шље ње – ми шље ње ве ли ке аморф не 
јав но сти и ма ле спе ци јал не јав но сти. У усло ви ма бр зих и из не над-
них про ме на у окру же њу PR ме на џе ри има ју ва жну са ве то дав ну 
уло гу у про це су кре и ра ња стра те ги је јав не упра ве, у кри зним (кон-
фликт ним) си ту а ци ја ма, ко је зах те ва ју бр зо ре а го ва ње и за до во ље-
ње ин те ре са јав но сти. По јам јав ног мње ња у јав ној упра ви озна ча-
ва двој ност, сло же ност, чак и про ти ву реч ност не ис ка за ног мње ња 
и ис ка за ног (јав ног) мње ња, или од нос сна га уну тар сва ког од тих 
за себ них мње ња. 

По сто је две обла сти де ло ва ња струч ња ка за PR у јав ној упра-
ви: ин тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у 
ко лек ти ву (in ter nal re la ti ons) и „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка 
и ква ли те та од но са са окру же њем (ex ter nal re la tion). Ве ли ки број 
ак тив но сти ко ји оба вља ју PR ме на џе ри у сво јој прак си, по је ди ни 
ауто ри по пут Cu tlip, Cen ter  и Bro om гру пи су 10 ка те го ри ја рад них 
за да та ка: 

1. спи са тељ ска де лат ност; 
2. из да вач ка де лат ност; 

2)  Др Дра ган Су бо тић, Упра вља ње људ ским ре сур си ма, Бе о град, 2005, стр. 188-205.

3)  Исто,  стр. 188-189.
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3. са рад ња са ме ди ји ма; 
4. спе ци јал ни до га ђа ји; 
5. при пре ма јав них на сту па; 
6. во ђе ње про гра ма ко му ни ци ра ња; 
7. ис тра жи ва ње; 
8. са ве то ва ње; 
9. об у ча ва ње и ин струк та жа за по сле них и 
10. упра вља ње. 

Има ју ћи у ви ду су шти ну јав не упра ве у Ср би ји функ ци је и 
за да ци PR су сле де ћи: ис тра жи ва ње циљ них јав но сти; по др шка 
упра вљач ком ти му; стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но-
сти ма; од но си са мас-ме ди ји ма; ло би ра ње; во ђе ње ко му ни ка ци-
је у кри зним си ту а ци ја ма; пре зен та ци је и из да ва штво. Од но си са 
јав но шћу об у хва та ју: углед, пер цеп ци ју, кре ди би ли тет по ве ре ње, 
сло гу и обо стра но раз у ме ва ње осо бља у др жав ној упра ви за сно-
ва но на исти ни том и све о бу хват ном оба ве ште њу. Да кле, PR ме на-
џе ри де лу ју у свим сфе ра ма дру штва: упра ва; би знис и при вре да; 
дру штве не за јед ни це и дру штве ни по сло ви; обра зов не уста но ве; 
бол ни це и здрав ство; до бро твор не ор га ни за ци је и ме ђу на род ни 
по сло ви. Пла ни ра ње PR-а се у прин ци пу не раз ли ку је про це са 
пла ни ра ња оста лих ак тив но сти. Про цес пла ни ра ња се са сто ји од: 
ана ли зе ко му ни ка тив ног ста ња у ре ла ци ји: ин сти ту ци ја - фир ма - 
јав ност, де фи ни са ње ци ља (ци ље ва) у сми слу ко рек ци је ста ња, де-
фи ни са ње ак ци ја (са др жај по ру ке).  Под се ти ће мо да Фи лип Ко тлер 
сег мен ти ра јав ност на се дам глав них гру па: 

1) фи нан сиј ска јав ност; 
2) ме диј ска јав ност; 
3) др жа ва ко ју чи не ра зно вр сне др жав не ин сти ту ци је и ор-

га ни за ци је; 
4) гра ђан ство; 
5) ло кал на јав ност; 
6) ши ра јав ност као и 
7) ин тер на јав ност.

Под стра те ги јом PR-а у др жав ној упра ви се под ра зу ме ва ду-
го роч но пла ни ра ње, док је опе ра тив ни, так тич ки део ви ше окре нут 
ак ци ји и по ефи ка сно сти – еко ном ској, по слов ној ме диј ској и сва-
кој дру гој, је крат ко тра јан. По сто је пет мо гу ћих об ја шње ња стра те-
ги је, као кон сти ту тив них еле ме на та стра те гиј ске по ли ти ке: 

1) план, 
2) про ниц љи вост, 
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3) по сту пак, 
4) по зи ци ја као и 
5) пер спек ти ва. 

За ко му ни ка ци ју обич но има мо два раз ло га – оба ве ште ње и 
убе ђи ва ње. Од ре ђи ва ње циљ не јав но сти пред ста вља кључ ни мо-
ме нат PR-а у јав ној упра ви, јер на при мер, јед на др жав на ин сти ту-
ци ја има ши рок круг по је ди на ца или гру па са ко ји ма же ли, хо ће и 
мо же да ко му ни ци ра. Нео п ход но је од ре ди ти ко ја је циљ на јав ност 
нај ре ле вант ни ја у не ком спе ци фич ном тре нут ку од зна ча ја за јав ну 
де лат ност др жав не упра ве. Фа зе у про це су PR-а др жав не упра ве 
ор га ни за ци ја мо гу би ти: 

1) ана ли за при су ства јав но сти (са ана ли зом ути ца ја мас-
ме ди ја и јав но сти), 

2) фор му ли са ње ста ва јав но сти пре ма др жав ној ор га ни за-
ци ји, 

3) фор му ли са ње и раз вој стра те ги је и од но са пре ма јав но-
сти, 

4) раз вој так ти ка, ме то да и тех ни ка PR-а од но сно, 
5) ана ли за ре зул та та PR ак ци је. 

На при мер у кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу, тре ба обра ти ти 
па жњу на че ти ри ета пе у еми то ва њу по ру ке: 

1) тра же ње све сно сти; 
2) ан га жо ва но сти; 
3) ко му ни ци ра ње; 
4) ет нич ко убе ђи ва ње. 

Сто га јав но мње ње у др жав ној упра ви об у хва та три зна че ња: 
1) до ми нант ни став дру штва, 
2) ко лек тив на же ља љу ди, 
3) су ми ра ње јав ног ми шље ња у од но су на не ко од ре ђе но 

пи та ње. 
Под се ћа мо, основ не ком по нен те од но са с јав но шћу, пре-

ма мо но гра фи ји ко ју је из да ла Фон да ци ја фор ми ра на од стра не 
Дру штва за од но се с јав но шћу Аме ри ке, укљу чу ју: са ве то ва ње, 
ис тра жи ва ње, од но си с ме ди ји ма, пу бли ци тет, од но си из ме ђу за-
по сле них/чла но ва, од но си са за јед ни цом, јав ни по сло ви, вла ди ни 
по сло ви, упра вља ње про бле ми ма, фи нан сиј ски од но си, гран ски 
од но си, раз вој/при ку пља ње сред ста ва, мул ти кул ту рал ни од но си/
ра зно ли кост на рад ном ме сту, спе ци јал ни до га ђа ји, мар ке тин шке 
ко му ни ка ци је. Ма да пу бли ци тет у  PR пред ста вља ју уоби ча је ну 
ак тив ност и струч ња ка за од но се с јав но шћу и но ви на ра, упр кос 
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мно гим за јед нич ким тех ни ка ма, ове две обла сти се фун да мен тал но 
раз ли ку ју по оп се гу, ци ље ви ма, пу бли ци и ка на ли ма про мо ци је у 
јав но сти. Пу бли ци тет, као јед на од обла сти од но са с јав но шћу, ко-
ри сти ма сов не ме ди је за сла ње по ру ка, као што то чи ни и огла ша-
ва ње, али фор мат и кон текст се раз ли ку ју по то ме што огла ша ва ње 
под ра зу ме ва пла ће ни про стор или вре ме. Џемс Е. Гру ниг, уред ник 
пу бли ка ци је Из у зет ност у од но си ма с јав но шћу и упра вља њу ко-
му ни ка ци јом (енг. Ex cel len ce in Pu blic Re la ti ons and Com mu ni ca tion 
Ma na ge ment) ја сно раз ли ку је од но се с јав но шћу од мар ке тин га: „...
функ ци ја мар ке тин га тре ба ло би да бу де ко му ни ка ци ја са тр жи-
шти ма на ко ји ма ор га ни за ци ја про да је сво ју ро бу и услу ге. Од но си 
с јав но шћу тре ба ло би да се ти чу свих гру па јав но сти ор га ни за-
ци је. Глав на свр ха мар ке тин га је сте за ра ђи ва ње нов ца ор га ни за-
ци ји пу тем по ве ћа ња на ги ба кри ве тра жње. Глав на свр ха од но са 
с јав но шћу је уште да нов ца ор га ни за ци ји кроз из град њу од но са 
са гру па ма јав но сти ко је огра ни ча ва ју или по ве ћа ва ју спо соб ност 
ор га ни за ци је да оства ри сво ју ми си ју.4) Функ ци је од но са с јав но-
шћу мо гу да се пре кло пе са мар ке тин гом, али од но си ма с јав но шћу 
гра ди се са рад ња и ства ра до бра ре пу та ци ја, док се мар ке тинг ба-
ви по тро ша чи ма и про да јом про из во да. Ипак, од но се с јав но шћу 
и мар ке тинг мо же мо по сма тра ти и кроз ме ђу соб но по др жа ва ње. 
Фи лип Ко тлер, аутор во де ћих уџ бе ни ка из мар ке тин га, ка же да су 
од но си с јав но шћу пе то „П“ мар ке тин шке стра те ги је, ко ја укљу чу-
је оста ла че ти ри „П“ – про из вод, це ну, ди стри бу ци ју и про мо ци ју. 
Ци ље ви ор га ни за ци је нај бо ље се оства ру ју ин те гри са њем функ ци-
ја мар ке тин га и од но са с јав но шћу, при че му, ко му ни ка ци је ор га ни-
за ци је тре ба да су кон зи стент не. 

Као ва жна по слов на функ ци ја, и са став ни део по слов не по-
ли ти ке, у са вре ме ној по слов ној прак си  PR до би ја све зна чај ни ју 
уло гу у про це су ко ор ди на ци је ко му ни ка циј ско-про мо тив них ак-
тив но сти јав не (др жав не) упра ве. Исто вре ме но, про гра ми од но са 
с јав но шћу го то во увек има ју ко му ни ка циј ско-нор ма тив не ци ље ве 
и за дат ке, па са мим тим до би ја ју ва жно ме сто и у про мо тив ном, на 
при мер, у ин тер ак ци ји:  по ли тич ке ин сти ту ци је и др жав на упра ва. 
При то ме, ци ље ви, сред ства, ко ри шће не тех ни ке и крај њи ефек ти 
ак тив но сти од но са с јав но шћу и оста лих про мо тив них ак тив но сти 
че сто се по ду да ра ју, што оте жа ва њи хо во пре ци зно раз гра ни че ње и 
од ре ђи ва ње ме ста у ко му ни ка циј ско-про мо тив ном мик су. С об зи-
ром на то, раз ли чи то се ту ма чи од нос по слов не функ ци је од но са с 
јав но шћу пре ма про мо ци ји, а са мим тим и од нос ове функ ци је пре-
ма по је ди ним об ли ци ма про мо ци је у про мо тив ном мик су са ме ор-

4)  De nis L. Vil koks, Glen T. Ka me ron, Fi lip H. Olit, Vorm K. Ej dži: Од но си с јав но шћу – 
стра те ги је и так ти ке,  Сту диј ско из да ње, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 15.
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га ни за ци је. Та ко, на при мер, по је ди ни ауто ри сма тра ју про мо ци ју 
ко му ни ка циј ским спле том ко ји об у хва та ве ћи број мар ке тин шких 
ин стру ме на та: еко ном ску про па ган ду, уна пре ђе ње про да је, при ла-
го ђа ва ње про да је, пу бли ци тет, ам ба ла жу, ди зајн, услу ге по тро ша-
чи ма и про па ган ду „од уста до уста“.5)

Има ју ћи у ви ду да од но си с јав но шћу по ред про мо тив них 
ци ље ва об у хва та ју и број не дру ге спе ци фич не ци ље ве, а и све дру-
ге циљ не јав но сти ор га ни за ци је у окру же њу, мно ги ауто ри се сла-
жу да они пред ста вља ју мно го ши ри кон цепт од про мо ци је, и да се 
ни ка ко не мо гу сма тра ти са мо јед ним об ли ком про мо ци је, као што 
су то на при мер, огла ша ва ње или пу бли ци тет.6)  Ефек ти про мо ци-
је, у са вре ме ним усло ви ма, по ста ју за ви сни од сте пе на оства ре не 
ко ор ди на ци је про мо тив них ак тив но сти у окви ру ко му ни ка циј ско-
про мо тив ног мик са са оста лим ин стру мен ти ма мар ке тинг мик са.7) 
Та ко, струч ња ци обла сти од но са с јав но шћу по ста ју глав ни но си-
о ци ком плет них ко му ни ка циј ских про гра ма и исто вре ме но до би-
ја ју уло гу ко ор ди на то ра про мо тив них ак тив но сти и дру гих мар ке-
тин шких ин стру ме на та у мар ке тинг мик су. На тај на чин, од но си 
с јав но шћу „из ла зе“ из окви ра кон цеп та мар ке тинг мик са и про-
мо тив ног мик са. Њи хо ва бли ска по ве за ност са дру гим функ ци ја ма 
усло вља ва мул ти ди сци пли на ран при ступ у упра вља њу и зах те ва 
кон зи стент ну ко ор ди на ци ју са оста лим по слов ним функ ци ја ма. 

Циљ ни од но си с јав но шћу омо гу ћа ва ју да ор га ни за ци ја фор-
му ли ше по себ ну стра те ги ју ко му ни ка ци је са сва ком од циљ них јав-
но сти. Циљ не јав но сти ко је из и ску ју план ски и стра те шки во ђе ну 
дво смер ну ко му ни ка ци ју, у ства ри су две вр сте јав но сти: ин тер на 
и екс тер на. а) Ин тер ни ток (јав ност) – озна ча ва об ли ке до го ва ра ња, 
из до ме на стра те ги је јед не ор га ни за ци је, на при мер, ми ни стар ства 
или Аген ци је, у по сти за њу од ре ђе них ци ље ва, пу тем ин тер ног то-
ка ин фор ма ци ја. Ин тер ну јав ност чи не сви за по сле ни. Крај њи циљ 
је ства ра ње ин тер не, пре све га, кор по ра тив не кул ту ре, кре и ра ње 
ко лек тив ног на чи на ми шље ња, где спа да ју укуп не за јед нич ке вред-
но сти, мо рал на и етич ка на че ла и пра ви ла по на ша ња што је, ина че, 
ре гу ли са но етич ким ко дек си ма за по сле них у др жав ној упра ви. б) 
Екс тер ни ток (јав ност) – озна ча ва сло жен ко му ни ка циј ски про цес 
са окру же њем а огле да се у кон так ти ма са ме ди ји ма, у ви ду јав них 
го во ра и на сту па др жав них зва нич ни ка, гра ђа ни ма, цр квом, бан ка-
ма, и оста лим су бјек ти ма окру же ња. 
5)  Ми лен ко Д. Ђу рић: „Pu blic re la ti ons,  кључ успе шног на сту па на тр жи шту”, Ин сти тут 

за тр жи шна ис тра жи ва ња, Бе о град, 1992.  из: Јо сип Су дар, Про мо тив не ак тив но сти, 
Ин фор ма тор, За греб, 1984.

6)  Исто,

7)  Исто,
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Три су глав не фа зе циљ них од но са са јав но шћу: 
1. Сег мен та ци ја окру же ња и јав но сти. 
2. Из бор циљ не јав но сти у окви ру иден ти фи ко ва ног сег-

мен та. 
3. Фор му ли са ње кон крет них ак тив но сти од но са са јав но-

шћу и ин стру ме на та пре ко ко јих ће де ло ва ти. 
Стра те ги је на сту па у од но су за циљ ну јав ност об у хва та: 

1. Не ди фе рен ци ра ну стра те ги ју – јед на стра те ги ја на сту па; 
раз вој про гра ма за нај ве ћу циљ ну гру пу. 

2. Ди фе рен ци ра ну стра те ги ју по себ ну про гра ми ко му ни ка-
ци је за по је ди не сег мен те. 

3. Фо ку си ра ну стра те ги ју – фо кус на огра ни чен број циљ-
них гру па; про гра му ко му ни ка ци је за иза бра не циљ не 
гру пе. 

Ис тра жи ва ње и ана ли за екс тер ног и ин тер ног окру же ња и 
иден ти фи ко ва ње евен ту ал них про бле ма или по те шко ћа у ко му ни-
ка ци ји, у ци љу фор ми ра ња ба зе по да та ка о циљ ним јав но сти ма и 
дру гим ва жни јим фак то ри ма, ре ле вант ним за сва ку спе ци фич ну 
си ту а ци ју, пред ста вља бит ну став ку и зна ча јан фак тор сег мен та 
од но са са јав но шћу и мо гућ но сти ње ног успе шног и не сме та ног 
функ ци о ни са ња.

Ин тер ак ци ја ор га ни за ци је у јав но сти8)

8)  www.prof fi sti le.com.it/str te ski pla no vi 
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5. Так ти ке,
6. Вре мен ски рас по ред (план ра да),
7. Бу џет као и 
8. Ева лу а ци ју.

1.2.ОдноссјавношћунаИнтернету(ИнтернетPR)

Ин тер нет је „вир ту ел но дру штво“ ком пју те ра и ком пју тер-
ских мре жа из свих де ло ва све та. Он је нај ве ћа по сто је ћа гру па ме-
ђу соб но по ве за них ком пју те ра. Ин тер нет је ство рен 1969. го ди не 
и та да је на зван AR-PA NET. То је био про је кат Ми ни стар ства од-
бра не Сје ди ње них Др жа ва ко ри шћен ис кљу чи во за по тре бе вој ске 
и слу жи ла је за по ве зи ва ње на уч ни ка ко ји су ра ди ли за вла ду у раз-
ли чи тим кра је ви ма Аме ри ке, ка ко би бо ље са ра ђи ва ли. Уочи ла се 
мо гућ ност сла ња по ру ка пу тем мре же, и та ко је на ста ла елек трон-
ска по шта, e-mail. У по чет ку, Ин тер нет је по сто јао са мо на уни вер-
зи те ти ма и ис тра жи вач ким ла бо ра то ри ја ма. Ме ђу тим, по ве ћа њем 
бро ја кућ них ра чу на ра, ин тер нет је по чео да се екс пло зив но раз ви-
ја ван окви ра уни вер зи те та. „У пе ри о ду из ме ђу 1988. и 1998. број 
до ма ћин ста ва ко ја су има ла ком пју тер по рас тао је са 18 на 34%. У 
до ма ћин стви ма са де цом, овај број је још ве ћи – 49%. По раст бро ја 
про вај де ра (да ва ла ца) ин тер нет услу га (ISP) ко ји су ну ди ли при-
ступ мре жи пре ко мо де ма, учи нио је да се број до ма ћин ста ва ко ја 
има ју при ступ мре жи по ве ћа. Он лајн услу ге, елек трон ска по шта, 
со бе за ћа ска ње (chat ro oms) и би бли о те ке софт ве ра по ста вље не су 
на ин тер нет од стра не вр ло ра зно ли ких љу ди, не са мо из Се вер не 
Аме ри ке, већ и из це лог све та. Ком па ни је су се убр зо при кљу чи ле, 
та ко да су 1994. го ди не пре у зе ле при мат над уни вер зи те ти ма у упо-
тре би ин тер не та.“9) Ин тер нет је гло бал ни ко му ни ка ци о ни си стем 
ме ђу соб но по ве за них ком пју тер ских мре жа на ме њен раз ме ни ин-
фор ма ци ја свих об ли ка. То је гло бал ни ко му ни ка ци о ни си стем јер 
об у хва та чи та ву пла не ту, и из нај ма њег ме ста у јед ној зе мљи мо-
гу ће је ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју за не ко ли ко се кун ди са осо бом 
ко ја се на ла зи на пот пу но дру гом кра ју пла не те. Ва жно је ука за ти 
да се ра ди о „до бро ор га ни зо ва ном си сте му за сно ва ном на тех нич-
ким стан дар ди ма. Ме ђу соб на по ве за ност раз ли чи тих ком пју тер-
ских мре жа мо гу ћа је из раз ло га ко ри шће ња истог про то ко ла (TCP 
– Tran smi sion Con trol Pro to col) за при ступ и раз ме ну по да та ка на 
мре жи. Бр зи на ин тер не та по ве ћа ва се из да на у дан.10)

9)  Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 473.

10)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-
о град, 2009, стр. 44-45.
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... Не по сто ји цен трал на власт ко ја упра вља Ин тер не том. 
Уче шће у ра ду ин тер не та за сно ва но је на сло бод ној и ко о пе ра тив-
ној осно ви уз оба ве зу је ди но по што ва ња тех нич ких стан дар да ка-
ко би се ус по ста ви ло при су ство на мре жи.11) Ис тра жи ва чи же нев-
ског „Цен тра (Европ ског са ве та за ну кле ар на ис тра жи ва ња) 1991. 
го ди не раз ра ђу ју про то ко ле за World Wi de Web – WWW (свет ску 
мре жу) – нај по пу лар ни ји си стем за ко ри шће ње Ин тер не та. На ред-
них го ди на на ста ју пр ви сај то ви (ме ђу њи ма и сај то ви Бе ле ку ће 
и Ује ди ње них на ци ја) са ко јих ко ри сни ци мо гу ски ну ти раз не ин-
фор ма ци је, оста вља ти по ру ке и да по ста вља ју пи та ња. Ши ри се 
из раз сур фо ва ти по Ин тер не ту (sur fing the Net) и пр ви про гра ми 
по све ће ни елек трон ској тр го ви ни пу тем ин тер не та,  e-com mer ce, 
по ја вљу ју се 1994. „ка да се афир ми шу и пр ви ве ли ки при ват ни 
про вај де ри“.12) 

Мо же се ре ћи да су од но си с јав но шћу и упра вља ње ими џом 
да те ор га ни за ци је (про фит не и не про фит не пу тем) ко му ни ка ци ја. 
Ин тер нет PR има за циљ кре и ра ње успе шне сли ке о ком па ни ји пу-
тем ко му ни ка ци је на раз ли чи тим сер ви си ма Ин тер не та. Основ не 
еле мен те PR ак тив но сти на Ин тер не ту чи не: 1) уче ство ва ње у кре-
и ра њу кон цеп та Ин тер нет при су ства, од но сно, PR ак тив но сти у 
це лом ци клу су при су ства на Ин тер не ту; 2) кре и ра ње са др жа ја ко ји 
се пред ста вља ју, on li ne; 3) пла си ра ње чла на ка дру гим ме ди ји ма; 4) 
кон так ти са ме ди ји ма на соп стве ном сај ту. На при мер, до при нос 
PR про фе си је у укуп ном раз во ју при су ства на Ин тер не ту огле да 
се у об је ди ња ва њу ко му ни ка ци о них пред но сти Ин тер не та са оста-
лим сег мен ти ма кре и ра ња ква ли тет ног при су ства. Ода бир ин фор-
ма ци ја ко је на при мер, др жав на упра ва пред ста вља ко ри сни ци ма 
– ода бир са др жа ја ко ји од го ва ра ју ин те ре су ко ри сни ка, као и на чин 
на ко ји се Ин тер нет ко ри сти за пред ста вља ње ових ин фор ма ци ја – 
тре ба ло би да пред ста вља ју основ не по ла зне кри те ри ју ме при кре-
и ра њу кон цеп та и то ком са мог оства ри ва ња ин тер нет при су ства. 
Сам ква ли тет, ор га ни за ци ја и ода бир са др жа ја ко ји се пред ста вља-
ју оnline до во ди до по бољ ша ња ими џа иден ти те та др жав не упра ве 
Ср би је. Кре и ра ње но вин ских чла на ка, са др жа ја на Web пре зен та-
ци ји, чла на ка у е-mail ча со пи су, тек сто ва за раз ли чи те вр сте оnline 
ди ску си ја и слич но, од но сно кре и ра ње са др жа ја ко ји су при ла го ђе-
ни раз ли чи тим сер ви си ма Ин тер не та, пред ста вља ју осно ве за дат ке 
PR про фе си је на Ин тер не ту. По зна ва ње ка рак те ри сти ка са мих Ин-
тер нет сер ви са до при но си ква ли те том пла си ра њу ин фор ма ци ја on-
11)  Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић: Ети ка јав ног и мул ти ме ди јал ног ко му ни ци ра-

ња, Бе о град, 2007, стр. 102-103.

12)  Др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и спорт, Бе о град, 2003, стр. 144.



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 191-216.

202

li ne. За раз ли ку од кла сич них ме ди ја, на Ин тер не ту је ве о ма те шко 
про на ћи сва она ме ста где се мо же ква ли тет но пла си ра ти ин фор-
ма ци ја, те шко је тач но од ре ди ти ко ја ме ста пла си ра ју ин фор ма ци је 
по уред нич ком прин ци пу, ко је за ду жен за ода бир са др жа ја, на ко ји 
на чин се ко му ни ци ра са но ви на ри ма и уред ни ци ма, ко ја је цир ку-
ла ци ја и фре квен ци ја из да ња... Дру гим ре чи ма, по треб но је про ве-
сти са те на Ин тер не ту да би се про на шли и ис тра жи ва ли или аде-
кват ни ме ди ји ко ји ма ће се ка сни је пла си ра ти члан ци.13) Соп стве ни 
сајт фир ме мо же се ве о ма до бро ис ко ри сти ти као ме сто на ко јем ће 
пред став ни ци ме ди ја до би ти по у зда не и ква ли тет не ин фор ма ци је. 
Ве о ма је чест слу чај да на ква ли тет ним сај то ви ма по сто ји по се бан 
оде љак за но ви на ре, где им је на рас по ла га њу ком пле тан и ажу ран 
ма те ри јал по тре бан за кре и ра ње јед не или ви ше но ви нар ских сто-
ри ја, као и аде кват не кон такт адре се за до дат не ин фор ма ци је.

2.ПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ,
МЕДИЈИИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

2.1.Мас-медијииPRусавременомдруштву

Ко му ни ка ци ја је основ на људ ска по тре ба и ак тив ност, кон-
ти ну ал на у про сто ру и пер ма нент на у вре ме ну, усме ре на пре ма 
спољ њем све ту и пре ма уну тра шњем би ћу. Сва ка ак тив ност ре пре-
зен ту је од ре ђе ни мен тал ни и/или фи зич ки ток и про из во ди ефе-
кат или ре зул тат, као свој out put (из лаз). Та ко ђе, сва ка ак тив ност 
ко ри сти ин фор ма ци о ни и/или фи зич ки оutput дру гих ак тив но сти 
као свој in put (улаз). То омо гу ћа ва да се ко му ни ка ци ја у др жав-
ној упра ви схва ти као не пре ки дан ди на мич ки про цес или ток.  Ко-
му ни ка ци ја је сва ки про цес у ко ме је дан си стем ути че на дру ге. 
При то ме је си стем ком плек сна ма три ца еле ме на та у ин тер ак ци ји. 
Ко му ни ка ци о не ин тер ак ци је мо гу би ти би о ло шке, фи зич ке, мен-
тал не, пер цеп тив не, чул не, емо ци о нал не, ви зу ел не, ки не сте тич ке, 
прок се мич ке, хро ма тич ке, је зич ке, тех нич ке, тех но ло шке, по слов-
не, ми то ло шке, со ци јал не. Да кле, по сто ји ве ћи број кри те ри ју ма за 
кла си фи ка ци ју ин тер ак ци ја. 

Ма сов ним ме ди ји ма се „ши ре по ру ке и пре мо шћа ва про стор-
на дис тан ца из ме ђу ко му ни ка то ра и ре ци пи јен та, с тим што је ко-
му ни ка тор увек офи ци јал на ин сти ту ци ја ма сов ног ин фор ми са ња, а 
13)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-

о град, 2009, стр. 9-13.
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пер ци пи јен ти ра се ја на ма са ано ним них по је ди на ца или гру па; та-
ко да се исто вре ме но мо же во ди ти ко му ни ка ци ја ме ђу про стор но 
уда ље ним ре ци пи јен ти ма ка ко у на ци о нал ним, та ко и кон ти нен-
тал ним, од но сно ин тер кон ти тен тал ним и ко смич ким раз ме ра ма.“ 
Раз вој мас-ме ди ја по ка зу је да су ве ли ки др жав ни ме диј ски си сте ми 
ви ше у функ ци ји стра на ка на вла сти, не го гра ђа на чи јим се ин-
те ре си ма де кла ра тив но по ко ра ва ју. Бо га те др жа ве, уз по моћ ви со-
ких тех но ло ги ја и ору жа не су пер и ор но сти де мон стри ра ју си лу у 
свим об ли ци ма, а со ци о ло шки ми ље ука лу пљу ју у облан ду нар ци-
со ид ног хва ли са ња. Аме рич ко ту ма че ње ме диј ске прак се по чи ва 
на мак си мал ним сло бо да ма отво ре ног дру штва, рас те ре ће ног би-
ло ко је фор ме др жав ног ути ца ја.14) Пре ма ми шље њу Д. Ме Квеј ла, 
„без об зи ра на раз ли ке у струк ту ри, на чи ну об ли ко ва ња и тран сми-
си је по ру ка, ма сов не ме ди је ка рак те ри шу сле де ће од ли ке: 1. по сто-
ја ње фор мал них ор га ни за ци ја (ТВ ста ни ца, но вин ских ку ћа итд.) 
омо гу ћа ва ка пи тал ко ји у њих ула зи и ко ји се по мо ћу њих обр ће. 
Оту да, ана ли за ме ди ја мо ра узе ти у об зир ус по ста вља ње дво стру-
ког од но са пре ма вла сти и пре ма пу бли ци; 2. ма сов на ко му ни ка ци-
ја је по де фи ни ци ји усме ре на на ве ли ку, од но сно ма сов ну пу бли ку, 
што про ис ти че из при ме ње не тех но ло ги је као и из тен ден ци је ка 
стан дар ди за ци ји и сте ре о тип но сти са др жа ја; 3. ма сов не ко му ни ка-
ци је су јав не, а њи хов са др жај је отво рен и при сту па чан сви ма, без 
раз ли ке; 4. пу бли ка ма сов них ко му ни ка ци ја је хе те ро ге на по са ста-
ву. Ње на основ на од ли ка је ма сов ност; 5. ма сов не ко му ни ка ци је 
под ра зу ме ва ју исто вре ме ни кон такт са мно го број ним, ано ним ним 
и че сто па сив ним ин ди ви ду а ма; 6. од нос из ме ђу еми те на та и ре-
ци пи јен та је пот пу но без ли чан, у че му се кри је зах тев за објек тив-
но шћу.

Пу бли ка ма сов них ко му ни ка ци ја је ко лек ти ви тет ко га ка рак-
те ри шу за јед нич ко по ље ин те ре со ва ња, упра жња ва ње иден тич ног 
об ли ка по на ша ња као и отво ре ност ка ак тив но сти ма усме ре ним на 
за јед нич ке ци ље ве“.15) Ка над ски те о ре ти ча ри ме ди ја, Ха ролд Инис 
и Мар шал Ме клу ан, би ли су пр ви те о ре ти ча ри ме ди ја. Они су 
„про у ча ва ли ве зу из ме ђу сред ста ва ко му ни ка ци је ко ји ма је дан на-
род рас по ла же, на чи на на ко ји ова ко му ни ка циј ска сред ства до при-
но се об ли ко ва њу ка рак те ра и до ме та са мог дру штва, при вред ног 
жи во та, по ли ти ке и кул ту ре“.16) Инис је дао при мер „хи је ро гли фа 
14)  Др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Ети ка јав ног и мул ти ме ди јал ног ко му ни ци ра-

ња, Бе о град, 2007, стр. 72.

15) Др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и спорт, Бе о град, 2003, стр. 15.

16) Исто, стр. 72.
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древ них ци ви ли за ци ја уре за них у ка мен, ко је се ни су мо гле ла ко 
пре но си ти, па ни су би ле по го дан на чин за ко му ни ци ра ње са уда-
ље ним ме сти ма. Сто га, дру штва ко ја се осла ња ју на та кав об лик 
ко му ни ка ци је ни су у ста њу да се раз ви ја ју“.17) Ме клу ан је раз вио 
иде ју о то ме да је „ме диј по ру ка“.18) Он раз ли ку је уло гу ме ди ја, 
да ју ћи при мер те ле ви зи је и штам па них ме ди ја, ко ји раз ли чи то об-
ли ку ју струк ту ру дру шта ва у ко ји ма пре о вла да ва ју. „Елек трон ски 
ме ди ји, пре ма твр ђе њу Ме клу а на, ства ра ју гло бал но се ло -  љу ди 
из це лог све та гле да ју до га ђа је при ка за не на ве сти ма и у њи ма за-
јед нич ки уче ству ју“.19)

Не мач ки фи ло зоф и со ци о лог Јир ген Ха бер мас је био при-
пад ник Франк фурт ске шко ле, ко ја „се ба ви ла 'ин ду стри јом кул ту-
ре', од но сно, ин ду стри ја ма за ба ве, као што су филм, те ле ви зи ја, 
по пу лар на му зи ка, ра дио, днев ни ли сто ви и ча со пи си.20) Сма тра ли 
су да ши ре ње ин ду стри је кул ту ре и по ја ва ње них стан дар ди зо ва-
них и не пре те ра но зах тев них про из во да, ума њу је спо соб ност по-
је ди на ца да кри тич ки и не за ви сно ми сле. Умет ност на ста је та ко 
што се ута па у ко мер ци ја ли за ци ју – на при мер „Мо цар то ви нај ве ћи 
хи то ви“.21) Ха бер мас је пра тио раз вој ме ди ја до 90-тих го ди на про-
шлог ве ка, „пра те ћи по ја ву „јав не сфе ре“ – аре на у ко јој се од ви ја 
јав на де ба та и фор ми ра ју ми шље ња о пи та њи ма од оп штег зна ча-
ја“.22) У по чет ку, јав на сфе ра је би ла у са ло ни ма и ка фа на ма Евро-
пе, где су се љу ди са ста ја ли и рас пра вља ли о те ку ћим пи та њи ма, 
на ро чи то о по ли ти ци.23)

У мо дер ним др жа ва ма и ма сов ним дру штви ма, др жав на а по-
себ но јав не по ли ти ке су не мо гу ће без ма сов них ме ди ја, с об зи ром 
да она би ва по сре до ва на пу тем њих. Ути цај ме ди ја на по ли ти ку је 
из у зе тан. Bernd Gug gen ber ger ка же: „Ви зу е ли за ци ја по ли ти ке је у 
пу ном је ку“, и до да је, „ме ди ји ра де на прин ци пу огром ног по ве ћа-
ла. Они по ли ти ци на род них пар ти ја по кла ња ју та кву па жњу и на 
17) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 464.

18) Исто.

19) Исто.

20) По ја ва ма сов ног дру штва у мо дер ној ери над ви си ла је јав ност ар гу мен то ва них и ра-
зум них ми шље ња, ми шље ње  је чи та ве пле ја де ауто ра (Ф. Дјун). Р. Милс, Х. Арент, Ж. 
Бо дри јер, а ме ђу њи ма и у: Ха бер ма са у: Ми ле на Пе шић: „Јав ност и ра ци о нал ност“, 
По ли тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 44.

21) Исто, стр. 464-465.

22) Исто, стр. 465.

23) Је ле на Пе шић: „Јав ност и ра ци о нал ност“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 44.
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тај на чин ши ре ње не иде је“.24) Пар тиј ски по ли ти ча ри на нај ви шем 
сте пе ну до но се по ли тич ке од лу ке и ти ме да ју им пул се „ствар ном 
све ту“. Ме ди ји су сред ство по ли тич ких пар ти ја ко јим они на сто је 
да уве ре јав ност у ис прав ност и при хва тљи вост сво јих про гра ма 
и ста во ва. Они усва ја ју бу џе те, за ко не, да ју суб вен ци је, ре гу ли шу 
и упра вља ју да тим (уским) про сто ром за игру. Они на тај на чин 
оства ру ју не ка де ло ва ња и при ма ју ре ак ци је на њих. Зна чи, вла ди 
је по треб но да има при ступ ме диј ским ка на ли ма у ци љу ин фор ми-
са ња јав но сти о свом ра ду, а за ме ди је су ове ин фор ма ци је од мах 
упо тре бљив из вор ме диј ског са др жа ја на те му те ку ћих и по сло-
ва од јав ног ин те ре са. Ме ди ји, да ље, про сле ђу ју ове ин фор ма ци је 
пре ма до ле, пре ма оп штој пу бли ци.

Пар ти је и ме ди ји
Глав ни не до ста так ова ко уре ђе ног си сте ма  про то ка ин фор-

ма ци ја је сте у то ме да јав ни ин те рес, као си ла ко ја по кре ће ме ди је, 
из о ста не у ко рист раз ме не услу га вла де и ме ди ја, при че му у том 
про це су ме ди ји ри зи ку ју да по ста ну сред ство вла ди не ма ни пу ла-
ци је. Ме ди ји та ко мо гу зна чај но ути ца ти на ста во ве сво је пу бли ке 
ве за не ка ко за по ли тич ке, та ко и сва дру га пи та ња и опре де ље ња. 
Ова по ја ва мо же би ти ре зул тат пре зен та ци је ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња ко ји све ви ше отва ра про стор за ма ни пу ла ци ју у кон тек-
сту ма ни пу ла ци је пре ко ма сов них ме ди ја. Об ја вљи ва ње ре зул та та 
ис пи ти ва ња јав ног мње ња на на слов ним стра ни ца ма штам пе или 
удар них ин фор ма тив них еми си ја ра ди ја и те ле ви зи је мо же да по-
ја ча по др шку од ре ђе ној по ли ти ци, стран ци у бор би за власт, не ком 
сти лу жи во та и то ме слич но. Под при ти ском ре зул та та и ин фор-
ма ци ја о то ме „шта је из бор то ли ко и то ли ко про це на та јав но сти“, 
но си о ци ма ње по пу лар них ста во ва и ми шље ња од у ста ју од за ла га-

24) Пре у зе то из: Wal de mar Bes son/Got thard Ja sper, „Сли ка мо дер не де мо кра ти је, са став ни 
де ло ви сло бод ног др жав ног уре ђе ња“, Bonn, „Ме ди ји“, ин тер нет стра ни ца:   www.da da-
los.org.
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ња за про мо ци ју сво јих „мње ња“ и по вла че се из јав не ди ску си је, 
док кон фор ми сти и нео д луч ни мо гу фор ми ра ти или чак про ме ни ти 
сво је ста во ве у скла ду са јав но из не се ним (и че сто бом ба сто пре-
зен то ва ним) ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, на шта се углав ном нај ви-
ше и ра чу на.25)

Вла де ути чу на ме ди је и сво јом мо ћи ре гу ла ци је и кон тро-
ле. Вла да је овла шће на да „по твр ђу је за ко не, на ме ће по ре зе и да 
се ра зним дру гим на чи ни ма до ти че сред ста ва по мо ћу ко јих ор га-
ни за ци је ма сов них ме ди ја во де сво је опе ра ци је“.26) Пар ти је ути чу 
на ме ди је и сво јим ме наџ мен том ко му ни ка ци ја и про фе си о нал ним 
PR-ом; оне до ми ни ра ју јав но-прав ним, ра дио-те ле ви зиј ским сер-
ви си ма; оне до зи ра ју сво је обра ћа ње углед ним но ви на ри ма; они 
про на ла зе до га ђа је ко ји пред ста вља ју сим бо лич ну по ли ти ку, а ме-
ди ји жу стро са ра ђу ју у све му то ме. По ред пар ти ја ко је су на вла сти 
и опо зи ци о не пар ти је ко ри сте ме ди је ка ко би кроз ин тер вјуе, кон-
фе рен ци је за штам пу или те ле ви зиј ске ду е ле што гла сни је ука за ле 
на гре шке њи хо вих ри ва ла; ка ко би про мо ви са ли сво је по ли тич ке 
иде је и на тај на чин евен ту ал но при до би ле ве ћу по др шку на на-
ред ним из бо ри ма. Пре ма то ме све што ми зна мо о по ли ти ци на ше 
зе мље углав ном смо са зна ли пу тем те ле ви зи је, ра ди ја, но ви на или 
ин тер не та. На сли ци се још јед ном по ка зу је по ве за ност еле ме на та 
ин тер ме ди јар ног си сте ма као и по сред нич ка уло га ме ди ја из ме ђу 
„др жа ве“ и „на ро д

а“.

Еле мен ти ин тер ме ди јар ног си сте ма27)

25) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мње ње и по ли ти ка, 
Бе о град, 2009, стр. 97.

26) Ло ри мер Ро ланд, Ма сов не ко му ни ка ци је,Clio,  Бе о град, 1998, стр. 53.

27)  Пре у зе то из: Wal de mar Bes son/Got thard Ja sper, „Сли ка мо дер не де мо кра ти је, са став ни 
де ло ви сло бод ног др жав ног уре ђе ња“, Bonn, „Ме ди ји“, ин тер нет стра ни ца:   www.da da-
los.org



Драган Суботић Односи с јавношћу  у државној управи

207

У сво јој књи зи „Ме ди ји и де мо кра ти ја“ Џон Кин об ја шња ва 
мо дер ну ко му ни ка ци ју као „сло же не то ко ве ми шље ња кроз мре-
же јав них сфе ра“ уз на гла сак да ме ди ји, „мо ра ју има ти за циљ да 
опу но мо ће плу ра ли тет гра ђа на, ко јим не го спо да ре ни не де мо крат-
ске др жа ве, ни не де мо крат ске тр жи шне си ле“.28) Ма сов ни ме ди ји 
су под скуп ма сов не ко му ни ка ци је. Де нис Ме квејл је дао не ко ли ко 
основ них од ред ни ца ма сов них ме ди ја: они су раз лу чив скуп ак-
тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја); укљу чу ју по себ не тех-
но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи је, а ви де о текст, но ви не, 
књи ге); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и са ње ин сти ту ци ја или ме-
диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је); опе ри шу у скла ду 
са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о нал ни 
ко дек си и прак са, дру штве на оче ки ва ња и на ви ке); про дукт су ли ца 
ко ја за у зи ма ју из ве сне уло ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, про ду цен ти, 
ди стри бу те ри, огла ши ва чи, чла но ви пу бли ке); пре но се ин фор ма-
ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле до ма сов не пу бли ке“.29)

Ма сов ни ме ди ји ис ка зу ју и мо гу зна чај но да кон стру и шу ре-
ал ност. Као сред ство ка на ли ма сов не ко му ни ка ци је они се обра ћа-
ју огром ном ауди то ри ју му као ано ним ној и хе те ро ге ној ма си, ко ја 
је на тај на чин из ло же на њи хо вом ути ца ју. Хе те ро ге ност ауди то-
ри ју ма у ње го вој со цио-кул тур ном сми слу, ње го ва ано ним ност у 
од но су на из вор ко му ни ка ци је и ме ђу соб не од но се, као и ра су тост 
у про сто ру, пред ста вља ју пред у сло ве за из у зе тан ути цај ма сов них 
ме ди ја, ко ји сво јим ра дом уни фи ку ју њи хо во по на ша ње и хо мо-
ге ни зу ју њи хов укус. За хва љу ју ћи са вре ме ним, тех но ло шким до-
стиг ну ћи ма обез бе ђе ни су бр зи на и про ход ност ин фор ма ци ја, ко је 
у сва ком мо мен ту мо гу да до сег ну до же ље ног ауди то ри ју ма на 
би ло ком кра ју све та. Да би јед но сред ство оп ште ња би ло ма сов-
но мо ра би ти у на че лу на ме ње но и до ступ но нео гра ни че ном кру гу 
ко ри сни ка.30)

Сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, чи ји је екви ва лент пра во 
на ин фор ми са ност, ула зи у са став пра ва и сло бо да ко је са со бом 
но си де мо кра ти ја. Ово пра во је штам пу, а ка сни је и дру ге ме ди-
је, пре тво ри ло у фи гу ру нео п ход ну де мо кра ти ји. Да кле, ме ди ји се 
схва та ју као сло бод но тр жи ште ин фор ма ци ја ко је тре ба гра ђа ни ма 
28) Комшић Јован, “Демократија и јавност“, Анали Економског факултета у Суботици, 3, 

бр. 10, 2003, стр. 18.

29) Лоример Роленд, Масовне комуникације, Clio, Београд, 1998, стр. 43.

30) др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Медији, јавно мњење и политика, Београд, 
2009, стр. 93.
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у де мо крат ском по рет ку да обез бе ди пу ну сло бо ду сва ког ви да из-
бо ра. 

Из ме ђу 1840. и 1860. го ди не но ви не су по ста ле ро ба. Ро ђе ни 
су но ви нар ство и мо дер на ин фор ма ци ја. Пре ма Сар тро вим ре чи-
ма, но ви нар ство се по ја вљу је као „књи жев ност на шег вре ме на“. 
Ин фор ма ци ја је пре ста ла да бу де при ви ле ги ја не ко ли ци не бо га тих 
и моћ них ко ји су је ди ни има ли пра во на реч. Днев ни ли сто ви су 
ро ђе ни са ин ду стри јом, са по ли тич ким ре во лу ци ја ма и њи хо вим 
бит ка ма за сло бод но из ра жа ва ње. Чи та о ци се не би ра ју, већ осва ја-
ју. Ско ро ви ше од по ла ве ка, но ви не су би ле глав но сред ство са оп-
шта ва ња бр зих и крат ких ин фор ма ци ја, ра зу мљи вих ма сов ној чи-
та лач кој пу бли ци. Од по ја ве ра ди ја 1920, а за тим те ле ви зи је из ме ђу 
1945. и 1955, па све до 1960, штам па и но ви ме ди ји де ле уло ге: 
ра дио на ја вљу је до га ђај, те ле ви зи ја га при ка зу је, а штам па об ја-
шња ва. Јер, сва ка вла да за сни ва се на ми сли да по сто ји не ко ли ко 
по је ди на ца ко ји су уви ђај ни ји од оста лих, и ко ји због то га мо гу да-
ле ко да ви де, та ко да мо гу да упра вља ју; пот пу на јав ност, ме ђу тим, 
за сни ва се на ми сли да сви тре ба да упра вља ју“.31) По Кјер го ро вом 
ми шље њу „вла да не мо же да за бра ни са оп ште ње го во ра, то је Бож-
ји дар; али би и те ка ко мо гла да за бра ни днев ну штам пу за то што 
је она и су ви ше чу до ви шан ме диј са оп шта ва ња, мо же јој се до зво-
ли ти да об ја вљу је огла се, али ни ка ко и раз ми шља ње“.32)

Пут до ци ви ли зо ва ног де мо крат ског дру штва у са вре ме ном 
све ту чвр сто је по ве зан са ме ди ји ма. Сло бо да го во ра, сло бо да ин-
фор ми са ња и сло бо да штам пе основ ни су еле мен ти де мо кра ти је. 
Као дру штве на ин сти ту ци ја у де мо крат ском дру штву, ме ди ји има ју 
ва жан за да так да омо гу ће да се чу ју раз ли чи та ми шље ња. Они не 
сме ју под ле ћи при ти сци ма би ло чи јих ин те ре са ко ји на сто је огра-
ни чи ти сло бо дан про ток ин фор ма ци ја и ми шље ња на би ло ко ју те-
му. Ме ди ји има ју за да так да шти те по је дин це и гру пе од не прав де 
и на ме ра вла сти и јав них ин сти ту ци ја, при ват них или дру гих ин-
те ре сних гру па. Без по сто ја ња сло бод них ме ди ја, не ма ни лич них 
ни по ли тич ких сло бо да, ме ди ји су спре че ни да ко ри сте сло бо ду 
ре чи у су о ча ва њу са они ма ко ји на сто је да их пот чи не, са љу ди ма 
на вла сти. У та квим усло ви ма бе сми сле но је го во ри ти о по сто ја-
њу „не ка кве“ де мо кра ти је. Де мо кра ти за ци ју, као про цес осло ба-
ђа ња дру штве них од но са од сте га по рет ка, про цес ко ји омо гу ћа ва 
сло бод ну утак ми цу ин те ре са, њи хо вих ак те ра и по ли тич ких при-
ти са ка, мо гу ће је про јек то ва ти и на ме ди је. Ми ро љуб Ра дој ко вић 
31)  Јо ван Ком шић, “Де мо кра ти ја и јав ност“, Ана ли Еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци, 3, 

бр. 10, 2003, стр. 12.

32)  Ibid, стр. 58.
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у свом члан ку „Де мо кра ти за ци ја ма сов них ме ди ја и кул тур ни им-
пе ри ја ли зам“ ука зу је да је „циљ де мо кра ти за ци је ме ди ја у ци ви-
ли зо ва ном све ту... сма ње ње раз ли ке у ути ца ју дру штве них гру па, 
сло је ва и кла са на ма сов не ме ди је. Сма тра се да њи хо ва де мо кра-
ти за ци ја тра жи: плу ра ли стич ко по се до ва ње ме ди ја и ни ве ли са ње 
мо гућ но сти ин тер вен ци ја „ви ших“ и „ни жих“ дру штве них ен ти те-
та на њи хов рад; и да се по ве ћа ва број ко му ни ка ци о них цен та ра“.33)

Про у ча ва ње про це са ко му ни ка ци је, као ва жног сег мен та 
дру штве ног жи во та и бит не од ред ни це дру штве них од но са, за у зи-
ма зна чај но ме сто у дру штве ним на у ка ма.34) У сво јој књи зи „Ме ди-
ји и де мо кра ти ја“ Џон Кин об ја шња ва мо дер ну ко му ни ка ци ју као 
„сло же не то ко ве ми шље ња кроз мре же јав них сфе ра“ уз на гла сак 
да ме ди ји „мо ра ју има ти за циљ да опу но мо ће плу ра ли тет гра ђа на, 
ко ји ма не го спо да ре ни не де мо крат ске др жа ве, ни не де мо крат ске 
тр жи шне си ле“.

Чи ње ни ца да је је дан од основ них те о риј ских ци ље ва у PR-у 
до сти за ње оног ни воа у ко ме ће сли ка у јав но сти би ти јед на ка не-
чи јем иден ти те ту, не иде у при лог ап со лут ној исти ни, с об зи ром да 
ко ри сник PR услу ге нај че шће не зах те ва објек ти ван, не го по зи ти-
ван имиџ као крај њи ре зул тат.35)

2.3.Јавномњењеиодносисјавношћу

Од но си с јав но шћу су као што је већ ре че но, по себ на вр-
ста ак тив но сти ко ји се пред у зи ма ју ра ди пла ни ра ног и сми шље ног 
ко му ни ци ра ња, ус по ста вља ња и одр жа ва ња од но са са око ли ном, 
са ци љем да се ство ри про стор за по зи ти ван пу бли ци тет ор га ни-
за ци је, као и исту па ња про тив гла си на и при ча ко је се по вре ме но 
ја вља ју. Ме ди ји пред ста вља ју ка нал ко му ни ци ра ња из ме ђу ор га ни-
за ци је и ње них циљ них гру па. При ли ком ан га жо ва ња струч ња ка за 
од но се с јав но шћу, зах те ва се од њих да им обез бе де јав ну па жњу, 
од но сно пу бли ци тет. Пу бли ци тет је ква ли тет ко ји не што или не ко-
га чи ни ви дљи вим, дру штве но за па же ним и ва жним, пред ме том о 
ко ме се ми сли или го во ри.36)

33)  Ми ро љуб Ра дој ко вић, “Де мо кра ти за ци ја ма сов них ме ди ја и кул тур ни им пе ри ја ли зам“, 
По ља, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, но вем бар 1989, стр. 463.

34)  Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и кор по ра тив не етич ке ко му ни ка ци је, 
Бе о град, 2008, стр. 80.

35)  Нав. пре ма, др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе о-
град, 2009, стр.

36)  Нав. пре ма: Ма кла ун Мар шал: По зна ва ње оп шти ла чо ве ко вих про ду же та ка, Бе о град, 
1971, стр. 163.
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За ступ ни ци аген ци ја на сто је да упра во пре ко не ког ме ди ја, 
ко ји ужи ва од ре ђе ни пу бли ци тет и по ве ре ње јав но сти, при до би ју 
нај ве ћи део јав не па жње у ко рист кли је на та ко ји су их ан га жо ва-
ли. Од но си с ме ди ји ма су део од но са с јав но шћу чи ји пред мет је 
пра ће ње и ана ли за ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас 
ва жне љу де и јав но мње ње уоп ште. Они се ба ве кре и ра њем, пла ни-
ра њем, ре а ли зо ва њем и вред но ва њем ра зних ак тив но сти ко ји ма се 
оба ве шта ва и убе ђу је јав ност, пре го ва ра са но ви на ри ма, при пре ма 
и ве жба за де ло ва ње у кри зним си ту а ци ја ма. Осим што кре и ра ју 
јав но ми шље ње, ме ди ји пре но се ин фор ма ци је од по слов них парт-
не ра, по тро ша ча, би ра ча. Је дан од зна чај них за да та ка од но са с ме-
ди ји ма, у од но су на окру же ње, је да ство ри и омо гу ћи што бо љу 
са рад њу и по ве за ност из ме ђу ор га ни за ци ја и ма сме ди ја.

Од но си с ме ди ји ма не на ста ју са ми од се бе и ре а ли зу ју се 
спон та но. У ма њим ор га ни за ци ја ма, у ко ји ма још увек не ма по-
је ди на ца или ти мо ва спе ци ја ли зо ва них за од но се с јав но шћу, то 
нај че шће ра де са ми ру ко во ди о ци. Ка ко ор га ни за ци ја ра сте она по-
ста је све ин те ре сант ни ја за јав ност, а упо ре до с тим и но ви нар ске 
по тре бе и зах те ви по ста ју пре ве ли ки да би на њих мо гло са мо уз-
гред но да се од го во ри. Фир ме и ин сти ту ци је и по ли тич ки су бјек ти 
бри гу о од но си ма с ме ди ји ма у по чет ку по ве ра ва ју по је дин ци ма, 
да би ка сни је фор ми ра ли по себ на оде ље ња или слу жбе. То је ве-
о ма уоч љи во у др жав ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни ма, а по себ но у 
по ли тич ким стран ка ма, на при мер, ако се упо ре ди по ли тич ки жи-
вот у до ба уво ђе ња ви ше стра нач ја 90-тих про шлог ве ка и да нас 
по го то ву по сле 2000. го ди не. У тим слу жба ма по сте пе но до ла зи 
до спе ци ја ли за ци је и про фе си о на ли за ци је. Та ко од но си с ме ди ји ма 
мно ги ма по ста ју основ но за ни ма ње. Уну тар са мих од но са с ме ди-
ји ма до ла зи до да ље спе ци ја ли за ци је. Не ки од тих спе ци ја ли ста, 
као што су пред став ни ци за ме ди је ис ту ре ни су у пр ви план. Дру ги 
оста ју у по за ди ни као са вет ни ци, ана ли ти ча ри, стра те зи, пла не ри, 
тре не ри, оце њи ва чи, тек сто пи сци и слич но. 

По јам јав ног мње ња, ја вља се у 18. ве ку, а од но си се на ре-
зо но ва ње пу бли ке спо соб не да су ди. У ства ри јав но мње ње мо гло 
би да се фор му ли ше и као не фор мал ни сплет ми шље ња. Ема ну ел 
Кант је, ба ве ћи се фи ло зо фи јом јав ног мње ња, ис та као да јав на 
упо тре ба ума тре ба да бу де увек сло бод на, „јер са мо као та ква мо-
же уне ти про све ће ност ме ђу љу де“. Ти ме је на го ве ште на и но ва 
ета па у об ли ко ва њу ути ца ја мас-ме ди ја на дру штве ну за јед ни цу, а 
то је про све ћи ва ње, на ме та ње од ре ђе них иде ја, па и отво ре на про-
па ган да.
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Ве о ма кри ти чан пре ма јав ном мње њу био је Хе гел, сма тра ју-
ћи да оно на ста је, као плод људ ског здра во ра зум ског од но са пре ма 
све ту, и да упра во због то га пред ста вља из бор број них пред ра су да. 
Јав ност као по сред ник из ме ђу дру штва и др жа ве, омо гу ћа ва обра-
зо ва ње пу бли ке ко ја по ста је но си лац јав ног мње ња. Јав но мње ње 
је но си лац пу бли ци те та, ко ји обез бе ђу је де мо крат ску кон тро лу др-
жав не де лат но сти. Нај ва жни ји услов за функ ци о ни са ње де мо крат-
ског јав ног мње ња је сло бод на цир ку ла ци ја ин фор ма ци ја, а то је 
мо гу ће је ди но та мо где сред ства ин фор ми са ња ни су пред мет др-
жав ног мо но по ла, а та мо где је су, чи ни лац јав ног мње ња ја вља се 
у об ли ку цен зу ре. Цен зу ра оне мо гу ћу је кри тич ку функ ци ју јав но-
сти. Раз вит ком мо дер не тех но ло ги је и мо дер них сред ста ва ин фор-
ми са ња, чи та ње но ви на и слич но, прет по ста вља па сив но из ла га ње 
чо ве ка ту ђем гла су, па та ко јав но мње ње до би ја зна че ње ви ше па-
сив ног. Да кле, сред ства јав ног ин фор ми са ња, од но сно сви ме ди ји, 
без об зи ра да ли под кон тро лом др жа ве или са мо стал но, пред ста-
вља ју моћ но оруж је у ру ка ма њи хо вих вла сни ка и, уз пла си ра ње 
ин фор ма ци ја, ма ње или ви ше отво ре но бо ре се за на кло ност јав-
ног мње ња ко је, у ства ри, исто вре ме но и об ли ку ју. Нај де ло твор-
ни ји мо де ли ма ни пу ла ци је јав ним мње њем је сте про па ган да, ко ја 
са др жи по ли тич ки ин те рес, и ре кла ма, ко ја се ви ше од но си на по-
тро шач ко дру штво. Јав но мње ње је, а по себ но од сре ди не про шлог 
ве ка, вр ло че сто и пред мет ис тра жи ва ња на уч них ди сци пли на као 
што су пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, по ли ти ко ло ги ја, ста ти сти ка. Ре-
зул та ти тих ис тра жи ва ња, а по себ но кад је реч о ан ке та ма, ко ри-
сте се ка сни је за из ра ду стра те шких пла но ва де ло ва ња у мно гим 
обла сти ма дру штве ног жи во та и ра да, на рав но на осно ву утвр ђе-
ног ми шље ња при пад ни ка ан ке ти ра не гру пе. Јав ност као по ли тич-
ки су бјек ти, од но сно, оства ри ва ње по ли тич ке функ ци је јав но сти 
омо гу ће но је ње ном спе ци фич ном со ци јал ном по зи ци јом, јер „као 
део по ли тич ког си сте ма, јав ност уче ству је у про це су од лу чи ва ња, 
ње на кри ти ка, угра ђе на је у ме ха ни зам функ ци о ни са ња вла сти, а 
из ван је по ља ње ног вре ме на и не по сред ног ути ца ја“. За то је у ак-
ту ел ним про це си ма ње на ад ми ни стра ци ја у Ср би ји, 2009. го ди не 
био за не мар љив ути цај, јав но сти и јав ног мње ња ко је се кре и ра ло 
од стра не др жав не упра ве, вла сти, од но сно Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је.37) 
37) Ми ле на Пе шић, “Јав ност, мо гућ но сти и огра ни че ња“, По ли ти ка ре ви ја, бр. 1/2007, стр. 

159.
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3.АКТИВНОСТИОДНОСАС
ЈАВНОШЋУУЈАВНОЈУПРАВИ

Ва жан за да так слу жбе од но са с јав но шћу у др жав ној упра-
ви је да омо гу ћи и ство ри што бо љу са рад њу и по ве за ност из ме ђу 
сво је ор га ни за ци је и мас-ме ди ја. Слу жба од но са с јав но шћу има 
ве ли ку од го вор ност да сред ста ва јав ног ин фор ми са ња бу ду кон-
ти ну и ра но и пра во вре ме но оба ве ште на о свим ва жним до га ђа ји-
ма и по слов ним по ду хва ти ма. Слу жба од но са с јав но шћу ре дов но 
пра ти сву струч ну и оста лу штам пу, из два ја за ни мљи ве члан ке и 
тек сто ве и о то ме ин фор ми ше струч ни ко ле ги јум, од но сно ру ко-
вод ство. Ме на џер слу жбе ре а ли зу је ре до ван про ток ин фор ма ци ја и 
ре дов но ин фор ми ше за по сле не о бит ним ак тив но сти ма ор га ни за-
ци је. Ва жан за да так слу жбе од но са с јав но шћу је и во ђе ње бри ге о 
„ва жним го сти ма“. Слу жба од но са с јав но шћу по себ но са ра ђу је са 
пред став ни ци ма штам пе ко ји по се ћу ју ин сти ту ци ју, ор га ни за ци ју, 
да ју пи сме не и усме не ин фор ма ци је о ор га ни за ци ји и ус по ста вља-
ју кон так те са пред став ни ци ма штам пе и дру гим осо ба ма из ор га-
ни за ци је. 

1) Ор га ни за ци ја спе ци јал них до га ђа ја
Спе ци јал ни до га ђа ји се пла ни ра ју ра ди по бољ ша ња ими-

џа ор га ни за ци је. За је дан спе ци ја лан до га ђај тре ба обез бе ди ти и 
при су ство ме ди ја. За успе шно ор га ни зо ва ње спе ци јал них до га ђа-
ја тре ба узе ти у об зир чи тав низ раз ли чи тих по је ди но сти, као на 
при мер: а) спи сак зва ни ца - ме ђу њи ма су ис так ну те лич но сти из 
кул ту ре, спор та, умет но сти, по ли ти ке, на у ке; б) ди зај ни ра ње по-
зив ни ца – раз ли чи то се ди зај ни ра ју по зив ни це за за ба ве, спорт ске 
ма ни фе ста ци је, кон цер те и дру ге, пре све га - по ли тич ке до га ђа је. 
Јед на по зив ни ца би тре ба ло да са др жи: свр ху до га ђа ја; ме сто одр-
жа ва ња; вре ме одр жа ва ња; по вод; вр ста по слу же ња; кон такт те ле-
фо не и кон такт осо бе; в) ло ка ци ју – ме сто одр жа ва ња спе ци јал ног 
до га ђа ја. При ли ком из бо ра ме ста одр жа ва ња тре ба узе ти у об зир 
по год ност за ко му ни ка ци ју, при сту пач ност за ме ди је и слич не ак-
тив но сти; г) озна че ност – ме сто до га ђа ја тре ба да је озна че но, на-
зив до га ђа ја ис так нут на вид но ме сто; д) бе џе ви са име ни ма – свим 
при сут ним чла но ви ма тре ба обез бе ди ти бе џе ве са име ни ма и на зи-
вом ор га ни за ци је чи ји су пред став ни ци.

2) Кон фе рен ци ја за штам пу
Кон фе рен ци ја за штам пу ор га ни зу је се са на ме ром да се у 

од ре ђе но вре ме и на од ре ђе ном ме сту оку пе ме ди ји, чи ме се омо-
гу ћу је но ви на ри ма да чу ју из ја ве зна чај них и ком пе тент них лич-
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но сти, као и да им по ста вља ју пи та ња. Кон фе рен ци ја за штам пу 
је јед на од нај о тво ре ни јих ме то да за ства ра ње пу бли ци те та, као и 
кре и ра ње јав ног мње ња о др жав ној упра ви, од но сно ад ми ни стра-
ци ји. Нај бит ни ји део кон фе рен ци је за штам пу је из ја ва ко ја се да је. 
За кон фе рен ци ју за штам пу бит но је при пре ми ти „под сет ник“ кон-
фе рен ци је за штам пу ко ји би тре ба ло да са др жи сле де ће: а) спи сак 
зва ни ца; б) вре ме и да тум одр жа ва ња; в) по зив ни це; г) тех нич ка 
упут ства еки па ма из раз ли чи тих ме ди ја; д) ме диј ске бро шу ре; ђ) 
мо гу ћа пи та ња и од го во ре и е) кок тел. Тре ба на пра ви ти ли сту но-
ви на ра ко ји ће би ти по зва ни, као и утвр ди ти вре ме кон фе рен ци је 
за штам пу. У за ви сно сти од то га да ли се при ча са кон фе рен ци је 
же ли об ја ви ти у не ким ин фор ма тив ним еми си ја ма ко је су обич но 
у по по днев ним са ти ма, кон фе рен ци ју би тре ба ло одр жа ти ују тру, а 
ако се же ли об ја ви ти у не дељ ним или ме сеч ним ма га зи ни ма, та да 
је при клад но кон фе рен ци ју за штам пу одр жа ти у по по днев ним или 
ве чер њим са ти ма.

3) Сим по зи ју ми
Сип мо зи ју ми су се ри је са ста на ка ко ји тра ју два или ви ше да-

на. Свр ха сим по зи ју ма је су срет љу ди са истим ин те ре си ма, раз ме-
њи ва ње ин фор ма ци ја, ди ску си је о слич ним про бле ми ма, дру же ња. 
Сим по зи ју ме обич но ор га ни зу ју раз не ин сти ту ци је, удру же ња, на-
уч не уста но ве. Сва ки сим по зи јум мо ра има ти свр ху. Нео п ход но је 
има ти го вор ни ке ко ји ће ин фор ми са ти и ак ти ви ра ти слу ша о це, као 
и осо бље ко је ће пред ста вља ти го вор ни ке и усме ра ва ти ди ску си ју.

4) Спон зор ства
Спон зор ство је реч ла тин ског по ре кла ко ја има сле де ћа зна-

че ња: за штит ник, фи нан си јер, по кро ви тељ. Спон зор ство се у по-
след ње вре ме по ја вљу је као че ста ак тив ност од но са с јав но шћу. 
Код спон зор ства по сто је спон зор и про да вац услу га ко ји за сни ва ју 
ку по про дај ни уго вор о спон зор ству и у ње му се пре ци зно де фи ни-
шу пра ва спон зо ра (пла си ра ње сво јих по ру ка у јав ност) као и це на, 
а са дру ге стра не је ко ри сник спон зор ства – про да вац услу га ко ји 
до би ја од ре ђе ну су му нов ца или не ка дру га пра ва. Нај че шћи об ли-
ци спон зор ства су раз не спорт ске ак тив но сти, кул тур на зби ва ња, 
из да вач ке де лат но сти и слич но.

5) Ло би ра ње
Ло би ра ње пред ста вља ан га жо ва ње спе ци ја ли зо ва них љу ди 

ко ји су за ду же ни за из град њу по зи тив них по слов них од но са из-
ме ђу ор га ни за ци ја. Ло би ра њем се на сто ји ути ца ти на до но ше ње 
за ко на, на по ли тич ко од лу чи ва ње, пре го ва ра ња на под руч ју суб-
вен ци ја. Глав ни за да так ло би ра ња је иза зва ти про ме ну, а ло би сте 
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да при до би је до но си о це од лу ка у ко рист сво је ор га ни за ци је. Да би 
ус пео у то ме ло би ста мо ра ис по што ва ти пет на че ла: 

1. нео п ход но је го во ри ти исти ну; 
2. ни ка да не тре ба обе ћа ва ти ви ше не го што је мо гу ће учи-

ни ти; 
3. по треб но је зна ти „слу ша ти“ да би се тач но раз у ме ло 

оно што се „чу је“; 
4. осо бље ко је ра ди са за ко но дав цем је ту да са њи ма са ра-

ђу је; 
5. не при ре ђи ва ти из не на ђе ња.

6) Пла ни ра ње ор га ни зо ва ње од но са с јав но шћу
Пла ни ра ње од но са с јав но шћу об у хва та при ку пља ње и ко ри-

шће ње нео п ход них ин фор ма ци ја за фор ми ра ње ци ље ва и стра те-
ги ја од но са с јав но шћу. План од но са с јав но шћу, као што смо већ 
на гла си ли ка да је реч о ак тив но сти ма др жав не упра ве, тре ба да се 
ба зи ра на ре зул та ти ма ис тра жи ва ња. По сто је стра те гиј ски – ду го-
роч ни пла но ви ко ји са др же ду го роч не ци ље ве за из град њу ими џа 
и так тич ки – крат ко роч ни пла но ви ко ји се од но се на крат ко роч-
не ци ље ве и на пре ва зи ла же ње про бле ма у си ту а ци ја ма ка да је то 
хит но. У усло ви ма про мен љи вог и не ста бил ног окру же ња ве о ма је 
бит но има ти кон цепт кон ти гент ног пла ни ра ња (ви ше ва ри јант ног, 
услов ног). Кон цепт овог пла ни ра ња се ба зи ра на прет по став ци да 
оно што ме на џе ри од но са с јав но шћу ра де у ве ли кој ме ри за ви си 
од ни за окол но сти и си ту а ци ја у окру же њу, па је за то нео п ход но 
има ти не ку ре зер вну мо гућ ност.

7) Утвр ђи ва ње ци ље ва и стра те ги ја
При пла ни ра њу ци ље ва и стра те ги ја од но са с јав но шћу тре-

ба по ћи од ви зи је и ми си је ор га ни за ци је. Основ ни циљ сва ке слу-
жбе од но са с јав но шћу је кре и ра ње од но са ме ђу соб ног раз у ме ва ња 
и по ве ре ња са циљ ним гру па ма, по себ но у по ли тич ком жи во ту, у 
вре ме из бо ра и по ли тич ких кри за.

Нај че шће де фи ни са ни ци ље ви од но са с јав но шћу су: за до би-
ти по ве ре ње, као и по ве ре ње ме ди ја; обез бе ди ти ква ли тет и обим 
ме диј ског из ве шта ва ња као и по ве ћа ти про це нат упо зна то сти циљ-
них гру па са ак тив но сти ма ор га ни за ци је“.38)

Очи глед но је да су од но си с јав но шћу ва жан сег мент ра да 
др жав не упра ве. По ка за ло се да су нео п ход ни у ре фор ми јав них 
упра ва, упра во у  кре и ра њу по зи тив не сли ке о ци ље ви ма и до ме ти-
ма за по че те ре фор ме јав ног сек то ра Ср би је.

38)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-
о град, 2009, стр. 177.
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DraganSubotic

PUBLICRELATIONS
OFTHESTATEADMINISTRATION

Summary
Pu blic re la ti ons of the sta te (pu blic) ad mi ni stra tion are main to-

pic of re se arch in this text. Aut hor of the text de fi ned the o re ti cal no tion 
of pu blic re la ti ons, su bjects, re la ti ons, tar get gro ups, in sti tu tion and ot-
her me dia su bjects that ma ke a com ple te system wit hin the fol lo wing 
re la tion:  sta te ad mi ni stra tion – pu blic opi nion – so ci ety in tran si tion. In 
this text spe cial at ten tion is de di ca ted to analysis of the mass-me dia as 
a part of the con su mer so ci ety, gi ven the fact that they sha pe the ir own 
spe ci fic ru les re gar ding tran si ti o nal so ci ety and its in sti tu ti ons. Thro ugh 
a pre sen ta tion of va ri o us ac ti vi ti es of the pu blic re la ti ons, such as or ga-
ni za tion of spe cial events, plan ning, or ga ni za tion of the plan ning and 
con trol, and, in par ti cu lar, lobbying, the aut hor pre sen ted a mo del of PR 
ac ti vi ti es in both pro fit and non-pro fit in sti tu ti ons. In li ne with this, the 
aut hor al so de fi ned an en tre pre ne ur ship con cept re la ted to im ple men-
ta tion of a re form of the non-fun cti o nal, non-ef fi ci ent and pon de ro us 
(big) pu blic sec tor and re duc tion of the pu blic spen ding, as well as bu il-
ding of a de moc ra tic and ef fi ci ent system of so cial ma na ge ment in Ser-
bia; the re form of the cur rent mo del and con cept of a new pu blic ma na-
ge ment that im pli es good go ver ning and ma na ge ment of pu blic go ods. 
Key Words: po li tics, pu blic re la ti ons, pu blic ad mi ni stra tion… 
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Abstract
In this text aut hor ma de and suc cessfully ela bo ra ted a ba sic 

hypot he sis that pu blic re la ti ons are very im por tant in at tempt to em ploy 
a who le ca pa city of a sta te ad mi ni stra tion to hig hest le vel and to ma ke a 
re form aimed at ma king mo re ef fi ci ent ad mi ni stra tion in Ser bia and its 
sur ro un ding. The aut hor’s star ting po int is that ac ti vi ti es of the pu blic 
re la ti ons in the sta te ad mi ni stra tion are con ti nu o us, two-way di rec ted, 
stra te gi cally lead thro ugh com mu ni ca tion bet we en so cial pu blic (sta-
te) ad mi ni stra tion and tar ge ted audi en ce with ob jec ti ve of suc cessful 
im ple men ta tion of de sig ned tasks and go als. The aut hor un der li ned an 
en tre pre ne ur ship mo del, or a pro fit mo del of the sta te ad mi ni stra tion as 
the one aimed at the re form of cur rent system.
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ЈЕДАН МОГУЋИ ПРИСТУП   
У ИЗУЧАВАЊУ ГЛОБАЛНОГ 

МЕЂУНАРОДНОГ БИЋА  
СЈЕДИЊЕНИХ  АМЕРИЧКИХ  ДРЖАВА1)

Сажетак
Ра то ви ко је су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве во ди ле у по-

след њој де це ни ји 20. ве ка и ко је во де у пр вој де це ни ји 21. ве ка да ју 
за пра во тврд њи да је гло бал на ме ђу на род на, тј. спољ на, по ли ти ка 
САД  кон ти ну ум ра то ва, вој них ин ва зи ја, агре си ја, ин тер вен ци ја, 
оку па ци ја, иза зи ва них и под сти ца них гра ђан ских ра то ва, др жав-
них уда ра и тај них, суб вер зив них и те ро ри стич ких опе ра ци ја ши-
ром све та и, но ви јег да ту ма, на под руч ју не ка да шње Ју го сла ви је и 
у „Евро а зиј ском Бал ка ну“. Ово са зна ње де це ни ја ма је „скри ва но“ 
ма гли ном „хлад ног ра та“, су ко ба Ис ток-За пад, по сто ја ња цр ве не 
„им пе ри је зла“ као и апо ка лип тич ком сен ком ну кле ар ног суд њег 
да на и ну кле ар ног ле де ног до ба. Це ло куп на аме рич ка спољ на по-
ли ти ка од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та и из ра ста ња САД у гло-
бал ну су пер си лу, мо же се по сма тра ти и као сво је вр сни про ду же так 
тог ра та, као стал на ми ли та ри стич ка аку му ла ци ја и над град ња да 
би се оста ло на вр ху и да се тај врх не би ни са ким де лио. Про из-
вод ња кри за и ра то ва – на чин су оп стан ка и функ ци о ни са ња гло-
бал ног ме ђу на род ног би ћа САД као су пер си ле и њи хо вог ли дер-
ског ста ту са и уло ге. Оно што се на зи ва спољ ном по ли ти ком САД 
у 20. ве ку и на по чет ку 21. ве ка мо гло би се од ре ди ти и као – рат на, 
ви со ко ми ли тант на по ли ти ка.

Аме рич ка спољ на по ли ти ка пре о бра ти ла се у сво ју су прот-
ност, или, бо ље ре че но, у сво ју пра ву при ро ду – она је на ста вак 
1) Рад је на стао у окви ру  про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је фи нан си ра ног од 

стра не Ми ни стар ства за на у ку Ср би је.
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ра та дру гим (до пун ским, ино ви ра ним) сред стви ма. За Сје ди ње не 
Др жа ве рат је – по ли ти ка. Он је био и би ће пре сва ке по ли ти ке. На-
ме та ње и оства ри ва ње сво јих др жав них ин те ре са у ме ђу на род ним 
од но си ма вој ним, рат ним на си љем, тј. др жав ним, вој ним те ро ри-
змом, укљу чу ју ћи и ну кле ар ни, пре ма дру гим др жа ва ма и на ро-
ди ма, сме њу је по ли ти ку и ди пло ма ти ју као пре ва зи ђе не ве шти не, 
де лат но сти и тех но ло ги је и ус по ста вља се – као са ма по ли ти ка. За 
аме рич ке пост мо дер не, пост ли бе рал не, вој но ви со ко тех но ло шке и, 
мо жда, по стор ве ли јан ске, иде о ло ге и стра те ге свет ских по сло ва, 
по ли ти ка и ди пло ма ти ја су - са мо кра ће или ду же па у зе у кон ти ну-
у му др жав ног на си ља, дик та та и ге о по ли тич ке и ма те ри јал не по-
хле пе. 
Кључ не ре чи: рат нич ка гло бал на ме ђу на род на по ли ти ка САД, ра то ва ња и 

ин тер вен ци о ни зам САД, аме рич ки уни по ла ри зам, НА ТО, 
др жав ни (ну кле ар ни) те ро ри зам САД, де мо крат ски ми ли-
та ри зам САД, ге о по ли тич ка моћ и ин те ре си САД,, Евро а-
зиј ски Бал кан, др жа ве-лу пе жи, Ср би ја. 

УВОД

Та ко зва ни тран зи ци о ни (пост ју го сло вен ски, пост со ци ја ли-
стич ки, по страт ни, пост би по ла ри стич ки, „евро по у ни о ни стич ки“, 
де мо крат ски, „фе у да ли стич ки“, екс пе ри мен тал ни и пе ри фе риј ско-
за ви сни, ком пра дор ски)  ка пи та ли зам др жа ве Ср би је на кра ју пр-
ве де це ни је 21. ве ка, ме ђу мно гим чуд ним и те шко об ја шњи вим и 
исто вре ме но ду бо ко кон тра дик тор ним еко ном ским, дру штве ним, 
по ли тич ким, идеј ним, вред но сним по ја ва ма и де ша ва њи ма, про-
ме на ма и за о кре ти ма, до нео је и је дан ко ји се ти че уло ге и ми си је 
дру штве них на у ка и ис тра жи ва ња у зе мљи.

У оп штем ста њу ко је ка рак те ри шу:  де ва ста ци ја и про па да-
ње при вре де др жа ве кроз ре тро, де ка дент ни си сте мат ски про цес 
де ин ду стри ја ли за ци је и де а гра ри за ци је зе мље; по ни ште ње ње-
не со ци јал но-про из вод не жи ве суп стан це – рад нич ке кла се, ко је 
те че упо ре до са ра за ра њем со ци јал не др жа ве; „кру ни са ње“ рат-
но про фи тер ске и мир но доп ске тран зи ци о но про фи тер ске би знис-
стра нач ко крат ске кла се бо га та ша и „су вла сни ка“ др жа ве и ус по-
ста вља њем ду бо ког ја за из ме ђу ње и „остат ка“ дру штва као не чег 
при род ног, по жељ ног и нор мал ног;  и, след стве но, ра за ра ње по сту-
ла та и нор ми вред но сног и мо рал ног си сте ма и мен та ли те та дру-
штва и са мог фи зи о ло шког и мен тал ног здра вља на ци је  -  на уч но-
и стра жи вач ка  за јед ни ца дру штве них, еко ном ских и по ли тич ких 
на у ка у Ср би ји за у зе ла је став „ма лог Бу де“. Кроз спу ште не кап ке, 
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нир ва ни стич ким ми ром „по сма тра“ она ве ли ки и не ми ро љу би ви 
со ци јал ни екс пе ри мент ко ји се про те клих де сет го ди на од и гра ва 
пред ње ним очи ма али у ко ме она, ни као „по сма трач-ис тра жи вач 
са уче ство ва њем“, из гле да не уче ству је, не про из вев ши ни јед но 
ка пи тал но на уч но и стра жи вач ко, ауто ри та тив но и це ло ви то об ја-
шње ње на ше  све ко ли ке ствар но сти. 

О ду го роч ним на уч ним, ис тра жи вач ким про јек ци ја ма, пред-
ви ђа њи ма а ка мо ли ви зи ја ма, о то ме у ком прав цу ( осим вул гар не 
идо ла три је, фе ти ши зма Европ ске уни је и спа со но сне ве ре у ње ну 
уло гу), на ко је на чи не, ко јим пу те ви ма би срп ско дру штво и срп ски 
ка пи та ли зам 21. ве ка тре ба ло да се раз ви ја ју, тј. ка кав ка пи та ли зам 
се же ли – не ма ни го во ра. О то ме, уоста лом, ко ли ко се ви ди на по-
ли тич кој по зор ни ци и ко ли ко је по зна то, не ма  го во ра ни у стра нач-
ко крат ским цен три ма мо ћи ни ти у њи хо вим др жав но-из вр шним и 
не вла ди ним струк ту ра ма и кру го ви ма. Као да је ова њи хо ва, од да-
нас–до су тра, „бу ди стич ка“ не за ин те ре со ва ност за су штин ске по-
ја ве и про це се у дру штве ној зби љи, и за бу дућ ност дру штва, об ли-
ла и са му на уч но и стра жи вач ку за јед ни цу и за тво рив ши јој кап ке.

Слич ни, евро у ни о ни змом под стак нут и де тер ми ни сан, ис-
тра жи вач ки „нир ва ни зам-оп ти ми зам“, не кри тич ка опу ште ност и 
крат ко ви дост, па и за сле пље ност, по сто је и уко ре њу ју се у Ср би ји 
све ви ше по след њу де це ни ју и у на уч но и стра жи вач ком ту ма че њу, 
об ја шње њу и ана ли зи ме ђу на род них од но са – по себ но гло бал не 
уло ге, ин те ре са и ци ље ва САД и НА ТО-а (као вој но-по ли тич ког, 
удар ног евро а тлант ско-тран се вро а зиј ског сер ви са  САД  и Европ-
ске уни је, за са да на Сред њем Ис то ку и у Цен трал ној Ази ји, или ти 
у „Евро а зиј ском Бал ка ну“).  Тре ба кон ста то ва ти да ова по ја ва – по-
му ће ње и оту пље ње на уч но и стра жи вач ке пер цеп ци је, за тва ра ње 
очи ју пред не ким чи ње ни ца ма и исти на ма, окре та ње гла ве од њих 
и чак њи хо во све сно и план ско (да ли и ди ри го ва но?)  ме ња ње и 
по ни шта ва ње - на ста је упра во у Ср би ји про тив ко је су, на ис те-
ку по след ње де це ни је 20. ве ка, Сје ди ње не Др жа ве и НА ТО во ди ле 
рат, до ду ше со фи сти ци ран и „хи рур шки“ спе ци фи чан,  и пр ви рат 
Аме ри ке и НА ТО-а у Евро пи по сле Дру гог свет ског ра та. Је дан 
од ње го вих ди рект них и нај круп ни јих ре зул та та би ло је од у зи ма-
ње Ср би ји зна чај ног де ла ње не те ри то ри је, исто риј ског про сто ра и 
еко ном ских ре сур са и пра вље ња на том про сто ру јед не но ве европ-
ске др жа ви це, нај но ви је по сле окон ча ња Дру гог свет ског ра та и 
дру ге на ме ње не јед ном истом на ро ду. 

Сје ди ње ним Др жа ва ма и НА ТО-у се - по сле са мо јед не де це-
ни је, та ко ђе под ја ким ути ца јем (и фи нан сиј ским, на рав но) вла да-
ју ће стра нач ко крат ске струк ту ре,  као и са мих САД и ЕУ и њи хо вих 
ло би ја, у ета бли ра ним  кру го ви ма на уч но и стра жи вач ке за јед ни це 
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– при сту па евро по фи лиј ски и аме ри ка но фи лиј ски (ни је ли ту, мо-
жда, реч и о ре флек су по ли тич ко-пси хо ло шког фе но ме на „иден ти-
фи ка ци је са не при ја те љем, оку па то ром, те ро ри стом“?) као да се 
у гло бал ним европ ским, бал кан ским и евро а зиј ским вој но бе збед-
но сним и ге о по ли тич ким ме ђу на род ним од но си ма ни су од и гра ле, 
и као да се не од и гра ва ју, круп не ства ри (ра то ви и при ме на вој не 
си ле и ин тер вен ци о ни зма): 1991, 1995, 1999, 2001, 2003. го ди не, 
и до да нас. И у ко ји ма је на сце ни увек са мо је дан до ми нант ни 
вој ни и по ли тич ки ак тер – Сје ди ње не Др жа ве. Са ме, без евро а ме-
рич ког НА ТО-а, или, пак, са њим, као сво јом не за мен љи вом, ви ше 
дра го це ном са ве знич ком иде о ло шком, по ли тич ко-оправ да ва ју ћом, 
ле ги ти ми зи ра ју ћом по др шком, не го пре ко по треб ном вој но-тех но-
ло шком. 

У овом ра ду из не ће се са мо не ка од ре ле вант них са зна ња, 
не ке исти не, па и чи ње ни це,  о уло зи, ка рак те ру, ин те ре си ма и ци-
ље ви ма САД, као и НА ТО-а, у свет ским и европ ским по сло ви ма 
про и за шле из ра та ко ји су ова два ак те ра во ди ла про тив Ср би је–СР 
Ју го сла ви је 1999. го ди не. Оне су се, убр зо по том, но вим ра то ви-
ма Аме ри ке „про тив свет ског (чи тај, ан ти а ме рич ког) те ро ри зма“ у 
Ав га ни ста ну, од 2001. до да нас, и  про тив Ира ка, од 2003. до да нас, 
са мо ви ше стру ко по твр ди ле и „оја ча ле“, афир ми шу ћи по след ње и, 
исто риј ски гле да но, исто вре ме но дру ге по ре ду, две де це ни је кон-
ти ну и те та аме рич ког ра то ва ња и вој ног ин тер вен ци о ни зма у све ту 
по сле Дру гог свет ског ра та.  (Пр вим две ма де це ни ја ма би се мо гао 
сма тра ти пе ри од од 1950/53. и ра та у  Ко ре ји, до по ра за САД у ра ту 
у Ви јет на му 1974/75.). „От кри ва ње“ и ожи вља ва ње тих са зна ња, 
на рав но, не ће про ме ни ти на бо ље ни свет ни ти САД, али би у да-
на шња до ма ћа ис тра жи ва ња, раз у ме ва ња и об ја шње ња гло бал не 
по ли тич ке, иде о ло шке, ге о по ли тич ке и вој но-без бед но сне уло ге 
Сје ди ње них Др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, по се би це оним 
европ ским, евро а зиј ским и бал кан ским, мо гло уне ти ви ше из о-
штре не ис тра жи вач ке кри тич ке пер цеп ци је и све сти.

1. РАТ НИЧ КА СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА
Ве ћи и ве ли ки ра то ви ко је су САД во ди ле из ван сво је те ри-

то ри је у све ту по след ње две де це ни је, и ко је и да нас во де, (пре-
ма Зол та ну Гро сма ну, Zol tan Gros sman, САД су, од 1890. до 1999. 
го ди не, ан га жу ју ћи сво ју вој ну си лу, ин тер ве ни са ле вој но у све ту 
127 пу та – 58 пу та до Дру гог свет ског ра та и 69 пу та по сле ње га2)),  
по твр ђу ју кон ти ну и тет и до след ност (кон стан ту) у ге не рал ном ка-
2)  Ви де ти: Zol tan Gros sman,  Over a Cen tury of U.S. Mi li tary In ter ven ti ons, ин тер нет из да ње. 

(Гро сма нов спи сак, пре ма ауто ро вим ре чи ма, не укљу чу је гра нич не ми ли та ри стич ке 
слу ча је ве и по ја ве као што су: вој не ве жбе, не бор бе не мо би ли за ци је, стал но ста ци о ни-
ра ње вој них сна га, тај не ак ци је у ко ји ма САД ни су игра ле ко манд ну и кон трол ну уло гу, 
мо би ли за ци је на ци о нал не гар де, де мон стра ци је по мор ске си ле из ван те ри то ри јал них 
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рак те ру аме рич ке ме ђу на род не, свет ске (спољ не) по ли ти ке као 
– рат нич ке по ли ти ке, а Аме ри ку од ре ђу ју као ви со ко ми ли тант ну 
др жа ву и на ци ју ко ја вој ну моћ, рат, на си ље и др жав ни те ро ри зам 
ко ри сти као нај е фи ка сни ји ин стру мент за оства ри ва ње свих сво јих 
нај ва жни јих ме ђу на род них ин те ре са и ци ље ва.

Кроз сво ју ре ла тив но крат ку и „бр зу“ и „ефи ка сну“ исто ри-
ју, САД  су се не пре кид но при пре ма ле за ра то ве и во ди ле их. У 
са мим по че ци ма нај већ ма су то би ли осва јач ки ра то ви за оти ма ње 
и про ши ре ње те ри то ри ја од  до мо ро да ца и од европ ских ко ло ни-
јал них си ла да би од њих на пра ви ле те ри то ри ју за сво ју но ву др-
жа ву, до вољ но ве ли ку – кон ти нен тал ну, од оке а на до оке а на а ти ме 
и без бед ну и „очи шће ну“ од би ло чи јег спо ља шњег при су ства и 
прет ње. Упо ре до са овим пр вим ра то ви ма и осва ја њи ма – „оти ма-
њи ма за не за ви сност“, и на кон њих, Сје ди ње не Др жа ве су, по др-
жа не Мон ро о вом док три ном, кре ну ле и у обез бе ђе ње  спо ља шњег 
по ја са сво је те ри то ри је – вој ним ин ста ли ра њем у „сво јој“ за пад ној 
хе мис фе ри („аме рич ко зад ње дво ри ште“), у не по сред ном и да љем 
су сед ству: Ка ри би, Ха ва ји, Цен трал на Аме ри ка, Фи ли пи ни. Овим 
„без бед но сним“, екс пан зи о ним ра то ва њи ма Аме ри ка је, та ко ђе, 
кр чи ла пут сво јој тр го вин ској и фи нан сиј ској екс пан зи ји и ду го-
роч ном оси гу ра њу си ро вин ских ре сур са за свој при вред ни раст.3) 
Од но сно, кра јем 19. ве ка и у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка рат, вој-
на по ли ти ка и спољ на по ли ти ка САД би ли су у функ ци ји ши ре ња 
аме рич ког тр го вин ског и фи нан сиј ског ка пи та ла и из град ње пр ве 
еко ном ске си ле све та.

Аме рич ко уче шће у Ве ли ком тј. Пр вом свет ском ра ту на 
стра ни са ве зни ка про тив Не мач ке и са са ве зни ци ма у ин тер вен ци-
ји про тив Ру си је, пред ста вља ло је крат ко трај ни вој ни из лет САД у 
Евро пи, тј., њи хо во, по ка за ће се, пр во, пре у ра ње но гло бал но вој-
но-по ли тич ко исту па ње као ве ли ке си ле у свет ским од но си ма у 
кру гу ве ли ких европ ских ко ло ни јал них, им пе ри јал них си ла. По сле 
ње га, САД су се по ву кле у сво ју хе мис фе ру и у изо ла ци о ни зам, но 
са мо у изо ла ци о ни зам пре ма Евро пи и ње ним ге о по ли тич ким пи-
та њи ма а(ли) не и у изо ла ци о ни зам у од но су на сво ју хе мис фе ру и 
на Па ци фик – ге о по ли тич ке обла сти све та ко је су сма тра ле сво јом 
екс клу зив ном ин те ре сним зо ном кон тро ле и до ми на ци је.

во да, упо тре ба ма лих је ди ни ца за осло ба ђа ње та ла ца, вој ни про гра ми обу ке ко ји не 
укљу чу ју не по сред ну бор бу, као и мно ге дру ге вој не ак тив но сти САД.)

3)  Ви де ти: Но ам Чом ски, Го ди на 501 – кон ки ста се на ста вља, Све то ви, Но ви Сад, пр во 
из да ње, 1998. (ори ги нал, 1993), по себ но по гла вља: „Ве ли ко де ло по ко ра ва ња и осва-
ја ња“ и „Тра ге ди ја Ха и ти ја“. Кон сул то ва ти, та ко ђе, мо жда нај бо љу на пи са ну исто ри ју 
САД од про фе со ра Бо стон ског уни вер зи те та Ho ward-a  Zinn-a,  A Pe o ples Hi story of the 
Uni ted Sta tes, Har per and Row, New York, 1980.
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Дру ги вој ни и по ли тич ки ула зак САД у Евро пу ко ји јој је 
омо гу ћио пре ко шест ипо де це ни ја кон ти ну и ра но до ми нант но вој-
но, без бед но сно и по ли тич ко при су ство у За пад ној, а од де ве де се-
тих го ди на, и у Ис точ ној Евро пи и на про сто ру не ка да шње Ју го-
сла ви је, Сје ди ње не Др жа ве су учи ни ле у окви ру Дру гог свет ског 
ра та, 1943. ис кр ца ва њем са се ве ра Афри ке на Си ци ли ју и у ју жну 
Ита ли ју (ис кр ца ва ње у Ан ци ју) и са бри тан ских остр ва у Фран-
цу ску (Нор ман ди ја, „Дан Д“). Ти ме су САД за по че ле да се бе ре-
а ли зу ју као ве ли ку свет ску вој но-по ли тич ку си лу, и ко ли ко су тра 
су пер си лу, са ду го роч ним ге о по ли тич ким и вој но стра те гиј ским 
ам би ци ја ма и ин те ре си ма остан ка у Евро пи. На по чет ку, кроз бор-
бу за уни ште ње на ци стич ке Не мач ке као до ми нант не свет ске си ле,  
кроз су ро во ка жња ва ње не мач ке на ци је и кроз ме ђу са ве знич ку по-
де лу Не мач ке, а убр зо по том кроз „из бор“ СССР-а за но вог не при-
ја те ља и ри ва ла у Евро пи, и у гло бал ним раз ме ра ма.

2. НО ВЕ ПОСТ БИ ПО ЛАР НЕ  
СПОЉ НО ПО ЛИ ТИЧ КЕ „НА ДОК НА ДЕ“

Ско ро чи тав про те кли два де се ти век, а на ро чи то у ње го вој 
дру гој по ло ви ни, од по чет ка Дру гог свет ског ра та, ми ли тант ни ка-
рак тер и су шти на ме ђу на род не по ли ти ке Сје ди ње них Др жа ва де-
це ни ја ма су се пла ни ра но, сми шље но и ве што при кри ва ли и ма ски-
ра ли, а доц ни је и оправ да ва ли, кон тра пунк ти ма европ ског „цр ног“ 
и „цр ве ног“ то та ли та ри зма. По ли ти ка САД пре ма све ту се, та ко ђе, 
спро во ди ла под гла му ро зном за штит ном ку по лом па жљи во не го-
ва ног вр лог, иде ал ног и обе ћа ног но вог све та људ ских сло бо да и 
де мо крат ских  пра ва, све та сло бо де пред у зет ни штва, тр жи шта, 
при ват не ини ци ја ти ве и не при ко сно ве не при ват не сво ји не и кул та 
јед на ких шан си за све у осва ја њу лич не сре ће и ма те ри јал ног бо-
гат ства. Нај но ви јим ра то ви ма при кра ју 20. и на по чет ку 21. ве ка и 
нај но ви јом еко ном ско-фи нан сиј ском кри зом, овај иде ал но тип ски 
про фил Аме ри ке као свет ског ба сти о на и све ти о ни ка де мо кра ти је, 
ого лио се пот пу но. 

У том ве ле о бр ту зна чај ну уло гу од и грао је и не ста нак, де ми-
си о ни ра ње са европ ске и свет ске ге о по ли тич ке сце не, Со вјет ског 
Са ве за као су пер си ле и ње го вог вој но-по ли тич ког са ве за, Вар шав-
ског уго во ра. На и ме, ства ри се мо гу по сма тра ти на тај на чин да је 
не стан ком гло бал не вој не и по ли тич ке прет ње  нај ве ћег про тив-
ни ка-не при ја те ља и нај ве ће дру штве не, по ли тич ке и иде о ло шке 
ал тер на ти ве у ли ку СССР-а, со ци ја ли зма и Вар шав ског пак та иш-
че зла и осно ва и по кри ће за иде ал но тип ску Аме ри ку. Као да је Ре-
га но ва „цр ве на им пе ри ја зла“ де це ни ја ма би ла оно огле да ло у ко ме 
се иде ал но тип ска де мо крат ска Аме ри ка, као „на да и са вест“ и као 
ба сти он и све ти о ник „сло бод ног све та“, огле да ла и у ње му по твр-
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ђи ва ла. Сје ди ње ним Др жа ва ма СССР је, по ка за ло се, био нео п хо-
дан као кон тра пункт но оправ да ње, и по кри ће, за њи хов де мо крат-
ски и  (по твр ди ће се по сле не стан ка СССР-а и рас па да гло бал не 
ме ђу на род не и европ ске би по лар не струк ту ре и по рет ка рав но те же 
мо ћи 1989-1991.)  ого ље ни вој но-рат нич ки  по ход на свет и вла да-
ње њи ме.  

Иш че за ва њем ве ли ког гло бал ног „цр ве ног зла“ и ри ва ла 
из гу бље но је и „цр ве но по кри ће“, али не и пер ма нент на на ме ра 
спољ но по ли тич ко-без бед но сног еста бли шмен та САД да пост би-
по лар ни, ого ље ни де мо крат ски ми ли та ри зам у гло бал ној спољ ној 
по ли ти ци сво је зе мље на док на ди, по кри је не ким дру гим, но вим 
по кри ћи ма-прет ња ма, опа сно сти ма за САД, да ка ко да ле ко ма ње 
спе ци фич не те жи не и убе дљи во сти. Ове но ве пост хлад но ра тов-
ске, уни по лар не и  по сту ни по лар не „на док на де“, за ме не, ком-
пен за ци је, ко је на ста ју у аме рич ком спољ но по ли тич ком, вој ном, 
оба ве штај но-без бед но сном еста бли шмен ту и ко је се по ја вљу ју у 
ње го вим док три нар но-стра те гиј ским раз ра да ма а за тим на ве ли ко 
при ме њу ју у пла не тар ној про па ганд но-ма сме диј ској екс пло а та ци-
ји, „ма што ви те су“. Иако, у по ре ђе њу са прет ход ном исто риј ском, 
не а де кват не и не у бе дљи ве, по ка за ле су се до вољ ним за по кре та ње 
ра то ва и вој них ин тер вен ци ја САД у по след ње две де це ни је. Ме ђу 
њи ма, би ће по ме ну те сле де ће: „др жа ве-лу пе жи“, „раз бој нич ке др-
жа ве“ (ro gue, ro gue sta tes, од но сно, др жа ве ни тко ви, ху ље, би тан-
ге, ву ци ба ти не, вра го ла ни4)); „осо ви не зла“, „угро же ност људ ских 
пра ва“, „угро же ност ма њи на“, „оруж је за ма сов но уни ште ње“ (у 
по се ду дру гих), „те ро ри зам“, „гло бал ни те ро ри зам“, „ну кле ар на 
енер ги ја у вој не свр хе“, и сл. Као да се са ме САД ни су већ де це ни-
ја ма де кла ри са ле и по твр ди ле као нај ве ћи свет ски вла сник оруж ја 
за ма сов но ис тре бље ње (као и „фи нан сиј ског оруж ја за ма сов но 
уни ште ње“5)), као нај ве ћи „др жав ни те ро ри ста“, нај моћ ни ја гло-
бал на „те ро ри стич ко-без бед но сна кор по ра ци ја“ и „лу пе шка су пер-
си ла“ 6). 

4) Dr Ru dolf Fi li po vić, En gle sko-hr vat ski ili srp ski rječ nik, Zo ra, Za greb, 1974, str. 846. У срп-
ској штам пи, у ме ди ји ма, пу бли ци сти ци, јав но сти уоп ште, ова ан гло сак сон ска реч-тво-
ре ви на се го ди на ма не ви но, убла же но, снис хо дљи во, за ма гље но и не тач но пре во ди, и 
офи ци јел но усва ја и упо тре бља ва, као – от пад нич ке др жа ве.   

5) Кон сул то ва ти дра го це ну и ка пи тал ну сту ди ју Prof. Dr. Ži vo ji na Ra ko če vi ća, Ge o po li tič ko 
fi nan sij ski la vi rin ti. Pri log kri ti ci an glo sak son ske ge o po li ti ke, „Sa mi zdat“ i copyright: Ži vo jin 
Ra ko če vić,  Be o grad, 2001. (Po seb no vi de ti: pod gla vu  A)  Gla ve IX, “Ta ko zva no ap so lut no 
fi nan sij sko oruž je u slu žbi „he ge mo ni je no ve vr ste““, str. 391-405, i Gla vu XI „Pla ne tar na fi-
nan sij ska kva dra tu ra kru ga: Raz li či ti pro stor ni po lo ža ji „ot kri ća“ ra čun sko-ap strakt nog, sim-
bo lič nog i na lo go dav nog nov ca (fi at  mo ney ), str. 491-553. 

6)  „Од пи та ња до пи та ња САД се у све ве ћој ме ри на ла зе уса мље не са јед ним или два 
парт не ра уз се бе, су прот ста вља ју ћи се ве ћи ни остат ка све та...Ма ло је ве ро ват но да ће 
САД по ста ти јед на изо ла ци о ни стич ка зе мља ко ја се по вла чи из све та, но оне мо гу по-
ста ти изо ло ва на зе мља у рас ко ра ку пре ма ве ћем де лу све та...Док САД ре дов но пот ка-
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Aмерички аутор Ге ри Вилс, ока рак те ри сао је Сје ди ње не Др-
жа ве на апо ге ју њи хо вог уни по ла ри зма и уни ла те ра ли зма, у пред-
ве чер је њи хо вог ра та про тив Ср би је, чак, као др жа ву „си ле џи ју 
сло бод ног све та“7). Мо гли би се до да ти, са ху ма ним, бе не во лент-
ним, усре ћи тељ ским де мо крат ско-пост ли бе рал ним ли ком и по кри-
ћем. 

3. АТОМ СКИ ДР ЖАВ НИ ТЕ РО РИ ЗАМ

Сје ди ње не Др жа ве су обе ле же не жи гом  је ди не др жа ве у 
исто ри ји све та ко ја је при ме ни ла атом ско на си ље, атом ски др жав-
ни те ро ри зам, про тив дру ге др жа ве и на ро да - Ја па на, окон чав ши 
ти ме и фор мал но Дру ги свет ски рат. У пр вим де це ни ја ма по сле 
упо тре бе тог стра вич ног оруж ја тај жиг се, у скла ду са по бед нич-
ким „пи са њем исто ри је“, го то во ни је ни ви део (осим, си гур но, из 
пер спек ти ве са мих Ја па на ца). У да на шње вре ме, иако би са про то-
ком од по ла ве ка и ви ше тре ба ло да са свим из бле ди, он, ме ђу тим, 
сна жно пул си ра и упо зо ра ва. 

У за вр шном об ра чу ну са Ја па ном, Аме ри ка је атом ско оруж-
је упо тре би ла ис кљу чи во про тив ци вил ног ста нов ни штва, уна пред 
зна ју ћи за ње го ве ду го трај не ра зор не по сле ди це. Ра ди ло се о об ли-
ку нај су ро ви је од ма зде, о ка жња ва њу чи та ве на ци је и о сред ству 
из ну де по ра за не при ја те ља ко ји слич но оруж је ни је по се до вао, за 
ње го во по сто ја ње ни је знао, ни ти про тив ње га имао од бра ну. ( Же-
ља за ко лек тив ним ка жња ва њем про тив ни ка и ње го вог ста нов ни-
штва оруж јем и ра том при сут на је у спољ ној по ли ти ци САД та-
ко ђе као јед на од ње них кон стан ти ко ја се ис по љи ла и при ме ни ла 
на: Ви јет нам ци ма, Ли биј ци ма, Ира ча ни ма, Ср би ма и сл. У слу ча-
ју Мор ген та у о вог пла на за по сле рат ну, пост на ци стич ку Не мач ку, 
ко ји, ме ђу тим, ни кад ни је при ме њен у пот пу но сти, она ко ка ко је 
за ми шљен, кон цепт од ма зде пре ма јед ном на ро ду и ње го вог ко лек-
тив ног ка жња ва ња, био је до ве ден до не по но вљи вог вр хун ца.)

Аме рич ки ис тра жи вач Ви љем Блум8) ар гу мен то ва но из но си 
ми шље ње да је 1945. го ди не Ја пан већ био вој но и ин ду стриј ски 
по ра жен. Ју на ме се ца ге не рал Ле меј, ко ји је ко ман до вао ва зду-

зу ју и оп ту жу ју раз не зе мље као „лу пе шке др жа ве“, у очи ма мно гих др жа ва оне са ме 
по ста ју „лу пе шка су пер си ла““. (кур зив Д.Н.), Sa muel Han ting ton, „The Lo nely Su per po-
wer”, Fo re ign Af fa irs, vol. 78, No.2, March/April 1999, pp.41-42.

7) Ga rry Wills, „Bully of the Free World“, Fo re ign Af fa irs, vol. 78, No.2, March/April 1999.

8) Wil li am Blum, „Hi ros hi ma: Ne e dless Sla ug hter, Use ful Ter ror“, Co vert Ac tion Qu ar terly, 
Vol.17, No.53, Sum mer 1995, pp. 22-25.
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шним на па ди ма на Ја пан,  ис ти цао је да по сле ви ше ме сеч них бом-
бар до ва ња за па љи вим бом ба ма ни шта ни је оста ло од ја пан ских 
гра до ва за но ва бом бар до ва ња. „До ју ла 1945. Аме рич ки ави о ни 
су мо гли да ле те над Ја па ном без от по ра и  да бом бар ду ју оно ли ко 
ко ли ко им се прох те. Ја пан се ви ше ни је мо гао бра ни ти.“9) Мно ги 
слав ни аме рич ки рат ни ге не ра ли као, на при мер, Хап Ар нолд, Ер-
нест Кинг, Да глас Ме кар тур, Ви љем Леј, ап со лут но ни су би ли за 
без у слов ну ка пи ту ла ци ју Ја па на уз упо тре бу но вог, атом ског, оруж-
ја сма тра ју ћи да кон вен ци о нал но бом бар до ва ње, или чак са мо по-
мор ска бло ка да, мо гу окон ча ти рат и да САД тре ба да од у ста ну од 
без у слов не пре да је го то во већ до ту че ног не при ја те ља. У не до стат-
ку вој ног об ја шње ња за упо тре бу атом ске бом бе, ге не ра ли су (Леј, 
на при мер) ве ро ва ли да је „од лу ка чи сто по ли тич ка“. На кра ју, и 
Двајт Ај зен ха у ер је у сво јим ме мо а ри ма на пи сао да је Се кре та ру 
за рат, Стим со ну, ре као: „Ја пан је го то во по бе ђен и то ба ца ње бом-
бе је пот пу но не по треб но... На ша зе мља би тре ба ло да из бег не да 
шо ки ра свет ску јав ност упо тре бом оруж ја ко је ви ше ни је оба ве зно 
као ме ра за спа ша ва ње аме рич ких жи во та. Био сам уве рен да је Ја-
пан у том тре нут ку тра жио не ки на чин да се пре да са ми ни му мом 
гу бит ка ча сти“.10)

Иза не ви те шког атом ског бом бар до ва ња Ја па на ни је са мо 
(мо жда и нај ма ње) ста ја ла освет нич ка на ме ра САД да за ду же вре-
ме из бри шу и па ци фи ку ју Ја пан као ве ли ку вој ну си лу у Ази ји и 
на Па ци фи ку. Би ло је оно пре вас ход но пла не тар ни, ге о по ли тич ки, 
сиг нал упу ћен сви ма оста ли ма, на пр вом ме сту Мо скви, о то ме 
ка кав ће ста тус има ти, и ка кву ће уло гу игра ти, Сје ди ње не Др жа ве 
у но вом, пост хи тле ров ском, свет ском и европ ском по рет ку. Пре ма 
Блу му, атом ско ра за ра ње Хи ро ши ме и На га са ки ја би ло је на ме ње-
но СССР-у и Евро пи као ду го роч но при пре ман и пла ни ран гло бал-
ни ге о по ли тич ки ко рак Сје ди ње них Др жа ва чи ји су зва нич ни ци, 
у про ле ће 1945. го ди не (пре ма тај ном до ку мен ту из 1945. го ди не 
ко га је Аген ци ја за на ци о нал ну без бед ност САД – NSA, учи ни-
ла јав ним 1993. го ди не) „већ по че ли да о ко му ни зму го во ре она ко 
ка ко су до та да го во ри ли о на ци зму, при зи ва ју ћи кон ти нен тал ну 
со ли дар ност у од бра ни хе мис фе ре од ње га“.11)

За овај, је дан од нај дра стич ни јих рат них зло чи на по чи ње них 
у 20. ве ку САД, као ве ли ка си ла по бед ни ца из ре до ва ан ти фа ши-
9) Исто, стр. 23.

10) Исто, стр. 24.

11)  Исто, стр. 25. Ви ше о овом пи та њу „но ви је“ исто ри је САД мо же се ви де ти код: Ho ward 
Zinn, Dec la ra ti ons of In de pen den ce. Cross-Exa ming Ame ri can Ide o logy  (по себ но оде љак 
„Just and Unjust War – Dres den, Hi ros hi ma and Royan“),  Har per Pe ren nial, New York, 1991.
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стич ке ко а ли ци је и су тра шња свет ска су пер си ла, ни кад ни су би ле 
кри ти ко ва не, ни су од го ва ра ле, ни ти би ле осу ђе не.

4. ПРЕ ДЕ СТИ НИ РА НОСТ И ОП ТЕ РЕ ЋЕ НОСТ  
„ОП САД НИМ МЕН ТА ЛИ ТЕ ТОМ“

Јед на од кључ них, кон стант них и, ако се та ко мо же ре ћи, 
сми са о них и ег зи стен ци јал них де тер ми нан ти „ме ђу на род ног ( а од 
Дру гог свет ског ра та и гло бал ног и ми ли тант но-агре сив ног) би ћа“ 
и иден ти те та САД, ко ја је на ста ла у са мим по че ци ма по сто ја ња 
ове др жа ве, је – пре де сти ни ра ност, оп те ре ће ност, па и оп се си ја, 
при о ри те том нео п ход но сти за шти те од тзв, спо ља шњих, ван кон-
ти нен тал них опа сно сти, прет њи Аме ри ци. Од но сно, сво је вр сна 
оп хр ва ност „оп сад ним мен та ли те том“. Пре ма Џеј мсу Кур ту, „Оче-
ви осни ва чи Сје ди ње них Др жа ва има ли су ви ше не го аде кват ну 
ге о по ли тич ку осе тљи вост. Они су схва ти ли да САД има ју ин те рес 
за очу ва ње рав но те же си ле у Евро пи. Не мо же би ти у на шем ин-
те ре су, пи сао је То мас Џе фер сон, по што је На по ле он Бо на пар та 
за го спо да рио кон ти нен том, да чи та ва Евро па бу де све де на на јед ну 
ца ре ви ну. Аме ри ка би би ла за у век угро же на уко ли ко би Евро пом 
ру ко во ди ла јед на ру ка... САД су из Дру гог свет ског ра та из ву кле 
по у ку да њи хов аме рич ки кон ти нент је ди но мо же би ти без бе дан 
уко ли ко ни јед на ве ли ка си ла не до ми ни ра европ ским кон ти нен том 
или, да ле ко ши ре, евро а зиј ском коп не ном ма сом.“12) 

Оно што је, ме ђу тим, у ве зи са стра хом од спо ља шњих прет-
њи и угро жа ва ња ка рак те ри стич но за САД да нас је сте то да не ка да 
спо ља шње прет ње по ста ју за САД – уну тра шње. Овај ми ни ко пер-
ни кан ски обрт на стао је на тај на чин што су се САД, пер ма нент-
ном екс пан зи јом сво јих еко ном ских, по ли тич ких, ге о по ли тич ких, 
вој но-без бед но сних ин те ре са као и стал ним уве ћа њем сво је твр де 
и ме ке гло бал не  мо ћи – из ли ле у свет, ин тер и ја ли зо ва ле га, тј. аме-
ри ка ни зо ва ле га - гло ба ли зо ва ле. 

И у та да шњем пре ла зном, ме шо ви том, пост би по лар но-уни-
по лар ном (аме рич ко-на тов ском) ме ђу на род ном по рет ку на са мом 
по чет ку 90-тих го ди на про шлог ве ка,  по себ но у про те клој  де це ни-
ји ипо уни по ла ри зма и уни ла те ра ли зма,  али и да нас, ка да се свет 
на ла зи  по но во у пре ла зном ста њу, у кре та њу ка ус по ста вља њу но-
вог, мул ти по лар ног и урав но те же ни јег гло бал ног по рет ка ути ца-
ја и мо ћи, ин хе рент ни  страх Сје ди ње них Др жа ва од „спо ља шње“ 

12)  Ja mes Kurth, „Ame ri cas Grand Stra tegy.  A Pat tern of Hi story“, Na ti o nal In te rest, No. 43, 
Spring 1996, p. 6.
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угро же но сти и прет ње – ого љен је, го то во до кра ја. Ви ше се, чак, 
ни не тра же ква ли тет на, убе дљи ва оправ да ња за вој не ин тер вен-
ци је, оку па ци је и ра то ве круп них раз ме ра. У фо ку су ви тал них ду-
го роч них гло бал них на ци о нал них ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских 
ин те ре са и док три на и стра те ги ја САД за на ред не ве ко ве, на ла зе се 
сви нај ва жни ји ре сур си и ри зни це пла не те: ми не ра ли, си ро ви не, 
енер ген ти, хра на и пит ка во да и, да ка ко, про стор, те ри то ри је на 
ко ји ма се они на ла зе. На при мер, Ама зон и Си бир. 

5. ГЛО БАЛ НА МОЋ КАО ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КА МОЋ

У про те кле две де це ни је ме ђу на род них од но са и свет ске 
по ли ти ке, аме рич ки гло бал ни (спољ но по ли тич ки) на ци о нал ни 
ин те ре си, упо ре до са њи хо вом гло бал ном мо ћи, до жи ве ли су сво-
је вр сну ме та мо р фо зу – из врг ну ли су се у ого ље не ге о по ли тич ке 
ин те ре се и ге о по ли тич ку моћ. Све „кла сич не“ ди мен зи је твр де и 
ме ке гло бал не мо ћи, или у по је ди ним раз до бљи ма над мо ћи, Аме-
ри ке – вој на моћ, оба ве штај но-без бед но сна, на уч но-тех но ло шка, 
фи нан сиј ско-еко ном ска, и ин фор ма тив но-ма сме диј ско-про па ганд-
на, са мо су из дво је на свој ства јед не, је дин стве не син те тич ке мо ћи 
ко ја се ис по ља ва и оства ру је као – ге о по ли тич ка моћ. Од но сно, као 
мо гућ ност и ка па ци тет овла да ва ња или, у нај ма њу ру ку, вр ше ња 
пре суд ног ути ца ја, ве ли ким и за САД ви тал ним про сто ри ма и ре-
ги о ни ма, њи хо вим ре сур си ма и ста нов ни ци ма, као моћ пре кра ја ња 
и по ни ште ња су ве ре них др жа ва, ства ра ња но вих, не рет ко, вир ту-
ел них ен ти те та и др жа ва од те ри то ри ја дру гих, и ин стру мен та ли-
за ци је, иг но ри са ња па и по ни шта ва ња ме ђу на род ног пра ва и уло ге 
Ује ди ње них на ци ја и Са ве та без бед но сти у очу ва њу ме ђу на род ног 
ми ра и без бед но сти..

Свет се мо гао осве до чи ти у по ја ву на ра ста ња и аку му ли ра-
ња, услов но ре че но, им пе ри јал ног ши ре ња, пре све га на Евро а зи ју, 
ге о по ли тич ке мо ћи САД у ви ду „хе ге мо ни је но вог ти па“13), „де мо-
крат ске, бе не во лент не хе ге мо ни је“. За њу је Збиг њев Бже жин ски 
сво је вре ме но на пи сао: „Аме рич ко пр вен ство је је дин стве но и по 
оби му и по ка рак те ру. Оно је хе ге мо ни ја но ве вр сте ко ја од ра жа-
ва мно ге об ли ке аме рич ког де мо крат ског си сте ма: оно је плу ра-
13)  На зив пр ве гла ве књи ге Zbig ni ew Br ze zin ski, The Grand Chess-Bo ard. Pri macy and its Ge-

o stra te gic Im pe ra ti ves, Ba sic Bo oks, First Edi tion, New York, 1997.  (Књи гу је аутор, гу ру, 
али и пла нер и кре а тив ни иде о лог-ан ти ци па тор гло бал не по ли ти ке и стра те ги је САД, 
по све тио „сво јим сту ден ти ма да им она по мог не у об ли ко ва њу све та су тра шњи це“, као 
сво је вр сни ама нет и при руч ник та да шњој и бу ду ћој спољ но по ли тич кој ели ти САД за 
вла да ње све том у 21. ве ку.
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ли стич ко, тран спа рент но и флек си бил но... Аме ри ка је са да (1997. 
го ди не, прим. Д. Н.) евро а зиј ски ар би тар при че му ни јед но круп но 
евро а зиј ско пи та ње ни је ре ши во без уче шћа Аме ри ке, ни ти мо же 
би ти су прот но ин те ре си ма Аме ри ке“.14) (кур зив, Д. Н.)  Крај њи 
циљ и крај ња кон се квен ца ова кве јед не пла не тар не де мо крат ске, 
бе ниг не, усре ћи тељ ске хе ге мо ни је и до ми на ци је мо гао би би ти 
мен тал но-ду хов ни. Тек ус по ста вља њем кул ту ро ло шко-ци ви ли-
за циј ске ге о по ли тич ке кон тро ле, све ви ше да нас и уз по моћ „ме-
ке мо ћи“, по сти же се вр ху нац (ко ји, исто вре ме но мо же зна чи ти и 
по че так кра ја) вла да ња и по ко ра ва ња, у нај бо љем Сун Цу ов ском 
ду ху. („Јер, за до би ти сто ти ну по бе да у сто ти ну би та ка ни је вр ху-
нац ве шти не. Под чи ни ти не при ја те ља без бор бе, вр ху нац је уме ћа 
ра то ва ња.15). Ова Сун Цу о ва кла сич на ми сао, ко ја је мо жда и квин-
те сен ци ја це ло куп не ње го ве фи ло зо фи је ра то ва ња, ни је, ме ђу тим, 
„до вр ше на“ ни ти де фи ни тив на. Она се мо же до пу ни ти, ино ви ра ти 
сле де ћом мак си мом: „Учи ни ти не при ја те ља да се без бор бе (са мо)
пот чи ни, (са мо)под јар ми, (са мо)по ко ри – вр ху нац је уме ћа ра то ва-
ња“16)).

6. ЖЕ ЉЕ НА ВИ ЗИ ЈА И СТРА ТЕ ГИ ЈА АМЕ РИЧ КО-
НА ТОВ СКЕ „АТЛАН ТИ СТИЧ КЕ ЕВРО ПЕ“ И  
ЕВРО А ТЛАНТ СКО-ТРАН СЕ ВРО А ЗИЈ СКОГ  
ПО ЛИ ТИЧ КО-БЕЗ БЕД НО СНОГ СИ СТЕ МА
Рат  ко ји су про тив Ср би је во ди ле 1999. го ди не Сје ди ње не 

Др жа ве уз по моћ НА ТО-а, као и уз са рад њу свих Ср би ји су сед них 
и та да ван на тов ских као и дру гих но во на тов ских др жа ва, био је за 
САД са мо ме ђу ко рак у за хук та лом про це су ре а ли за ци је  (сре ди-
ном 90-тих го ди на за ми шље ном да се фи на ли зу је до 2010. го ди-
не), та да шње њи хо ве пла не тар не ге о по ли тич ке стра те ги је, ви зи је 
и про јек ци је. Она је пред ви ђа ла јед ну пост би по лар ну, пост со вјет-
ску, пост со ци ја ли стич ку, уни по лар но и уни со но за о кру же ну и „па-
ци фи ко ва ну“ аме рич ко-на тов ску „Атлан ти стич ку Евро пу“ (од 
Фин ске до Гру зи је, од Мур ман ска до Цр ног и Ка спиј ског мо ра) и, 
14) Исто, стр. 194.

15) Sun Tzu, The Art of War, (Тranslated  by Sa muel Gri fith, For ward by Lid del Hart), Ox ford 
Uni ver sity Press (UNE SCO col lec tion of re pre sen ta ti ve works, Chi ne se se ri es), Lon don 1963, 
pa per back edi tion 1971, pp. 77-78. Са овом не ве ли ком књи гом, на ста лом 500 го ди на пре 
но ве ере и ко ја је, ме ђу тим, из вр ши ла све до да на шњег вре ме на огро ман ути цај у вој-
ним на у ка ма и док три на ма као и у по ли тич ким и без бед но сним де лат но сти ма, Евро па 
се пр ви пут сре ла тек 1772. го ди не за хва љу ју ћи јед ном фран цу ском ми си о на ру-је зу и ти 
из Пе кин га и па ри ском из да њу пре во да.

16) Ду шан Ни ко лиш, „Но ва вој на моћ Аме ри ке за 21. век – ин стру мент го спо да ре ња све том 
без ра та“ у: САД или ни кад. Од гло ба ли зма ка то та ли та ри зму, из да ње ауто ра, Бе о град, 
1998, стр. 168.
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у не што да љој пер спек ти ви, јед ну тзв. кон фе де ра ли зо ва ну Ру си ју 
раз ва ље ну на три „су пер-ен ти те та“ („европ ску Ру си ју“, „Си бе ри-
ју“ и „Да ле ко и сточ ну ре пу бли ку“) као и из град њу јед ног бу ду ћег 
пла не тар ног, тран са тлант ског – тран се вро а зиј ског, по ли тич ко-
без бед но сног си сте ма, од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка.17)  Бже жин-
ски је ту, сред њо роч но-ду го роч ну, гло бал ну про јек ци ју Аме ри ке 
из но сио ди рект но и са не дво сми сле ном уве ре но шћу: „Оно што се 
бу де де ша ва ло са рас по де лом мо ћи у евро а зиј ској коп не ној ма си“, 
твр дио је он, „би ће од од лу чу ју ћег зна ча ја за гло бал ни при мат и 
за исто риј ско на сле ђе Аме ри ке... Ма ло је ве ро ват но да ће у овој 
ге не ра ци ји би ло ко ји по је ди нач ни иза зи вач оспо ри ти ста тус Аме-
ри ке као пр ве си ле све та... Је ди на ал тер на ти ва аме рич ком свет ском 
вођ ству је ме ђу на род на анар хи ја... У не ста бил ној Евро а зи ји не по-
сред ни за да так САД је у то ме да обез бе ди да ни јед на др жа ва по на-
о соб, ни ти ком би на ци ја др жа ва (овај став се од но си и на моћ ни је 
европ ске др жа ве и на ЕУ, прим. Д. Н.) не стек не спо соб ност да 
си лом ис ти сне САД или, пак, ума њи њи хо ву од лу чу ју ћу уло гу“.18)

Из угла САД и ње них та ко об ли ко ва них евро а зиј ских ин те-
ре са, Ср би ја је, са сво јим та да шњим др жав ним иден ти те том, су-
бјек ти ви те том, те ри то ри јал ним ин те гри те том и ре жи мом би ла 
ма ла, али ва жна и опа сна и уз не ми ру ју ћа ре ме ти лач ка, „лу пе шка“ 
тач ка и пре пре ка ко ју тре ба осво ји ти, не у тра ли са ти је и пот чи ни ти 
да би би ла у функ ци ји  јед ног од мо сто бра на у аме рич ко-на тов-
ском (евро-аме рич ком) ис точ ном и ју го и сточ ном вој ном и ге о по ли-
тич ком по хо ду („ши ре њу“) на Ри мленд, премa за пад ним и ју жним 
гра ни ца ма Ру си ји, пре ма Цен трал ној Ази ји, тј. „Евро а зиј ском Бал-
ка ну“. Би ла је она у том вре ме ну је ди на пре пре ка ко ја се прет ход-
но ни је мо гла укло ни ти ни еко ном ско-фи нан сиј ским ра том про тив 
ње, ни изо ла ци јом и бло ка дом, ни ти до бро вољ ним при стан ком, 
„ми ро љу би вом парт нер ском при си лом“, већ са мо - рат ном. Мо рао 
17) Ви ше и де таљ ни је ви де ти у сеп тем бар ско-ок то бар ском  ју би лар ном, сла вље нич ком 

бро ју ча со пи са аме рич ког ета бли шмен та, Fo re ign Af fa irs, по во дом 75. го ди шњи це из-
ла же ња, у ге о по ли тич ки про гра мат ском и „ви зи о нар ском“ члан ку (ко ји је пред ста вљао 
за кључ но по гла вље ње го ве књи ге The Grand Chess-Bo ard ко ја ће убр зо по сле по ја ве 
члан ка иза ћи у јав ност) : Zbig ni ew  Br ze zin ski, „A Ge o stra tegy for Eura sia“ (са ма пом 
по ме ну тих но вих ге о по ли тич ких ре ком по зи ци ја, „ар хи тек ту ра“, ко ја ће, ме ђу тим, би ти 
из о ста вље на из књи ге) , Fo re ign Af fa irs, 75th An ni ver sary, 1922-1997, vol. 76, No. 5, Sep-
tem ber/Oc to ber 1997.

18)  „А Ge o stra tegy for Eura sia“. „Док три на Бже жин ског“ под ра зу ме ва ла је  САД-НА ТО кон-
тро лу над:  Цр ним Мо рем, уда ља ва ње Ру си је од ње го вих се вер них и ис точ них оба ла; 
пу ну кон тро лу над три кав ка ске др жа ве – над Гру зи јом, Азер беј џа ном, Је ме ни јом, од 
укуп но, по Бже жин ском, де вет цен трал но а зиј ских др жа ва „Евро а зиј ског Бал ка на“; кон-
тро лу над де ло ви ма ју га Ру си је – Че че ни јом, Да ге ста ном,  итд.; и, да ка ко, над но вим 
„пу тем сви ле“ – над наф то во ди ма и га со во ди ма из цен трал но а зиј ског, ка спиј ског ба се на 
као и над ње го вим бо га тим фо сил ним енер гет ским из во ри ма и ре зер ва ма.



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 217-236.

230

се при ме ни ти пра ви рат, ди рект на вој на агре си ја и то ви со ко тех но-
ло шког, со фи сти ци ра ног ка рак те ра и са др жа ја и ви со ке рат не бру-
тал но сти са осва ја њем, от ки да њем јед ног, ју жног, и са САД-НА-
ТО-ом de fac to гра нич ног, де ла те ри то ри је Ср би је (СР Ју го сла ви је) 
и пра вље њем од ње га но ве др жа ве у Евро пи, дру ге др жа ве јед ног 
истог на ро да. 

7. ИМ ПЕ РА ТИВ ДО БИ ЈА ЊА РА ТА  
И ОП СТАН КА НА ТО-а

Рат САД, глав ног ини ци ја то ра, агре со ра и вој но-ви со ко тех-
но ло шког но си о ца агре си је, уз по моћ и вој но и по ли тич ко-ло ги-
стич ко, ко а ли ци о но  по кри ће и „рас те ре ће ње“ НА ТО-а,  про тив 
Ср би је19), а то ће се по твр ди ти и у дру гом ра ту САД про тив Ира ка 
2003., по ка зао је и свет уве рио у то да су САД би ле спрем не, и да 
да нас је су, на то да рат, по што су већ ушле у ње га, ни ка ко не сме ју 
из гу би ти. По себ но не ге о по ли тич ки и, на рав но, и вој но-по ли тич-
ки. Дру гим ре чи ма, оне, по сле ис ку ства по ра за у ис цр пљу ју ћем 
ра ту про тив Ви јет на ма, сва ки рат, па и да на шње у Ира ку и Аф га-
ни ста ну, мо ра ју во ди ти на по бе ду, до кра ја, по сва ку це ну, осим по 
це ну ве ли ких, ма сов них соп стве них људ ских жр та ва. А оне се не ће 
де си ти све док САД има ју ап со лут ну ви со ко тех но ло шку су пре ма-
ци ју ко ја им и де тер ми ни ше и обез бе ђу је во ђе ње та квих „ком фор-
них“, сно шљи вих ра то ва, без ви дљи вог по ра за у ви ду ма сов них 
људ ских гу би та ка. Је ди ни рат у ко ји САД да нас не би би ле спрем не 
ући, ко ји не би мо гле до би ти, по ова квом сце на ри ју, био би рат про-
тив ви со ко тех но ло шки, со фи сти ци ра но ин фе ри ор ног про тив ни ка 
ко ји, ме ђу тим, по се ду је ну кле ар ни, хе миј ско-би о ло шки, ка па ци тет 
на но ше ња Сје ди ње ним Др жа ва ма ве ли ких људ ских жр та ва, вој них 
или ци вил них, као што би би ло у слу ча ју агре си је САД на Се вер ну 
Ко ре ју да нас или на Иран су тра.  САД су у ра ту про тив Ср би је би ле 
спрем не на то, а и да нас су, да у слу ча ју опа сно сти да рат из гу бе, 
19) „Агре си ја би се из вр ши ла на те ри то ри ји др жа ве чи је се гра ни це при зна ју и чи ји су ве-

ре ни тет се не оспо ра ва. Да ље, по ку ша ла би се оку па ци ја те ри то ри је су ве ре не, при зна те 
зе мље да би се ус по ста вио мир. Уки ну ла би се власт др жа ве да би се па ра ти сти-по бу-
ње ни ци, те ро ри сти, при хва ти ли оку па ци о ну власт НА ТО-а и САД као сво ју, „осло бо ди-
лач ку“. Про из и ла зи, да би се вој на ин тер вен ци ја, агре си ја, рат, оку па ци ја, про тек то рат, 
пре ла зни ста тус, итд., „им пле мен ти ра ли“ са мо ра до то га да се оства ре ци ље ви се па ра-
ти ста-те ро ри ста ко је они са ми не мо гу да оства ре. У слу ча ју Ју го сла ви је, и на при ме ру 
Ко сме та, САД и ње ни за пад ни са ве зни ци по ка зу ју ви сок сте пен са рад ње са те ро ри змом, 
по ста ју за штит ник и спон зор ал бан ског те ро ри зма док се на дру гим фрон то ви ма про тив 
ње га, као уни вер зал не прет ње ми ру и као соп стве ног спољ но по ли тич ког при о ри те та, 
бо ре свим сред стви ма. Аме рич ко-на тов ски мир би се ус по ста вио на оку пи ра ној те ри-
то ри ји су ве ре не др жа ве ко ја, у том слу ча ју, ви ше не би по сто ја ла. То би, да кле, био мир 
и без бед ност за по бу ње ни ка, а не за Ср би ју и Ју го сла ви ју.“ Dr Du šan Ni ko liš, „SAD – 
pri mar ni pro iz vo đač ne sta bil no sti Bal ka na i Ju go sla vi je u uni po lar nom evrop skom po ret ku“, 
Post bi po lar ni svet i Ju go sla vi ja (Zbor nik ra do va), pri re dio Dr Vla di mir Gre čić, In sti tut za 
me đu na rod nu po li ti ku i pri vre du, Be o grad, 2000, str. 52.
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упо тре бе и ну кле ар но оруж је и про тив про тив ни ка ко ји то оруж је, 
као сред ство од ма зде про тив САД, не по се ду је. 

На при ме ру по тен ци јал ног, хи по те тич ког по ра за САД у ра-
ту ко ји су во ди ле про тив европ ске Ср би је 1999. го ди не, мо же се 
на пра ви ти сце на рио сло же них, круп них по сле ди ца и кон се квен ци 
то га и из њих пла стич но раз у ме ти сав зна чај аме рич ког им пе ра ти ва 
да САД ни ка ко не сме ју би ти по ра жен у ве ли ким ге о по ли тич ким 
игра ма у ко је се упу шта ју пу тем во ђе ња ра та. По раз САД и НА-
ТО-а на „слу ча ју“ Ср би је, а по во дом Ко сме та, во дио би, без сум-
ње, бр жем или по ступ ни јем уру ша ва њу и кра ју НА ТО-а а са њи ме 
и до ми ни ра ју ће вој но-без бед но сне уло ге и ге о по ли тич ког при су-
ства САД у Евро пи као су пер си ле ко ја је пре ко по ла ве ка, упра во 
пу тем НА ТО-а, кре и ра ла и кон тро ли са ла европ ски по ре дак. То би 
био по че так про це са осло ба ђа ња Евро пе од САД и во дио би, пр-
вом по сле Дру гог свет ског ра та, „им пе ри јал ном по вла че њу“ САД 
пре ко Атлан ти ка, у но ви изо ла ци о ни зам, изо ла ци о ни зам у од но су 
на Евро пу. Ста ри свет, Евро па, као од раз у огле да лу, и да ље  оста је 
онај део све та ко ји Аме ри ци да је нај ве ћу и екс клу зив ну по твр ду и 
ле ги ти ми тет ње ног гло ба ли зма и ин тер на ци о на ли зма. По вла че ње 
из Евро пе, „ис пу шта ње Евро пе из сво јих ру ку“, од но сно аме рич ки 
изо ла ци о ни зам од Евро пе зна чио би за Аме ри ку, и био у њој до-
жи вљен,  као – гу би так гло бал ног ли дер ства, до ми нант не мо ћи и 
ми си о нар ске уло ге САД у све ту. Све га оно га што је за САД на сле ђе 
Дру гог свет ског ра та.

Од ла ском НА ТО-а са исто риј ске, ге о по ли тич ке и вој но-стра-
те шке сце не, кре ди би ли тет и вој но-без бед но сна до ми на ци ја и оп-
ста нак и оста нак САД у Евро пи из гу би ли би сми сао. НА ТО је свих 
ових „хлад но ра ов ских“ и „пост хлад но ра тов ских“ де це ни ја (ску па 
са ОЕБС-ом) је ди на и су штин ски пре суд на по ли тич ка и вој но-без-
бед но сна коп ча Сје ди ње них Др жа ва са Евро пом. Без НА ТО-а и 
сво је до ми нант не ко манд не и тех но ло шке по зи ци је у ње му, САД, 
јед но став но ре че но, не би има ле шта да тра же у Евро пи, осим као 
оку па ци о на си ла!  Да кле, по раз аме рич ке стра те ги је на при ме-
ру ра та про тив Ср би је, „ра та за Ко со во“, у си ту а ци ји „ује ди ње не 
Евро пе“ а без по сто ја ња вој не прет ње Ру си је „остат ку Евро пе“, во-
дио би не ми нов но ка аме рич ком на пу шта њу Евро пе, што би би ла 
по след ња ствар на ко ју би САД мо гле да при ста ну. Због то га до тог 
пoраза ни је ни ка ко ни мо гло до ћи.  (Хи по е тич ки гле да но, до по ра за 
САД, на пу шта ња Евро пе, мо гло би до ћи у слу ча ју из ра ста ња ЕУ, 
или не ке од ње них ве ли ких чла ни ца, у гло бал ну вој ну си лу и ње ног 
стра те шког европ ског без бед но сног до го во ра са Ру си јом у по гле ду 
ства ра ња но вог европ ског без бед но сног си сте ма и по рет ка.) 
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8. БИ НАР НИ ДУХ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ДАР ВИ НИ ЗМА

За Еми ла Влај ки ја20), САД су оти шле да ље од би ло ко га дру-
гог у раз ви ћу ра ци о нал но сти и прагма ти зма. Њи хов про те стант ски 
дух го ни њи хов ана ли тич ки ум до пер фек ци је осло бо ђе не „бес ко-
ри сне фи ло зо фи је“. То је, по ње му, раз лог због ко га је ан гло сак-
сон ско раз ми шља ње са свим праг ма тич но (ем пи ри зам, ло гич ки 
по зи ти ви зам, праг ма ти зам, би хеј ви о ри зам, функ ци о на ли зам), а 
аме рич ке вред но сти крај ње упро шће не и би нар но струк ту ри ра не: 
до бро-ло ше, ис прав но-по гре шно, без иче га из ме ђу, та ко да овај 
не до ста так ди ја лек тич но сти про из во ди не ку вр сту емо ци о нал не 
не раз ви је но сти. Сим пли фи ци ра но про це њи ва ње вред но сти, емо-
ци о нал на не зре лост, чврст со ци јал ни дар ви ни зам у сва ко днев ном 
жи во ту, од ба ци ва ње тра ди ци је у име без вред них но во та ри ја, сна-
жна убе ђе ња у тех но ло шки на пре дак, све то чи ни ову ве ли ку на ци-
ју че сто не спо соб ном да има ис прав но и ре ал но ми шље ње о дру-
ги ма. 

По Влај ки ју, Аме ри кан ци под ри ва ју све што се не укла па у 
про фит но ори јен ти са ну ра ци о нал ност и што је тех нич ки ин фе ри-
ор ни је. У скла ду с тим, они „пре вред ну ју“ чи тав мо рал. Сма тра ју-
ћи се бе за над љу де пред о дре ђе не да сву да на мет ну сво ја пра ви ла, 
они спон та ност за ме њу ју тех но ло шком ефи ка сно шћу, де мо кра ти-
ју – си лом, сре ћу – про фи том. Они ве ру ју да љу ди у зе мља ма у 
раз во ју по се ду ју са мо роп ски мо рал, фик ци ју ху ма но сти, ду хов ну 
ин фе ри ор ност. Због то га су, сма тра Влај ки, аме рич ки „екс пер ти“ 
мо гли да про це не да ће са мо де сет да на бом бар до ва ња Ср би је би-
ти до вољ но да иза зо ве ка пи ту ла ци ју ре жи ма. Аро гант ни, и у овом 
пи та њу без про ниц љи во сти, бе сни што се то ни је до го ди ло, и у 
сво јој мах ни то сти, по ја ча ва ли су бомбар до ва ње ци ља ју ћи све ви-
ше и ви ше не ви но ци вил но ста нов ни штво, вр ше ћи те рор над  њим.

ЗА КЉУ ЧАК

Ра то ви ко је су Сје ди ње не Др жа ве во ди ле у по след њој де це-
ни ји 20. ве ка и ко је во де у пр вој де це ни ји 21. ве ка  на Ју го-Бал ка ну 
и на Сред њем Ис то ку  по твр ђу ју и це мен ти ра ју са зна ње и исти-
ну, де це ни ја ма „скри ва ну“  ма гли ном „хлад ног ра та“, су ко ба ис-
ток-за пад, по сто ја ња „им пе ри је зла“и там ном сен ком ну кле ар ног 
суд њег да на и ну кле ар ног ле де ног до ба – спољ на, гло бал на ме ђу-
20) Ви де ти: Emil Vlaj ki, The New To ta li ta rian So ci ety. Phi lo sophy and Ge o po li tics of De ath, 

ин тер нет адре са: http://www.be o grad.com/na to/tex tsen glish/phi lo sophy and ge o po li tics of 
de ath.html,  7 Ju ne, 1999, p. 2-3.
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на род на по ли ти ка САД  кон ти ну ум је Аме ри ци ко ри сних ра то ва, 
вој них ин ва зи ја, агре си ја, ин тер вен ци ја, оку па ци ја, иза зва них  и 
под сти ца них гра ђан ских ра то ва, др жав них уда ра и тај них, суб вер-
зив них и те ро ри стич ких опе ра ци ја у Тре ћем све ту, у Евро а зиј ском 
Бал ка ну и, но ви јег да ту ма, на Бал ка ну, тј. на под руч ју не ка да шње 
Ју го сла ви је. Од јед ног од ли де ра ан ти о со вин ске са ве знич ке ко а ли-
ци је и осло бо ди о ца Евро пе од на ци стич ког то та ли та ри зма, САД 
су се на мет ну ле као њен но ви вла дар. За САД, Дру ги свет ски рат, 
већ и са мим на чи ном на ко ји су га окон ча ле, као да ни кад ни је пре-
стао. Оне су га - вој ним ин тер вен ци ја ма и ра то ви ма (отво ре ним 
и тај ним, као и оним нео бја вље ним), стал ним вој но-тех но ло шким 
на о ру жа ва њем и фи нан сиј ским пу те ви ма и опе ра ци ја ма - са мо на-
ста ви ле. Це ло куп на њи хо ва спољ на по ли ти ка од за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо мо же се по сма тра ти као про ду же так тог ра-
та, као ње го во „вра ћа ње на по чет не по зи ци је“, у Евро пу. 

Про из вод ња кри за и ра то ва – на чин је оп стан ка САД као 
су пер си ле! Оно што се на зи ва спољ ном по ли ти ком САД у 20. ве-
ку и на по чет ку 21. ве ка – рат на је, ви со ко ми ли тант на по ли ти ка, 
сво је вр сна „про ду же на Хи ро ши ма“. Њој су не пре кид но по треб ни 
не при ја те љи, од но сно но ве прет ње, иза зо ви и опа сно сти од стра-
не - или гло бал ног ри ва ла (СССР, Ру си ја, Ки на, су тра ЕУ?), или 
„не при ја тељ ског све та и окру же ња“, „оруж ја за ма сов но уни ште ње 
и ис тре бље ње“ у ру ка ма раз бој нич ких др жа ва (као да САД ни су 
нај ве ћи свет ски ар се нал, по сед ник тог оруж ја), или, пак, од стра-
не „гло бал ног (чи тај ан ти а ме рич ког) те ро ри зма“ и „те ро ри стич ких 
др жа ва“ (као да САД ни су са ме сво је вр сни нај ве ћи гло бал ни др-
жав ни те ро ри ста, нај моћ ни ја ви со ко тех но ло шка „те ро ри стич ко-
без бед но сна кор по ра ци ја“ ко ја спро во ди свој по ре дак „ху ма ни тар-
ног, мо рал ног то та ли та ри зма“ у ме ђу на род ним од но си ма).

Аме рич ка спољ на по ли ти ка про бра ти ла се у сво ју ду го не-
го ва ну, и при пре ма ну, су прот ност, или, бо ље ре че но, у сво ју пра ву 
при ро ду – она је на ста вак ра та дру гим (до пун ским, ино ви ра ним) 
сред стви ма (ан ти-Кла у зе виц). За Сје ди ње не Др жа ве рат је – по-
ли ти ка, он је био и би ће пре сва ке по ли ти ке. На ме та ње и оства ри-
ва ње сво јих ин те ре са у ме ђу на род ним од но си ма вој ним, рат ним 
на си љем, тј. др жав ним вој ним те ро ри змом пре ма дру гим др жа ва-
ма и на ро ди ма, сме њу је по ли ти ку и ди пло ма ти ју као пре ва зи ђе не 
ве шти не, де лат но сти и тех но ло ги је одр жа ва ња дру шта ва и по ре-
да ка и упра вља ња њи ма, и ус по ста вља се – као са ма по ли ти ка! За 
аме рич ке пост мо дер не, пост ли бе рал не и, мо жда, по стор ве ли јан ске 
стра те ге и вла да ре, „де мо крат ске, ви со ко тех но ло шке, то та ли та-
ри сте“, по ли ти ка и ди пло ма ти ја су - са мо кра ће или ду же па у зе у 
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кон ти ну у му др жав ног на си ља, дик та та, те ро ра и ге о по ли тич ке и 
ма те ри јал не по хле пе. 

Спољ на, од но сно, свет ска по ли ти ка САД ре флекс је њи хо-
вог уну тра шњег со ци јал ног и по ли тич ког би ћа. Про из и ла зи да је 
уну тра шње по ли тич ко би ће САД од са мог тре нут ка сти ца ња по-
ли тич ке са мо све сти Аме ри ке о сво јој но вој гло бал ној мо ћи и во-
де ћој ми си о нар ској свет ској уло зи и „од го вор но сти“, а тај тре ну-
так је Дру ги свет ски рат, би ло „на хра ње но“, „на би је но“ све шћу о 
не при ко сно ве ном, не за мен љи вом зна ча ју и ефек ту вој не мо ћи у 
соп стве ном гло бал ном ме ђу на род ном са мо о ства ре њу. Гло бал на 
ме ђу на род на по ли ти ка Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, по уни-
ште њу на ци стич ког Тре ћег рај ха Не мач ке и им пе ри јал ног ми ли та-
ри стич ког Ја па на, по ста је – стал на ми ли та ри стич ка аку му ла ци ја и 
над град ња да би се оста ло на вр ху и да се тај врх ни са ким не би 
де лио.

Dusan Ni ko lis, 
ONE POS SI BLE AP PRO ACH IN RE SE ARCH 
OF GLO BAL IN TER NA TI O NAL BE ING OF 

THE UNI TED STA TES  OF AME RI CA

Sum mary
Wars that the Uni ted Sta tes of Ame ri ca ha ve been ma king in last 

de ca de of 20th cen tury and first de ca de of 21st cen tury ju stify the as-
sump tion that con ti nu a tion of the wars, mi li tary in va si ons, ag gres si ons, 
in ter ven ti ons, oc cu pa ti ons, pro vo ked and en co u ra ged ci vil wars, co ups, 
and sec ret sub ver si ve and ter ro rist ope ra ti ons wor ldwi de and in re cent 
ti mes on ter ri tory of for mer Yugo sla via and “Euro-Asian Bal kan” ha ve 
pre sen ted glo bal in ter na ti o nal or fo re ign po li tics of the Uni ted Sta tes. 
This re a li za tion has been “co ve red” for de ca des with the “Cold War” 
ga u ze, East – West con flict, exi sten ce of red “em pi re of evil” and apo-
calyptic sha dow of nuc le ar jud gment day and nuc le ar ice age. Who le 
Ame ri ca fo re ign po li tics from the end of Se cond World War and emer-
gen ce of the Uni ted Sta tes in to a glo bal su per po wer might be com pre-
hen ded as so me sort of con ti nu a tion of the war and a con ti nu o us mi li-
tary ac cu mu la tion and up gra de for pur po se of staying at the top and not 
sha ring it with anybody el se. Pro duc tion of cri sis and wars is the way 
of sur vi val and fun cti o ning of glo bal in ter na ti o nal be ing of the Uni ted 
Sta tes as a su per po wer and its le a der sta tus and ro le. Fo re ign po li tics 
of the Uni ted Sta tes in 20th cen tury and at the be gin ning of 21st cen tury, 
com pre hen ded in such way, might be as well as con si de red as the war 
or highly mi li tant po li tics.
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Ame ri can fo re ign po li tics has tur ned it self in to its own con tra-
ri ety, or, bet ter said, in its real kind – it con ti nued the war with ot her 
(ad di ti o nal, in no va ted) me ans. For the Uni ted Sta tes the war is – po li-
tics. The war has been and will be in front of each and every po li tics. 
Im po sing and ac hi e ve ment of its own sta te in te rest in in ter na ti o nal re-
la ti ons aimed at ot her sta tes and na ti ons thro ugh the war and mi li tary 
vi o len ce or the sta te and mi li tary ter ro rism, in clu ding he re nuc le ar one, 
has sub sti tu ted the po li tics and di plo macy as ob so le te vir tu es, ac ti vi-
ti es and tec hno lo gi es and has esta blis hed it self as the po li tics it self. 
For Ame ri can post mo dern, post li be ral, mi li tary high tec hno lo gi cal and 
per haps post-or wel li an ide o lo gists and stra te gists of the world af fa irs, 
the po li tics and di plo macy ha ve been only short and long bre aks in the 
con ti nu a tion of the sta te vi o len ce, im po si tion and ge o po li ti cal and ma-
te rial greed.
Key Words: war ri or-li ke glo bal in ter na ti o nal po li tics of the USA, wars and 

in ter ven ti o nism of the USA, Ame ri can uni po la rism, NA TO, sta-
te (nuc le ar) ter ro rism of the USA, de moc ra tic mi li ta rism of the 
USA, ge o po li ti cal po wer and in te rests of the USA, Euro-Asian 
Bal kan, sta tes-vil la ins, Ser bia
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Zlatko Isakovic1)

TRANSPARENCY AND SECURITY 
CULTURE IN ThE SECURITY 

SECToR REfoRm2)

Summary
The main topic of this work is the relationship between transpar-

ency and security, as well as their cultures within the Security Sector 
Reform (SSR). The paper will first address the impact of transparency 
on security. Increased transparency is one important segment of the 
SSR representing a central component of democratic transition, and de-
mocracy in general. More transparency could mean that security secrets 
are more available to individuals and groups (in)directly taking part in 
decision-making and others. Too much transparency could remove the 
element of surprise, and thus could create security risks. As legal, habit-
ual, moral and other norms and standards could not be sufficient in all 
cases, a culture and education of transparency of security are needed. 
There is the open question who is supposed to provide transparency and 
control those who control security actors?

As the impact of the activities of security actors could also be 
harmful for transparency, the second key question is how much trans-
parency can and should be enabled by various interests. The assumption 
is that interests and needs of SSR actors should be ‘filtered’ by trans-
parency, contents of security culture, education, norms, interests and 
needs. In conjunction with the first observed relationship, one should 
1) Professorial Fellow, Institute for European Studies, Belgrade, and Full Professor, Department 

for Diplomacy and International Relations, Section of Political Sciences, Faculty of the Hu-
manities, International University, Belgrade, Serbia.

2) Creation of this work has been financed by the Ministry of Science and Technological Devel-
opment, Belgrade, Serbia, project Prospective of the Serbia’s European Frame, No. 149026. 
Paper was presented at the Scholarly International Conference ”Culture and Security Sector 
Reform: Political, Strategic and Military Culture in Transitional States”, organized by the 
Center for Civil-Military Relations, Belgrade, Sremski Karlovci, May 7-10, 2009.
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determine the extent of the impact of security on transparency. The con-
tents of culture, education, and habits should not be shaped exclusively 
by security actors and their educational institutions, but also by civilian 
actors and institutions.

The conclusion is that relations between security and transparen-
cy in SSR could be compared with the relations between fire and water. 
The main success of SSR efforts could be directed towards harmoniz-
ing security and transparency by establishing a future common culture 
based on general culture, education, the norms defining by the common 
public interests and needs and their main actors.
Key words: Transparency, security, culture, Security Sector Reform

The main topic of this scholarly attempt is to explore the relation-
ship between transparency and security (existence of threats of rather 
low intensity or lack of threats), as well as their cultures (ways of living 
of a human beings’ community or group transmitted from one genera-
tion to the next3)) within the Security Sector Reform (SSR). The SSR 
includes in the first place the transformation of security actors and over-
sight mechanisms utilized for democratic civilian control and a practical 
and proceeding by argument or reasoning (rather than intuition) shift in 
policy-making.4) This is particularly significant for post-conflict and/or 
3) „The military’s professional culture rests on the military system’s differentiation from the 

other branches of the state“ (Frederik Rosén, “Third Generation Civil-Military Relations and 
the ‘New Revolution in Military Affairs’”, DIIS Working Paper, No 3, 2009, p. 33, http://
www.diis.dk/sw74373.asp, internet, 26/04/09.

4)  Democracy could be defined as a rule of majority and a procedure used for the non-violent 
elimination of political, economic, ethnic, and other conflicts and discrepancies in interests, 
i.e. positions in society. Since the end of the Cold War the interest of scholars has been focused 
on the security aspects of the ethnic conflicts, and on political aspects of the development of 
democracy or transition toward democracy (i.e. its general pattern).

 Conflict in general could be defined in the meaning of manifest and dynamic conflict pro-
cess consisting of certain phases. In this case, the term conflict is utilized in a more specific 
meaning: a political process (dynamic situation) in which engaged parties have incompatible 
attitudes and behaviors. Conflict has three inter-related components: First, conflict situation, 
manifested in expressing various political aims or conflict of interest (see: Johan Galtung, 
“A Structural Theory of Imperialism”, in Classics of International Relations, 2nd edition, 
ed. Johan A. Vasquez, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990, p. 247), which cannot be 
simultaneously achieved and for that reason could be qualified as mutually exclusive. Sec-
ond, conflict behavior (at the first place aimed to achieve the mentioned political aims). One 
should stay away from the notion that conflict behavior should always be something that is 
to be stopped. Moreover, it should not be assumed that conflict in a wider sense of the term is 
something that should be necessarily avoided (Håkan Wiberg, “Identifying Conflicts and So-
lutions”, Review of International Affairs, Vol. XLIX, No. 1070-71, 1998, p. 176). Third, con-
flicting attitudes and perceptions having emotional dimension (feeling of anger, mistrust, fear, 
scorn, hatred, etc.) as well as cognitive dimension (maintenance of certain stereotypes and 
beliefs regarding the opposite side). Compare: C. R. Michell, The Structure of International 
Conflict, St. Martin’s Press, New York, 1981, 29. More details: Zlatko Isakovic, “Measure-
ment and Distribution of Political Power in Balkan and other States”, Review of International 
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post-authoritarian states seeking to become elements of Euro-Atlantic 
integration processes.5) It should be stressed that the countries that par-
ticipate in the Euro-Atlantic integration processes are themselves in the 
transitions. Respect and implementation civilian control norms over the 
security sector have been a key condition for the post-Communist states 
integration.

Having in mind the situations in numerous transitional countries, 
it could be noted that the culture of conflict behaviour means that actors 
on all levels usually have different not just political, security, religious, 
and economic, but also cultural and some other interests. One of the 
methods utilized for conflict resolution purposes is reformulating a con-
flict apparently over power, justice or identity in terms of the mentioned 
interests.6) It should be learned to deal with conflicts peacefully, primar-
ily through the equalization and balancing of the diverging interests 
calling all parties (but without winners and losers) for certain sacrifices 
by and compromises.7)

As the relationships observed in this work have multidimension-
al nature, this research project has a complex methodology composed 
of combined groups of methods that are usually used in political scienc-
es, sociology, anthropology, ethnology, social psychology, philosophy, 
linguistic studies, economy, (modern) history, theory of international 
relations, theory of law, certain law disciplines and some other more 
or less related disciplines. This methodological conglomeration is used 
to define possible concrete answers for the questions related to societal 
security. 

Affairs, Vol. LIX, No. 1129, January – March 2008; Zlatko Isakovic, „Democracy, Human 
Rights and Ethnic Conflicts in Eastern Europe and Asia and in the Processes of European 
Integration and Globalization“, Journal of East European and Asian Studies, No. 1 , p. 85-107.

5)  See: Zlatko Isakovic, “Measurement and Distribution of Political Power in Balkan 
and other States”.

6)  See more details on identiy and other security threats in the Second Yugoslavia 
and its successor states: Zlatko Isakovic, Identity and Security in former Yugoslavia 
(Aldershot: Ashgate, 2000).

7)  See more details: Dieter Senghaas, Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der 
Kulturen mit sich selbst, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, ; Zlatko Isaković, 
Osnovi teorije političke moći u međunarodnim odnosima, Institut za međunarodnu 
politiku i privredu, Beograd, 1998), 36-47; Zlatko Isakovic, “Democratization, De-
mocracy and Ethnic Conflicts in the Balkans”, COPRI Working Papers, No 9, 2000; 
Zlatko Isakovic, “The Role of the University in Ethnic Conflict Transformation, 
Democratization, and Developing Human Rights in the Balkans”, COPRI Work-
ing Papers, No. 14, 2002; Zlatko Isakovic, “The Role of the University in Ethnic 
Conflict Transformation, Democratization, and Developing Human Rights in the 
Balkans“, Islam and Human Rights, http://www.law.emory.edu/IHR/, 22/05/06.
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ThE ImPACT of TRANSPARENCY oN SECURITY

Increased transparency is observed and considered as one impor-
tant segment of the SSR representing a central component of democrat-
ic transition, as well as democracy in general. The reason the actors and 
their activities are supposed to become increasingly transparent during 
their transformation process is quite understandable: how to provide 
democratic civilian control without transparency?

However, more transparency could mean that security secrets 
are more available to individuals and groups directly or indirectly tak-
ing part in decision-making and implementing decisions on and in war 
and peace, the arms race, terrorism, terror, organized and other crimi-
nal activities. The secrets could also be more available to their family 
members, voters, members of their political parties, political rivals, al-
lies, rivals and even enemies, and other concerned parties. Too much 
transparency could remove the element of surprise, which represents a 
crucial security tool. In other words, too much transparency could cre-
ate security risks or it could be perceived and presented in that way. As 
legal, habitual, moral and other norms and standards could not be suf-
ficient in all cases, a culture and education of transparency of security 
are needed.

Oversight mechanisms and activities utilized for democratic ci-
vilian control over the security sector should be transparent too having 
also at least some of the mentioned and other possible results, i.e. risks. 
Finally, people in the transitional and some other countries – at civilian 
and military cultural, educational, research, and other institutions, and 
places – should learn how to assume a transparent, individual and group 
attitude toward security and civilian control actors and their activities 
and conflicts within and in relations with other societies.

ThE ImPACT of SECURITY oN TRANSPARENCY

As the impact of the security actors’ activities could also be harm-
ful for transparency, the second key question is how much transparency 
can and should be enabled and implemented by operational, tactical, 
bureaucratic, group, and/or even private interests. The assumption is 
that needs and interests of SSR actors should be ‘filtered’ by transpar-
ency, contents of security culture, education, social habits, legal, moral 
and other norms, interests and needs. 

In conjunction with the first observed relationship, one should 
determine the extent of the impact of security on transparency. How-
ever, the contents of culture, education, and habits should not be shaped 
exclusively by security actors and their educational institutions, but 
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also by civilian actors and institutions. While the security actors are 
traditionally in pursuit of national, i.e. more precisely state security 
(and population is one of the constitutive elements of state with terri-
tory and government), the civilian actors and institutions seem to aim 
increasingly human security, i.e. security of human beings and their 
communities (including families, friends, neighbors, colleagues from 
workplaces, states, nations, humankind, etc.). It is well known that all 
security concepts could be misused at least to some extent.

One should also pay attention on the profound changes in the US 
(and to the very notion of) military.8) Namely, there is „the ambitious 
stabilization work that the US Department of Defense has commenced 
in Afghanistan, in which the US military is carrying out holistic civil 
governance reform projects. Whether such work will become a part of 
the US military’s standard repertoire depends on the degree of success 
and possible entrenchment of the current innovations“. It is concluded 
that, „however, ... this expansion of the functions of the military orga-
nization into civil governance is historical, and it might bring about 
profound changes to the US military, perhaps even transforming the 
notion of military more generally“.9)

The Europeans would doubtlessly be more inclined to join the 
FDD if their values with regard to planning, transparency and evalu-
ation were more explicitly represented by the FDD in practice. „This 
turns the question of a European FDD buy in into a Catch 22: the Eu-
ropeans would probably buy in to the FDD if it expressed European 
values more strongly, yet the EU has to join the FDD in order to embed 
its values in the project.“10)

The issue of academic freedoms (in security and civilian academ-
ic institutions, programs and culture in general) seems to be interesting 
in transitional as well as in numerous other countries (particularly after 
the September 11, 2001, and the beginning of the world as well as local 
economic crisis). Within this field there are, for example, the following 
open questions related to civilian as well as security actors’ institutions:

● Is it possible that a teacher could be evaluated, promoted or 
dismissed on irrelevant grounds (for instance, thanks to a 
vague definition of “scientific journal” and/or other kinds of 
scientific works)?

8) The idea of the military and the function of the military organization can easily change, third-
generation civil-military being a good example of this”. There is the American military’s po-
lice reform program, the Focused District Development (FDD), “representing a major engine 
in Afghanistan for the development of third-generation civil-military relations” (Rosén, op. 
cit., p. 33).

9) Ibid., 8.

10) Ibid., 24.
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● Could and does a government control the appointment and 
firing of deans, professors and university boards and close 
faculties?

● Could it be expected that grounds for discipline and dismiss-
al include religious or other differences within the university 
administration or the outside social establishment?

● Are professors allowed and enabled to refuse signing a new 
labor contract required by a law, as they perceived it as a 
humiliation or as a declaration of loyalty to the ruling party?

● Does a law reduce the autonomy of academia (for instance, 
limiting the influence of professors on the curricula)?

● Do professors seem to be self-censored from time to time?
● Can it be expected that a teacher might be mauled on ac-

count on his or her political conviction?
● Do some intellectuals mostly keep themselves quiet and do 

not express too often their views in public trying to reduce 
the danger of being threatened for one’s political opinions?

● Can it be expected that a teacher’s language might weight 
against him or her?

● Can it be expected that a teacher’s country of birth might 
weight against him or her?

● Can it be expected that a teacher’s national or ethnic affilia-
tion might weight against him or her?

● Can one expect that a teacher’s sex might weight against 
him or her (discrimination by university and/or by wider en-
vironment)?

● Can it be expected that a teacher’s disloyalty (real or imag-
ined) could be a reason for scant funding of universities?

● Can it be expected that the university administration should 
be asked or even pressed to release, make transparent and 
accessible certain protected information about students, pro-
fessors and other employees without proper legal grounds?

● Can it be expected that teachers, students, employed in the 
university administration, and/or other above-mentioned 
people could be harmed or punished in some of the men-
tioned or other ways on the national or even human security 
grounds?
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● Which institutions (if any) would be important agents in 
the fight for academic freedoms in transitional and other 
countries?11)

Academic freedoms that exist in transitional and other countries 
should not be taken for granted forever, as some of them, which exist 
today, could disappear or be limited in the future. This could be particu-
larly applied to the countries in escalated ethnic or other conflicts as it 
is often hard to distinguish at least some of those elements of politics 
that are determined by conflicts and their escalations from those that 
are regular features of authoritarian politics (both often rich in threats).

Johan Galtung pointed to the Germany’s behavior after the end 
of the Second World War, which could serve as a conflict transforma-
tion pattern. The most significant were changes within schoolbooks, 
university textbooks, etc. The changes included presenting atrocities 
and other horrible things that ‘we’ did sharing them in that way with 
our children and other descendants and the rest of the world. In addi-
tion to this self-critical method, exchange of people and their cultural 
values could be suggested too. Both these methods in good parts have 
been in hands of the universities (in the first place its managers, faculty 
and students) and those who take part, finance and in other way enable 
its activities.12)

The university is the place for dialog and global education whose 
purpose is to make transparent and understand how other people think, 
and learn to respect other cultures. The conflict transformation method 
includes adult education too.13) One could utilize at least some of the ex-
periences with the evening and summer courses, workshops and other 
programs.14)

In purpose to take its part in the transitional democratization pro-
cess, the university, research and other cultural institutions previously 

11)  This role could be played by universities themselves, other academic institutions and weak, 
scared and opportunistic intellectual milieus, independent or ‘independent’ nongovernmental 
organizations (NGOs) and media, trade unions, civil society organizations, etc. See an effort 
aimed to explore the mentioned issue, i.e. questions in the Balkans: Isakovic, “The Role of the 
University in Ethnic Conflict…”, 19-23.

12)  Johan Galtung, “Peacebuilding, Conflict Transformation and World Order in the 21st Cen-
tury”, lecture held at Carleton University, Ottawa, October 11, 2001.

13)  Johan Galtung, “40 Years, 40 Conflicts”, eds. Johan Galtung, and Carl G. Jacobsen with Kai 
Frithjof Brand-Jacobsen and Finn Tschudi, Searching for Peace; the Road to TRANSCEND, 
Pluto Press, London and Sterling, VA, 2000, p. 112.

14)  More details: Vladislav A. Tomovic, “Knowledge for What? – How Canadian and American 
Universities Prepare Their Students to Adjust to the Roles in the Industry i.e. Economy”, pa-
per prepared for the Group of Experts for Prosperity of Serbia, Belgrade, June 14 – 18, 2001, 
p. 3.
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should be democratized themselves. They should be places for civil 
discourse and free speech15) paying attention to security issues too. The 
institutional autonomy of the university should be given “as soon as 
democracy fortifies itself”.16) At conflict escalation time, the university 
should strive to preserve the scholars and students’ academic freedoms 
and “to pursue ideas that conflict with what we believe or what we 
would like to believe, and to explore deep problems whose solutions 
have no apparent applications”.17)

As challenges and uncertainties lie ahead at that time, there is 
the open question what is the proper role of the education, research and 
culture in general within the conflict escalation process and simultane-
ous intensive and often dramatic national debate; how can the educa-
tion, research and culture in general contribute to deescalation? This 
dilemma opens the question “culture for what?”, i.e. for what purpose 
observed society needs security, transparency and many other segments 
of culture during the conflict escalation process? This question mean 
primarily how one can reach the empowerment of the parties to han-
dle themselves the security, transparency and conflict by peaceful and 
democratic political means having also in mind that democracy is not 
a perfect system?

The conflict between state sovereignty and ethnicity will remain 
one of the important features of the transitional and some other political 
landscapes. “Within such a context, the primary task for every state is to 
be learning to live with ethnic conflict and to deal with it without any kind 
of violence”. The conflict resolution processes will most likely be long-
lasting ones. “Reaching for swift and definite solutions in this case could 
mean only one thing: establishing a non-democratic rule with the aim of 
maintaining the state sovereignty (and security - Rem. by the author of 
this paper) by all costs”.18)

After the September 11, 2001, events it is considered “freedom 
of inquiry, which is one of our most cherished organizing principles, 
is not just a moral imperative, it is a practical necessity.” It is in times 
of conflict escalation (called by this author “national crisis”) that “true 
commitment to freedom of speech and thought is tested”. Participants 
in the discussion often disagree about broadness of the shared blame, 
15) See: Shirley M. Tilghman, Installation Address at Princeton University, Princeton, NJ, Sep-

tember 28, 2001, WF-EUROPE Digest, No. 169, October 1-2, 2001.

16) See: Tomovovic, op. cit., p. 5.

17) Tilghman, op. cit.

18) More details: Biljana Vankovska-Cvetkovska, “Sovereignty Principle and Ethnic Pluralism – 
A Challenge to Macedonian State”, Međunarodni problemi, Vol. XLIX, No. 4, 1997, p. 88.
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“about the ways in which nationalism and religion can be perverted into 
fanaticism”, “about whether a just retribution can be achieved if it leads 
to the deaths of more innocent victims”, “about the political and tactical 
decisions that our government will make, both in achieving retribution 
and in seeking to protect against similar attacks in the future”, “about 
how and when to wage war and how best to achieve a real and lasting 
peace”. Just as the cultural insitutions have an obligation to search for 
knowledge world-wide, so they also have an obligation to insure wide 
dissemination of the scholarly works of the academy and ther creators 
of cultural works, so that others can build on it, or correct it when nec-
essary, or use it to make better decisions, products or plans.19)

In the times of conflict escalation (often bringing numerous secu-
rity problems), educational and other cultural insitutions in transitional 
and other countries have the duty to offer to country’s decision makers 
in political, security and other fields and to the rest of the world – the 
knowledge residing in works created by philosophers, historians, econ-
omists, engineers, scholars in peace and conflict studies, political sci-
ences and many other fields that can help make transparent and under-
stand the goals, attitudes, interests, identities, and/or behaviors of the 
other and our conflict side as well as of the mediators, arbitrators, etc.20)

CoNCLUSIoNS

Democracy has the potential to help mitigate and eliminate eth-
nic tensions, but transition toward democracy creates a fertile climate 
for hatred, biases and thus conflicts. There is an open question what 
could the concerned countries and the international community do in 
order to promote democracy (including control over security actors and 
those who are supposed to control them) without exacerbating ethnic 
and other social conflicts within the present world crisis?

An answer to the mentioned question what could the concerned 
countries and the international community do in order to promote de-
mocracy (along with transparent control over transparent security ac-
tors and their activities) – without exacerbating ethnic and other social 
conflicts within the present world crisis – is rather complex. One should 
keep in mind that human rights development and democratization could 
dampen, even transform ethnic conflicts or prevent their escalation un-
der certain conditions. First, it is necessary that the forces pushing for 
genuine democratization recognize and acknowledge the ethnic diversi-
19)  See: Tilghman, op. cit.

20)  Compare: Ibid.
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ty existing within the state along with the fact that nobody is perfect be-
ginning with us ourselves. Second, they also have to find a way, which 
would be commonly perceived to be fair, to accommodate the goals 
and interests of different groups. On the one hand, the democratization 
and human rights development processes provide a propitious setting 
for allaying ethnic and other problems and preventing their transforma-
tion to conflicts and their escalation, and on the other hand – successful 
democratization needs national unity as the basic precondition. Another 
precondition both for democratization and for preventing or transform-
ing ethnic and other conflicts is at least some economic prosperity, 
which could be also harder reached and/or maintained particularly in 
conflict escalation situations and the existing world economic crisis. 
The control over security actors as well as their activities has their eco-
nomic and other costs.21)

Transparent security and control over it could be provided for all 
or nobody. Majority nations in transitional and many other countries 
will not be secure unless the human rights of the minorities would not 
be protected to a necessary and feasible degree. In these conditions, 
minorities should be deprived only of the unconditional right to self-
determination including a ‘right to secession’ (as that right is usually 
interpreted on the Balkans22)). In addition, as one author has stressed, 
“as soon as minorities become majorities, new minorities appear. If 
the present number of nation-states is doubled, the number of minority 
problems may also be (roughly) doubled”.23)

Robin Alison Remington stressed the question: “How can po-
litical parties, attempting to bridge ethnic cleavages, find a common 
denominator of national security that will satisfy the Bulgarian major-
ity and Turkish minority in Bulgaria; Romanians and the Hungarians 
minority in Transylvania; Serbs, Croats, Muslims, and Albanians in 
the former Yugoslavia?”24) For this reason, the observed countries need 

21) More details: Zlatko Isakovic, Introduction to a Theory of Political Power in International 
Relations, Ashgate, Aldershot, 2000, pp. 36-50; Zlatko Isaković, Osnovi teorije političke moći 
u međunarodnim odnosima, op.cit., pp. 36-47.

22) Glenny suggested that maybe a solution could be within the scope of the principle “all rights 
to minorities, excluding the right to secession” (see Misha Glenny, “The Yugoslav Night-
mare”, The New York Review of Books, Vol. XLII, No. 5, March 23, 1995, p. 57).

23) Thomas Hylland Eriksen, “Ethnicity and Nationalism: Definitions and Critical Reflections”, 
Bulletin of Peace Proposals, Vol. 23, No. 2, 1992, p. 221.

24) Robin Alison Remington, “Security Dilemmas in the Post-Communist Balkans – Party-Army 
Dynamics”, Eurobalkans, No. 17, Winter 94/95, p. 71; see also: Zlatko Isaković, “Ljudska 
prava vezana za ispovedanje vere i etnički odnosi u Makedoniji i na Balkanu”, Ohraniti sanje: 
Prispevki z druge mednarodne conference/okrogle mize “Vloga verskih skupnosti v mirovnem 
procesu in pri odpravi posledic vojne na področju nekdanje Jugoslavije“, Rogaška Slatina, 
1997, ed. Silvo Devetak, ISCOMET and ECERS, Maribor, 1998.
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developed economies and stable democracies and systems of human 
rights, which are protected by law along with traditional and other hab-
its.25)

The more a minority is far from being loyal to state in which 
it has been living, presumably the more the state will use its repres-
sion; looking from the other side, the more the repression is used by the 
state the less is the minority likely to be(come) loyal and to perceive 
the state power (authority) as legitimate, but perceiving it as “plain 
domination”.26)

Although democracy is not a perfect system, as long as it exists it 
creates potentials and possibilities for peaceful transformation of ethnic 
and other conflicts. Before one made any proposal for conflict transfor-
mation or other form of conflict resolution, one should understand and 
learn how to cope with conflicts with peaceful political means. Howev-
er, the more conflicts, the harder it is to achieve democracy and human 
rights protection and even more so to experience them.27) If existing 
system cannot be qualified as democratic one, appears the complex di-
lemma what could and should come first: developing democracy (in-
cluding transparency of security actors and those who should control 
them) or preventing escalation, deescalating or/and eliminating ethnic 
and other conflicts.

It seems that the more security (especially if it is based on its na-
tional, i.e. state concept) the less transparency and vice versa. However, 
the first predicted conclusion could be that the need for security and 
transparency in SSR exists despite the fact that their relations could be 
compared with the relations between fire and water.

 Second, where is the place of transparency “in the process of 
‘learning counterinsurgency’“ within the US military expanding the 
functions of the military into civil governance? If the military replaces 
civil authorities, who is going to execute democratic civilian control 
over military and other security actors and provide the transparency? 
25) See more details: Zlatko Isaković, “Položaj Makedonije u balkanskom okruženju” (Macedo-

nia on the Balkans), Međunarodna politika, No. 1024, 1994, str. 35.

26) See: Maurice Duverger, The Study of Politics, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1972, 
p. 18.

27) Compare: Renee de Nevers, “Democratization and Ethnic Conflict”, Survival, Vol. 35, No. 
2, Summer, 1993, pp. 31-48. For a provocative and multi-faceted discussion of some of the 
major points discussed in this paper see one issue of the Slavic Review, Vol. 55, issue 4, 
Winter, 1996. The discussion was initiated by the article by Robert M. Hayden (“Schindler’s 
Fate: Genocide, Ethnic Cleansing, and Population Transfers”, pp. 727-748). The authors who 
disputed his thesis in the same issue were Carol S. Lilly (“Amoral Realism or Immoral Ob-
fuscation?”, pp. 749-754); Susan L. Woodward (“Genocide or Partition: Two Faces of the 
Same Coin?”, pp. 755-761); Paul Wallace (“The Costs of Partition in Europe: A South Asian 
Perspective”, pp. 762-766). Finally, Hayden replied to these articles (“Reply”, pp. 767-778).
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Event less is clear who is going to make transparent and control those 
hypothetic ones who are supposed to control this controllers’ control-
lers? Finally, is there a space for human security at all and if the answer 
could be positive – what are its relations with national, i.e. state secu-
rity?

Third, the main success of SSR efforts could be directed towards 
harmonizing the relationships between security and transparency by es-
tablishing a common security and transparency culture based on com-
mon culture, education, social habits, legal, moral and other norms de-
fining the common public interests and needs.

Златко Исаковић

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА У 
БЕЗБЕДНОСНОМ СЕКТОРУ РЕФОРМЕ

Сажетак
Главна тема овог рада је веза између транспарентности и 

безбедности, као и њихова култура унутар Безбедносног сектора 
реформи (БСР). Рад се прво бави утицајем транспарентности 
на безбедност. Повећање транспарентности је важан сектор 
БСР и представља главну компоненту демократске транзиције и 
демократије уопште. Више транспарентности може да значи да 
су безбедносне тајне више доступне појединцима и групама (ин)
директно утичући на процес одлучивања. Закони, обичаји, морал, 
друге норме и стандарди не могу бити довољни у свим случајевима 
тако да су култура и образовање транспарентне безбедности 
неопходни. Поставља се питање ко би требало да обезбеди 
транспарентност и контролу оних који контролишу безбедносне 
учеснике?     

Пошто утицај активности безбедносних чиниоца може, 
такође, бити и штетан поставља се друго кључно питање о 
томе колико транспарентности треба омогућити различитим 
интересима. Претпоставка је да интереси и потребе учесника БСР 
треба да буду филтрирани помоћу транспарентности, садржаја 
безбедносне културе, образовања, норми, интереса и потреба. 
У вези са првим посматраним односом требало би да се одреди 
обим утицаја безбедности на транспарентност. Садржаји културе, 
образовања и обичаја не би требало да буду обликовани само помоћу 
безбедносних чиниоца и њиховим образовним институцијама, већ 
и помоћу грађанских чиниоца и инситуција.
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Закључак је да се веза између безбедности и транспарентности 
у БСР може поредити као веза између ватре и воде. Главни успех 
напора БСР може бити усмерен према хармонизацији безбедности 
и транспарентности успостављањем будуће заједничке културе 
базиране на општој култури, образовању, нормама одређеним 
заједничким јавним интересима и потребама и њиховим главним 
учесницима.
Кључне речи: транспарентност, безбедност, култура, Безбедносни 

сектор реформи.
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РЕЛИГИЈА,МЕДИЈИИКУЛТУРАМИРА

Сажетак
У ра ду аутор про бле ма ти зу је зна чај ре ли ги је у зе мља ма у 

тран зи ци ји за ши ре ње кул ту ре ми ра и гло ба ли за ци ју раз у ме ва ња 
и со ли дар но сти, од но сно оства ри ва ње ње не со цио-кул тур не ин те-
гра тив не функ ци је у са вре ме но сти. У фо ку су ана ли зе на ла зи се од-
нос три ју фак то ра – ре ли ги ја, ме ди ји и кул ту ра ми ра. 

Аутор по ла зи од хи по(те зе): да се им пло зи јом со ци ја ли зма 
у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких дру шта ва, де сио кул тру ни шок, те 
да се она на ла зе у ста њу ано ми је и тра у ме, у сво је вр сном рас це пу 
из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти. У та квој си ту а ци ји, ка да је ста-
ри си стем хе ге мо ни је про пао, а вред но сти и ме ха ни зми но вог, још 
увек ни су из гра ђе ни, ре ли ги ја и ме ди ји мо гу од и гра ти ин те гра тив-
ну или дез ин те гра тив ну уло гу, мо гу до при не ти ста би ли за ци ји или 
под сти ца ти су коб. 

Аутор на при ме ру Бал ка на, из два пе ри о да; 1990-2000; и 
2000-2010, упра во илу стру је овај од нос. У пр вом пе ри о ду ре ли-
ги ја и ме ди ји на овом ге о про сто ру, а по себ но на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је, ин стру мен та ли зо ва ни од стра не по ли тич ког фак то ра, 
од и гра ли су не га тив ну функ ци ју, под сти чу ћи ет но по ли тич ке кон-
флик те и су лу ду игру „убилачкихидентитета“, по ди вља лих на ци-
о на ли них пар ти ку ла ри те та, што је до ве ло не са мо до дез ин те гра-
ци је ју го сло вен ске по ли тич ке за јед ни це, већ и до де ста би ли за ци је 
на ци ја кроз њи хо ву ре ет ни за ци ју и ре бал ка ни за ци ју.

У фо ку су ауто ро ве ана ли зе на ла зи се и ис тра жи ва ње по зи-
тив не ин те гра тив не функ ци је ре ли ги је и ме ди ја, ка да они у пост-



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.251-266.

252

кон фликт ној си ту а ци ји, отва ра ју пу те ве гло ба ли за ци је раз у ме ва ња 
и са рад ње ме ђу раз ли чи тим на ро ди ма и кул ту ра ма.
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, ме ди ји, кул ту ра ми ра, Бал кан, Ју го сла ви ја, гло ба-

ли за ци ја раз у ме ва ња.

УЗРОЦИОБНОВЕРЕЛИГИЈЕУСАВРЕМЕНОСТИ

Обнова религије и по ја ва но вих ре ли гиј ских по кре та у са-
врем ном све ту, на ста ли су као ре ак ци ја не са мо на тро мост и  би-
ро кра ти зо ва ност ве ли ких ре ли ги ја, већ пре све га као сво је вр сни 
от пор хи пер ма те ри ја ли стич ком и по тро шач ком ка рак те ру са вре ме-
не ци ви ли за ци је, ко ја је у иде о ла три ји про фи та, из гу би ла осе ћај за 
сми сао, со ли дар ност, за аутен тич ност и не по но вљи вост људ ског 
би ћа. Из тог ва па ја за сми слом и аутен тич ним иден ти те том чо ве ка и 
дру штве них гру па, на ста ју но ви ре ли гиј ски по кре ти ко ји на су прот 
тра ди ци о нал ним „ре ли ги ја ма суд би на“ и „ре ли ги ја ма пре да ка“ – 
екс по ни ра ју се у но ве „религије избора“и „религије пројекта“, 
но ве на де, но вог спа са.  Об но ва ре ли ги ја и по себ но фор ми ра ње 
но вих ре ли ги о зних по кре та по ве за на је са чо ве ко вом по тре бом за 
потрагомзасмислом (В. Франкл). На ше до ба, тј. мо дер на и по смо-
дер на кул ту ра су „ду хов но оту пе ле“.1) По тим се под ра зу ме ва не са-
мо гу би так осе ћа ња за спи ри ту ал не већ и за фун да мен тал не вред-
но сти. У ве зи са тим ДанаЗохар  пи ше: „Ми за па жа мо, ко ри сти мо 
и до жи вља ва мо са мо не по сред но, ви дљи во и праг ма тич но. Сле пи 
смо за ду бље ни вое и зна че ња ко ји на ше објек те, на ше ак тив но сти 
и нас са ме сме шта ју у је дан ши ри ег зи стен ци јал ни оквир. Ми ни-
смо сле пи за бо је, већ за сми сао. Ка ко смо до гу ра ли до тле?“.2)

Тај ва пај, глад или во ља за сми слом, за ко ју В.Франкел сма-
тра да пред ста вља примарну мотивацију у чо ве ко вом жи во ту, 
упра во је осу је ће на у све ту да на шњи це. Ру ко во ђен праг ма тич ним 
ин те ре сом, у тр ци за про фи том, са вре ме ни чо век из гу био је осе ћај 
не са мо за ле по ту, већ и за смисao. Пре тво рив ши се у homokonsu-
mericusa, ко ме је у „дру штву спек та кла“ глав на бо го мо ља по стао 
су пер мар кет, за хва ћен про це си ма мек до нал ди за ци је, са вре ме ни 
чо век као да је из гу био ду шу. По стао је је дан нер во зни, оту ђе ни 
ки клоп чић, љу дић; пу ки ко тач у су пер мар ке ту, део но ве уса мље не 
го ми ле по тро шач ког дру штва. Упра во из те уса мље но сти, ис ко ре-
ње но сти, без за ви чај но сти, те ско бе и бе зна чај но сти, чо век се нај че-
1) Да на Зо хар и Јан Мар шал, Духовнаинтелигенција,крајњаинтелигенција, Све то ви, Но-

ви Сад, 2000, стр. 32.

2) Исто, стр. 33.
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шће по да је ал ко хо ли зму, сек су и на си љу, ко ји на ра ста ју као об ли ци 
ин ди ви ду ал не и со ци јал не па то ло ги је у са врем ном дру штву. Ка ко 
по ка зу ју са вре ме на ис тра жи ва ња на За па ду – је дан од де сет глав-
них узро ка смр ти упра во је су са мо у би ство и ал ко хо ли зам, ко ји су 
ду бо ко по ве за ни са овом кри зом сми сла или со ци јал ном и мо рал-
ном ано ми јом, ка ко је и сво је вре ме но твр дио  Е.Диркем. 

Ако фе тиш сци јен ти зма, у фор ми ана ли тич ке фи ло зо фи је и 
на уч ног по зи ти ви зма и ди сци пли нар ни ха ос спе ци ја ли стич ког ду-
ха, без об зи ра на на уч ни и тех но ло шки про грес, са врем ном чо ве ку 
не пру жа ју до во љан од го вор на ову по тре бу за сми слом, он да он 
мо ра по тра жи ти тај сми сао у ре ли ги ји, ка ко би уто лио сво ју глад и 
на шао свој но ви дом, ма кар и у фор ми но вих око ва и огр ли ца но-
вих илу зи ја. 

Да нас у усло ви ма гло ба ли за ци је и ње них иза зо ва, је дан део 
чо ве чан ства, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, на ла зи се у ста њу 
ко лек тив не фру стра ци је. Број ни су узро ци та квом ста њу: с јед не 
стра не, не у спех мо дер ни за ци је и се ку ла ри за ци је, и са дру ге стра не 
им пло зи је со ци ја ли зма и кул тур не тра у ме ко је из то га про из и ла-
зе. Но, овим раз ло зи ма и фак то ри ма про звод ње ре ли ги о зно сти као 
фе но ме на, при дру жу је се бо ја зан од „шо ка бу дућ но сти“ ко ји до-
но си гло ба ли за ци ја, из че га број не гру пе кре ћу, у по тра зи за са мо-
по што ва њем и очу ва њем иден ти те та, ка ре тра ди ци о на ли за ци ји и 
ре три ба ли за ци ји. Оту да но ва фик са ци ја по је ди на ца и дру штве них 
гру па на ет нич ку и вер ску при пад ност у зна ку „религијепредака“.    

Ва ља, ме ђу тим, ис та ћи да се са вре ме ни иден ти тет све ви ше 
гра ди на „религијиизбора“, про је ка та, но вом си сте му вред но сти и 
окре ну то сти чо ве ка и дру штве них гру па, иза зо ви ма бу дућ но сти. У 
овом кон тек сту тре ба ис та ћи да у тра га њу за сми слом, за спи ри ту-
ал но шћу и кон струк ци јом но вог иден ти те та, по је дин ци от кри ва ју 
и но ве кул тур не и ре ли гиј ске обра сце, из гра ђу ју но ве „катедрале
вредности“ (Ж. Ата ли), но ве тран скул тур не амал га ме јер – ка ко 
пи ше Е.Морен – иден ти тет са врем ног чо ве ка је у зна ку ho mo mul-
ti ko mlek su sa, плу ра лан, сло је вит и отво рен У ве зи са тим Драган
Великић, срп ски пи сац из ме ђу оста лог ка же: „Идентитетје увек 
ле гу ра. Јер, иден ти тет ни је јед ном за сваг да ство ре на струк ту ра, 
већ про цес ко ји као и ва си о на не ма ни по че так, ни крај... Сва ки чо-
век је свет за се бе, јед на ма ла ва си о на... Не би ти за то че ник ни јед не 
оба ле. Би ти ма ње гра ни ца, а ви ше мост“.3)

Новирелигијскипокрети, као и но ви дру штве ни по кре ти, све 
се ви ше об ли ку ју, не са мо као тран скла сни, тран сна ци о нал ни, већ 

3) Дра ган Ве ли кић, «Ин тер вју», Политика, Културнидодатак,, Бе о град, 29.11.2008, стр. 2.
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и као тран скул тур ни и тран сре ли гиј ски. У том сми слу они из ра жа-
ва ју на ста ју ћи дух но вог вре ме на, но ве пост мо дер но сти (П. Керц) 
и чо ве ков ва пај за сми слом, но вом ду хов но шћу, тј. за аутен тич ним 
са мо по твр ђи ва њем свог иден ти теа, за гло ба ли за ци јом раз у ме ва ња 
и со ли дар но сти ме ђу љу ди ма и на ро ди ма у пла не тар ним и еко ко-
смо ло шким окви ри ма. 

РЕЛИГИЈАИМЕДИЈИКАОФАКТОРИ
УПРОИЗВОЂЕЊУСУКОБАИ
ГРАЂЕЊУМИРАНАБАЛКАНУ

Имплозијомсоцијализма у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких дру-
шта ва, по јед ни ци и кул тур не гру пе до жи ве ли су шок. На шли су 
се у ста њу ано ми је и културнетрауме, у сво је вр сном ва ку му из-
ме ђу про шло сти и са да шњо сти. У та квој си ту а ци ји, ка да је ста ри 
кул тур ни под си стем, а по себ но иде о ло ги је и кул тур не хе ге мо ни-
је про пао, а но ве вред но сти и ме ха ни зми но вог још ни су из гра-
ђе ни, вра ћа ње на ре ли гиј ске ма три це, по ста ју ре ал ност у по тра зи 
за иден ти те том и но вим еле мен ти ма со цио-кул тур не ин те гра ци је. 
По сма тра ју ћи Балкан као ге о про стор ет нич ког и вер ског кок те ла, 
мо же се ре ћи, да су на овом про сто ру и ре ли ги ја и ме ди ји у по след-
њих два де сет го ди на игра ли ин те гра тив ну и дез ин те гра тив ну уло-
гу, до при но си ли под сти ца њу су ко ба или пак ста би ли за ци ји од но са 
ме ђу на ро ди ма. 

Кри тич ка, компаративна социолошка анализа, упра во на 
при ме ру Бал ка на,  а по себ но бив ше Ју го сла ви је, из два пе ри о да; 
I 1990-2000 (конфликтнипериод); и II 2000-2010 (посконфликтни
период), нај ре чи ти је илу стру је раз ли чи ту уло гу ре ли ги је и ме ди ја 
у ње го вој со цио-кул тур ној ди на ми ци. У пр вом пе ри о ду, ре ли ги ја и 
ме ди ји, на чи та вом ге о про сто ру, а по себ но на про сто ру бив ше Ју-
го сла ви је, од и гра ли су не га тив ну уло гу у функ ци ји под сти ца ња ет-
нич ке дис тан це и ет но по ли тич ких кон фли ка та. На и ме, у овом пе-
ри о ду има ли смо по ја ву не га тив не ин стру мен та ли за ци је ре ли ги је 
и мас ме ди ја од стра не по ли тич ких ели та у про це су рас па да Ју го-
сла ви је, у функ ци ји ши ре ња ет но по ли тич ких су ко ба и су лу де игре 
„убилачкихидентитета“, по ди вља лих на ци о нал них пар ти ку ла ри-
те та. Све је то до ве ло до то га да су бал кан ски на ро ди, уме сто да 
се окре ћу раз во ју и тра га њу за нај бо љом ал тер на ти вом из ла ска из 
кри зе, по сле им пло зи је со ци ја ли зма, жи ве ли у сен ци ре тра ди цо-
на ли зма и ре три ба ли за ци је, што је во ди ло не са мо дез ин те гра ци ји 
по литчке за јед ни це Ју го сла ви је, већ кроз ре ет ни за ци ју и вер ске и 
ет нич ке су ко бе, до фе но ме на ребалканизације.  
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На и ме, ка ко по ка зу ју кри тич ке сту ди је, мас ме ди ји и је дан 
део по ли тич ких ели та, би ли су ин стру мен та ли зо ва ни из ну тра и 
спо ља, за ци ље ве ра за ра ња бив ше Ју го сла ви је, а не ње ног очу ва ња 
у пе ри о ду тран зи ци је. Та ко се де сло да је овај про стор до жи вео, 
не са мо си стем ску про ме ну, од со ци ја ли зма ка пе ри фер ном ка пи-
та ли зму, већ и ши ру ге о по ли тич ку тран зи ци ју ка Европ ска Уни ја 
и евро а тлан ским струк ту ра ма мо ћи и ге о стра те шке ин те гра ци је. 
Ана ли за са др жа ја број них ме ди ја као и об ли ка по ли ти за ци је ре-
ли ги је – упра во то по твр ђу је. На де лу су би ли про це си ја ча ња ин-
стру мен тал не уло ге ре ли ги је и мас ме ди ја у функ ци ји „шо ка про-
шло сти“, ши ре ња иде о ло ги ја „кр ви и тла“, об но ве ет но по ли тич ких 
су ко ба, по ли тич ке и кул тур не дез ин те гра ци је Бал ка на, од но сно Ју-
го сла ви је. При ме ра ра ди, ов де упу ћу је мо на сту ди је/збор ни ке, ка-
ко до ма ћих та ко и стра них ауто ра: „Произвођењерата“(збор ник 
ра до ва), „РеисламизацијаБалкана – примерБосне иКосова“ (Р. 
Изра ел),„Балканскиратови:раздорЈугославијеод1991до1999“
(Х. Хоф ба у ер),„ЕкспериментКосово–повратакколонијализма“
(Х. Хоф ба у ер),„Несветитерор–Босна,АлКаидаиуспонглобал-
ногџихада“(Џ. Р. Шин длер), „Косово:двострукахибрис:надзор
иказна“ (ауто ра Сте фа но са Пе сма зо глоу), „Крвпетро ла – Босна
–геополитичкиесеј“ (Пјер Ма ри Га ло).

Ове и број не дру ге сту ди је ис так ну тих со ци о ло га, ге о по ли-
ти ко ло га и кул ту ро ло га са За па да о узро ци ма ет но по ли тич ких су-
ко ба на Бал ка ну и рас па ду Ју го сла ви је, нај ре чи ти је по ка зу ју у ко-
јим фор ма ма, и ме ха ни зми ма је био ин вол ви ран ино стра ни фак тор 
у под сти ца њу, про из во ђе њу кон фли ка та на Бал ка ну и на вод ном 
„ми ро твор ству“ у упра вља њу тим кон флик ти ма. Па жљи ва ана ли за 
уви де ће од ре ђе ну ве зу у по на ша њу из ме ђу тзв. јав них гло бал них 
ме ди ја на За па ду и њи хо ве тај не ди пло ма ти је у по след ње две де це-
ни је. Ка ко по ка зу ју Вал тер Фон Гол ден дах и Ханс – Ри ди гер Ми-
нор, у сво јој сту ди ји „Изратаурат–Немачкаспољнаполитикаи
етничкопарцелисањеЕвропе“ (1990), на осно ву ис тра жи ва ња зва-
нич них до ку ме на та ве за них за не мач ку спољ ну по ли ти ку на Бал-
ка ну то ком 90-тих го ди на 20. ве ка, „не мач ко про па ги ра ње Евро пе 
ве ли ча ло је „ауто но ми ју“, „иден ти тет“ или „за шти ту на ци о нал них 
гру па“, а фак тич ки је фор си ра њем пра ва на ци о нал них ма њи на на 
са мо о пре де ље ње ути ра ло пут се па ра ти зму ет но по ли тич ким кон-
флик ти ма и це па ло на ци је на Бал ка ну“.4) Ти пи чан при мер то га су 
дез ин те гра ци ја и рас пад Ју го сла ви је и се це си ја Ко со ва. У ве зи са 
4) Ви де ти о то ме оп шир ни је у сту ди ји Вал тер Фон Гол ден да ха и Хан са – Ри ди гер Ми но ра, 

Изратаурат–НемачкаспољнаполитикаиетничкопарцелисањеЕвропе,Ја сен, Бе о-
град, 2003, стр. 8,
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тим, фран цу ски ге о по ли ти чар Пјер Га ло, у сту ди јиИзратаурат, 
у пред го во ру под на зи вом – НемачкаЕвропаилиевропсканемач-
ка?, из ме ђу оста лог пи ше: „Бон те жи из град њи Евро пе у ха о су 
ре ги о на и ма лих др жа ва“, по ста вља ју ћи се би и на ма пи та ње: „Не 
ра ди ли се ов де о то ме да се „Евро па“ ко ри сти за ре а ли за ци ју вр ло 
се бич них не мач ких ин те ре са?“.5)

Ако се по на ша ње ме ди ја у јав ном про сто ру по ве же са де лат-
но шћу јав них и тај них слу жби (ди пло мат ских и дру гих) за пад них 
вла да (по себ но Не мач ке и САД), за па зи ће се у по след њих два де сет 
го ди на син хро ни зо ва на де лат ност – са јед не стра не де кла ра тив на у 
фор ми ши ре ња иде о ло ги је људ ских пра ва, а ла тент но ли це мер је и 
по ли тич ки ма ки ја ве ли зам на прин ци пу „за ва ди, па вла дај“ – фраг-
мен та ци ја др жа ва на Бал ка ну. Ти пи чан при мер то га је сте раз би ја-
ње СФРЈ, кроз гра ђан ски и ет но по ли тич ки рат, се це си ја Ко со ва, 
што по ка зу је пра ву при ро ду од но са не са мо на Бал ка ну већ и у 
Евро пи и у све ту. Овај рас ко рак из ме ђу јав не по ли ти ке и тај ног 
де ло ва ња, део је нео им пе ри јал ног дис кур са и стра те ги је ре ко ло-
ни за ци је и про тек то ра ци је но вих про сто ра. У ве зи са тим не мач ки 
ис тра жи вач Вал тер Фон Гол ден дах (чи ји је псе у до ним за лич ност 
из Слу жбе спољ них по сло ва) из ра жа ва ју ћи сво ју за бри ну тост за 
европ ски мир, из ме ђу оста лог пи ше: „Не мач ка по ли ти ка на ла зи се 
на по губ ном пу ту и спре ма се да раз би је Евро пу на ет нич ке ре ги о-
не. Не мач ку, као Ве ли ку си лу, тре ба да окру жу ју оста ци раз би је них 
на ци о нал них др жа ва. Што пре до ђе до су про ста вља ња овој стра те-
ги ји, уто ли ко ће би ти ма њи број жр та ва ко је ве ро ват но мо ра ју би ти 
под не те за рад за шти те од не мач ке те жње за вла да ви ном“.6)

Со ци о ло шка и кул ту ро ло шка ком па ра тив на ана ли за уло ге 
ових фак то ра у дво у глу – ре ли ги ја - ме ди ји – у пе ри о ду 1990-2000; 
и 2000-2010, нај ре чи ти је илу стру је: да су у пр вом пе ри о ду об но-
вље на ре ли ги ја и ин стру мен та ли зо ва ни ме ди ји од стра не ет но по-
ли ти ча ра – игра ли, по пра ви лу не га тив ну, дез ин те гра тив ну уло-
гу на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Од но сно, да су нај ди рект ни је 
ин стру мен та ли зо ва ни од стра не по ли тич ких ели та и сна га су ко ба 
(уну тра шњег и ино стра ног фак то ра) у раз би ја њу ју го сло вен ске 
др жа ве, те да су све сно или не све сно, чи ње њем или не чи ње њем, 
до при но си ли ши ре њу иде о ло ги је мр жње, „кул ту ре стра ха“. Је дан 
део ин те ли ген ци је у овом пе ри о ду од и грао је уло гу, ка ко би то ре-
као Ж.Бодријар, „Интелигенцијезла“, то зна чи да је нај ди рект ни је 
био ин вол ви ран у ве ли ки ме ха ни зам про из во ђе ња ра та на про сто-
5) Исто, стр. 15.

6) Исто, стр. 228.
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ру Ју го сла ви је у „вре ме ну смр ти“ (Д. Ћо сић). Упра во, то је пе ри од 
ка да су не са мо ре ли ги ја већ и цр ква, из гу би ле ауто ном ну уло гу и 
би ле ин стру мен та ли зо ва не од стра не ет но по ли ти ке, већ ка да су и 
ме ди ји би ли у тој функ ци ји – про из вод ње ра та, са та ни за ци је дру-
гих на ро да и ре ли ги ја, рас пи ри ва ња ме ђу соб не мр жње и стиг ма ти-
за ци је.7)

Ка ко по ка зу ју ем пи риј ска ис тра жи ва ња со ци о ло га и со ци-
јал них пси хо ло га, ре ли ги ја и ме ди ји, ин стру мен та ли зо ва ни од 
стра не ет но по ли тич ких ели та, до при не ли су ја ча њу не са мо ет нич-
ке дис тан це већ и би ли ди рект но укљу че ни у ет но по ли тич ки су-
коб на про сто ру бив ше СФРЈ. Че сто су се све ште ни оци на шли са 
рат ни ци ма, а по ли тич ки ко ме са ри са уред ни ци ма ме ди ја, на истом 
за дат ку: ја ча ња ет но цен три зма и про из во де ње ра та, су ко ба и со-
ци јал не па то ло ги је, што је у крај њој ис тан ци до ве ло до по ли тич-
ке и кул тур не дез ин те гра ци је про сто ра и ње го ве про тек то ра ци је и 
ре ко ло ни ја ли за ци је за по тре бе сна га мон ди ја ли зо ва ног ка пи та ла, 
од но сно сна га „но вог свет ског по рет ка“. Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи 
да ет но по ли тич ки кон фликт и гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји ни је 
био са мо из раз су лу де игре стра те гиј ских ели та (ели та рас па да – С. 
Ми ла ди но вић) у кљу чу ет но по ли ти ке и по мах ни та лих „уби лач ких 
иден ти те та“ у бал кан ској пи ја ној крч ми, већ пре све га – из раз ин-
те ре са не ких зе ма ља За па да и НА ТО-а у њи хо вој но вој нео им пе-
ри јал ној оди се ји на ис ток у слу жби но вог ка пи та ла и са вре ме не 
плу то кра ти је.

Ге о по ли тич ке и со ци о ло шке ана ли зе са вре ме них кон флик то-
ло га, ука зу ју да је у бал кан ском кр ва вом лон цу, на кра ју XX сто ле-
ћа био ин вол ви ран и ин те рес спољ них ге о стра те шких сна га у раз-
би ја њу Ју го сла ви је, а пре све га Не мач ке и САД-а. Ана ли ти ча ри, 
та ко ђе, ука зу ју и на уме ша ност Ва ти ка на у под сти ца њу кон фли-
ка та и про гла ше њу не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске. У сво јој 
сту ди ји Етиказападнихмедија (ан ти срп ска про па ган да 90-тих год 
XX ве ка) др СлободанВуковић, ко ри сте ћи се ана ли зом са др жа ја 
(ко ја је ве за на за по на ша ње за пад них ме ди ја, по себ но не мач ких и 
аустриј ских, па он да и аме рич ких), ар гу мен то ва но по ка зу је ка ко 
су за пад ни ме ди ји, под ути ца јем сво јих вла да ру ко во ђе ни ге о стра-
те шким ин те ре си ма (ши ре њем сво јих тран сна ци о нал них кор по ра-
ци ја и НА ТО-а на Ис ток) и ме ха ни зми ма ма ни пу ла ци је фор ми ра ли 
не га тив не сте ре о ти пе о Ср би ма, стиг ма ти зу ју ћи их и оп ту жу ју ћи 
их да су они ре ме ти лач ки фак тор у ју го сло вен ској кри зи и ка ко су 

7) Ви де ти о то ме у збор ни ку Производњарата,  а по себ но ка да се ра ди о стиг ма ти за ци ји 
Ср ба, у сту ди ја ма: З. Пе тро вић – Пи ро ћа нац, Избрисатисрпскивирус, Ју го и сток – Цен-
тар за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 200.; З. Авра мо вић, Родомрсци, Кул ту ра по ли са, 
Но ви Сад, 2009; С. Ву ко вић,Етиказападнихмедија, Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто-
ја но ви ћа, Но ви Сад, 2009, стр.
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их од жр тве пре тво ри ли у „ло ше мом ке“ и ге но цид не џе ла те. Овај 
аутор об ја шња ва ко ји су раз ло зи стиг ма ти за ци је Ср ба и Ср би је, уз 
по др шку ме ди ја, на осно ву ана ли зе из ве шта ва ња не мач ко - аустриј-
ских и ан гло сак сон ских ме ди ја, као и на осно ву из ве шта ва ња до-
пи сни ка Ра дио Ва ти ка на из Хр ват ске и Сло ве ни је. На и ме, они су 
се на ви јач ки по не ли у гра ђан ском ра ту на про сто ру бив ше Ју го-
сла ви је пи шу ћи: да ди ја лог из ме ђу ка то лич ке цр кве у Хр ват ској и 
Срп ске пра во слав не цр кве, не ће би ти мо гу ће ус по ста ви ти „све док 
Срп ска пра во слав на цр ква, бу де све то сав ска“; а Тон чи Тр сте њак 
(до пи сник Ра дио Ва ти ка на) из Хр ват ске де ци ди ра но ка же: да је 
„пра во сла вље им пе ри ја ли стич ка иде о ло ги ја пра во слав не цр кве“.8) 
Ако ово ме до да мо и из ја ву З.Бжежињског, у кон тек сту ње го вих 
ге о стра те шких раз ма тра ња о ге о по ли ти ци у тран скон ти нен тал ним 
окви ри ма, („Срушилисмокомунизамалијошувекнисмоправосла-
вље!“), он да по ста је ја сно да се и по сле тзв. хлад ног ра та, на ста-
вља културнират у са вре ме но сти, на ге о кул тур ном пла ну, те да су 
у тим про це си ма, под ути ца јем де ло ва ња по ли тич ког фак то ра, све-
сно или не све сно укљу че ни и де ло ви цр кве них хи је рар хи ја ве ли-
ких (ку ри је и пре ла ти) ре ли ги ја, не са мо на ре ла ци ји Хри шћан ство 
и Ислам, већ и из ме ђу За пад ног и Ис точ ног Хри шћан ства. 

У дру гом, постконфликтном пери оду (2000-2010), ма да је 
ге о про стор Ју го сла ви је и Бал ка на још увек „ре ги он не до вр ше ног 
ми ра“, уз деј ство уну тра шњих и спољ них фак то ра, чи ни се на пор 
на па ци фи ка ци ји кон фли ка та и ста би ли за ци ји и евро ин те гра ци-
ји овог ре ги о на. У овом кон тек сту, тра је и на пор број них ак те ра 
дру штве них кул тур них и по ли тич ких ак те ра, да се и ре ли ги ја и 
мас ме ди ји вра те у зо ну ауто ном не и „нор мал не функ ци је“: об но ве 
иден ти те та и кул ту ре ми ра; па ци фи ка ци је овог ге о про сто ра; окре-
та њу мо дер ни за циј ским иза зо ви ма раз во ја, ре ги о нал не са рад ње 
и ин те гра ци је. На рав но, да је то дуг про цес ко ји тра жи дефини-
сањеновекултурнеполитике и од го вор ну уло гу број них фак то ра 
и ге не ра ци ја, њи хо ву кул тур ну и по ли тич ки ре со ци ја ли за ци ју на 
вред но сти ма кул ту ре ми ра, ди ја ло га и то ле ран ци је. Нео п ход но је 
раз ви ти нов си стем вред но сти: да се  мо ра и мо же жи ве ти, ко ег зи-
сти ра ти, са кул тур ним и вер ским раз ли ка ма, на овом ге о про строу 
Бал ка на, ко ји пред став ња сво је вр сни ет нич ки и вер ски кок тел, на 
ко ме се се ку лу ко ви раз ли чи тих кул ту ра и ци ви ли за ци ја. Ов де мо-
ра мо под се ти ти на ми сао Ж.Аталија ко ји је, за го ва ра ју ћи кон цепт 
„де мо кра ти је без гра ни ца“, ис та као да се мо ра ју градитиновека-
тедрале вредности (ре спект кул тур них раз ли чи то сти, ди ја лог и 
8)  Ци ти ра но пре ма на во ди ма С. Ву ко ви ћа у сту ди ји Етиказападнихмедија(антисрпска

пропагандадеведесетих година20века), Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но-
ви Сад, 2009, стр. 19.
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то ле ран ци ја), по сред ством ко јих ће се афир ми са ти стра те ги ја бор-
бе за ује ди ње но чо ве чан ство, као за јед ни цу раз ли чи тих кул ту ра, 
рав но прав них на ро да и гра ђа на. 

Дијалог култура  и партнерство различитих цивилизација, 
мо ра ју по ста ти стра те шка од ред ни ца на пу ту из град ње свет ског 
ми ра, гра ђе њу мо сто ва ре ги о нал не са рад ње и де мо крат ске ин те-
гра ци је овог про сто ра у ши ре про це се гло ба ли за ци је у са вре ме-
но сти. 

Ука зу ју ћи на по зи ти ву уло гу об но ве ре ли ги је у афир ма ци ји 
на ци о нал них иден ти те та и мас ме ди ја у гра ђе њу кул ту ре ми ра, по-
ди за њу мо сто ва раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма, же лим ов де ука за ти на 
по тре бу и значајизградњеаутономногмоделакултурнеполитике 
у зе мља ма у тран зи ци ји. Тре ба на по ме ну ти да су ове зе мље у кул-
ту ро ло шком сми слу да нас ра за пе те из ме ђу два екс тре ма – ра тра ди-
ци о на ли зма и за ви сне мо дер ни за ци је. На су прот овим кон цеп ти ма 
ко ји, са јед не стра не, во де ка не кри тич ној идо ла три ји про шло сти 
и ксе но фо бич но сти, и, са дру ге стра не, кул ту ри за ви сно сти, нео п-
ход но је раз ви ти мо де ран, ауто но ман кон цепт кул тур не по ли ти ке. 
У ње го вом сре ди шту ће се на ћи као сто жер не вред но сти нај ве ћи 
до ме ти из на ци о нал не кул ту ре али и уни вер зал не вред но сти из ко-
лек тив не кул тур не ри зни це чо ве чан ства ко је ће по мо ћи из гра ђи ва-
њу но вог про гре сив ног по гле да на свет, ко ји би омо гу ћио ре спект 
кул тур них раз ли чи то сти, тј.  то ле ран ци је пре ма Дру гом и дру гим 
на ро ди ма и ци ви ли за ци ја ма.

На су прот Хан тиг нто ну, ми заступамотезу да сукоб циви-
лизацијанијенеизбежан. Ис ход њи хо вих акул ту ра циј ских до ди ра 
у бу дућ но сти, за ви си ће од ак те ра и њи хо ве де мо крат ске, кул тур-
не ори јен та ци је. У на шој нај но ви јој сту ди ји Homoreligiosus икул-
тура мира(2010) упра во по ка зу је мо да ре ли ги ја са ма по се би не 
пред ста вља зло, већ да је део на ци о нал не и свет ске кул ту ре, по себ-
но иден ти тар не кул ту ре и фак тор со цио-кул тур не ин те гра ци је. У 
ет нич ки и вер ским ме шо ви тим сре ди на ма, ге о кул тур ним про сто-
ри ма, мул ти кул ту рал ност и мул ти ре ли ги о зност, мо ра ју се ува жа-
ва ти, а раз ли ке тре ба да бу ду под сти цај за ди ја лог и са рад њу ме ђу 
дру штве ним гру па ма, а не за ксе но фо би ју и про из вод њу мр жње, 
уби лач ких иден ти те та и ет но по ли тич ких су ко ба. На том по слу, мас 
ме ди ји и обра зов не ин сти ту ци је, у са врем ном дру штву мо ра ју од и-
гра ти од лу чу ју ћу уло гу у про из вод њи кул ту ре ми ра. 

И као што ре ли ги ја и ме ди ји тре ба да пре ва зи ђу опа сно сти 
да бу ду ору ђе за ши ре ње ет но цен три зма, ре ли ги је мр жње, ет но по-
ли тич ких су ко ба; оне, та ко ђе, мо ра ју у ери гло ба ли за ци је из бе ћи 
зам ке ин стру мен та ли за ци је у функ ци ји ши ре ња кул ту ре за ви сно-
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сти, под ре ђе ни си ла ма кул тур ног нео им пе ри ја ли зма, ма ка ко се он 
скри вао иза иде о ло ги је људ ских пра ва и сло бо да, из во за тзв. „кр-
ста ре ће то ма хавк де мо кра ти је“ и ак те ра тзв. пли ша них и на ран џа-
стих ан ти ре во лу ци ја, ко је је Р.Дарендорф,справом,  де фи ни сао 
као „ре фо лу ци ја“, а П.Бурдије као „нео ли бе рал на кон тра ре во лу-
ци ја“.

По ен та на ших раз ма тра ња је: да са мо ауто ном на уло га сло-
бод них ме ди ја и де по ли ти зо ва не ре ли ги је – мо гу до при не ти из гра-
ђи ва њу но вог плу рал ног дру штва, мо гу да слу же из град њи кул ту ре 
ми ра, гло ба ли за ци ји раз у ме ва ња и са рад ње на ро да у са вре ме ном 
све ту. Јер ка ко ка же Фрaнсис Бал „Нема слободе без слободних
медија“9). Та ко ђе и на у ка, сво јом гно се о ло шком и де он то ло шком 
функ ци јом, мо же  до при не ти афир ма ци ји ре спек та раз ли чи тих 
кул тур них и ре ли гиј ских иден ти те та, као и под ста ћи ди ја лог и си-
нер ги ју са фи ло зо фи јом и ре ли ги јом. 

МЕДИЈИУБОРБИ
ЗАКУЛТУРНУХЕГЕМОНИЈУИПРЕВАГУ

УСИСТЕМУРАСПОДЕЛЕСИМБОЛИЧКЕМОЋИ

У са вре ме но сти медији игра ју све зна чај ни ју уло гу по ста ју-
ћи четвртистубдемократије, али и моћ на по лу га осва ја ња све та.

И као што је у тра ди ци о нал ном дру штву религија би ла до-
ми нант ни об лик дру штве не све сти и фор ми ра ња по гле да на свет, а 
у мо дер ном – идеологија и на у ка, у на ста ју ћем по стин ду стриј ском 
дру штву – ту уло гу игра ју мас-медији. Рат за осва ја ње те ри то ри ја 
као да је за ме њен ра том за осва ја ње људ ских ду ша. У тој функ ци ји 
су и са вре ме ни глобалнимедији. Они су за ме ни ли уло гу ре ли ги је и 
иде о ло ги је и де лу ју, за јед но у спре зи са тран сна ци о нал ним кор по-
ра ци ја ма и вој но-по ли тич ким ели та ма, у но вом осва ја њу све та, не 
са мо у бор би за кон тро лу еко ном ских и еко ло шких ре сур са, већ и 
у пре кра ја њу ду хов не ма пе све та. Оту да по ме ра ње зна ча ја и те жи-
шта де ло ва ња у ге о стра те ги ји – од ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је – ка 
геокултури у 21. ве ку. 10)

Као из раз информатичкереволуције и нео ли бе рал ног раз во ја 
да нас жи ви мо у гло бал ном до бу и успо ну глобалнихмедија, ко ји су 
сво јом екс пан зи јом пре мре жи ли свет. Пред ви ђа ња Мар ша ла Ме-
клу а на о на стан ку елек трон ског гло бал ног се ла као да се оства ру ју.

9) Фран сис Бал, Моћмедија, КЛИО, Бе о град, 1997, стр. 5.

10) Ви де ти о то ме у сту ди ја ма И. Во лер сти на, као и код В. Н. Ку зње цо ва, Енциклопедија
геокултуре , Мо сква, 2009.
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Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја ме га ка пи та ла у усло ви ма 
аси ме трич не гло ба ли за ци је омо гу ћи ли су под ре ђи ва ње ло кал них 
ме ди ја од стра не не ко ли ци не гло бал них ме ди ја и ства ра ње медиј-
ских империја у  са вре ме ном све ту. Њи хо ва до ми на ци ја у јав ном 
ме диј ском про сто ру до ве ла је до не јед на ке ан та го ни стич ке рас по-
де ле у си сте му сим бо лич ке мо ћи, до сим бо лич ког угње та ва ња и 
на си ља, о че му је сво је вре ме но пи сао фран цу ски со ци о лог Пјер
Бурдије.11) По ла зе ћи од дефиниције симболичкемоћи, ко ју је дао 
Бур ди је – као раз ли чи ту пар ти ци па ци ју дру штве них гру па у си-
те му рас по де ле сим бо лич ке мо ћи, од но снио раз ли чи тог ме диј ског 
ути ца ја гло бал них и ло кал них ме ди ја на гра ђа не у са вре ме ном дру-
штву, ов де же ли мо ука за ти на сту ди ју Е. С. Хер ма на и Р. В. Мек че-
сниа „Глобалнимедији–новимисионариглобалногкапитализма“, 
ко ји ис тра жу ју пут тран зи ци је ме ди ја у усло ви ма мо но цен трич-
ног гло ба ли зма. У ве зи с тим ови ауто ри из ме ђу оста лог, ис ти чу: 
„Средства комуникације монополизовало је неколико оних који
могу допретидо свакога.Никадмањибројљуди није држало у
изолацијитоликомноштводругих.Све јевишеивишеонихкоји
имајуправодачујуивиде,алиисвемањеимањеонихкојиимају
привилегијудаинформишу,изражавајумишљењеидагаствара-
ју.Диктатура једнејединеречииједнејединесликеразарамного
вишеоддиктатуре једнепартије:намећеживотукомејеузорни
грађанинпослушнипотрошачипасивнипосматрач,изграђенна
производнојтраци северноамеричкогмодела комерцијалнетеле-
визије“.12)

У са вре ме но сти је на де лу сво је вр сни медијскират за пре-
ва гу у си сте му рас по де ле сим бо лич ке мо ћи и кул тур не хе ге мо ни је. 
Екс пан зи ју ме га ка пи та ла, тј. тран сна ци о нал них кор по ра ци ја и им-
пе ри јал ну моћ вој но-по ли тич ких ели та, упо ре до пра ти до ми на ци ја 
си сте ма сим бо лич ке мо ћи. Глобални медији постали су инстру-
ментнеоимперијалногосвајањасвета.  Они су под ре ђе ни ло ги ци 
мон ди ја ли зо ва ног ка пи та ла, тран сна ци о нал ном кор по ра тив ном 
ка пи та ли зму и нео ли бе рал ној иде о ло ги ји. Као та кви, они су да нас 
сво јом ми си јом упе ре ни про тив ле ви це, рад нич ке кла се и на ци о-
на ли ста. Они те же да под ри ју и мек до нал ди зу ју ло кал не кул ту ре 
и иден ти те те, да ин стру мен ти ма ма сов ног по тро шач ког дру штва и 
11) Оп шир ни је ви де ти у П. Бур ди је, Сигналнасветла-прилозизаотпорнеолибералнојин-

вазији, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1999.

12)  Едвард С. Хер ман и Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији, КЛИО, Бе о град, 2004 стр. 4.
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псе у до мо дер ни за ци је као аме ри ка ни за ци је – про ши ре кул ту ру за-
ви сно сти на но ве кла се, сло је ве, на ро де и ре ги о не све та.13) 

Глобални медији, да нас пре вас ход но де лу ју под ути ца јем 
де сне па ра диг ме нео ли бе рал ног дис кур са и ан гло сак сон ске по пу-
лар не кул ту ре. Сво јом екс пан зи јом у „друштву спектакла“ они 
же ле ин те гри са ти но ве ге не ра ци је у свет ски гло бал ни си стем ка-
пи та ли зма. Под ре ди ти је ло ги ци ма сов ног по тро шач ког дру штва, 
чи је сим бо ле да нас пре по зна је мо по фе ти шу су пер мар ке та и дру-
гих идо ла казинокапитализма. На том фо ну оства ру је се и но ва 
културнахегемонија зе ма ља свет ског цен тра на про сто ру зе ма ља 
свет ске по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, кроз на ме та ње стра те ги је 
за ви сне мо дер ни за ци је и кул ту ре за ви сно сти, од но сно у фор ми ме-
ког кул тур ног нео и пе ри ја ли зма. 

Упо ре до са екс пан зи јом мон ди ја ли зо ва ног ка пи та ла у гло-
бал ној еко но ми ји у фор ми „екс пло а та ци је без гра ни ца“, у са вре-
ме но сти те ку про це си сим бо лич ког угње та ва ња, по ро бља ва ња и 
на си ља. У ве зи с тим у свом есе ју „Постмодернизамикултурна
логика касног капитализма“ (1991), Фредерик Џејмсон по ка зу је 
ка ко је у фа зи ка сног ка пи та ли зма – пост мо дер на кул ту ра по ве за на 
са мул ти на ци о нал ним ка рак те ром ка пи та ли зма и ка ко је аме рич ка 
пост мо дер на кул ту ра, ко ја се ши ри на све обла сти дру штва и пла-
не тар но, у ства ри уну тра шња и су пер струк ту рал на екс пре си ја но-
вог та ла са аме рич ке еко ном ске и вој не мо ћи над чи та вим све том. 
У том сми слу, до ња, тј, дру га стра на те кул ту ре је су екс пло а та ци ја, 
крв, тор ту ра, смрт и ужас. Џеј мсон опи су је овај но ви об лик ути ца ја 
и до ми на ци је у раз во ју са вре ме ног ка пи та ли зма , као вид „кул тур-
не до ми на ци је“, или културногимперијализма.14)

Нај зад, вра ћа ју ћи се основ ној те ми – религијаимедији – ва-
ља ис та ћи да су у си стем про из вод ње но вог по гле да на свет али и 
но вих око ва илу зи ја у са вре ме ном „дру штву спек та кла“ укљу че-
ни, не са мо кор по ра тив ни при ват ни или тзв. јав ни ме ди ји, већ и 
тзв. црквенимедији ко ји еми ту ју вер ске са др жа је. Да нас у све ту 
нај ве ће жи ве ре ли ги је и кон фе си о нал не за јед ни це има ју сво је ме-
диј ске ор га но не (штам па не, ра диј ске и елек трон ске), пре ко ко јих 
се еми ту ју, по ред вер ских са др жа ја и дру ги са др жа ји (кул тур не 
или по ли тич ко – ин фор ма тив не при ро де). На тај на чин, ко ри сте ћи 
до стиг ну ћа но вих тех но ло ги ја (укљу чу ју ћи и ин тер нет, бло ге ре и 
13)  Ви де ти о то ме у ра ду Лор не Штр бац, «Ути цај гло ба ли за ци је на струк ту рал не, по ли тич-

ке  и кул тур не про ме не у Ср би ји», Збор ник ра до ва КултурнаполитикауСрбији, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2008, стр. 27-41. 

14)  Оп шир ни је ви де ти у Љ. Ми тро вић, Творциновихпарадигмиусоциологији, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
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cyber сфе ру), они се бо ре за ду шу сво је па стве, ко му ни ци ра ју са 
сво јом „пу бли ком“, „по тро ша чи ма“, „кли јен ти ма“. Све то ука зу је 
на чи ње ни цу са ка квом се ин вен тив но шћу ре ли ги ја и цр ква при-
ла го ђа ва ју са вре ме ном до бу, жи ла во ис тра ја ва ју ћи као нај ста ри ји 
об лик дру штве не све сти и нај ста ри ја тра ди ци о нал на ин сти ту ци ја 
и у усло ви ма на уч но-тех но ло шког про гре са.

И на Балкану,уусловимапостсоцијалистичкетранзиције, у 
кон тек сту плу ра ли за ци је и де мо кра ти за ци је кул ту ре, у ве ћи ни зе-
ма ља, да нас су отво ре ни и верскицрквенимедији, као што је и вра-
ће на ве ро на у ка у школ ске ин сти ту ци је обра зо ва ња. 

Реч ју, у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма отво рен је про цес 
де мо кра ти за ци је, не са мо у сфе ри по ли тич ких про це са већ и у кул-
ту ри. На том фо ну об ли ку је се и духовниплурализам, као и ши ре ње 
ак те ра у ме диј ском јав ном про сто ру. У зад њој де це ни ји упо ре до са 
де ло ва њем гло бал них и ло кал них ме ди ја, има мо и по ја ву де ло ва ња 
цр кве них ме ди ја. Од 2006. го ди не, ка да је др жа ва до не ла За кон о 
ра дио ди фу зи ји, у Ср би ји је осно ва но 11 пра во слав них ра ди ја и ТВ 
ста ни ца и де лу је 5 ка то лич ких ра дио ста ни ца. На дру гом про гра му 
РТВ Ср би је, сва ко днев но се еми ту је еми си ја „Вер ски ка лен дар“ 
ко ји по вре ме но еми ту је вер ске са др жи не ко је су по све ће не де лат-
но сти ма че ти ри свет ске ре ли ги је, нај у ти цај ни је на овим про сто ри-
ма: Православље,Католичанство, ИсламиЈудаизам. За па жа се 
да по сле 2000-те го ди не ме ди ји урав но те же но ин фор ми шу јав ност 
о де лат но сти свих ових кон фе си ја. Та ко ђе, при мет на је тен ден ци ја 
ка ко ег зи стен ци ји и ди ја ло гу ме ђу овим ре ли ги ја ма и кон фе си ја ма. 
Уко ли ко ре ли ги је бу ду очу ва ле сво ју ауто но ми ју и бу ду де ло ва ле из 
ср ца сво јих ве ли ких Књи га исти не, др же ћи се свог етич ког ко дек-
са и еван ге лиј ских по сту ла та, из ве сно је, да оне на овом ет нич ки и 
вер ски из ме ша ном про сто ру, мо гу за јед но са ме ди ји ма ши ри ти дух 
то ле ран ци је, ме ђу ре ли гиј ски ди ја лог, стра те ги ју бор бе за кул ту ру 
ми ра и гло ба ли за ци ју раз у ме ва ња ме ђу на ро ди ма. 

Да ли ће ре ли ги ја и ме ди ји игра ти ову или ону уло гу у дру-
штву, за ви си од број них фак то ра ко ји иду из де тер ми ни за ма струк-
тур ног ка рак те ра (си сте ма рас по де ле дру штве не мо ћи и де ло ва ња 
до ми нант них стра те ги ја у дру штву), а не из нор ма тив но де кла ри-
са не уло ге ме ди ја у дру штву или пу ке во ље њи хо вих ак те ра.  У сва-
ком слу ча ју, упостконфликтнимситуацијама, ка кав је и про стор 
Бал ка на, мас ме ди ји и ре ли ги ја, са мо уз очу ва ње ауто ном не уло ге 
и уз др жа ње до објек тив них ин хе рет них кри те ри ју ма ети ке свог 
по зи ва и по слан ства – они мо гу до при не ти ја ча њу из град њи за јед-
ни штва и по ве ре ња, афир ми шу ћи парт нер ство за мир и раз вој као 



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.251-266.

264

осно ву ду го роч не ин те гра ци је и са рад ње ме ђу на ро ди ма на овом 
про сто ру. 

Овај пројекат борбе за мир је дугорочан. У оства ри ва њу 
ње го ве од го вор не уло ге од ре ђе не ци ље ве, за дат ке и ми си ју, има ју 
ка ко на у ка и фи ло зо фи ја, та ко и ре ли ги ја. Оба ве за је но вих ге не ра-
ци ја, да се свом сна гом ума и ср ца бо ре за де мо крат ски, мул ти по-
лар ни раз вој све та, ху ма ни и одр жи ви раз вој, про грес чо ве чан ства 
и еман ци па ци ју чо ве ка. У тој бор би раз ли чи тост кул ту ра и ауто но-
ми ја, сло бо да и ин те гри тет лич но сти, не сме ју би ти узап ће ни, оту-
ђе ни и жр тво ва ни, у име би ло ког иде а ла или идо ла, јер аутентчна 
ин ди ви ду а ла ност тј. чо ве ко ва лич ност је нај ви ша вред ност, а „сло-
бодасвакогпојединца,условјеразвиткаслободесвих“ (К. Маркс).

Упо ре до са ши ре њем кул ту ре ми ра у све ту, нео п ход но је ме-
ња ти и си стем рас по де ле со ци јал не и сим бо лич ке мо ћи, ка ко би 
свет био рав но пра ван и пра вед ни ји, јер ка ко ре че бра зил ски пред-
сед ник Сил вио Лу ла: „Безглобалнеправдеусветунеманиглобал-
ногмира“.

LjubisaMitrovic

RELIGION,THEMEDIAANDTHE
CULTUREOFPEACE

Summary
The pa per pro ble ma ti zes im por tan ce of re li gion in the co un tri es 

in tran si tion for the de ve lop ment of the cul tu re of pe a ce and the glo-
ba li za tion of un der stan ding and so li da rity, ie. for re a li za tion of so cio-
cul tu ral in te gra ti ve ro le that re li gion plays in con tem po rary world. The 
pa per espe ci ally fo cu ses on the re la tion among three fac tors: re li gion, 
the me dia and the cul tu re of pe a ce. 

The pa per’s star ting po int is the fol lo wing (hypo)the sis: the im-
plo sion of so ci a lism in most post so ci a list so ci e ti es has bro ught abo ut a 
cul tu ral schock, ca u sing tho se so ci e ti es to find them sel ves in a sta te of 
ano mia and tra u ma, and in an un pre ce den ted gap bet we en the past and 
the fu tu re. It is in such a si tu a tion, when the old system of he ge mony 
has dis in te gra ted and the va lu es and mec ha nisms of the new one ha ve 
not yet been esta blis hed, that re li gion and the me dia can re pre sent a 
fac tor of both in te gra tion and dis in te gra tion, of both sta bi li za tion and 
de sta bi li za tion. 

This par ti cu lar re la tion is ex plo red using the exam ple of the Bal-
kans in the pe ri ods bet we en 1990 and 2000, and bet we en 2000 and 
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2010. In the for mer pe riod, re li gion and the me dia in this ge o spa ce, and 
espe ci ally in for mer Yugo sla via, be ing in stru men ta li zed by the po li ti cal 
fac tor, played a ne ga ti ve ro le, en co u ra ging et hno po li ti cal con flicts and 
the sen se less ga me of ‘’mur de ro us iden ti ti es’’, of na ti o nal par ti cu la ri-
ti es go ne wild, which bro ught abo ut not only the dis in te gra tion of the 
Yugo slav po li ti cal com mu nity, but al so the de sta bi li za tion of va ri o us 
na ti ons thro ugh the ir re-et hni za tion and re bal ka ni za tion.  

Yet anot her fo cus of the pa per is the re se arch of the po si ti ve in te-
gra ti ve fun ction of re li gion and the me dia, when they, in a post con flict 
si tu a tion, ha ve the po ten tial to open the ro ads of glo ba li za tion of un der-
stan ding and co-ope ra tion among va ri o us na ti ons and cul tu res.
Key words: re li gion, the me dia, the cul tu re of pe a ce, the Bal kans, Yugo sla via, 

glo ba li za tion of un der stan ding.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИДЕЗИНТЕГРАЦИЈА:
КУЛТУРНИ,МЕДИЈСКИИ
ОБРАЗОВНИАСПЕКТИ

Сажетак
У ра ду се нај пре ука зу је на пој мов ну раз ли ку из ме ђу гло ба-

ли за ци је и гло ба ли зма. Гло ба ли за ци ја је је дан про тив ре чан про цес 
са вре ме ног дру штва а иде о ло зи гло ба ли зма се тру де да овај про цес 
пред ста ве бе зал тер на тив ним. Гло ба ли сти се осла ња ју на иде ју де-
мо кра ти је и сло бод ног тр жи шта са тврд њом да је то по ре дак ко ји 
ре ша ва све дру штве не про бле ме. Чи ње ни ца да је  свет ду бо ко со-
ци јал но и еко ном ски по де љен, го во ри са ма по се би о осва јач кој 
при ро ди гло ба ли зма. Им пли цит ни циљ ове иде о ло ги је је за пра во 
дез ин те гра ци ја «не мо дер ни зо ва них» др жа ва, на ци ја и њи хо вих 
кул ту ра, обра зо ва ња и ме ди ја, ка ко би се отво рио со ци јал ни про-
стор за екс пан зи ју ка пи та ла и си сте ма вред но сти нај бо га ти јих дру-
шта ва За па да. 
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, гло ба ли зам, обра зо ва ње, кул ту ра, ме ди ји. 

По јам гло ба ли за ци ја озна ча ва но ва обе леж ја и же ље мо дер-
ног де ла све та. Ра ди се пре све га о по ра сту свет ске ме ђу за ви сно-
сти, од но сно уза јам не по ве за но сти ме ђу на ро ди ма и љу ди ма. Овај 
објек ти ван про цес се огле да у свим обла сти ма дру штва: у еко но-
ми ји, по ли ти ци, кул ту ри, ко му ни ка ци ји итд. Исто вре ме но, гло ба-
ли за ци ја от кри ва и по сто ја ње дру штве них и по ли тич ких про бле ма 
ко ји пре ва зи ла зе на ци о нал не гра ни це и по ста ју бри га це лог све та: 
не ки од тих про бле ма су убр зан де мо граф ски раст, екс пло а та ци ја 
при ро де, си ро ма штво, кон тро ла атом ског оруж ја, те ро ри зам, угње-
та ва ње на ро да. Гло ба ли зам је иде о ло шко ту ма че ње гло ба ли за ци-
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је. Циљ гло ба ли зма је ства ра ње »све та као је дин стве ног си сте ма«, 
«еко но ми ја без гра ни ца», »ши ре ње је дин стве ног дру штва« (уста-
но ве, тр жи шта, вред но сти).

Овај циљ се за сни ва на бр зом раз во ју ин фор ма ци ја и мо дер не 
тех но ло ги је при че му се ре ви ди ра це ло куп ни до са да шњи еко ном-
ски, по ли тич ки, кул тур ни, ме диј ски и обра зов ни раз вој дру штва. 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је пре у зи ма ју до ми на ци ју над на ци о нал-
ним што иза зи ва круп не по сле ди це на по љу иден ти тет ске све сти 
и тра ди ци о нал них вред но сти. Сла би се на ци о нал ни иден ти тет а 
ис ти че у пр ви план ком пе ти ци ја, его и зам, ло ка ли зам (Авра мо вић, 
2002).

Ко је су ка рак те ри сти ке са вре ме ног гло ба ли зма? Иде ја око 
ко је се кон цен три ше но ви по глед на свет је сте на пор да се кон сти-
ту и ше јед на над на ци о нал на тво ре ви на са је дин стве ним про сто ром 
ко ја уки да исто риј ски из гра ђе не ин сти ту ци је, вред но сти, схва та-
ња. Ме ђу тим, чи ње ни ца да се овај про цес од ви ја у свет ским не јед-
на ко сти ма, до вољ но ка зу је о цен три ма мо ћи та ко уре ђе ног гло бал-
ног чо ве чан ства. Да нас су свет ске би бли о те ке по пу ње не број ним 
књи га ма о гло ба ли за ци ји чи ји ауто ри се раз ли ку ју у те о риј ским 
ста но ви шти ма.  Јед на стру ја те о риј ског ми шље ња ис ти че бо гат-
ство, де мо кра ти ју, људ ска пра ва а дру га ука зу је на бе ду, ауто ри тар-
не ре фор ме, до ми на ци ју (Пе чуј лић, 2002). 

Нај ве ће при ста ли це гло ба ли зма су нај ра зви је ни је др жа ве са-
вре ме ног све та у За пад ној Евро пи и Аме ри ци. За што? Пре све га, у 
пи та њу је ши ре ње еко ном ских ин те ре са пре ко на ци о нал них гра ни-
ца. Ка пи тал уну тар на ци о нал них гра ни ца еко ном ски нај моћ ни јих 
др жа ва све та те жи но вим ин те гра ци ја ма и тр жи шти ма. Ства ра ју 
се мул ти на ци о нал не кор по ра ци је (би зни - ком плекс) ко је сла ма ју 
гра ни це на ци о нал них еко но ми ја. Оне убр за но осва ја ју дру штва са 
јеф ти ним си ро ви на ма и јеф ти ном рад ном сна гом и при том ру ше 
све об ли ке за шти те на ци о нал них при вре да. На ци ја и др жа ва у еко-
ном ском зна че њу на пад ну ти су из три прав ца – мул ти на ци о нал-
не кор по ра ци је, ре ги о нал не еко ном ске ин те гра ци је (ЕУ, НАФ ТА, 
УМА) и ме ђу на род не фи нан сиј ске, мо не тар не, тр го вин ске и ца-
рин ске ин сти ту ци је (Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан-
ка). Основ ни циљ гло бал не еко но ми је је ли бе ра ли за ци ја свет ског 
тр жи шта а то зна чи да ће бо га ти ји по ста ти још бо га ти ји а си ро ма-
шни ће у пот пу но сти за ви си ти од свет ских еко ном ских и по ли тич-
ких цен та ра мо ћи.

На рав но, то дру штво ни је »свет ско« већ дру штво у ко ме су 
глав ни ре жи се ри нај бо га ти је др жа ве и мул ти на ци о нал не кор по-
ра ци је. Бу ду ћи то ко ви гло ба ли за ци је ни су из ве сни. Уве ћа ва ју се 
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иза зо ви са вре ме ног дру штва као што су – еко ло шки, атом ско на-
о ру жа ње и мо гућ но сти са мо у ни ште ња, су ко би ре ги о нал них си ла, 
про ва ле де струк ци је, ства ра ње ор ве ли јан ског све та (Ви до је вић, 
2005).

Свет ско дру штво се раз ви ја у прав цу по ве ћа не струк тур не 
ком плек сно сти ме ђу соб ног по ве зи ва ња али и дру штве но-еко ном-
ских про тив реч но сти. Од го вор на ова кву сли ку мо дер ног свет ског 
дру штва мо же би ти у осно ви дво јак: или ће се свет, на на че ли ма 
рав но прав но сти и со ли дар но сти, до го ва ра ти о стра те ги ја ма ре ша-
ва ња рас ту ће ком плек сно сти или ће пак би ти ус по ста вље на но ва 
струк ту ра до ми на ци је у све ту са ја сном по де лом над ле жно сти и 
од го вор но сти. Пр ви пут је пут свет ске де мо кра ти је и пра ва, дру ги 
пут је власт си ле и не сло бо де у све ту, у но ви свет ски хе ге мо ни зам. 
(Ран ко вић, 2002, Пе чуј лић, 2002).

На рав но, са вре ме ни свет ни је по де ли ла со ци јал но, еко ном-
ски и по ли ти чи гло ба ли за ци ја. Ми о драг Ран ко вић са мо до ка зу је 
да је ову по де лу гло ба ли аз ци ја  убр за ла и уве ћа ла. Три нај бо га ти ја 
чо ве ка на свет по се ду ју бо гат ство ко ли ко 48 нај си ро ма шни јих зе-
ма ља (96) или 32 др жа ве ства ра ју  90% свет ског дру штве ног про-
из во да и по кри ва ју 80% свет ског тр го вин ског про ме та (Ран ко вић, 
2009). 

Објек тив ни про це си гло ба ли за ци је до бро су до шли оним 
др жа ва ма у све ту чи ји иде о ло зи и по ли ти ча ри за сту па ју кон цепт 
де су ве ре ни за ци је, као фор му лу за ус по ста вља ње но вих од но са по-
ли тич ке мо ћи у све ту. Огра ни ча ва ње су ве ре ни те та или ње го вог 
пот пу ног пре да ва ња у ру ке моћ ним др жа ва ма је са став ни део аме-
рич ке и за пад но е вроп ске ели те у раз у ме ва њу гло ба ли за ци је. На че-
лу овог по кре та ка ства ра њу но вог кон цеп та су ве ре ни те та на ла зе 
се по ли ти ча ри и иде о ло зи Аме ри ке и ЕУ. 

Гло ба ли зам као иде о ло ги ја свет ског дру штва или ује ди ње-
ног чо ве чан ства у ствар но сти ра чу на на дез ин те гра ци ју др жа ва и 
њи хо вих на ци о нал них кул ту ра. Она рас та че ви ше на ци о нал не др-
жа ве и по ве ћа ва за ви сност од нај ра зви је них дру шта ва и ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја ко је су под ути ца јем УН, ММФ, Свет ске бан-
ке. Про це си ре ги о на ли за ци је тре ба да осла бе су ве ре ни тет др жа ве 
и то је до дат ни на пад на су ве ре ни тет. Де по ли ти за ци ја је дру ги по-
јам за озна ча ва ње  «на чи на на ко ји по стин ду стриј ски за пад спро-
во ди сво ју по ли тич ку хе ге мо ни ју над свим кул ту ра ма на пла не ти 
зе мљи, над це ло куп ним жи во том на зе мљи»(Бје ло храд ски, 2000).

При ста ли це ви зи је »свет ске ме ђу за ви сно сти и гло ба ли за ци-
је«, из чи ње ни це да свет по ста је све ви ше по ве зан (»гло бал на аре-
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на«), пре ла зе на по зи тив не вред но сти и стан дар де. Они из бе га ва ју 
про бле ма ти за ци ју про це са гло ба ли за ци је – уну тра шње про тив реч-
но сти иде зин те гра тив не про јек те. Пр ви про блем је пре та ка ње гло-
ба ли за ци је у аме ри ка ни за ци ју. Аме рич ка ци ви ли за ци ја све ви ше 
дик ти ра са др жај и пра вац гло ба ли за ци је и отво ре но је пи та ње ка-
ква је бу дућ ност оних кул ту ра у ко ји ма по сто ји ја ка при вр же ност 
на ци о нал ним тра ди ци ја ма. Из ове тен ден ци је сле ди ста ри про блем 
на пе то сти из ме ђу гло бал ног и ло кал ног. Увек је ово пи та ње би ло 
на днев ном ре ду, али ни јед но вре ме ни је на шло фор му лу за тра јан 
од го вор. То је из вор ра зних ди ску си ја о иден ти те ту, при пад но сти, 
ис ко ре њи ва њу, »гра ђа ни ну све та« итд. 

Цен трал на иде је гло ба ли за ци је је сте да ве ћи на са вре ме них 
про бле ма не мо же би ти аде кват но ис тра же на на ни воу на ци о нал-
них др жа ва и њи хо вих ме ђу на род них од но са, већ их је уме сто то га 
по треб но са гле да ти у окви ри ма гло бал них про це са. Не ки гло ба ли-
сти, пред ви ђа ли су ка ко ће гло бал не сна ге, при че му су ми сли ли на 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је, и дру ге гло бал не еко ном ске ин сти-
ту ци је, гло бал на кул ту ра до ве сти у пи та ње по сто ја ње на ци о нал не 
кул ту ре и њи хо ве др жа ве у бу дућ но сти (Ву ле тић, 2003).

Ана ли за гло ба ли за ци је у со ци о ло ги ји кре ће се око две вр-
сте фе но ме на. Реч је о по ја ви гло ба ли зо ва не еко но ми је за сно ва не 
на но вим си сте ми ма про из вод ње, фи нан си ја и по тро шње, ши ре-
ње „гло бал не кул ту ре“. Ис тра жи ва чи гло ба ли за ци је фо ку си ра ли 
су се на на чи не на ко ји тран сна ци о нал не кор по ра ци је омо гу ћа ва ју 
гло ба ли за ци ју ка пи та ла и про из вод ње и тран сфор ма ци ју  по гле да 
на свет и кон тро лу ма сов них ме ди је, по себ но те ле ви зиј ске ка на ле. 
Ово је че сто по ве за но са ши ре њем по себ них обра за ца по тро шње, 
кул ту ре и иде о ло ги је кон зу ме ри зма на гло бал ном ни воу (Ву ле тић, 
2003).

Гло ба ли за ци ја мо же би ти схва ће на као ши ре ње, про ду бљи-
ва ње и убр за ва ње свет ске ме ђу за ви сно сти у свим аспек ти ма мо-
дер ног дру штве ног жи во та, од кул ту ре до кри ми на ла, од фи нан си ја 
до ду хов но сти. Ме ђу тим иза оп штег сла га ња о све ве ћој ме ђу за ви-
сно сти,  во ди се уза вре ла де ба та из ме ђу три ши ро ке  и раз ли чи те 
шко ле ми шље ња: хи пер гло ба ли зма, скеп ти ци зма и тран сфор ма ци-
о ни зма.

За хи пер гло ба ли сте са вре ме на гло ба ли за ци ја пред ста вља 
но ву еру у ко јој су љу ди све ви ше су бјект ко ји је ди сци пли но ван 
гло бал ним тр жи штем. По хи пер гло ба ли сти ма, ста ре по де ле све та 
на се вер и југ по ста ју ана хро ни зам, по што но ва гло бал на по де ла 
ра да за ме њу је тра ди ци о нал ну струк ту ру цен тар – пе ри фе ри ја. Гло-
бал но ши ре ње ли бе рал не де мо кра ти је осна жу је сми сао гло бал не 
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ци ви ли за ци је а на ци о нал не еко но ми је по ста ју део тран сна ци о нал-
них и гло бал них то ко ва. На ци о нал не вла де су у ве ли кој ме ри не-
моћ не да кон тро ли шу оно што се де ша ва уну тар њи хо вих гра ни ца 
и шта од њих оче ку ју гра ђа ни. На су прот то ме ин сти ту ци је гло бал-
не вла де сти чу све ва жни ју уло гу.

На дру гој стра ни, скеп ти ци твр де да је гло ба ли за ци ја у су-
шти ни мит ко ји при кри ва сег мен ти ра ност ме ђу на род не еко но ми је 
у три глав на ре ги о нал на бло ка, при че му на ци о нал не вла де оста ју 
ве о ма моћ не. Они ис ти чу да је ни во еко ном ских ин те гра ци ја кра-
јем XX ве ка био ма ње из ра жен не го кра јем XIX ве ка. Еко ном ске 
ак тив но сти су под зна чај ним ути ца јем ре ги о на ли за ци је, бу ду ћи да 
се свет ска еко но ми ја од ви ја под „па ли цом“ три глав на фи нан сиј ска 
и тр го вач ка бло ка- Евро пе, Ази је, и Се вер не Аме ри ке. Они ин си-
сти ра ју на те зи да моћ на ци о нал них вла да ја ча, и да су на ци о нал не 
вла де глав ни ар хи тек ти ин тер на ци о на ли за ци је свет ске при вре де.

Тре ћа ми са о на стру ја, тран сфор ма ци о ни сти, сма тра ју да су 
са вре ме ни обра сци гло ба ли за ци је без исто риј ског пре се да на та ко 
да др жа ве и дру штва ши ром пла не те про ла зе кроз про цес ду бо ких 
про ме на у ко ме по ку ша ва ју да се адап ти ра ју на све ме ђу за ви сни ји 
али исто вре ме но ви со ко ри зи чан свет. Они на гла ша ва ју да је гло ба-
ли за ци ја ду го тра јан исто риј ски про цес про жет про тив реч но сти ма. 
Та опре зност про ис ти че из чи ње ни це да су са вре ме ни обра сци гло-
бал них еко ном ских, вој них, тех но ло шких, еко ло шких, ми гра тор-
них, по ли тич ких и кул тур них то ко ва исто риј ски не пред ви дљи ви 
(Ву ле тић, 2003).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
КАОПРОЦЕСДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ

При ста ли це гло ба ли за ци је из бе га ва ју да отво ре но го во ре о 
не га тив ним стра на ма овог про це са, а пр ви про блем гло ба ли за ци је 
је ње но пре та ка ње у аме ри ка ни за ци ју. Аме рич ка ци ви ли за ци ја све 
ви ше дик ти ра са др жај и пра вац гло ба ли за ци је и отво ре но је пи та-
ње ка ква је бу дућ ност оних кул ту ра у ко ји ма по сто ји ја ка при вр-
же ност на ци о нал ним тра ди ци ја ма. Из ове тен ден ци је сле ди ста ри 
про блем на пе то сти из ме ђу ло кал ног и гло бал ног. За пра во то и ни је 
свет ско дру штво, већ дру штво у ко ме су глав ни ре жи се ри САД и 
нај моћ ни је кор по ра ци је на све ту.

На пу ту гло ба ли за ци је на ла зе се дез ин те гра тив ни ру кав ци за 
сло же не др жа ве и на ци је. Гло ба ли зам као иде о ло ги ја на ци о нал не 
дез ин те гра ци је под ра зу ме ва: 1) под сти ца ње  ства ра ња над на ци о-
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нал ног  ен ти те та (ре ги о нал ног, европ ског, евро а тлан ског), 2) ре ла-
ти ви зо ва ње те ри то ри је на ко јој жи ви део на ци о нал ног кор пу са, 3) 
иде ју о др жа ви гра ђа на ко ја за о би ла зи иде ју на ци је, 4) по ти ски-
ва ње кул тур не  тра ди ци је у нај ши рем зна че њу овог пој ма, 5) уни-
фор ми за ци ја ме ди ја и при хва та ње за пад ног ме диј ског «по гле да на 
свет»; 6) по ред ра ди кал них про ме на си сте ма вред но сти ра чу на се 
и са ра ди кал ним из ме на ма об ли ка ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, 
гло ба ли зам се за ла же за ре де фи ни ци ју основ них на че ла на ци о-
нал ног иден ти те та, на ци о нал ног је дин ства, на ци о нал не сло бо де и 
ауто но ми је и на ци о нал не др жа ве као ње не по ли тич ке фор ме.

Култура . Од у век је по сто ја ло ми шље ње да су не ка дру штва 
кул тур но раз ви је ни ја од дру гих. Из то га схва та ња сле ди ла је тврд-
ња да „ви ша“ кул ту ра тре ба да на ме ће сво ја до стиг ну ћа „ни жим“ 
кул ту ра ма. Евро по цен три зам је нај ра ши ре ни је ми шље ње ово га ти-
па. Евро по цен три змом оправ да ва на је ко ло ни за ци ја, па чак и ра-
си зам. Да нас је аме ри ка ни зам но ви об лик кул ту ро цен три зма. До-
ду ше ни ко не твр ди да је аме рич ка кул ту ра ви ша од дру гих већ се 
ко ри сте тер ми ни „нај моћ ни ја др жа ва“, „нај сло бод ни ја“, „нај бо га-
ти ја“. Аме рич ки на чин жи во та се гло ри фи ку је до тра ги ко мич но сти 
а су шти на је сте у то ме да се „но ви чо век“ пре пу сти ужи ва њу у ово-
зе маљ ским до бри ма ко је нам ну де мул ти на ци о нал не ком па ни је.

Кри ти ка кон цеп та кул ту ро цен три зма, у овом слу ча ју аме ри-
ка ни зма, за сни ва се на про бле ма тич но сти кри те ри ја од ре ђи ва ња 
„ви ше“ и „ни же“ кул ту ре. Кул ту ра је раз у ме ва ње, осе ћа ње, ви зи ја 
све та и жи во та чо ве ка у за јед ни ци. Сва ки на род са сво јом кул ту-
ром об ли ку је свој ду хов ни и ду шев ни од нос пре ма ствар но сти и 
ма шти. Та кав од нос се из гра ђу је то ком исто ри је.  

Гло ба ли за ци ја афир ми ше кул ту ру ма те ри ја ли зма и »то та ли-
тар ног ин ди ви ду а ли зма«. Чул на кул ту ра је при род ни из раз дру-
штва ко је је ори јен ти са но на про фит. Грам зи вост и жур ба су од ли ке 
ка пи та ли стич ког на чи на сти ца ња. Ка кав је то чо век ко ји се по ма ља 
на та ла су гло ба ли за ци је? Он за бо ра вља на свој ду хов но-на ци о нал-
ни иден ти тет и пре пу шта се ма те ри ја ли стич ким ужи ва њи ма свет-
ског дру штва. С дру ге стра не, гло ба ли за ци ја фор си ра кул ту ру сли-
ке. Ми жи ви мо у ви део ци ви ли за ци ји ко ја по ти ску је  пи са ну реч. 
О не ста ја њу пи са не кул ту ре или  тач ни је ње ном сво ђе њу на  ма ла 
ин те лек ту ал на остр ва, ре чи то го во ри про цес пре тва ра ња књи жа ра 
у европ ским ме тро по ла ма у мод не са ло не или екс по зи ту ре ба на ка.

Гло ба ли за ци ја је по го до ва ла ја ча њу ма сов не кул ту ре, јер 
упра во по тро шач ко дру штво је сте је дан од основ них усло ва ње не 
по ја ве. Ма сов но дру штво као дру штво по хле пе и ду хов не пра зни-
не дик ти ра ор јен та ци ју на про фит у свим об ли ци ма де лат но сти па 
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и у кул ту ри. Уко ли ко се про фит у кул ту ри по ста ви као ру ко вод-
но на че ло он да је ну жна ко мер ци ја ли за ци ја кул ту ре или „кон фек-
циј ска кул ту ра“. Ка рак тер ма сов не кул ту ре је њен ре про дук ти ван 
ка рак тер, при ла го ђа ва ње по тре бе ко ри сни ци ма кул тур них до ба ра, 
дај џест из да ња, еро ти зам, на си ље. 

Да је да на шња кул ту ра све ви ше под ути ца јем аме ри ка ни-
зма ви ди се и по ого ље ној до ми на ци ји ен гле ског је зи ка у свим по-
ра ма свет ског жи во та, ап со лут ној до ми на ци ји аме рич ког фил ма 
(осред њих и ло ших оства ре ња хо ли вуд ске ма ши не ри је, о „до брим 
мом ци ма“ ко ји се бо ре за ети ку аме рич ког гра ђан ског мо де ла), му-
зич ких трен до ва, као и усва ја ња не ких „оби ча ја“ ко ји су крај ње 
ко мер ци ја ли зо ва ни и ко ји су на мет ну ти ка ко би се оства рио што 
ве ћи про фит. 

Медији. Сло бо да јав не ре чи и штам пе, као и не ме ша ње др-
жав них ор га на у уре ђи вач ки кон цепт јав них гла си ла је сте им пе-
ра тив сва ког дру штва ко је се бе де фи ни ше као де мо крат ско. Да нас 
ве ли ке ме диј ске кор по ра ци је до ми нант но су под окри љем још ве-
ћих ком па ни ја ко је дик ти ра ју пра ви ло би зни са на свет ској сце ни. 
У САД  во де ће ТВ мре же су у вла сни штву круп ног ка пи та ла. У  
SNBC-у од лу чу ју ћи ути цај има ме га кор по ра ци ја Џе не рал – елек-
трик, јед на од нај ве ћих свет ских фир ми чи ји су ин те ре си не са мо у 
ме диј ској сфе ри, ком пле мен тар ни са ме га ком па ни јом чо ве ка ко ји 
се сма тра нај бо га ти јим на све ту Ви ли ја ма Геј тса – Мај кро соф том. 
У ABC – кор по ра ци ји у ко јој про вла ђу је ути цај ком па ни је Волт Ди-
зни ја је дан од во де ћих по је ди нач них ак ци о на ра је Сти вен Џобс, 
вла сник ком пју тер ског ги ган та Аррle. Мре жа SBЕ је у ру ка ма ве-
ли ког ме диј ског кон гло ме ра та Vi a com  чи ји се ин те ре си про сти-
ру од Ин тер не та до MTV. Чу ве ни SNN је под кон тро лом нај ве ћег 
свет ског ме диј ског кон гло ме ра та АОL\ Тime War ner, чи ја имо ви на 
вре ди пре ко сто ти ну ми ли јар ди до ла ра. На стао у вре ме Ре га но вог 
«по хо да на Ис ток» и «ра та зве зда» по стао је пла не тар ни си но ним 
за те ле ви зиј ску вест са ли ца ме ста, уз ве ли ку по др шку аме рич ког 
еста бли шмен та. Fox TV је у вла сни штву Ру пер та Мар до ка, си на 
бри тан ског лор да. Мар док je ку пио и нај ти ра жни ји та бло ид San 
али и ста ри и углед ни Тime, као Sky – ТV. Мар до ко ва Sky La tin 
Ame ri ca по кри ва Мек си ко и Бра зил, Ко лум би ју и Чи ле. Мар до ков 
Start TV по кри ва ви ше де се ти на зе ма ља Ази је, по чев од Ин ди је, 
пре ко Ира ка и Ира на, до Са у диј ске Ара би је и Тур ске.

Све по ме ну те кор по ра ци је те сно са ра ђу ју са нај ве ћим фир-
ма ма ко је се огла ша ва ју, а мар ке тинг и адвер тај зинг су ме ђу гра на-
ма при вре де са нај ви шом сто пом ра ста при хо да. Да кле по ну да је 
уоб ли че на ин те ре си ма гло бал них огла ши ва ча. Над свим по ме ну-
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тим кор по ра ци ја ма «леб ди» Фе де рал на ко ми си ја за ко му ни ка ци је. 
Ова фе де рал на аген ци ја има пет ко ме са ра ко је по ста вља пред сед-
ник САД, а њи хо во по ста вље ње одо бра ва Се нат.

По ла зе ћи од чи ње ни це да је те ле ви зи ја нај моћ ни ји ме диј у 
са вре ме ном дру штву, Ми ро слав Цо лић је у књи зи Америчкислон 
(2010), је по шао од хи по те зе да овај ме диј у САД ни је у функ ци ји 
од бра не и раз во ја оп штих ин те ре са (истин ску до бро бит и бла го-
ста ње) већ све ви ше слу жи ме диј ским кор по ра ци ја ма и уве ћа ва њу 
њи хо вог про фи та. Ова ква уло га ме ди ја ни је би ла у про шло сти аме-
рич ког дру штва. Пр во бит ни за кон ски ак ти су тре ти ра ли те ле ви зи ју 
као оп ште до бро аме рич ке де мо кра ти је. Ме ђу тим, про ме не у  нор-
ма тив ној обла сти то ком по след њих два де сет го ди на (За кон о те ле-
ко му ни ка ци ја ма из 1996), во де у прав цу де ре гу ла ци је и про до ру 
тр жи шта у ме диј ској про дук ци ји. Те ле ви зи ја по ста је ин стру мент 
за кон тро лу де мо кра ти је и за сти ца ње фи нан сиј ских пред но сти. 
Шта ви ше, ова ква про ме на у за ко но дав ству омо гу ћа ва кон цен тра-
ци ју  вла сни штва у раз ли чи тим ме ди ји ма, чи ме се  до во ди у пи-
та ње основ на  вред ност де мо кра ти је – плу ра ли зам  у цир ку ла ци ји 
јав ног ми шље ња.

Бу ду ћи да су ин те ре си нај ве ћих ме диј ских ку ћа и дру гих кор-
по ра ци ја до те ме ре пре пле те ни по ста вља се су штин ско пи та ње, 
ко је по ста вља ју и кри ти ча ри гло ба ли зма, да ли у та квим ме диј ским 
ме га ком па ни ја ма има уоп ште „не за ви сног но ви нар ства“ или се мо-
же ве што ма ни пу ли са ти ве сти ма ка ко би се за шти тио ин те рес.

Та ко на при мер при ли ком на па да на Ирак европ ски MTV од-
лу чио је да уки не при ка зи ва ње свих спо то ва ко ји под се ћа ју на тај 
до га ђај или има ју «кри тич ку но ту». Исто та ко, при ли ком пре но са 
рат них деј ста ва ши ром све та, у ре пор та жа ма се не при ка зу ју ра ње-
ни или по ги ну ли аме рич ки вој ни ци, ни ти уни ште на рат на тех ни ка 
САД. У срп ском се ћа њу су тв ре пор та же ко је су тре ба ле да из вр-
ше „са та ни за ци ју“ Ср ба у Бо сни и на Ко сме ту, где се за пре па шће-
ној аме рич кој пу бли ци при ка зи ва ла си ту а ци ју жр та ва (по пра ви лу 
не-Ср ба). Бу ду ћи да су им пе ри је увек да ва ле ци ви ли за циј ски глас 
сво јим са те ли ти ма, као и остат ку све та, тај вид аме рич ког по и ма ња 
но ви нар ства про ши рио се ши ром ци ви ли за ци је (Илић, В, 2007).

Да по гле да мо ка ко се ме диј ска дез ин те гра ци ја кон крет но 
оства ру је. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји, при ме ра ра ди, ра дио и 
тв ста ни ца Б-92 ко ја фи нан сиј ски пот пу но за ви си од ино стра ног 
нов ца и са мим тим њен про грам је мак си мал но окре нут аме рич кој 
кул ту ри (фил мо ви, за ба ва, спорт). Тех нич ке мо гућ но сти ове ста ни-
це мо гле би од го ва ра ти не ка квом CCN-у у Ср би ји. Јед на па жљи ва 
ана ли за са др жа ја ове ста ни це по ка за ла би ње ну по ли тич ку обо је-
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ност, за пра во ап со лут ну на кло ње ност «про за пад ним стран ка ма» и 
из ра зи ту се лек тив ност у по ли тич ком ин фор ми са њу. У скла ду са 
на че ли ма сло бод ног ин фор ми са ња она то мо же да чи ни, али ка-
рак тер фи нан сиј ске пот по ре ја сно све до чи о вр сти ин те ре са ко ју 
за сту па. А то је ре зул тат гло ба ли за ци је: но вац не ма гра ни ца, а са 
нов цем као пост мо дер ном иде о ло ги јом иде све оста ло - др жа ва, 
тра ди ци ја, на ци ја, мо рал, вред но сти. 

По сто је дру ги штам па ни и елек трон ски ме ди ји у Ср би ји 
ко ји при ма ју оби ла ту по моћ ра зних «гло ба ли стич ких» фон да ци ја 
ко је су ма ње ви ше бли ске за пад ним вла да ма. Нај зад, у Ср би ји се 
еми ту ју спе ци јал ни про гра ми аме рич ких ме ди ја. Чу ве на ста ни ца 
ГласАмерике, еми ту је свој про грам на срп ском је зи ку пре ко ло кал-
них ра дио ста ни ца и те ле ви зи ја сва ки дан и то че ти ри пу та днев-
но. Днев ни лист Политика об ја вио је оглас 3 ма ја 2002. у ко ме се 
на во ди спи сак 47 ра дио и тв ста ни ца у Ср би ји са фре квен ци ја ма 
на ко ји ма се мо же пра ти ти про грам ГласаАмерике. Ка да се ово ме 
до да и чи ње ни ца ула ска FOX-a у РРА,  а да се са ши ре њем ка блов-
ске те ле ви зи је про ши ру је и број гле да ла ца СCN он да је са свим ја-
сно у ко јој ме ри је осво јен ме диј ски про стор у Ср би ји од стра не 
аме рич ког гло ба ли зма. О ме ди ји ма мо же мо ми сли ти до бро и ло ше 
али они оства ру ју сво ју функ ци ју: снаб де ва ју сво јим ин фор ма ци-
ја ма гра ђа не -ко ри сни ке. Све де лат но сти и ин сти ту ци је за ви се од 
«по да та ка», ин фор ма ци ја у сва кој фа зи ра да. Функ ци ја ме ди ја је 
да снаб де ва ју гра ђа не оним ин фор ма ци ја ма ко је су им по треб не за 
ори јен та ци ју и ко ор ди на ци ју у дру штве ном про сто ру. Ако се зна 
да од вр сте и ква ли те та ин фор ма ци је за ви си пра вац и струк ту ра 
од лу чи ва ња о би ло ком пред ме ту, он да је ја сно да из у зет но ва жну 
уло гу у том по слу има онај ко ји «снаб де ва гра ђа не ин фор ма ци ја-
ма».  А у по за ди ни је од ре ђе ни по ли тич ки и еко ном ски ин те рес. 
Та ко, Ср би тре ба да ко ри сте ту ђе а не сво је ин фор ма ци је и јав не 
ста во ве. Тим пу тем про ме ни ће и сво је мен тал не обра сце ори јен та-
ци је у ствар но сти.

Образовање. Ка ква је уло га обра зо ва ња у про це си ма гло-
ба ли за ци је? Ис тра жи ва чи и те о ре ти ча ри оку пље ни око во де ћих 
свет ских ор га ни за ци ја (УНЕ СКО, УНИ ЦЕФ, ЕУ..) у сре ди ште 
обра зо ва ња за 21 век ста вља ју гло ба ли стич ке иде је. При ме ра ра ди, 
сту ди ја «Обра зо ва ње – скри ве на ри зни ца» (1996) пи са на је у гло ба-
ли стич ком ду ху а свет се већ име ну је као «гло бал но се ло». Ме ђу-
тим, де скрип тив на тврд ња да је дух на шег вре ме на гло ба ли за ци ја, 
ни шта још не ка зу је, по го то ву ка да је реч о обра зо ва њу.

У са вре ме ном дру штву струк тур них не је дан ко сти циљ не-
раз ви је них дру шта ва је да иза ђу из пе ри фер не по зи ци је а то мо гу 
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да учи не са мо ја ча њем сво јих обра зов них ре сур са. Њи хов је пре-
вас ход ни за да так да по ди жу обра зов ни ни во (ква ли фи ка ци је) свог 
ста нов ни штва, или мо дер ним је зи ком ре че но оне тре ба да афир ми-
шу соп стве ни «људ ски ка пи тал». Да би оства ри ле овај циљ ма ле 
др жа ве у гло ба ли зо ва ном све ту тре ба да ула жу све ве ћа сред ства 
у обра зо ва ње струч них и про фе си о нал но ком пе тент них ка дро ва. 
Ме ђу тим, не ка ис ку ства (зе мље бив шег со ци ја ли зма) по ка зу ју да 
се мла ди ка дро ви се ле ра зним ка на ли ма у раз ви је не др жа ве гло ба-
ли зма. Тај «од лив ка дро ва» је озбиљ на по сле ди ца гло ба ли за циј ске 
прак се. Не раз ви је не др жа ве ула жу ве ли ка сред ства у обра зо ва ње а 
пло до ве «људ ског ка пи та ла» уби ра ју већ раз ви је не др жа ве. Ве ли ко 
је пи та ње ка ко се мо же убла жи ти ако већ не мо же спре чи ти мо дер-
на  екс пло а та ци ја про фе си о нал не ин те ли ген ци је.  

Пост мо дер ни стич ке те о ри је, као је дан ми са о ни из раз гло ба-
ли за циј ских про це са, сма тра ју да је на ше вре ме у зна ку по ра ста 
уло ге зна ња али уме сто тра ди ци о нал ног зна ња ко ји они име ну ју 
као ме та на ра ци ју, до ба у ко ме ми жи ви мо тра жи но ве фор ме зна-
ња о тзв. ма лим при ча ма, раз ли ка ма, плу ра ли тет го вор них ига ра. 
У том по гле ду тре ба ука за ти на те о ри је по ко ји ма су про ме не у 
обла сти зна ња исто вре ме но про ме не у дру штву. А но во дру штво је 
дру штво ком пју те ра, ин фор ма ци ја, на уч ног зна ња  (без ме та на ра-
ци је већ ма лих зна ња). 

Да нас ве о ма ути цај на те о ри ја пост мо дер ни зма, од ба цу је тзв. 
ве ли ке при че, усред сре ђу је се на раз ли ке и ма ле при че, а то ни-
је спо ји во са иде ја ма гло ба ли за ци је. Те о ри је о «гло бал ном се лу» 
ди рект но су су прот не те о ри ја ма ко је од ба цу ју сва ко «то та ли зу ју ће 
зна ње» (Ли о тар). Ова чи ње ни ца се не раз ма тра са од го ва ра ју ћом 
ис тра жи вач ком па жњом у про јек ти ма бу ду ћег или пост мо дер ног 
обра зо ва ња.

Ка да је реч о обра зо ва њу за «гло ба ли стич ку де мо кра ти ју», 
тре ба ре ћи да се ту по ја вљу ју не пре мо сти ве те шко ће за на став ни 
про грам. Уста но ви ли смо да су раз ли ке из ме ђу те о ри је де мо кра-
ти је и прак тич них ис ку ста ва за бри ња ва ју ће. Нај дра стич ни ји по ре-
ме ћај у овом од но су огле да се у по се за њу за рат ним на си љем да 
би се оства ри ли де мо крат ски ци ље ви. Шко ле у не гло ба ли зо ва ним 
де ло ви ма све та пре у зи ма ју мо де ле де мо кра ти је из во де ћих др жа ва 
раз ви је ног све та. А ви де ли смо ка кве све на пе то сти из ме ђу те о ри-
је и прак тич ног ис ку ства по сто је у нај ра зви је ни јим де мо крат ским 
др жа ва ма. Де мо кра ти ја евро а ме рич ких дру шта ва се из во зи у др-
жа ве ко је тре ба да уђу у  гло бал ни по ре дак по сред ством обра зо ва-
ња. Са мо пи та ње је шта тре ба да се пре да је као зна ње – те о риј ска 
до стиг ну ћа или прак тич на оства ре ња де мо кра ти је.
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Као пр ви про блем у гло ба ли за циј ском обра зо ва њу мо же да 
се ис так ну про ме не у си сте му обра зо ва ња, на став них пла но ва и 
про гра ма, у при пре ми на став ни ка за  про фе си ју, у фи нан си ра њу, 
у сво јин ском ста ту су, у по ве ћа ном ути ца ју ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја.

Дру ги про блем гло ба ли зо ва ног обра зо ва ња ти че се про фе си-
о нал ног зна ња  ко је се пре да је ђа ци ма. То зна ње се спе ци ја ли зу је  
али не на гло бал ном ни воу. Уко ли ко се раз ли ке у при вред ној раз-
ви је но сти, тех но ло шкој опре мље но сти и по ли тич кој мо ћи про ду бе 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља и де ло ва све та, не ма сум ње 
да ће и обра зо ва ње сле ди ти по де ле о ко ји ма је реч. На том ни воу 
мо гу се оче ки ва ти, по ре чи ма Зи но вје ва, два сек то ра. У пр вом ће 
се обра зо ва ти бу ду ћи го спо да ри, упра вља чи, во ђе и учи те љи но вог 
дру штва, а у дру гом, обу ка рад не сна ге за уста но ве и рад не ор-
га ни за ци је. «Ов де се љу ди ма не пру жа зна ње већ рад на ве шти на. 
Фак тич ки, ов де се при пре ма огром на ма са љу ди ко ји уме ју да ра-
де, али ко ји су нео бра зо ва ни, иде о ло шки об ра ђе ни и ма ни пу ли са-
ни» (Зи но вјев, 2002). Убр за ни раз вој на у ке и тех ни ке, су жа ва број 
струч ња ка ко ји мо гу да пра те ино ва ци је, а про ши ру је број при пад-
ни ка «за ста ре лих» про фе си ја. Очи глед но је да су  др жа ве-мо то ри 
гло ба ли за ци је фа во ри ти, а не раз ви је ни де ло ви све та, аут сај де ри.

Ова квим по гле ди ма на уло гу про фе си о нал них зна ња до при-
не ло је и убр за но ши ре ње на у ке и но вих елек трон ских тех но ло-
ги ја. Но ве тех но ло ги је су, по ми шље њу Ли о та ра (1995), од ба ци ле 
тврд њу по ко јој усва ја ње зна ња огра ни ча ва ју мо гућ но сти све сти. 
Ја вља се ком пју тер ско зна ње и ком пју тер ски је зик ко ји омо гу ћа ва 
и но ву ко му ни ка ци ју. Из та квих окол но сти сле ди про ме на у обла-
сти пре да ва ња зна ња, од но сно усме ра ва ња пре ма ком пе тен ци ја ма 
а не иде а ли ма. Но во зна ње  ни је на ме ње но обра зо ва њу ели те већ 
снаб де ва ње си сте ма игра чи ма спо соб ним да при ме ре но оси гу ра ју 
уло гу праг ма тич них рад них ме ста ко ја су по треб на ин сти ту ци ја ма. 
У том сми слу обра зов не уста но ве пост мо дер ног дру штва би ће све 
функ ци о нал ни је са све ма ње осми шља ва ња и су шти не. 

У ова квим дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма шко ле ће 
све ви ше ис ти ца ти раз ли ку из ме ђу ма ни фест не и ла тент не функ-
ци је (Ло бро, М. 1979). У пр вој ће мо ви де ти шко лу ко ја се при ла-
го ђа ва «свет ском дру штву». Гло ба ли стич ко уси са ва ње ма лих и 
не гло ба ли зо ва них обра зов них си сте ма огле да се у свим еле мен ти-
ма пре да ва ња зна ња. Нај пре се из во ди убр за на ком пју те ри за ци ја 
шко ла, фа кул те та чи ме се умре жа ва ју у свет ин фор ма ци ја. То се 
име ну је као раз вој ин фор ма тич ког обра зо ва ња. На дру гом ме сту 
је из јед на ча ва ње стра ног (ен гле ског је зи ка) са ма тер њим.  Ова кво 
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спу шта ње ен гле ског је зи ка на ни во на ци о нал ног мо ра ће да оста ви 
од ре ђе не иден ти тет ске по сле ди це у раз во ју лич но сти. Је зик ни је 
са мо струк ту ра већ и кул тур на се ман ти ка. Тре ће обе леж је гло ба-
ли за ци је обра зо ва ња об у хва та школ ска зна ња или ку ри ку лум. На-
ро ди, кан ди да ти за гло ба ли за ци ју функ ци о на ли зу ју сво је на став не 
про гра ме, од но сно при ла го ђа ва ју их свет ским праг мат ским по тре-
ба ма. Они се об у ча ва ју за кон крет не по сло ве, сти чу рад не ве шти не 
(Зи но вјев).

Уз ова три кључ на обе леж ја гло ба ли за ци је обра зо ва ња, иду и 
пра те ће ак тив но сти, као што су се ми на ри за све уче сни ке обра зо-
ва ња, пре у зи ма ње ис ку ста ва раз ви је них др жа ва, укљу чи ва ње екс-
пе ра та у обра зов не ин сти ту ци ја, да ва ње до на ци ја итд.

Ме ђу тим, ла тент на функ ци ја по ка зу је да се шко ла опи ре на-
мет ну тим кон цеп ти ма «свет ског дру штва». Она не мо же да ис ти-
сне иден ти тет ски са др жај, и све дру ге об ли ке исто риј ске све сти. 
Зна ња на та ло же не у на ци о нал ном тра ја њу не мо гу да се за о би ћу у 
кон ци пи ра њу би ло ка ко схва ће ног мо дер ног ку ри ку лу ма.

КРИТИКАГЛОБАЛИЗМА

Гло ба ли за ци ја схва ће на као аме ри ка ни за ци је има сво је апо-
ло ге те и кри ти ча ре. Ме ђу по ли ти ча ри ма и на уч ни ци ма на ла зе се 
они ко ји у аме ри ка ни за ци ји све сти не ви де не га тив не по сле ди це 
и по ма жу ши ре ње та квог мо де ла. Они ко ји се то ме су прот ста вља-
ју на во де те о риј ске, иден ти тет ске и прак тич не раз ло ге. У та квој 
кон сте ла ци ји сна га не пре о ста је ни шта дру го не го да се отво ре но 
бо ре про тив гло ба ли зма (аме ри ка ни за ци је). Кри ти ча ри у овој иде-
о ло ги ји и прак си ви де но ви об лик хе ге мо ни је нај моћ ни јих др жа ва, 
не за ја жљи ву по хле пу за про фи том и план ко ји се гра ни чи са апо-
ка лип тич ним ви ђе њи ма древ них про ро ка. Ис ти че се и но ви об лик 
то та ли тар не кон тро ле над свим људ ским би ћи ма. У гло ба ли за ци ји 
мно ги ви де дик та ту ру «го спо да ра све та» (Аме ри ка и ЕУ) ко ји су 
ре ши ли да у пот пу но сти за го спо да ре пла не том, ка да ће мо ћи да 
иза ђу из сен ке, и да уки ну све др жав не су ве ре ни те те. Под се ћа ју на 
те о ри ју за ве ре. Има кри ти ча ра ко ји за и ста ве ру је да за ве ра по сто ји 
и да гло ба ли за ци ју про те жи ра ју фи нан сиј ско – бан кар ски кру го ви 
по ве за ни са ра зним ме ђу на род ним не вал ди ним гру па ма из сен ке. 

Са ре то ри ком све оп штег по ве зи ва ња све та, гло ба ли зам за-
пра во оба вља по сао дез ин те гра ци је  ма лих на ци ја по ли ни ји кул-
ту ре, обра зо ва ња и ме ди ја. Са рад ња ко ја по сто ји из ме ђу нај моћ ни-
јих љу ди из све та би зни са, по ли ти ке, вој ске, кул тур ног и ме диј ског 
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еста бли шмен та до во ди до ства ра ња стра ха код ве ћи не обич них 
гра ђа на о по сто ја њу не ка кве свет ске за ве ре ко ја је упе ре на про тив 
на ци о нал них др жа ва, тра ди ци о нал них кул ту ра и људ ских сло бо да. 
Ко др жи кон це ових  про је ка та и «за ве ра»? Џон Кол ман у сво јој 
књи зи Комитет 300 оп ту жу је «Олим пиј це» (чла но ви Ко ми те та 
300 ко ји пред ста вља ју сво је вр сну свет ску вла ду у сен ци) да же ле 
да спро ве ду раз не ме ре у ци љу овла да ва ња све том и ство ре но ви 
свет ски по ре дак све оп штег је дин ства.

Је дан  про из вод  но ве тех но ло ги је по себ но је за бри нуо ми-
сле ће љу де. Реч је о би о чи пу, ко ји се као им план тат угра ђу је у че-
ло или у ру ку љу ди. Ови чи по ви мо гу да за ме не све до са да шње 
ис пра ве и обез бе ђу ју пот пу ни над зор над по је дин цем. По бор ни ци 
ове но ве тех но ло ги је прав да ју нај но ви ји изум по тре бом сма њи ва-
ња со ци о па то ло шких по ја ва у дру штву по пут кра ђа, нар ко ма ни је, 
уби ста ва али и све у куп ном без бед но шћу од ба у ка свет ског те ро-
ри зма. Иде о ло зи гло ба ли зма пре не бре га ва ју оси гу ра но и за га ран-
то ва но пра во на при ват ност, сло бо ду и људ ска пра ва. У та квим 
окло но сти ма до ла зи до по ја ве ра зних от по ра гло ба ли за ци ји и од 
раз ли чи тих гру па ко је по ку ша ва ју да са чу ва ју спе ци фич не об ли ке 
кул ту ре и дру штва од гло ба ли за ци је и хо мо ге ни за ци је. 

Про у ча ва о ци дру штва ко ји гло ба ли за ци ју ви де као ус по ста-
вља ње хе ге мо ни је САД сма тра ју да би ова др жа ва по мо гла све ту 
ка да би од у ста ла од на ме та ња сво је ви зи је дру штва и др жа ве дру-
гим на ци ја ма и кул ту ра ма. У од бр ни од  гло ба ли за ци је све сти тре-
ба ра чу на ти и на ауто кри ти ку Аме ри ке и ЕУ. Дру ги на во де фак тор 
људ ске при ро де, осе ћа ње  не за ви сно сти и ауто но ми је. Иден ти тет 
је онај по јам ко ји об ја шња ва у нај пот пу ни јој ме ри сми сао от по ра 
аме ри ка ни за ци ји обра зо ва ња и ин фор ми са ња. Сна га иден ти те та је 
у то ме што се он и не све сно опи ре на па ду на ње го ве осно ве. У 
ства ри ма ду ха, све сти и ми шље ња иден ти тет игра ве о ма зна чај ну 
уло гу и та уло га је по твр ђе на то ком исто ри је.

ZoranAvramovic

GLOBALIZATIONANDDESINTEGRATION-
CULTURAL,MEDIAANDEDUCATIONALASPECTS

Summary
In flrst part of this work there is presented and explained a no-

tional difference betvveen globalization and globalism. Globalization is 
one contradictory process in modern society, and ideologists of global-
ism strive to present this process as a non-alternative one. The global-
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ists call for an idea of democracy and free market with their assertion 
that it is an order that solves all social problems. However, the fact that 
the world has been socially and economically sharply divided says it-
self about invasive nature of globalism. In fact, one implicite objective 
of this ideology is desintegration of „non-modernized” states, nations 
and their culture, education and the media for purpose of opening so-
cial space for expansion of the capital and system of values of Western 
wealthiest states.

Кеу Words: globalization, globalism, education, culture, media
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 АКТУЕЛНО

БогданаКољевић
Београд

РЕПУБЛИКА СРПСКА - БУДУЋНОСТ 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак
У овом члан ку аутор ар гу мен тује у при лог иде је о са вре ме-

но сти и одр жи во сти на ци о нал ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп-
ској. Раз ма тра ју ћи про ме не по ли тич ког иден ти те та у свет ској те-
о ри ји и прак си, ука зу је се на по ве за ност пој ма по ли ти ке и пој ма 
иден ти те та, као и на уну тра шњу ве зу по ли ти ке и ети ке. У дру гом 
де лу ра да иде ја о европ ским вред но сти ма ана ли зи ра се у кон тек сту 
по ли тич ке ствар но сти Ре пу бли ке Срп ске да нас, ко ја исто вре ме но 
из ра жа ва и њен про све ти тељ ски и хри шћан ски ка рак тер. Аутор за-
кљу чу је ана ли зу обра зла га њем де мо крат ске струк ту ре на ци о нал-
ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп ској.  
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, Ре пу бли ка Срп ска, са вре ме ни свет, 

по ли ти ка, ети ка, европ ске вред но сти.  

НА ЦИ О НАЛ НИ ИДЕН ТИ ТЕТ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ СВЕ ТУ

Иден ти тет, у че му се раз ли чи те те о ри је и де фи ни ци је сла жу, 
на „ма кро ни воу“ пред ста вља ну жан пред у слов дру штве ног по рет-
ка и ста бил но сти у би ло ко јој, и сва кој вр сти за јед ни це, док на „ми-
кро ни воу“ од го ва ра на пи та ње „Ко смо?“  
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То је сми сао у ко јем се на ци о нал ни иден ти тет да нас по но во 
на ла зи у жи жи свет ског ин те ре со ва ња. 

Про бу ђе ни из соп стве ног ми та о ли бе рал ном ка пи та ли зму 
као «кра ју исто ри је», пра ће ног за ма гље ним ли ком «свет ског гра-
ђа ни на», за пад ни ин те лек ту ал ни и по ли тич ки кру го ви по че ли су 
не са мо да го во ре о но вом «по врат ку исто ри ји» (Ка ган)1), већ и да 
по но во озбиљ но про ми шља ју на ци о нал но пи та ње. У том ду ху, у 
Фран цу ској је пре не ко ли ко не де ља отво ре на де ба та о на ци о нал-
ном иден ти те ту, ко ја је мо би ли са ла ве ли ки део фран цу ске јав но сти. 
Де ба те у Ен гле ској, су сед ним зе мља ма по пут Ру му ни је и Ма ђар ске 
по зна те су у ши рој јав но сти, као и мно га нај но ви ја ис тра жи ва ња 
рас по ло же ња јав ног мње ња и гра ђа на у за пад ним зе мља ма. Са вре-
ме на Евро па кре ће се у прав цу пре и спи ти ва ња по ли тич ких и вред-
но сних пра ва ца. До ба пост гло ба ли за ци је, обе ле же но све ду бљим и 
ви дљи ви јим про ме на ма у од но си ма по ли тич ке и дру штве не мо ћи, 
на нов на чин отво ри ло је пи та ње на ци о нал ног иден ти те та. 

Али на ци о нал ни иден ти тет, у ства ри, ни је ни си шао са 
днев ног ре да у про те кле две де це ни је, он је са мо био екс клу зив-
но ре зер ви сан за од ре ђе не на ро де, та ко да су, ре ци мо, и са свим 
па ра диг ма тич но, иде је о гло ба ли за ци ји, де мо кра ти ји (о не кој ква-
зи-де мо кра ти ји ко ја се мо же и тре ба „екс пор то ва ти“), за тим иде је 
о плу ра ли зму, то ле ран ци ји, ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма, ра то-
ви ма за сло бо ду и де мо кра ти ју (од Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске до 
Ира ка и Ав га ни ста на), има ле за циљ да при кри ју да оно што је 
умно го ме и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва би ло по сре ди је оства ре ње 
америчкогнационалногинтереса ко ји се ин те лек ту ал но, ме диј ски, 
по ли тич ки, по ку шао пред ста ви ти као уни вер зал ни ин те рес це ло-
куп ног чо ве чан ства.2) У ту свр ху, тре ба ло је ство ри ти има ги нар ног 
ли бе рал но-ин ди ви ду а ли стич ки ори јен ти са ног „гра ђа ни на све та“, 
ко ји би, по лу све сно при хва та ју ћи на мет ну ту иде о ло ги ју ма те ри ја-
ли зма и кон зу ме ри зма, ти пич ну за по тро шач ко дру штво, из гу био 
по ли тич ки и вред но сни ком пас, по ста ју ћи ско ро са вр шен објект 
ма ни пу ла ци је и до ми на ци је. Та ко се и иден ти тет ско и кул тур но у 
„до бу сли ке“ и „до бу по ја ве“ об ли ко ва ло кроз ква зи-афир ма ци ју 
ин ди ви ду ал но сти спе ци фич ног нео праг ма ти стич ког ма те ри ја ли-
зма. 

Ни је са мо свет ска еко ном ска кри за по све до чи ла и у ствар но-
сти по твр ди ла крај овог про јек та, и тран зи ци ју из јед но по лар ног у 
мул ти по лар ни свет, иако су не сум њи во то нај тран спа рен ти ји по-
1)  Ka gan, R. TheReturnofHistoryandTheEndofDreams, Vin ta ge, 2009.

2)  Ко ље вић, Б. “Ко со во и Европ ска уни ја: пи та ња иден ти те та и де мо кра ти је”, Новасрпска
политичкамисао, XВИ (2008), 1-2. 
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ка за те љи ко је ви ше ни ко озби љан не до во ди у пи та ње. Свет 21-
ог ве ка је свет у на стан ку, ра ђа ње но вог све та и но вих вред но сти. 
То је свет ко ји све до чи да политиканепостојибезидентитета. 
И да идентитет не постоји без вредности. То је свет ко ји, да-
кле, све до чи, да ари сто те лов ска бли скост политикеиетике, ко ја је 
на ста вља ла да жи ви кроз раз ли чи те об ли ке у за пад ној тра ди ци ји, 
да упо тре бим да нас по пу ла ран из раз - „не ма ал тер на ти ву“. И да 
чу ве на Би змар ко ва фор му ла о „по ли ти ци као умет но сти мо гу ћег“ 
свој из раз на ла зи у овом од но су,  ко ји све до чи да сво ђе не по ли ти ке 
на тех ни ку и ве шти ну ис пра жње ну од са др жа ја – не ка кву транси-
сторијску,трансдемократску,трансидентитетскупро из вољ ну 
прак су во ди у политичкиивредноснисолипсизам.Јер са мо so lus 
un ce не ма идентитет, бу ду ћи да идентитет упра во и увек упу-
ћу је на дру гог, на за јед ни цу, и на тај на чин уну тар се бе увек већ 
под ра зу ме ва ствар ни плурализам.

То је сми сао у ко јем је за јед нич ки иден ти тет пред у слов на-
прет ка за јед ни це, дру штва и др жа ве, и у ко јем се на ци о нал ни иден-
ти тет и др жа ва уза јам но про жи ма ју. Утвр ђен на ци о нал ни иден ти-
тет је у том сми слу и „ме ки“ пред у слов за члан ство у ЕУ, као са вез 
на ци о нал них др жа ва. За то је у Ис точ ној Евро пи био ду ги низ го-
ди на био то ли ко по знат и та чан сло ган да је „пут за Евро пу пут 
на ци о нал ног осло бо ђе ња“.3) 

По ли тич ки иден ти тет је де лат ност ко ја иден ти фи ку је и кон-
сти ту и ше по ли тич ко те ло и ко ји пред ста вља сна жан фак тор по ли-
тич ког ле ги ти ми те та у кон сти ту и са ном по ли тич ком те лу. У том 
сми слу, по ли тич ки ле ги ти ми тет свој пу ни ка па ци тет до жи вља ва 
по сти за њем ове кон сти ту ци о нал не иден ти тет ске рав ни, у по љу ак-
тив не по ли тич ке ди на ми ке.

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ 

Да по ли ти ка без иден ти те та не ма бу дућ ност – и да по ли тич-
ка за јед ни ца без иден ти те та у стро гом сми слу не по сто ји као по ли-
тич ка - да нас нај бо ље, и са свим убе дљи во, по ка зу је слу чај Европ-
ске уни је. Европ ска уни ја, као нај ве ћи ми ров ни про јект у исто ри ји 
и тран сна ци о нал ни са вез сва ка ко се не мо же и не тре ба пот це ни ти. 
Али оно што се, са раз во јем европ ске иде је по ка за ло је да еко ном-
ски, па чак и по ли тич ки раз вој европ ских зе ма ља, у прав цу ин-
те гра ци је, ни је по се би до во љан да би се на осно ву ње га раз вио 
3)  Pol lack, D. 2004.
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за јед нич ки иден ти тет.4) Од са ве за ко ји је нај пре по чео да функ ци о-
ни ше као еко ном ски са вез, до по ра ста пре ма ја сни је де фи ни са ном 
по ли тич ком са ве зу по ста ло је ја сно да по ли тич ки са вез не мо же 
да по сто ји без по ли тич ког иден ти те та на ко јем се за сни ва, да пр-
ви про из и ла зи из дру гог, да се, у крај њој ли ни ји, без са гла сја око 
то га шта чи не и под ра зу ме ва ју „европскевредности“ не ма го во ра 
о „је дин стве ном европ ском пу ту“, о Евро пи као жи вој ствар но сти 
ње них гра ђа на. 

У том прав цу по треб но је са гле да ти не са мо ми шље ња углед-
них европ ских струч ња ка о то ме да „су пер др жа ва ни је ка те го ри ја 
ко ја од го ва ра ЕУ“ и да је реч о „ве ли кој би ро кра ти ји ко ја не од го ва-
ра мно гим де мо крат ским стан дар ди ма на ци о нал них др жа ва“ већ и 
по ку ша је да се кроз но ви не у тзв. „Ли са бон ском спо ра зу му“ (ко ји у 
ства ри пред ста вља са мо скуп аманд ма на на Рим ски и Ма стрихтски 
уго вор), осна жи европ ска де мо кра ти за ци ја. За то је ту реч о по ја-
ча ној уло зи Европ ског пар ла мен та, за тим мо гућ но сти не ке вр сте 
ре фе рен ду ма, као и мо гућ но сти исту па ња из ЕУ, што су све пар
еxцелленце де мо крат ски прин ци пи. 

С дру ге стра не, а опет у слич ном сми слу утвр ђи ва ња по ли-
тич ког иден ти те та, у европ ским кру го ви ма по но во се по кре ну ла 
де ба та да ли ће се као фун да мен тал не вред но сти Евро пе узе ти про-
све ти тељ ство или хри шћан ство. Да нас су не до у ми це у том по гле ду 
вра ће не ско ро на по че так. Два прин ци па, ме ђу тим, на ро чи то на те-
ре ну по ли тич ке ствар но сти, уоп ште не мо ра ју би ти у ну жној ко ли-
зи ји, упра во у сми слу у ко јем се ум и ве ра има ју дру га чи је сфе ре 
де ло ва ња и ва жно сти, ко је мо гу би ти у са гла сно сти, пре све га ка да 
је реч о те ми Евро пе као „кул тур не и ду хов не ре ал но сти“. 

О РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мо жда и ни је чуд но да се све ово са свим тран спа рент но 
при ка зу је упра во у ствар но сти Ре пу бли ке Срп ске да нас. За то на-
ци о нал ни иден ти тет Ре пу бли ке Срп ске има бу дућ ност. Срп ска 
пред ста вља пареxцелленце при мер да на че ло „Имајхрабрости да
се служишсопственимумом!“, баш као и од лу чу ју ће вред но сти 
гра ђан ског дру штва - слобода,једнакост,равноправностидемо-
кратија - мо гу и иду укораксасавременомидејомнационалног
идентитета. Или, Кан то вим ре чи ма: „про све ти тељ ство ни је зах-
те ва ло ни шта дру го не го сло бо ду чо ве ка, и то ону сло бо ду ко ју 
сво јим здра вим ра зу мом мо же упо тре би ти у свим де ло ви ма јав ног 
жи во та.“

4)  С ти ме с сла же чак и Ерик сен. Ви де ти Ерик сен, Т. Етницитетинационализам, Би бли-
о те ка XX век, Бе о град, 2004.
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Жи ва ствар ност Ре пу бли ке Срп ске, ко ја из ра жа ва во љу ње-
ног на ро да, је српска и грађанска оп ци ја, шта ви ше срп ска оп ци ја у 
овом слу ча ју је сте гра ђан ска и обрат но. То је те мељ ње не уну тра-
шње сна ге и вред но сног си сте ма, те мељ ње не не по ре ци ве реално-
сти као и пу то каз за ње ну будућност. 

То је и раз лог због че га ин си сти ра ње на из ме на ма Деј тон-
ског спо ра зу ма у прав цу ја ча ња цен тра ли зо ва не вла сти, и у сме ру 
уки да ња над ле жно сти ен ти те та, (док се дру где вр ши де цен тра ли-
за ци ја), пред ста вља до во ђе ње у пи та ње де мо кра ти је и во ље на ро да 
Ре пу бли ке Срп ске.

Као је ди на са мо о др жи ва у БиХ (јер ни Фе де ра ци ја као ни 
БиХ то ни су), Ре пу бли ка Срп ска је самоодрживане са мо за то је 
еко ном ски са мо стал на и су пер и ор на, не го, и мо жда нај пре за то 
што има ја сан пут и из ра жа ва во љу на ро да ко ји у њој жи ви. 

Де мо крат ски те ме љи на ци о нал ног иден ти те та Ре пу бли ке 
Срп ске из ра же ни су и у ње ним мно го стру ким на сто ја њи ма да се 
оства ри рав но прав ност и су жи вот, мир на ко ег зи стен ци ја уну тар 
БиХ, за сно ва на на на че ли ма сло бо де и јед на ко сти.Али до га ђа ји 
про те клих ме се ци, на ро чи то са на сил ним и ве штач ким по ку ша ји-
ма пре кра ја ња Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма и на ме та њем на-
сил ног ре ше ња, де ман то ва ли су сва ку на ду да су ово и ци ље ви 
дру гих. Пи та ње угро жа ва ња те ме ља Деј тон ског спо ра зу ма сто ји 
у не по сред ној ве зи са угро жа ва њем срп ског на ци о нал ног иден ти-
те та. А сва ка по др шка ко ја у овом тре нут ку до ла зи му сли ман ској 
стра ни не по сред на је по др шка иде ји доминације, из бор да се ста-
не на стра ну оних ко ји те же да до ми ни ра ју спрам оних ко ји те же 
сло бо ди и рав но прав но сти, из бор не е вроп ских спрам европ ских 
прин ци па. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА И ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ

На ци о нал ни иден ти тет Ре пу бли ке Срп ске бит но је европ ски 
иден ти тет, а ње не вред но сти европ ске вред но сти. Иден ти тет у РС 
са при па дан и са о бра зан у исти мах и нај бо љој про све ти тељ ској 
европ ској тра ди ци ји, као и хри шћан ској европ ској тра ди ци ји баш 
као што је – и не ма ње ва жно – та ко ђе и иден ти тет ко ји од го ва-
ра „прин ци пу ре ал но сти“, тј. и са праг ма тич ног ста но ви шта (оног 
што се на За па ду нај че шће на зи ва „ realitycheck“), у пот пу но сти се 
по ка зу је као са вре мен и ства ран. 

По ли тич ки, исто риј ски и кул тур ни фак то ри фор ми ра ња срп-
ског на ци о нал ног иден ти те та у Ре пу бли ци Срп ској у пот пу но сти 
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су ком па ти бил ни ка ко са европ ским ста ро грч ким од ре ђе њем иден-
ти те та - код Пла то на и Ари сто те ла - где се по јам иден ти те та ве зу је 
за за јед нич ко по ре кло при пад ни ка јед не по ли тич ке за јед ни це и за 
осе ћа ња пријатељства и љубавиме ђу гра ђа ни ма ко ји тај иден ти-
тет де ле (грч ки по јам таутотес и ла тин ски екви ва лент identitas), 
та ко и на про ши ре ни по јам исто риј ског иден ти те та на те ме љу ко-
јег су се по ја ви ла са вре ме на од ре ђе ња и иде ја да се „по ли ти ка нај-
при је, на ро чи то у пре ла зним раз до бљи ма, са сто ји од де фи ни са ња 
иден ти те та.“5)

На су прот то ме, ја ло вост, не ре ал ност и не е вроп ски ка рак тер 
фун да мен тал но не ра ци о нал ног по ку ша ја да се ни из че га ство-
ри не ка кав „идентитетБиХ утранзицији“, не ка кав тран зи ци о-
ни иден ти тет „Бо са на ца“  - ко ји би по том тре ба ло да пре ра сте у 
пер ма нент ни, и пре ђе из ва ри ја бле у кон стан ту, уни шта ва ју ћи плу-
рализам, мултикултурализам и демократију -  од по чет ка је био 
осу ђен на не у спех. Је дан од основ них раз ло га за што је БиХ не-
функ ци о нал на и нео др жи ва др жа ва, за што је то др жа ва без бу дућ-
но сти, ле жи у чи ње ни ци да је реч о по ли тич кој за јед ни ци без иден-
ти те та, о др жа ви ко ја не ма ни је дан за јед нич ки да тум. „Бо са на ца“ 
не ма и ства ра ње ла жне и не по сто је ће „бо шњач ке на ци је“ ни је ус-
пе ло упра во сто га што је ту пре све га би ла реч опроцесудезиден-
тификације. Ср би у Ре пу бли ци Срп ској ни су „Бо сан ци“ и ни ка да 
то не ће би ти. 

По ку шај ства ра ња на сил ног, ве штач ког и са свим про из вољ-
ног ква зи-иден ти те та не ка квих „Бо са на ца“ у про тив реч но сти је са 
европ ским ду хом – ко ји ка рак те ри ше раз ли чи тост, дру гост и плу-
ра ли зам у кул тур ном, ду хов ном и „оби чај но сном“ сми слу и кон-
тек сту. То је, да кле, су прот но од Евро пи има нент ног factumplurali-
tas угра ђе ног у са ме те ме ље ње не исто ри је. 

Ка да се ово до ве де у ве зу са чи ње ни цом да се ми сао о „европ-
ском иден ти те ту“ уоб ли ча ва ла, и да се и да ље уоб ли ча ва не као ми-
сао о ап стракт ној хо мо ге но сти ко ја по ни шта ва раз ли ке – и да то не 
мо же би ти аде ква тан од го вор на би ло ко ји ло кал ни или гло бал ни 
об лик хан тинг тон ског „су ко ба ци ви ли за ци ја“ – не го као об лик у 
ко јем је играђанскоинационалноочувано, где је бо гат ство раз ли-
чи то сти вред ност до ко је се др жи, и то упра во у сми слу у ко јем је 
та кав при ступ не рас ки ди во по ве зан са ствар ном де мо кра ти јом – 
он да је ја сно да ста во ви Ре пу бли ке Срп ске, као из раз во ље ње ног 
на ро да, од го ва ра ју упра во овом прав цу. То је та ко ђе сми сао у ко јем 
на ци о нал ни иден ти тет ни је са мо по ли тич ко не го и кул тур но и ду-
5)  Ce ru ti, F. 2006.
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хов но пи та ње срп ског на ро да. А Ре пу бли ка Срп ска је сте кул тур на 
и ду хов на ре ал ност срп ског на ро да. 

Де мо крат ски ка рак тер на ци о нал ног иден ти те та Срп ске по-
ка зу је се у ње ном ру со ов ском мо де лу, ис ка за ном не са мо за хва љу-
ју ћи ње ној ве ли чи ни (Ру со,  де мо кра ти ја успе ва нај бо ље у ма њим 
за јед ни ца ма), већ и кроз жи ву ствар ност „дру штве ног уго во ра“ 
из ме ђу на ро да и ње го вих по ли тич ких пред став ни ка - кроз ствар-
ност иде ја сло бо де, прав де, ди ја ло га, отво ре но сти, са рад ње. Де мо-
кра ти ја се „не мо же уво зи ти“, је ди на ствар на де мо кра ти ја је де мо-
кра ти ја „од о здо“, ко ја по ти че из на ро да, из по ли тич ке са мо све сти, 
уче ство ва ња и по ли тич ког од лу чи ва ња о бу дућ но сти. 

У 14 го ди на ње ног по сто ја ња, Ре пу бли ка Срп ска из гра ђе на 
је као де мо крат ска за јед ни ца са мо све сних европ ских гра ђа на. Та-
ква де мо кра ти ја нај у же је ве за на за сло бо ду, за ко ју Ру со пи ше: 
„од ре ћи се сло бо де, зна чи од ре ћи се свог људ ског до сто јан ства, па 
чак се од ре ћи и сво јих оба ве за.“
Мно го број ни те о ре ти ча ри већ су ука за ли на то да ће бу дућ-
ност Евро пе би ти де фи ни са на де мо кра ти јом – или не до ста-
ци ма де мо кра ти је – у њој. То зна чи да ће, у из ве сном сми слу, 
про је кат Европ ске уни је има ти бу дућ ност у оној ме ри у ко јој 
се при бли жи пој му Евро пе, и ко ли ко успе у на прет ку и по-
бољ ша њу соп стве не де мо кра ти је.  

Де мо кра ти ја и плу ра ли зам, да кле, срж је европ ске ду хов-
но сти и те мељ не европ ске вред но сти. У том ду ху, пре 15 го ди на, 
Жак Де лор је ре као да - „уко ли ко због по сти за ња је дин ства мо ра мо 
из бри са ти раз ли ке ме ђу на ро ди ма Уни је она ће пре ста ти да бу де 
европ ска.“, баш као што је и је дан Ми те ран бра нио Евро пу „у ко јој 
ће се сви др жа ти сво јих оби ча ја и свог иден ти те та.“ Да нас, мо же мо 
ре ћи да је, у бит ном сми слу, пи та ње да ли ће Евро па на ћи за јед-
нич ки је зик са Ру си ју, уз очу ва ње а не бри са ње њи хо вих раз ли ка, 
пи та ње ко је ће умно го ме од ре ди ти бу ду ћу по ли ти ку - и свет ску 
по ли ти ку у це ли ни.

САБИРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Шта је учи ње но? Ре пу бли ка Срп ска да нас је ја ча не го икад; 
РС је са мо о др жи ва, еко ном ски са мо стал на, по ли тич ки ста бил на, 
на ци о нал но и по ли тич ки са мо све сна, мо дер на и европ ска – то је 
Ре пу бли ка Срп ска ко ја је ство ре на. Њен на ци о нал ни иден ти тет је 
иде ја, вред ност и жи ва ствар ност, као и ње на де мо кра ти ја, по ка-
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за тељ да се, као што је го во рио Скер лић, од „де мо кра ти је мо же 
на пра ви ти жи ва ствар ност“ а да се „љу ди мо гу уз ди ћи до све сти о 
сло бо ди“. То је жи ва исто ри ја са да шњо сти и бу дућ но сти Ре пу бли-
ке Срп ске од ње ног ства ра ња. 

Шта чи ни ти? У вре ме ну ко је до ла зи, за Ре пу бли ку Срп ску 
је ва жно: 

(1) ја ча ње ње них ин сти ту ци ја, као те ме ља де мо кра ти је, ја ча-
ње де мо кра ти ју кроз ко ју се из ра жа ва и њен на ци о нал ни иден ти-
тет. 

Је дан од на чи на да се ово учи ни је и да уну тра шња ве за ко ја 
по сто ји из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и ње них гра ђа на бу де још ви-
дљи ви ја и сна жни ја – и да се о свим ва жним пи та њи ма ко ји од-
ре ђу ју бу дућ ност пи та на род на ре фе рен ду му (ре фе рен дум је пар
еxцелленце из раз де мо кра ти је). Ако се и да ље бу де по ку ша ва ла 
оспо ри ти ле ги тим ност и ле гал ност Ре пу бли ке Срп ске - та ко што 
ће се на раз ли чи те на чи не ста вља ти у пи та ње и ње на ен ти тет ска 
ауто ном ност и иден ти тет ње них гра ђа на - он да сло бод но опре-
де љи ва ње гра ђа на Ре пу бли ке Срп ске на ре фе рен ду му је не са мо 
ле ги ти ман и де мо крат ски на чин по ли тич ког де ло ва ња већ и нео-
п хо дан на чин за рад очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и сте че них 
пра ва. (Та ко ђе, у слич ном кон тек сту, Ре пу бли ка Срп ска тре ба да 
ра ди на ја ча њу по ли тич ких уста но ва и вла да ви не пра ва и по ли тич-
ких пред став ни шта ва.). Ста би ли за ци ја де мо крат ских ин сти ту ци ја 
и на пре дак у раз во ју гра ђан ског дру штва.

(2) Дру го, РС тре ба да ја ча кул тур не ве зе и са рад њу са Ре пу-
бли ком Ср би јом, али и да раз ви ја и уна пре ђу је соп стве ну кул тур ну 
де лат ност као из раз очу ва ња и уте ме ље ња на ци о нал ног иден ти те-
та као жи ве ствар но сти.  У том сми слу, та ко ђе има ти у ви ду фак-
то ре ко ји су по Хоб сба у му од лу чу ју ћи за на ста нак на ци о нал них 
др жа ва: жи ва исто риј ска по ве за ност са др жа вом, по сто ја ње ком-
пакт не кул тур не ели те, на ци о нал не кул ту ре и је зи ка, и до ка за на 
спо соб ност и ви тал ност за осло бо ђе ње од стра не до ми на ци је.6) 
(3) Тре ће, Ре пу бли ка Срп ска ни је ни ка ква „срп ска ди ја спо-
ра“ – то је аутох то но срп ско ста нов ни штво. То је не што што 
је стал но по треб но на гла ша ва ти и по твр ђи ва ти у ства р но сти. 
По ни шта ва ње гра ђан ског су бјек ти ви те та у РС јед на ко је уни-
шта ва њу на ци о нал не ба шти не и оби чај но сти, као и по ку ша ју 
раз град ње ег зи стен ци јал не и ин сти ту ци о нал не осно ве срп-
ског на ро да. 
6)  Hob sba um, E. 1996.
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(4) Че твр то, РС тре ба да иде у ко рак са раз во јем мо дер них 
тех но ло ги ја и ула же у раз вој на у ке, обра зо ва ње и обу ку струч них 
ка дро ва. Ин си сти ра ње на кре а тив но сти и ин вен тив но сти као пред-
у сло ва са вре ме ног и мо дер ног раз во ја РС. Да „са мо и зград ња“ бу де 
на ци о нал на на ви ка – из ње про из и ла зе и ини ци ја ти ве, кре а тив ност 
и ква ли тет дру штве ног дис кур са. Да до из ра жа ја до ђе ства ра лач ки 
по тен ци јал сва ког по је дин ца. Има ти у ви ду у том сми слу да од ли ке 
иден ти те та има ју со ци о кул тур ну, те ри то ри јал ну али тем по рал ну 
ком по нен ту, и да иден ти тет увек пред ста вља син те зу ди на мич ке и 
ста тич ке ди мен зи је сво је ег зи стен ци је.

(5) Пе то, на ци о нал на со ли дар ност. За јед нич ки за да так срп-
ског на ро да да нас је да се оку пи око бу дућ но сти на ци о нал ног 
иден ти те та Ре пу бли ке Срп ске. У том сми слу, вр ло је ва жно и чу-
ва ње ме ђу стра нач ког кон сен зу са о стра те шким пи та њи ма, од бра не 
на ци о нал ног иден ти те та, пра ва и сло бо де гра ђа на, као и со ци јал не 
ста бил но сти, кон сен зу са ко ји по сто ји у свим са вре ме ним де мо кра-
ти ја ма. 

На стра ни Ре пу бли ке Срп ске да нас су и ре ал ност и европ ске 
вред но сти, и на ци о нал на тра ди ци ја и кул ту ра, и исти на, мо рал и 
сло бо да.7) 

Са би ра ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та, на ци о нал на са-
мо свест Ср ба као да је, са упо ко је њем уз ви ше ног и не за мен љи вог 
па три јар ха срп ског Па вла, по ка за ла вр ли ну и мо рал ност, по ка за-
ла ка ко до жи вља ва соп стве ни иден ти тет и шта су ње го ви те ме љи. 
Ис пра ћај па три јар ха Па вла жи во је све до чан ство ду би не, сна ге и 
по тен ци ја ла срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Та ко ђе је све до чан-
ство да су етич ке ка те го ри је и мо рал жи ва ствар ност срп ског на ро-
да. Као и мно го пу та у исто ри ји, ова вр ста ду хов но сти и да нас ни је 
са мо из раз хо мо ге но сти не го и по ка зи ва ње прав ца у ко јем је по-
треб но ићи. У овом тре нут ку тај пра вац из гле да да нај бо ље сле ди 
упра во Ре пу бли ка Срп ска. Бу дућ ност срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та по чи ње и ства ра се у Ре пу бли ци Срп ској.
7)  Ре пу бли ка Срп ска да нас на нај бо љи на чин све до чи са свим дру га чи ју сли ку од пред ста-

ве о стра шним „бал кан ским вар ва ри ма“, кроз ко ју је у про те клим де це ни ја ма стиг ма-
ти зо ван це ли срп ски на род (на чи ном ко ји је Ве сна Гол свор ти на зва ла, и уве ла као нов 
те о риј ски по јам „империјализамимагинације“, ука зу ју ћи исто вре ме но на на чин ка ко се 
вр ши културнаколонизација. Ту су Ср би при ка за ни кроз лик де те та ко је ни је у ста њу да 
се бри не о се би, о ко јем је по треб но „бри ну ти“ и над ко јим је по треб но „ста ра тељ ство“. 
Ни је ни чу до он да ко ли ко љу ти срп ско „про све ти тељ ство“.Gol dsworthy, V. (1998) i Gol-
dsworthy, V. (2005).
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Bog da na Ko lje vic

REPUBLIC OF SRPSKA – THE FUTURE 
OF NATIONAL IDENTITY

Summary
In this ar tic le the aut hor ar gu es in fa vor of the idea of con tem-

po rary cha rac ter and su sta i na bi lity of na ti o nal iden tity in Re pu blic of 
Srp ska. Con si de ring the tran sfor ma ti ons of po li ti cal iden tity in world 
the ory and prac ti ce, an in ter re la tion bet we en the con cept of po li tics and 
the con cept of iden tity is ela bo ra ted, to get her with the in ner con nec-
tion bet we en po li tics and et hics. In the se cond part of the ar tic le, the 
idea of Euro pean va lu es is analysed in the con text of po li ti cal re a lity 
of Re pu blic of Srp ska to day, that si mo ul ta ni o usly re ve a les its cha rac ter 
as one of En lig hte ment and one of Chri sti a nity. The aut hor con clu des 
the analysis by in tro du cing the idea of de moc ra tic struc tu re of na ti o nal 
iden tity in Re pu blic of Srp ska. 
Key words: na ti o nal iden tity, Re pu blic of Srp ska, con tem po rary world, po li-

tics, et hics, Euro pean va lu es.
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СТАТУСНИ ПОЛОЖАЈ 
ВОЈВОЂАНСКЕ АУТОНОМИЈЕ

Сажетак
Овај рад је ре тро спек ти ва фор ми ор га ни зо ва ња вој во ђан ског 

ауто ном ног ста ту са. Аутор је фе но ме ну ста ту сног по ло жа ја Вој во-
ди не при шао мул ти ди сци пли нар но. У ра ду је ко ри стио исто риј ски 
и по ли ти ко ло шки при ступ. Исто вре ме но, пред ме ту ис тра жи ва ња 
при шао је упо тре бом ви ше прав них ме то да ту ма че ња: пре свих 
дог мат ско-нор ма ти ви стич ки при ступ у ту ма че њу прав них из во ра, 
без за по ста вља ња и циљ ног и ана лог ног ме то да, без ко јих ни је мо-
гу ће на озби љан на чин ис тра жи ти сми сао са др жа ја прав них ака та. 
На кра ју ра да аутор из но си суд о но вом ста ту ту Вој во ди не. 
Кључ не ре чи: Вој во ди на, ауто но ми ја, устав, ста тут, Ср би ја

1. Ауто ном на по кра ји на (АП) Вој во ди на јед на је од две по-
кра ји не уну тар Ре пу бли ке Ср би је. Њен ста тус тре нут но је од ре ђен 
уста вом Ре пу бли ке Ср би је из гла са ном 2006. го ди не. Устав је оба-
ве зао Скуп шти ну Ре пу бли ке Ср би је да до не се За кон о пре но ше-
њу над ле жно сти на АП Вој во ди ну, и да дâ са гла сност на Ста тут 
Вој во ди не чи ји је пред ла гач Скуп шти на АП Вој во ди не. По ле ми ка 
ко ја се по ја ви ла у јав но сти по во дом овог пи та ња ак ту а ли зо ва ла је 
пи та ње ста ту са АП ко ји је че сто у исто ри ји до во дио до по ли тич ких 
су ко ба и раз ми ри ца, и не пре ста но по се зао за про бле ма ти зо ва њем 
од но са цен трал них вла сти и ауто ном них ор га на уну тар срп ске др-
жа ве.

2. Оно што је у устав но прав ној, управ ној и по ли ти ко ло шкој 
те о ри ји ја сно раз ја шње но то је да је по јам ауто но ми је скоп чан са 
мо де лом по ли тич ког и прав ног уре ђе ња ко ји је ши ри од ло кал не 
са мо у пра ве, а ужи од над ле жно сти фе де рал них је ди ни ца у сло же-



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.291-302.

292

ној др жа ви (фе де ра ци ји, др жав ном са ве зу или кон фе де ра ци ји).1) 
Са ма реч ауто но ми ја до ла зи од два пој ма: «аутос» (αύτός) што зна-
чи «сам» или «исти»; и «но мос» (νόμος) што озна ча ва за кон, пра-
ви ло, про пис.2) Из ово га би про из и ла зи ло да је ауто но ман онај ко ји 
са мо стал но до но си за ко не, или бар не ке про пи се, што да нас, у сва-
ком слу ча ју ни је баш нај и справ ни је ту ма че ње. Да нас се за ауто-
но ми је или ре ги је ве зу је чи ње ни ца да су ти ор га ни са мо стал ни у 
оба вља њу оних по сло ва ко ји су им по ве ре ни од ви ших ин стан ци 
(за ко на, уред би и др. прав них ака та), али при то ме њи хо во спро-
во ђе ње оба вља ју ор га ни тих те ри то ри јал них ауто но ми ја склад но 
на че лу це лис ход но сти, та ко да ви ша ин стан ца не ма пра во над зо ра 
над ра дом ових ор га на, уко ли ко је оба вља ње по сло ва у скла ду са 
за ко ни ма и уста вом зе мље. Та ко ове је ди ни це не рас по ла жу ори ги-
нер ном вла шћу, ко ја би јој да ла атри бу те др жав но сти или пак су ве-
ре но сти. У сва ком слу ча ју не спо ран је ад ми ни стра ти ван ка рак тер 
је ди ни ца ре ги о нал не ауто но ми је.3) Из у зет но ауто но ми је мо гу до-
но си ти и про пи се (ве о ма рет ко за ко не) из обла сти ко је су у њи хо вој 
над ле жно сти. Го то во ни ка да ту ма че ње за ко ни то сти и це лис ход но-
сти ових ака та не ис пи ту ју ка кви суд ски ор га ни ауто ном не ре ги је.4) 
Из го ре на ве де ног сле ди да су ауто но ми је «та кве обла сти ко је сто је 
под за ко ном, ко је има ју за шти ту за ко на, но ту ђег а не сво га. То да-
нас ни су ви ше те ла ко ја са ма до но се за ко не, већ та ква те ла ко ји ма 
је ту ђи за кон под ло га и гра ни ца вла сти.»5) Ре ги о нал не ауто но ми-
је на ро чи то ме сто при ме не има ју у тр жи шним при вре да ма, где се 
услед не рав но мер ног при вред ног раз во ја, ја вља по тре ба за де ре-
гу ла ци јом и пре но ше њем раз вој не од го вор но сти на ло кал ну ра ван 
– у ма ње те ри то ри јал не це ли не.6) Та ко ре ги је по ста ју под руч ја у 
1)  “(...) сте пен ауто ном но сти... је ве ћи од сте пе на ауто ном но сти ло кал них је ди ни ца, а ма-

њи од сте пе на ауто ном но сти фе де рал них је ди ни ца.” (П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу-
жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1994, стр. 426)

2)  Л. М. Ко стић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штам па ри ја Љу бо ми ра Бог да но ва, 
Но ви Сад, 1940, стр. 3.

3)  S. Po po vić: “Fe de ra li zam i re gi o na li zam”, NaučnosavetovanjenatemuFederacijaifedera-
lizam, In sti tut za prav na i dru štve na is tra ži va nja, Prav ni fa kul tet, Niš, 1986, str. 2.

4)  На ово ука зу ју и го то во сви струч ња ци за устав но пра во. Чак и они за ко је ауто но ми је 
мо гу има ти и за ко но дав ну власт, оспо ра ва ју им пра во да суд ску власт. Та ко нпр. Па вле 
Ни ко лић сма тра: “ауто ном ни ста тус по ли тич ко-те ри то ри јал не ауто но ми је, од но сно ње-
них ауто ном них је ди ни ца се ис по ља ва у сфе ри за ко но дав ства и из вр ше ња (ад ми ни стра-
ци је), али не и суд ства,..” (П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1994, стр. 426)

5)  Л. М. Ко стић: Федерација,аутономија,самоуправа, Штам па ри ја Љу бо ми ра Бог да но ва, 
Но ви Сад, 1940, стр. 8.

6)  S. Po po vić: Pravniproblemiregionalizmaunekimzapadnimzemljama, Prav ni fa kul tet, Niš, 
1980, str. 6.
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ко ји ма тре ба не са мо да се од ви ја основ здра вог и одр жи вог раз во-
ја др жа ве, већ и да се под стак не про спе ри тет чи та вог дру штва, и 
зе мље у це ли ни.7)

Па ипак, у аре ни са вре ме них ге о по ли тич ких по ме ра ња на 
овим про сто ри ма ре ги о на ли зам и ауто но ми ја до би ја ју је дан но ви 
сми сао. Тај сми сао не ки цен три мо ћи, у слу ча ју Вој во ди не (али и 
још не ких де ло ва Сред ње и Ју го и сточ не Евро пе) про на ла зе у но вој 
уло зи ко ју ре ги је тре ба да оба ве ка ко би се из ме ни ла не ка се ман-
тич ка ре ше ња «за ста ре лих по ли тич ких об ли ка», као што су: др-
жа ва, на ци ја, уни вер за ли зам, пар ти ку ла ри зам и ин ди ви ду а ли тет.8) 
Ова квом ауто ном ном ре ги о на ли зму је ста вље но у за да так «на пре-
за ње у по гле ду пред ла га ња нор ма тив не ор јен та ци је ко ја има пред 
со бом и дру ге еле мен те иден ти те та.»9) Ов де би ре ги о на ли зам тре-
ба ло да по слу жи то ме «да кре а тив но до при но си ци ви ли зо ва њу и 
огра ни ча ва њу аспи ра ци ја на ци о нал не др жа ве.»10) Оту да ово пи та-
ње усло жња ва од но се и по ја ча ва по ли тич ке тен зи је, у обла сти, ко ја 
би тре ба ла да оста не тех нич ке при ро де и да има ис кљу чи во прав ни 
ка рак тер.

3. Ка да је реч о прав ном окви ру ста ту са на ше се вер не по-
кра ји не ва ља ис та ћи не ко ли ко фа за кроз ко је је Вој во ди на про ла-
зи ла. Пр ва ауто но ми ја, ко ја је би ла ви ше кул тур на и про свет на, 
не го ад ми ни стра тив на, фор ми ра на је на кон гу ше ња по бу не Ма ђа ра 
од стра не хаб збур шког дво ра, од но сно зва нич ног Бе ча. Но вем бра 
ме се ца 1849. го ди не цар ским де кре том фор ми ра но је Војводство
СрбијаиТамишкиБанат са цен тром у Те ми шва ру.11) Па иако је 
ова ауто но ми ја би ла ви ше фор мал на,12) но ствар на, она је за да љу 
бу дућ ност Вој во ди не озна чи ла две пре лом не чи ње ни це: пред ста-
вља ла је пр во фор мал но при зна ње срп ске ет нич ке ве ћи не у ју жној 
Угар ској; и исто вре ме но, оли ча ва ла је основ за на да ња пре чан ских 
7)  Ви де ти ви ше у: S. Ze ko vić, M. Ha džić, “Stra te gi ja pri vred nog raz vo ja Sr bi je do 2010. go di-

ne”, OdrživirazvojSCG–institucionalnoprilagođavanjerešenjimaipraksiEU, Eko nom ski 
fa kul tet, Be o grad, 2006, str. 32. и 39.

8)  A. Lo šonc: “De kon struk ci ja ide o lo ške stvar no sti na ci o nal ne dr ža ve po sred stvom kon cep ta 
kri tič kog re gi o na li zma”, Regionalizamkaoputkaotvorenomdruštvu: 33-65, Vi sio mun di, 
No vi Sad, 1994, str. 61.

9)  Ibi dem, str. 64

10)  Ibi dem, str. 63.

11)  Ви де ти у: П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. Ка саш: ИсторијаМађара, Clio, Бе о град, 2002, 
стр. 450.

12)  “Ova po kra ji na je uki nu ta 1860. go di ne i pri klju če na Ugar skoj. Me đu tim, stvar na ma đar ska 
vlast u Voj vo di ni po či nje tek od 1867. go di ne, ka da Ugar ska do bi ja auto no mi ju u okvi ru Hab-
zbur škog car stva.” (http://www.myserbia.net/2008111222655/srbija/istorija/istorija-vojvodi-
ne.html)
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Ср ба да је мо гу ће ује ди ње ње у исту др жа ву са бра ћом ју жно од 
Са ве и Ду на ва.

До ко нач ног ује ди ње ња је до шло не ких се дам де се так го ди на 
ка сни је, ка да се  Вој вод ство Ср би ја укљу чи ло у Кра ље ви ну Ср-
би ју, а ова за јед но са Цр ном Го ром у Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца (СХС). Од 1929. го ди не те ри то ри ја Вој во ди не је за јед но 
са Ба ра њом, Ило ком и Ши дом (али и са Шу ма ди јом и де лом По-
мо ра вља) укљу че на у Ду нав ску ба но ви ну са се ди штем у Но вом 
Са ду. Над ле жно сти Ду нав ске ба но ви не ни су се раз ли ко ва ле од 
над ле жно сти оста лих ба но ви на у Кра ље ви ни СХС, и по то њој Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Оне су под ра зу ме ва ле у осно ви де ли мич ну 
ад ми ни стра тив ну ауто но ми ју у по гле ду оства ри ва ња над ле жно сти 
из до ме на при вре де, ре ги о нал ног раз во ја, кул ту ре и обра зо ва ња. 
Пра во оце њи ва ња за ко ни то сти, а по не где чак и по сло ва, из до ме на 
оце не це лис ход но сти ра да упра ве вр ши ле су цен трал не вла сти у 
Бе о гра ду.13)

Ауто но ми ја Вој во ди не ће за до би ти ин сти ту ци о нал ни оквир 
у ак ти ма ко ји су на ја ви ли фе де ра ли за ци ју Ју го сла ви је на Дру гом 
за се да њу АВ НОЈ-а, у Јај цу кра јем 1943. го ди не. На го ве штај да би 
Вој во ди на мо гла до би ти озби љан сте пен ауто ном ног ста ту са у бу-
ду ћој ју го сло вен ској фе де ра ци ји об зна нио је лич но во ђа пар ти зан-
ског по кре та, и по то њи до жи вот ни вла дар со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је, Јо сип Броз. Он ће 1944. го ди не на пи та ње о ме сту и зна ча ју 
Вој во ди не у пре ком по но ва ној Ју го сла ви ји у члан ку «Зна чај од лу ка 
АВ НОЈ-а» из ја ви ти сле де ће: «Без сум ње Вој во ди на ће као и дру ге 
обла сти ко је пре тен ду ју на то, до би ти нај ши ру ауто но ми ју.»14) Иде-
ја о пра ву на ауто ном но ор га ни зо ва ње свих на ро да и на род но сти 
уну тар јед не ре ги о нал не тво ре ви не, на ћи ће сво је оправ да ње и у 
ста ву о спе ци фич ним исто риј ско-ре во лу ци о нар ним раз ло зи ма, ге-
о граф ској осо бе но сти Вој во ди не у од но су на оста так Ср би је, али и 
да се жи вот Ср ба ко ји «чи не ве ћи ну ста нов ни штва (...) од ви јао под 
дру га чи јим при вред ним, кул тур ним и дру штве ним усло ви ма од 
оних у Ср би ји...»15) Ипак, иде ја о ауто но ми ја ма уну тар Ју го сла ви је 
на кра ју је спро ве де на са мо за Ре пу бли ку Ср би ју, а сва ки по ку шај 
да се ауто но ми је кон сти ту и шу и у дру гим ре пу бли ка ма, са се чен је 
у ко ре ну. Због то га и не чу ди да је 6. апри ла 1945. го ди не Глав ни 
13)  D. Gru jin: AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, No vi Sad, 1977, 

str. 8: “U sta roj Ju go sla vi ji ad mi ni stra tiv na po de la ni je omo gu ća va la kon sti tu i sa nje Voj  vo di ne 
kao dru štve no-po li tič ke za jed ni ce, i ad mi ni stra tiv no-te ri to ri jal ne je di ni ce.” 

14)  Ци тат на ве ден у: Ibi dem, str. 12.

15)  Ibi dem, str. 1-2.
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На род но о сло бо ди лач ки од бор Вој во ди не до нео од лу ку да се «Вој-
во ди на при кљу чи Ср би ји».16)

Пр во бит ним уста вом ФНРЈ из 1946. го ди не АП Вој во ди на је 
до би ла ши ро ке пре ро га ти ве вла сти, чи је су над ле жно сти по ве ре-
не на бли же од ре ђи ва ње уста ву Ср би је. Устав НР Ср би је из 1947. 
го ди не пре ци зни је је де фи ни сао над ле жно сти по кра ји не. Члан 90. 
пред ви ђао је да «АП Вој во ди на пу тем сво јих ор га на др жав не вла-
сти и др жав не упра ве вр ши ауто ном на пра ва ко ја су јој да та у над-
ле жност уста вом.»17) У де ло круг тих нај ва жни јих по сло ва спа да ју: 
при вред на и кул тур на из град ња по кра ји не, упра вља ње пред у зе ћи-
ма (у план ски ре гу ли са ној при вре ди), до но ше ње при вред ног пла на 
и бу џе та, ста ра ње о рав но прав но сти ма њи на, обез бе ђе ње спро во-
ђе ња за ко на и пра ва гра ђа на, со ци јал но ста ра ње и здрав стве на за-
шти та, као и сви дру ги по сло ви ко је јој бу де пре не ла фе де ра ци ја 
или ре пу бли ка Ср би ја.18) Го ди не 1948. до нет је и Ста тут Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не, ко ји је об је ди нио све ове над ле жно сти у је-
дин ствен акт.19) 

Устав ФНРЈ из 1953. го ди не у чла ну 113, ста ву 5 кон сти ту и-
ше По кра јин ско ве ће,20) а устав НР Ср би је из 1953. чла ном 104. по 
пр ви пут уво ди и јед но од на че ла др жав но сти (па чак и су ве ре но-
сти), а то је «пра во Вој во ди не да опо зо ве сво је по сла ни ке у Са ве-
зном ве ћу Са ве зне на род не скуп шти не.»21)

Ши ро ка ауто ном на пра ва АП Вој во ди ни га ран то ва на су и 
уста вом СФРЈ из 1963. го ди не. У устав но прав ном сми слу су бјект 
фе де ра ци је оста је Ре пу бли ка Ср би ја, али се овла шће ња САП Вој-
во ди не нео бич но ши ро ка за јед ну ауто ном ну ре ги ју. Ауто но ми ја 
об у хва та не са мо пот пу ну из вр шну власт у ши ро ком кру гу над-
ле жно сти ко је су јој пре не те од стра не Ре пу бли ке, већ и пу ну за-
ко но дав ну власт пре не тих над ле жно сти, и ко нач но, чак и суд ску 
са Вр хов ним су дом као нај ви шом ин стан цом.22) Мо же се сло бод но 
ре ћи да је већ та да по кра ји на сте кла за о кру же ни ка па ци тет над ле-
16)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 

str. 104-pe tit

17)  Сл.гласник НР Ср би је, бр. 3/1947.

18)  S. Ko va če vić: “Pr vi ustav SAP Voj vo di ne”, AutonomijaVojvodine: 151-163, PK SKV za po-
li tič ke stu di je, No vi Sad, 1976, str. 358-359.

19)  Sl.listAPVojvodine, br. 15/48, од 27. но вем бра 1948.

20)  Sl.listFNRJ,br.3/53, из 1953. го ди не

21)  члан 104, став 4, УставногзаконаНРСрбије из 1953. го ди не

22)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 116.
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жно сти ко је су не где пре ва зи ла зи ле ка па ци тет над ле жно сти фе де-
рал них је ди ни ца у цен тра ли зо ва ни јим фе де ра ци ја ма.

Ова ква не у о би ча је на, и по Ре пу бли ку Ср би ју сва ка ко штет на 
ре ше ња за о кру же на су аманд мант ским из ме на ма из 1968, и оним 
из 1971. го ди не, а озва ни че на уста вом СФРЈ из 1974. го ди не. По 
пр ви пут у сво јој исто ри ји САП Вој во ди на (за јед но са САП Ко со-
вом и Ме то хи јом), по ста ју са став ни део ју го сло вен ске фе де ра ци је. 
Ауто ном не по кра ји не до би ја ју сво је уста ве, и еле мен те др жав но-
сти. Оне по ста ју но си о ци ори ги нер не вла сти ка ко у фе де ра ци ји, 
та ко и у ре пу бли ци: «до би ја ју ор га не свој стве не ис кљу чи во др жа-
ва ма – пред сед ни штво, устав ни суд, вр хов ни суд.»23) По кра ји не су 
фор мал но прав но за др жа не у ре пу бли ци Ср би ји, али су оне по ста-
ле кон сти ту ен ти ју го сло вен ске фе де ра ци је, па је чи та ва ју го сло-
вен ска за јед ни ца по ста ла сво је вр сни устав ни при мер хи брид ног 
фе де ра ли зма у фор ми аси ме трич не (кон)фе де ра ци је.24) Ре пу бли ка 
Ср би ја уста вом из 1974. по ста ла је не ка вр ста др жав ног кро ва (аси-
ме трич на фе де ра ци ја) две ју по кра ји на и остат ка Ср би је, тзв. уже 
Ср би је (или «ужаС-а»).25) СР Ср би ја је би ла не са мо стал на у до но-
ше њу би ло ка квих од лу ка на ре пу блич ком ни воу, јер јој је за то тре-
ба ла са гла сност обе по кра ји не. Из тог раз ло га оста ла је она чу ве на 
кри ла ти ца да о Ср би ји од лу чу ју по кра ји не, а она са ма ни о че му. На 
фе де рал ном ни воу, глас Ср би је био је са мо је дан од осам гла со ва 
«си сте ма 6+2»...26) 

Ка ко је вре ме од ми ца ло, а се па ра ти зам у ју жној срп ској по-
кра ји ни ра стао, та ко је ју го сло вен ска фе де ра ци ја ис по ља ва ла све 
ве ћу не моћ да овај про блем ре ши. Ко нач но са до ла ском Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа на власт кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
учи њен је «на пор да се Ср би ја устав но кон сти ту и ше као је дин стве-
на др жав на за јед ни ца са свим пре ро га ти ви ма вла сти на це лој сво јој 
те ри то ри ји...»27) Из ме на ма уста ва Ср би је из 1989. го ди не од у зе ти 
су др жа во твор ни пре ро га ти ви ауто ном ним по кра ји на ма. 
23)  П. Ни ко лић: Уставноправо, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1994, стр. 434.

24)  D. Gru jin, AutonomijakaovidrešavanjanacionalnogpitanjauVojvodini, No vi Sad, 1977, 
str. 18.

25)  Про фе сор управ ног пра ва на бе о град ском Прав ном фа кул те ту, Зо ран То мић, ис та као 
је чи ње ни цу да су по кра ји не пре ма уста ву из 1974. го ди не има ле то ли ке пре ро га ти ве 
вла сти да се ко мот но мо же го во ри ти о “не до вр ше ним др жа ва ма”. (M. Sa vo vić: Organi
upraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, str. 123)

26)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 123: “Po kra ji ne odvo je no od Sr bi je istu pa ju u fe de ra ci ji, pa su sko ro rav no prav ne sa dru-
gim re pu bli ka ma...”

27)  M. Sa vo vić: Organiupraveuteritorijalnimautonomijama, Prav ni fa kul tet, Be o grad, 2004, 
str. 126.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не пред ви ђе но је да 
ауто ном не по кра ји не (Вој во ди на и КиМ) де ло круг сво јих над ле-
жно сти де фи ни шу по но во ста ту ти ма по кра ји на (као сву да у све ту), 
а не уста ви ма, ка ко је то пи та ње ре гу ли сао устав из 1974. го ди не. 
Ср би ја је са да, са но вим ру ко вод стви ма у по кра ји на ма, и про ме ном 
вла сти у Под го ри ци, има ла 4 гла са у фе де рал ним те ли ма (Са ве-
зној скуп шти ни, Пред сед ни штву СФРЈ), што је пот пу но из ме ни ло 
рав но те жу ју го сло вен ске фе де ра ци је, из гра ђе не на ар хи тек то ни ци 
уста ва из 1974. го ди не, во ђе ну на че лом «сла ба Ср би ја, ја ка Ју го-
сла ви ја». Устав Ср би је из 1990. го ди не са чу вао је устрој ство др жа-
ве Ср би је по прин ци пу јед на зе мља са две по кра ји не, али је обим 
над ле жно сти сма њен, са тен ден ци јом во ђе ња је дин стве не и  цен-
тра ли стич ке по ли ти ке. Члан 109. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. 
го ди не пред ви део је над ле жно сти по кра ји на ко је се ти чу: при вред-
ног, на уч ног, тех но ло шког, де мо граф ског, ре ги о нал ног и со ци јал-
ног раз во ја; пра ва на до но ше ње бу џе та и за вр шног ра чу на; пра ва 
до но ше ња од лу ка и дру гих оп штих ака та од зна ча ја за гра ђа не у 
по кра ји ни ко је се ти чу кул ту ре, обра зо ва ња, здрав стве не и со ци-
јал не за шти те; оба ве зу да спро во ди оп ште ак те Ре пу бли ке и др. 
по ве ре не по сло ве; те пра во и оба ве зу да фор ми ра соп стве не ор га-
не, и да обез бе ђу је њи хов рад.28) Ов де се, да кле, ра ди о по ве ре ним 
над ле жно сти ма цен трал них вла сти, ко је цен трал на власт мо же и 
опо зва ти. На то ука зу је чл. 112. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. 
го ди не ко ји на во ди сле де ће: «Ако ор ган ауто ном не по кра ји не, и 
по ред упо зо ре ња од го ва ра ју ћег ре пу блич ког ор га на, не из вр ша ва 
од лу ку или оп шти акт ауто ном не по кра ји не, ре пу блич ки ор ган мо-
же не по сред но обез бе ди ти ње го во из вр ша ва ње.»29)

4. Ме ђу тим ова кав од нос ре пу бли ке и по кра ји на-е би ће «раз-
ла ба вљен» до но ше њем тзв. Ми тров дан ског уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је, но вем бра 2006. го ди не, ко ји је, у скла ду са но вом по ли ти ком 
под сти ца ња де мо крат ског раз во ја ма њих те ри то ри јал них це ли на, 
не што дру га чи је устро јио ово пи та ње. Овај устав на сто ји да ба лан-
си ра из ме ђу де мо крат ских по тре ба за де цен тра ли за ци јом вла сти, 
и по тре бе за шти те др жав ног су ве ре ни те та, па је над ле жност по-
кра ји не30) оста ла у окви ру јед не ре ги о нал не ауто но ми је по зна те у 
28)  http://www.skupstinskamreza.org.yu/upload/documents/Ustav_Srbije_lat.pdf: Устав Репу-

бликеСрбије из 1990. го ди не, чл.109.

29)  Чл. 112 УставаРепубликеСрбије из 1990. го ди не

30)  На жа лост спе ци фич ност ко сов ско ме то хиј ског про бле ма је раз дво јио пи та ње устав ног 
ре гу ли са ња обе по кра ји не, та ко да се устав на пре ком по зи ци ја, по тре нут но ва же ћем 
уста ву, ти че са мо АП Вој во ди не. (О овом по себ ном пи та њу за Ко сов ско-ме то хиј ску по-
кра ји ну ви де ти чл.182, став 2 УставаРепубликеСрбије)
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устав ној прак си дру гих зе ма ља. Осим по бро ја них над ле жно сти у 
по гле ду по сло ва из до ме на про стор ног пла ни ра ња, по љо при вре де 
и во до при вре де, шу мар ства, ло ва, ри бо ло ва, ба ња, ле чи ли шта, са о-
бра ћа ја, про све те, кул ту ре, спор та, здрав стве не и со ци јал не за шти-
те (чл. 183), ве о ма је бит на устав но прав на га ран ти ја фи нан сиј ске 
ауто но ми је по кра ји не. Уз то ауто но ми ја је до би ла из ве сне пре ро-
га ти ве ори ги нер не вла сти, јер пре ма чла ну 186. са да шњег уста ва 
Ре пу бли ке: «Вла да мо же пред Устав ним су дом по кре ну ти по сту пак 
за оце ну устав но сти или за ко ни то сти од лу ке ауто ном не по кра ји не, 
пре ње ног сту па ња на сна гу.»31) Ово прак тич но зна чи да Ре пу бли ка 
по ста је стра на у спо ру пред Устав ним су дом, што ума њу је ње на 
ори ги нер на пра ва, а шти ти ори ги нер на пра ва по кра ји не.

Та ко ђе, пред ви ђе но је да Ре пу бли ка до не се За кон о пре но су 
над ле жно сти на по кра ји не-у. За вр шни чин био би до но ше ње Ста-
ту та Вој во ди не, ко је би на пред лог Скуп шти не АП Вој во ди не, тре-
ба ла да из гла са На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, 
ка ко за из гла са ва ње та квог пред ло га још увек не ма ве ћи не у скуп-
шти ни Ср би је, он (до овог тре нут ка) оста је са мо пред лог ста ту та.

Чла ном 19. На цр та ста ту та АП Вој во ди на пред ви ђе но је да 
вој во ђан ска скуп шти на не мо же до но си ти за ко не, али се од мах 
на гла ша ва да скуп штин ске од лу ке има ју ста тус за ко на у обла сти-
ма ко је су јој по ве ре не у над ле жност.32) Члан 23. пред ло га ста ту та 
пред ви ђа да у по гле ду ма њин ских пра ва АП Вој во ди на мо же по 
сло бод ном на хо ђе њу ова пра ва по ди ћи на ви ши ни во од остат ка 
Ре пу бли ке, што је сва ка ко не у о би ча је но ре ше ње. Члан 26. пред ви-
ђа се да су слу жбе ни је зи ци срп ски и је зи ци на ци о нал них ма њи на 
у свим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма по кра ји не. Члан 27. ба ви се над-
ле жно шћу по кра ји не. Ње не над ле жно сти ти чу се:

● за ко но дав не ак тив но сти у оби му ко је јој је по ве ри ла Ре-
пу бли ка

● из вр ше ња скуп штин ских од лу ка по кра ји не и за ко на Ре-
пу бли ке (у оби му ко ји јој је по ве рен)

● про пи си ва ња пре кр ша ја и пре кр шај них ка зни за про пи-
се из свог де ло кру га

31)  Чл. 186. УставаРепубликеСрбије из 2006. го ди не
 (http://www.projuris.org/DOC/zakoni/ustavno_pravo/drzava_i_ustav/01.USTAV_REPUBLI-

KE_SRBIJE_2006.pdf)

32) Оста је не ја сно ка ко скуп штин ска од лу ка по кра ји не мо же има ти ста тус за ко на. Та ко ори-
ги нер ност фак тич ких рад њи и ака та из по кра јин ске над ле жно сти по ста је нео ту ђи ва, па 
по кра ји на, са свим си гур но, са устав но прав ног гле ди шта ов де до би ја атри бу те су ве ре-
но сти. Ове од лу ке АП Вој во ди не из ме шта ју се из прав ног си сте ма Ср би је (као управ ни 
ак ти) у су ве ре ни прав ни си стем Вој во ди не.
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● упра вља ња ор га ни за ци ја ма ко је је по кра ји на са мо стал-
но осно ва ла у скла ду са за ко ном и Уста вом зе мље

● до но ше ња соп стве ног бу џе та и за вр шног ра чу на
● до но ше ња стра те шких пла но ва при вред ног и дру штве-

ног раз во ја
● од лу чи ва ња у по гле ду вла сти тих при хо да и упра вља ње 

јав ним пред у зе ћи ма, фон до ви ма и др. при вред ним дру-
штви ма чи ји је по кра ји на осни вач

● као и све дру ге над ле жно сти ма ко је јој бу ду по ве ре не за-
ко ном и уста вом зе мље.33)

Члан 34, став 16 пред ви ђа фор ми ра ње по себ не раз вој не бан-
ке за Вој во ди ну, док се истим чла ном у ста ву 21. пред ви ђа да Скуп-
шти на АП Вој во ди не пред ла же мре жу су до ва на те ри то ри ји Вој во-
ди не. Сва ка ко не у о би ча је но је и ре ше ње истог, 34 чла на ста ва 17, 
ко ји пред ви ђа фор ми ра ње Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти.

5. Оно што се ов де као сво је вр стан за кљу чак на ме ће то је да 
у сво јој осно ви устав и за кон Ре пу бли ке пред ви ђа ју за се вер ну по-
кра ји ну Ср би је нео би чан вид ауто ном ног ста ту са пу не ауто но ми је 
из вр шне вла сти у по гле ду пра ва и оба ве за ко ји су јој до де ље ни у 
над ле жност. Уз то по сто ји пу на за ко но дав на над ле жност у пи та-
њи ма ко ја су јој по ве ре на од стра не ори ги нер не вла сти у Бе о гра ду, 
са том раз ли ком што је из раз за кон, пре ци зи ран тер ми ном скуп-
штин ска од лу ка, што је не у о би ча је но за ста тус ре ги о нал не ауто-
но ми је. Ово пре ци зи ра ње тер ми на ма ко ли ко би ло прав но тех нич-
ки ис прав но, ипак, на во ди на за кљу чак да су по кра јин ски ор га ни 
не спу та ни у пи та њи ма из по ве ре не им  над ле жно сти, што ука зу је 
да је по ве ре на власт по ста ла ори ги нер ног ка рак те ра. Ово сте че но 
пра во по ста ће не по ре ци во, и је ди но ће мо ћи би ти оспо ра ва но суд-
ским пре су да ма, али ће и о но вим ак ти ма и рад ња ма по но во од лу-
чи ва ти по кра јин ска ин стан ца.

Још је јед на чи ње ни ца ве о ма за ни мљи ва. У до ме ну оства ри-
ва ња ма њин ских пра ва и раз вој не по ли ти ке34) АП Вој во ди на је сло-
бод на да при ме њу је стан дар де ме ђу на род не за јед ни це ди рект но. 
Ово је сва ка ко пре се дан ко ји би за по сле ди цу мо гао има ти зна чај-
ни је на ру ша ва ње су ве ре ни те та Ре пу бли ке, и да љу ин тер на ци о на-
33)  НацртстаутаВојводине, Но ви Сад, 2008.

34)  То је сло бо да АП Вој во ди не да са мо стал но од ре ђу је ви си ну стан дар да ма њин ских пра-
ва (ра сних, ет нич ких, кул тур них, исто род них), али и пра во по кра ји не да фор ми ра соп-
стве ну раз вој ну бан ку.
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ли за ци ју стра ног фак то ра у осе тљи ва пи та ња устав них над ле жно-
сти.

Vla dan Stan ko vic 

POSITION OF VOJVODINA′S AUTONOMOUS STATUS

Sum mary
This pa per is a re tro spec tion of or ga ni za ti o nal forms of Voj vo di-

na's auto no mo us sta tus. Aut hor had mul ti di sci pli nary ap pro ach to pro-
blem. The aut hor used hi sto ri cal and po li ti cal ap pro ach. At the sa me 
ti me and first of all, dog ma tic-nor ma ti vi stic ap pro ach to the in ter pre ta-
tion of le gal so ur ces, not  ne glec ting ob ject and ana log met hod, wit ho-
ut whom it is not pos si ble to se ri o usly analyze me a ning of  le gal acts 
con tent. At the end of ar tic le aut hor gi ves his opi nion and va lu a tes new 
Voj  vo di na sta tu te.
Key words: Voj vo di na, auto nomy, con sti tu tion, sta tu te, Ser bia
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Ab stract 
The aut hor analyzes va ri o us forms of con sti tu ti o nal sta tus of Voj-

vo di na auto nomy that came in use in 1848. It is in te re sting that auto-
nomy aro se from ne eds of the ma jo rity of Ser bian pe o ple in so ut hern 
Hun gary to pro tect the ir col lec ti ve rights and need be ca me the ne ces sity 
for pro tec tion of rights of mi no ri ti es in the north of Ser bia be ca u se of 
hi sto ri cal and cul tu ral spe ci fics in that part of Ser bia. The aut hor un der-
li nes that auto nomy did not ha ve con ti nu ity in its exi stents, and the fact 
that auto nomy again be co me ac tual af ter the Com mu nist System was 
re-esta blis hed in Yugo slav 1945th year. Auto nomy was be ing ex pan ded 
du ring the pe riod of Ti to ism and ac cor ding to the fe de ral Con sti tu tion 
of 1974 Voj vo di na be ca me con sti tu ent of Fe de ral Sta te. Ac cor ding to 
that Con sti tu tion (and the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia) Voj -
vo di na had right for ve to on in sti tu ti o nal acts and de ci si ons of Ser bia. 
Con sti tu ti o nal chan ges in 1989 re du ced this right, and in 2009 new Sta-
tu te of Voj  vo di na re-ex ten ded this right.
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Og njen Pri bi ce vic
In sti tu te of So cial Sci en ces, Bel gra de

ACHIEVEMENTS AND FAILURES 
OF DEMOCRATIC GOVERNMENTS 

IN SERBIA AF TER 2000

Sum mary
In the ar tic le “Ac hi e ve ments and Fa i lu res of De moc ra tic Go-

vern ments in Ser bia” Dr Pri bi ce vic analyzed tran si tion in Ser bia af ter 
2000. As a gre a test ac hi e ve ments he po in ted out that de moc racy be co-
me “only ga me in the town”, that po li ti cal kil lings we re stop ped, that 
Ser bia again be co me part of world and euro pean com mu nity and that 
stan dard of li ving has im pro ved. On the ot her si de, Dr Pri bi ce vic un-
der li ned slow EU in te gra tion pro cess, jo bles sness, cor rup tion and or ga-
ni zed cri me as a gre a test chal len ges for new de moc ra tic go vern ments 
in Ser bia af ter 2000. His con clu sion is that only thro ugh the con cre te 
pro cess of ac ce ding to the EU Ser bia will be able to re ach a cer tain le vel 
of stan dards and ac cept EU va lu es and ru les of be ha vi or. Wit ho ut fast 
con cre te steps to wards EU Ser bia will con ti nue to be pre oc cu pied with 
its own past and myths. 
Key words: Euro pe, the Euro pean Union, Ser bia, ac hi e ve ments and fa i lu res of 

De moc ra tic Go vern ments. 
Af ter ten years of fig hting Slo bo dan Mi lo se vic’s aut ho ri ta rian re-

gi me, the pe o ple of Ser bia fi nally over threw him on Oc to ber 5, 2000. 
They we re ex pec ting that pretty soon Ser bia wo uld soon join the EU, 
that the eco nomy wo uld flo u rish, that the stan dard of li ving wo uld be 
hig her and unem ployment lo wer. Ten years on, Ser bia is not even a 
can di da te for EU mem ber ship. Ser bia did not hand over Ge ne ral Rat ko 
Mla dic to the Ha gue Tri bu nal. The stan dard of li ving - with the ave ra ge 
sa lary stan ding at 300 Euros - ranks amongst the lo west in Euro pe. The 
pro blems are ob vi o usly much big ger and de e per than many co uld ha ve 
even ima gi ned ten years ago. Ser bia with its hi story, pro blems with Ko-



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 303-312.

304

so vo and Me to hi ja and its own tra di tion was the fra me work in which 
the post-2000 chan ges to ok pla ce. 

In this ar tic le I will firstly outli ne the po si ti ve ac hi e ve ments sin ce 
2000. Then I will pre sent the main fa i lu res and go on to ex pla in why 
re forms ha ve been so slow. Why is Ser bia lag ging be hind many ot her 
co un tri es in tran si tion? 

Be fo re outli ning the po si ti ve ac hi e ve ments let’s start by gi ving a 
bri ef over vi ew of what has hap pe ned in Ser bia in the de ca de be hind us. 
Ser bia has over the past de ca de wit nes sed con stant fig hting bet we en the 
par ti es of the so-cal led de moc ra tic bloc. The main pro blem was that the 
two le a ding po li ti ci ans who had re pla ced Mi lo se vic, Ser bian Pri me Mi-
ni ster Zo ran Djin djic and Yugo slav Pre si dent Vo ji slav Ko stu ni ca, spent 
the vast ma jo rity of the ir ti me in an ex ha u sting po li ti cal con flict in stead 
of trying to re form the sta te struc tu res, the ju di ci ary, po li ce, army, edu-
ca tion, he alth system. No ne of Ser bia’s chi ef in sti tu ti ons we re wor king 
pro perly – the par li a ment was bloc ked, the Na ti o nal Bank Go ver nor 
was sac ked and the new one was not pro perly ap po in ted; pre si den tial 
elec ti ons we re ob struc ted three ti mes in a row and Ser bia had no Pre si-
dent for qu i te so me ti me. Furt her mo re, Pri me Mi ni ster Zo ran Djin djic 
was as sas si na ted in March 2003. 

Du ring last de ca de Mon te ne gro left the Union with Ser bia and 
be ca me in de pen dent in Ju ne 2006. Ser bian so uth pro vin ce Ko so vo 
proc la i med its own in de pen dency in 2008. Ko so vo is a par ti cu larly pa-
in ful is sue sin ce it is con si de red to be the cul tu ral and re li gi o us he art of 
Ser bia. As op po sed to the suc cess sto ri es of so me ot her tran si tion co-
un tri es li ke Slo ve nia, Hun gary, the Czech Re pu blic, which we re ta king 
big stri des to wards the EU and NA TO, the new aut ho ri ti es in Ser bia 
had to ad dress the pro blems of the past. The new de moc ra ti cally elec ted 
go vern ments had to deal with Ko so vo and Me to hi ja, the bre a kup of the 
Union of Ser bia and Mon te ne gro, Slo bo dan Mi lo se vic’s han do ver to 
the ICTY. They still ha ve to find and hand over Bo snian Serb Ge ne ral 
Rat ko Mla dic in dic ted for war cri mes.  

If one al so ta kes in to ac co unt the 1990s, du ring which Ser bia 
went thro ugh wars, san cti ons, po verty, hype rin fla tion, NA TO air stri-
kes, the de va sta tion of its eco nomy and a mas si ve brain drain of its 
young and well edu ca ted pe o ple, it is not dif fi cult to un der stand why 
Ser bia is still lag ging be hind so me ot her for mer Yugo slav sta tes in EU 
in te gra tion. Not to men tion co un tri es li ke Hun gary, Po land or Slo va kia, 
which we re far be hind Ser bia only twenty years ago. 

Now, I will try to an swer the qu e sti on : what we re the ac hi e-
ve ments of Oc to ber 5th 2000? The most im por tant one is that de moc-
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racy, to qu o te Linz’s fa mo us phra se, has be co me the “only ga me in the 
town”. That me ans that go vern ments pe a ce fully step down af ter lo sing 
elec ti ons – this is exactly what hap pe ned in early 2004. when Zo ran 
Ziv ko vic’s DOS Go vern ment was re pla ced by Ko stu ni ca’s. Furt her-
mo re, the re ha ve been no mo re po li ti cal as sas si na ti ons. The Mi lo se vic 
re gi me had ca u sed the de ath of tho u sands of pe o ple in the wars in the 
ni ne ti es and kil led a num ber of po li ti cal op po nents, in clu ding For mer 
Ser bian Pre si dent Ivan Stam bo lic, fo ur mem bers of Vuk Dra sko vic’s 
Ser bian Re ne wal Mo ve ment du ring an at tempt to as sas si na te him on 
the Ibar Road, jo ur na list Cu ru vi ja and many ot hers. Pri me Mi ni ster Zo-
ran Djin djic was al so kil led but by or ga ni zed cri me mem bers and rem-
nants of Mi lo se vic’s se cu rity struc tu res.  

Se cond, the stan dard of li ving has im pro ved. The im pro ve ment 
is ra di cal and ob vi o us when one com pa res the last years of Mi lo se vic’s 
re gi me, when sa la ri es ave ra ged aro und 20 DM, and to day’s ave ra ge sa-
lary of aro und 300 Euros. Many pro fes si o nals, doc tors, so li ci tors, ma-
na gers, en gi ne ers earn 1000 Euro a month or mo re. Af ter two de ca des, 
a gre at num ber of pe o ple are again able to draw cre dits and buy flats, 
cars, fur ni tu re. The pro blem is that many pe o ple still can not af ford new 
cars, new fur ni tu re or a ho li day out of town.  

The fact that li ving stan dards ha ve im pro ved in Ser bia not-
withstan ding all the pro blems is sub stan ti a ted by a num ber of pu blic 
opi nion sur veys cle arly sho wing that the si tu a tion has chan ged. Ac cor-
ding to a Me di um Gal lup Sep tem ber 2008 sur vey, Ser bian so ci ety in cre-
a singly re sem bles the po si ti ve trends in tran si tion co un tri es. For exam-
ple, 1.3% of the re spon dents de fi ned them sel ves as up per class, 14.1% 
as up per mid dle class, 26.4% as lo wer mid dle class, 37.7% as wor king 
class and 15.5% as lo wer class. Mo re o ver, as a Stra te gic Mar ke ting sur-
vey shows, over 47% of the ci ti zens think that Ser bia is he a ding in the 
right di rec tion and fe wer, 38% , di sa gree.1) The se per cen ta ges not only 
de mon stra te that op ti mism pre va ils amongst Ser bian ci ti zens, but that 
the eco no mic si tu a tion is im pro ving as well. 

Af ter Mi lo se vic was over thrown, Yugo sla via (la ter on Ser bia and 
Mon te ne gro and then Ser bia) re jo i ned the UN and ot her in ter na ti o nal 
in sti tu ti ons, in clu ding the Co un cil of Euro pe and OSCE, and ope ned 
its bor ders with the ne ig hbo ring co un tri es. The na ti o nal cur rency, the 
Di nar, is re la ti vely sta ble and in fla tion do es not ex ce ed 10%. Ser bia 
ap plied for mem ber ship in the Part ner ship for Pe a ce pro gram and is on 
the road to the EU. 
1)  S. Lo gar, “Va lue Ori en ta ti ons of Vo ters and Ab sta i ners”, in Bi ra či i ap sti nen ti u Sr bi ji (Vo ters 

and Ab sta i ners in Ser bia), 2007 Fri e drich Ebert Stif tung, p 93.
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Mi lo se vic was ex tra di ted to the ICTY and a new Law on co o pe-
ra tion with the Tri bu nal was adop ted in April 2002.   

Furt her mo re, lar ge com pa ni es ma nu fac tu ring ce ment, be er, su-
gar, iron, te le com mu ni ca tion, ci ga ret te bu si nes ses, me dia ha ve been 
sold to fo re ign in ve stors and ha ve re star ted pro duc tion. Fo re ign com-
pa ni es ha ve again ap pe a red in Ser bia. The lar gest sta te banks, such as 
Udru ze na be o grad ska ban ka, Be o grad ska ban ka, Ju go ban ka and In-
vest ban ka, ha ve been clo sed and nu me ro us fo re ign banks from Austria, 
Gre e ce, Italy en te red the Ser bian mar ket. 

Mi lo se vic’s laws sti fling me dia and uni ver sity fre e doms we re 
abo lis hed. Ser bia jo i ned in the new Bo log na edu ca tion pro cess. The 
Ser bian Par li a ment vo ted a new Con sti tu tion in 2007, re pla cing Mi lo-
se vic’s. 

The se are the main ac hi e ve ments of 5th Oc to ber. What are the 
main fa i lu res of the post-2000 de moc ra ti cally elec ted go vern ments? 
First and fo re most, the EU in te gra tion pro cess is too slow and the new 
po li ti cal eli te has fa i led to ful fill one of its main pro mi ses ma de in 2000 
- mem ber ship in the EU. Ser bia is still wa i ting to get the SAA (Sta bi li-
za tion and As so ci a tion Agre e ment), which is pre re qu i si te for ob ta i ning 
the sta tus of can di da te sta te. Pro blems in co o pe ra tion with the ICTY, 
i.e. the ex tra di ti on of war cri me in dic tee Mla dic is the chi ef re a son why 
Ser bia is still far from EU mem ber ship. 

Se cond, a gre at num ber of pe o ple are still dis sa tis fied with the ir 
li ving stan dards alt ho ugh the eco no mic si tu a tion has im pro ved. Ser-
bia’s ci ti zens had ex pec ted a bet ter li fe if not im me di a tely af ter Mi-
lo se vic’s dow nfall, then wit hin a co u ple of years. Li ke ci ti zens in all 
post com mu nist co un tri es, the ir ex pec ta ti ons we re too high, and then, 
when the ir ho pes we re not ful fil led, they be ca me to tally di sap po in ted.2) 
Un for tu na tely, many of them are dis sa tis fied with the ir li ves with good 
re a son. Af ter the re vo lu ti o nary chan ges in 2000, a lot of pe o ple lost 
the ir jobs but new ones we re not cre a ted. The pri ces of elec tri city, rent 
and pu blic uti li ti es ha ve ri sen mo re than fi ve or six ti mes. Pri ces ha ve 
al most re ac hed We stern stan dards but the ave ra ge sa la ri es stand at only 
aro und 300 Euro (ac cor ding to of fi cial da ta, the ave ra ge sa lary in Ser bia 
is 32,500 Di nars i.e. aro und 300 Euros).3)

One of the gra vest pro blems is jo bles sness, with the unem-
ployment ra te now ex ce e ding 20%. Ac cor ding to of fi cial da ta, it stood 
at 18% in 2008.4) The si tu a tion is espe ci ally dif fi cult in the ru ral com-
2)  R. Da hren dorf, Re flec ti ons on the Re vo lu tion in Euro pe, Cha to and Win dus, Lon don 1990.

3)  Blic, Bel gra de, May 25, 2009.

4)  Bu si ness ma ga zi ne, Bel gra de, May 4, 2009.
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mu ni ti es, whe re mo re and mo re pe o ple ha ve been li te rally star ving. The 
big gest pro blem is fa ced by wor kers who ha ve lost the ir jobs but ha ve 
no pro spect of fin ding new em ployment. The worst si tu a tion is in towns 
li ke Bor, Ne go tin, Kra gu je vac, Va lje vo, with big old so ci a list fac to ri es, 
which are not wor king, and the re are no new pri va te ini ti a ti ves that wo-
uld cre a te jobs for the re dun dant wor kers. 

Ser bian tran si tion lo oks even glo o mi er when com pa red with that 
in so me of the ne ig hbo ring co un tri es. For exam ple, Ser bia’s GNP ro se 
from 13 to 33 bil lion Euros in the pe riod. In Cro a tia, with a po pu la tion 
40% smal ler than that of Ser bia, the GNP ro se from 25 to 48 bil lion 
Euros. In Hun gary, with 35% mo re re si dents than Ser bia, the GNP ro se 
from 60 to 105 bil lion Euros. Ser bian ex ports amo un ting to 11 bil lion 
are still the lo west in the re gion. All in all, de spi te all its ef forts, Ser bia 
has been una ble to ma ke up for the ti me lost in the ni ne ti es or even re-
ach the le vel it at ta i ned in 1990. Its GNP is still 20% lo wer than it was 
in 1990, be fo re the war star ted. Its in du strial pro duc tion is half of what 
used to be in 1990.5)

Last but not the le ast, not withstan ding all go vern ment en de a vors, 
Ser bia is still grap pling with cor rup tion and, to a less de gree, with or ga-
ni zed cri me. Cor rup tion is not only “eating the so ci ety from the in si de” 
but al so tur ning away fo re ign in ve stors sin ce they do not know what 
they can ex pect when they en ter a fo re ign co un try with a high le vel of 
cor rup tion. With 3.4 po ints, Ser bia ranks 85th on Tran spa rency In ter na-
ti o nal’s Cor rup tion Per cep ti ons In dex of 180 co un tri es in 2008. 

Truth be told, Ser bia was one of the worst co un tri es in the world 
in terms of cor rup tion back in 2000, when it sco red only 1.3 po ints on 
the In dex. Over the re cent years Ser bia ac hi e ved so me re sults in fig-
hting or ga ni zed cri me and cor rup tion. A num ber of cri mi nal gro ups ha-
ve been ar re sted, espe ci ally du ring the cam pa ign af ter the as sas si na tion 
of Pri me Mi ni ster Zo ran Djin djic. The pe o ple who as sas si na ted him 
(Lu ko vic, Spa so je vic) we re kil led or ar re sted and sen ten ced by co urt. 
Po li ce are in ve sti ga ting a num ber of ca ses of cor rup tion in the me di cal 
pro fes sion, co urts, sports and uni ver sity. Su spec ted ha ve been ar re sted, 
among them so me pro mi nent pro fes sors and doc tors as well as so li ci-
tors. The po li ce are al so in ve sti ga ting the most po pu lar Ser bian soc cer 
player ever and most po pu lar folk sin ger su spec ted of poc ke ting mil li-
ons from tran sfers of soc cer players to We stern te ams in the 1990s and 
early 2000s. Zre nja nin mayor and mem ber of the ru ling De moc ra tic 
Party Go ran Kne ze vic was ar re sted on su spi cion of cor rup tion in la te 
5)  Po li ti ka, Bel gra de, Ju ne 21, 2009
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2008. In Ju ne 2009, the po li ce ar re sted the Mayor of anot her Ser bian 
town, al so su spec ted of cor rup tion. 

At the be gin ning of the 2010 Ser bian po li ce la un ched ac tion aga-
inst the big gang of cri mi nals who we re smug gling drugs from La tin 
Ame ri ca to Euro pe. 

Ser bian Pre si dent Ta dic at a re cent con ven tion of his De moc ra tic 
Party, said that all po li ti cal par ti es as well as many ot her pro fes si ons in 
so ci ety we re de eply em bro i led in cor rup tion, vo wing that: “Ser bia is 
tac kling cor rup tion and we will win this bat tle”.6) His fol lo wing sta te-
ment is very im por tant: “Only with this fight will we be able to cre a te a 
dif fe rent system of va lu es in Ser bia”. But Ser bia still has a long way to 
go to at tain Euro pean stan dards in com ba ting cor rup tion and or ga ni zed 
cri me.  

Now I will try to an swer the qu e sti on why Ser bia du ring its tran-
si tion ac hi e ved not as much as its ci ti zens had ex pec ted af ter 2000? 

He re with se ve ral pos si ble ex pla na ti ons. One of the main re a sons 
was the con stant qu ar re ling wit hin the for mer de moc ra tic op po si tion 
and sub se qu ently ru ling par ti es in Ser bia. Ever sin ce they we re esta-
blis hed in the la te eig hti es and early ni ne ti es, the de moc ra ti cally ori-
en ted par ti es spent the fol lo wing twenty years fig hting and qu ar re ling 
amongst them sel ves. They uni ted only twi ce, in 1996 and 2000; the 
lat ter ac cord la sted less than three years. They be at Mi lo se vic twi ce 
du ring the se re spi tes (in 1996, when they won the lo cal elec ti ons and 
in 2000, when they won the fe de ral pre si den tial and par li a men tary elec-
ti ons). By spen ding the re ma i ning twel ve years in op po si tion and di su-
nity, they al lo wed Mi lo se vic to wre ak ha voc ac ross the co un try.7) Af ter 
they as su med po wer in 2000 they con ti nued with the ir old ha bits as I al-
ready men ti o ned at the be gin ning of this ar tic le. The po li ti cal stand-off 
bet we en Djin djic and Ko stu ni ca slo wed down re forms in all seg ments 
of so ci ety, in clu ding the se cu rity sec tor. On the ot her hand, the se slow 
re forms in se cu rity sec tor ha ve gre atly con tri bu ted to Ser bia’s ina bi lity 
to ex tra di te Mla dic, which has in turn di rectly im pac ted on its pro gress 
to wards the EU. 

Mo re im por tantly, the stand-off bet we en Djin djic and Ko stu ni ca 
has ob struc ted Ser bia’s bre ak with its past. The po li ti cal eli te had not 
had eno ugh strength to con front its own pu blic with the cri mes the Mi-
lo se vic re gi me com mit ted in the ni ne ti es. Al so, most pe o ple still do not 
ha ve im pres sion that Mi lo se vic lost all the wars he wa ged, in clu ding 
6)  Blic, Bel gra de, May 31, 2009

7)  See mo re in my bo ok Vlast i opo zi ci ja u Sr bi ji ( Po wer and Op po si tion in Ser bia) pu blis hed 
in 1997 by B92, Bel gra de.  
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the last one aga inst NA TO in 1999. Fi nally, this fa i lu re to ma ke a clean 
bre ak with the pre vi o us re gi me has de pri ved a gre at many pe o ple of 
the op por tu nity to le arn why va lu es such as sta te of law, pro tec tion of 
mi no ri ti es, hu man rights are im por tant for so ci ety. So me of them still 
do not un der stand that the fight aga inst Mi lo se vic was a fight bet we en 
an aut ho ri ta rian so ci ety, which com mit ted cri mes aga inst its own pe o-
ple and pe o ple li ving in ne ig hbo ring co un tri es, and anot her de moc ra tic 
so ci ety ba sed on de moc racy, ci vil so ci ety, mar ket eco nomy. What may, 
ho we ver, pro ve to be the most dan ge ro us is that the young ge ne ra ti ons 
do not ha ve the op por tu nity to le arn eno ugh from the mi sta kes ma de in 
the past – simply, the ma jo rity of young sters do not ha ve a cle ar idea 
abo ut what the Mi lo se vic re gi me had re ally do ne to all the pe o ple in the 
re gion in the ni ne ti es.

Se cond, the post-2000 go vern ments ha ve not had the strength 
and po li ti cal will to la unch the ne ces sary re forms in the pu blic sec tor. 
Pen si ons are still paid from the bud get and ac co unt for much of the 
bud get de fi cit. The he alth system is at the 1970s le vel. Edu ca tion was 
de stroyed du ring the Mi lo se vic re gi me and has not re co ve red yet. Re-
sti tu tion of se i zed pro perty has not been car ried out yet.   

Last but not the le ast, de spi te all its good will, the EU has not de-
mon stra ted eno ugh un der stan ding for Ser bian pro blems. Pre oc cu pied 
with its own pro blems, the West has not paid too much at ten tion to the 
fact that the ca se of Ser bia as well as ot her for mer Yugo slav co un tri es 
dif fers from that of ot her post-com mu nist co un tri es. That it is not the 
sa me to deal with Po land or Hun gary, which we re hardly wa i ting to di-
sas so ci a te them sel ves from Rus sia, and Ser bia on the ot her hand. The 
West has not paid eno ugh at ten tion to the fact that Ser bia is a de eply 
di vi ded and tra u ma ti zed so ci ety which can be re for med only by ma king 
pro gress in EU in te gra tion and ap pro ac hing its stan dards, not by con-
stant con di ti o ning. 

It is very im por tant to say that de spi te all the se pro blems, Ser bia 
got a go vern ment with cle ar pro Euro pean and pro re for mist man da te 
in 2008, for the first ti me sin ce 2000. Pre si dent Ta dic first won the pre-
si den tial elec ti ons in Fe bru ary 2008 in a run-off aga inst Ra di cal Party 
can di da te To mi slav Ni ko lic and la ter, in May 2008, pro-Euro pean par-
ti es won the par li a men tary elec ti ons. And just as everyone ex pec ted 
Ser bia to get on the fast track to Euro pe, a fi nan cial and eco no mic cri sis 
erup ted in the who le world and everything has again been post po ned. 
The growth ra te of Ser bia’s eco nomy slo wed down, fo re ign in ve stors 
fro ze the ir in vest ments  (Ita lian car ma nu fac tu rer Fi at, for exam ple), the 
Di nar de va lued aga inst the Euro. Pe o ple in Ser bia again star ted lo sing 
the ir jobs and the sa la ri es went down.  
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Anot her is sue im pac ting on Ser bia and its he ad way is the ap pa-
rent de lay in fu tu re EU en lar ge ment. Three re a sons ca u sed this slow-
down. First, the fe e lings among old EU mem ber-sta tes star ted to chan-
ge in 2004, af ter the “big bang” when ten co un tri es jo i ned the EU. As 
Vi ce-Pre si dent of the Euro pean Com mis sion re spon si ble for En ter pri se 
and In du stry Com mis si o ner Günter Ver he u gen re cently put it: “The old 
mem bers lost ent hu si asm for en lar ge ment. Part of Euro pean le a ders as 
well as bu si ness cir cles we re not pre pa red to pay the full pri ce of en lar-
ge ment.”8) Se cond, the ge ne ral opi nion in the EU is that the ac ces sion of 
Ro ma nia and Bul ga ria was pre ma tu re and not in ac cor dan ce with the ir 
real pro gress and, third, the fact that 2009 was elec tion year in the most 
im por tant Euro pean co un try – Ger many - and that its po li ti ci ans didn’t 
want to ra i se this con tro ver sial is sue du ring the cam pa ign. All the se ele-
ments ha ve slo wed down the pro cess of EU in te gra tion of all We stern 
Bal kan co un tri es, in clu ding Ser bia. 

Pre si dent Ta dic in his spe ech in Swit zer land sho wed that he un-
der stood the pro blems EU is fa cing but he al so stres sed that the EU has 
to show so me signs of good will if it wants to bring sta bi lity to the We-
stern Bal kans. Ta dic said that: “Be ca u se of the un for tu na te com bi na tion 
of the post-Lis bon con sti tu ti o nal con fu sion and the glo bal fi nan cial cri-
sis, the im pres sion at the mo ment is that the EU simply is not pre pa red 
to ac cept co un tri es of the We stern Bal kans as fast as we all wan ted. EU 
mem ber ship se ems to be mo re dis tant to day than was the ca se fi ve years 
ago”. He al so said that the EU sho uld not think abo ut an “exit stra tegy” 
whe re en lar ge ment to We stern Bal kan co un tri es is con cer ned. “If it is 
re luc tant abo ut furt her en lar ge ment, Euro pe ought to be ar in mind that 
it will ha ve to spend mo re mo ney to put out pe ri o di cal fi res and sol ve 
for thco ming cri ses than to com ple te the en lar ge ment pro cess,” he war-
ned.9) 

Ser bian ci ti zens de spe ra tely need so me con cre te mo ves from EU 
af ter 15 ter ri ble years of wars and san cti ons and 10 years of wa i ting for 
a bet ter li fe. The EU idea still enjoys a lot of sup port amongst Ser bian 
ci ti zens, but this sup port has star ted wa ning for the first ti me in 2008. 
As one of the le a ding Ser bian re se ar chers of va lu es Dra gan Pan tic of 
the In sti tu te of So cial Sci en ces wro te in his bo ok: “The at ti tu de that 
Ser bia sho uld join EU has pre do mi na ted over the past ten years and 
only slightly oscil la ted aro und a two-thirds ma jo rity. The per cen ta ge of 
op po nents to Ser bia’s in te gra tion in the EU is ap pro xi ma tely fi ve ti mes 
8)  Blic, Bel gra de, May 25, 2009

9)  Blic, Bel gra de, May 10, 2009
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smal ler than the per cen ta ge of Euro-ent hu si asts”.10) But this sup port has 
star ted to dec li ne for the first ti me sin ce 2000. Ac cor ding to a pu blic 
opi nion sur vey by Stra te gic Mar ke ting, sup port for EU in te gra tion fell 
from 67% in May 2008 to 61% in De cem ber 2008.11) 

Sup port for the EU has fal len partly be ca u se of the Ko so vo is sue 
and the re cog ni tion of its in de pen den ce by most EU sta tes, and partly 
be ca u se of the fact that pe o ple of Ser bia ha ve been wa i ting for so me 
con cre te and vi si ble mo ves by the EU too long. So met hing they can see 
or “eat”. The re fo re, the se con cre te mo ves by the EU are ne ces sary be-
ca u se Ser bia will be able to re ach a cer tain le vel of stan dards and ac cept 
EU va lu es and ru les of be ha vi or only thro ugh the con cre te pro cess of 
ac ce ding to the EU. The ca se of Bul ga ria and Ro ma nia is the best exam-
ple how mem ber ship in the EU can be use ful whe re tran si tion co un tri es 
are con cer ned. Na mely, not withstan ding all re marks on the pre ma tu re 
mem ber ship of the two co un tri es, the fact is that both of them, espe ci-
ally Ro ma nia, ha ve sin ce ma de pro gress in po li ti cal and eco no mic re-
forms. To be fa ir, ne it her we re do ing bet ter than Ser bia at the ti me they 
jo i ned the EU.

The de ci sion by the Euro pean Com mis sion to al low the ci ti zens 
of Ser bia to tra vel to the EU wit ho ut vi sas as of Ja nu ary 1, 2010 was a 
po si ti ve sign in di ca ting that things are fi nally mo ving in the right di rec-
tion. Al so in De cem ber 2009 Euro pean Com mis sion de fro sted In ter im 
agre e ment bet we en EU and Ser bia. The next step sho uld be the sig-
ning of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment as a pre con di tion 
for ac qu i ring the sta tus of can di da te sta te. The Net her lands sho uld fi-
nally gi ve up op po sing the Ser bian sig ning SAA be ca u se of Sre bre ni ca 
and Ge ne ral Mla dic. This ar gu ment is un der stan da ble, but on the ot her 
hand, it sho uld be bor ne in mind that Ser bia is do ing its best to find and 
ex tra di te Ge ne ral Mla dic and that it had al ready han ded over all ot her 
war cri me su spec ted in clu ding Slo bo dan Mi lo se vic, his suc ces sor Mi-
lan Mi lu ti no vic, a num ber of army and po li ce ge ne rals and for mer Bo-
snian Serb Pre si dent Ra do van Ka rad zic. On the ot her si de, go vern ment 
in Bel gra de sho uld work har der on re forms in the pu blic sec tor, con ti-
nue com ba ting cor rup tion and se ar ching for Mla dic. Wit ho ut con cre te 
steps to wards the EU, Ser bia will con ti nue to be pre oc cu pied with its 
own past and myths.  
10)  D. Pan tic and Z. Pa vlo vic, Po li ti cal Cul tu re of Vo ters in Ser bia, In sti tu te of So cial Sci en ces, 

Bel gra de, 2009, p. 149. 

11)  Po li ti ka, Bel gra de, Ja nu ary 21, 2009
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ВЛАСТИУСРБИЈИПОСЛЕ2000.

Сажетак
У овом члан ку ко ји но си на зив ,,По стиг ну ћа и не у спе си де-

мо крат ске вла сти у Ср би ји’’ др При би ће вић ана ли зи ра тран зи ци ју 
у Ср би ји по сле 2000-те го ди не. Као нај ве ћа по стиг ну ћа он на во-
ди да је де мо кра ти ја по ста ла ,,са мо игра у гра ду’’, да су по ли тич-
ка уби ства за у ста вље на, да је Ср би ја по но во по ста ла део све та и 
Евро пе и да је жи вот ни стан дард по бољ шан. Са дру ге стра не др 
При би ће вић ука зу је на спо ре европ ске ин те гра ци је, не за по сле-
ност, ко руп ци ју и ор га ни зо ва ни кри ми нал као на нај ве ће иза зо ве 
за но ву де мо крат ску власт у Ср би ји по сле 2000-те го ди не. Он за-
кљу чу је да ће са мо при дру жи ва њем ЕУ и при хва та њем европ ских 
вред но сти и за ко на Ср би ја по но во би ти спо соб на да до стиг не од-
ре ђе ни стан дард. Без бр зих и кон крет них ко ра ка пре ма ЕУ Ср би ја 
ће на ста ви ти да бу де за о ку пље на сво јом про шло шћу и ми то ви ма. 
Кључ не ре чи: Евро па, Европ ска уни ја, Ср би ја, не у спе си и по стиг ну ћа 

де мо крат ске вла сти.
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Са же так
Про блем ко ји се ти че при бе га ва њу си ли на ме ђу на род ном 

ни воу, пре ци зни је: етич ки, мо рал ни и по ли тич ки аспек ти та кве 
кон сте ла ци је, ре пре зен ту је јед но од нај ва жни јих и нај ин три гант-
ни јих те о рет ских ди мен зи ја ак ту ел не свет ске по ли тич ке сце не. У 
том кон тек сту, кон цепт пра вед ног ра та пред ста вља ди ску си о ни ну-
кле ус за ела бо ри ра ње то га спе ци фич ног про бле ма. Са јед не стра-
не, овај есеј иде ју пра вед ног ра та тре ти ра као мо гу ћи узрок етич ке 
кон фу зи је у са да шњој ме ђу на род ној по ли ти ци (ути цај тра ди ци о-
нал не пред ста ве ра то ва ња др жа ве про тив др жа ве на фор му ли са-
ње нор ма тив них стан дар да за от по чи ња ње и во ђе ње ра та, про блем 
ле ги ти ми за ци је ме ђу на род не пар ти ци па ци је у сфе ри уну тра шње 
др жав не ре пре си је итд.). Са дру ге стра не, мо дер на ва ри јан та (ре-
фор му ли са ње) тра ди ци је пра вед ног ра та (по пут те о ри је Мај кла 
Вол це ра) се од ре ђу је као ре ле вант но кон цеп ту ал но сред ство, ко је 
(са сво јим та ко ре ћи кла сич ним вред но сним окви ром) пред ста вља 
по ла зи шну тач ку сва ког ам би ци о зни јег раз ма тра ња прав де по ве за-
не са упо тре бом си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Есеј се за кљу чу-
је раз ма тра њем мо гу ћег етич ког и по ли тич ког по ме ра ња ана хро не 
те о ри је пра вед ног ра та ка кон цеп ту пра вед но сти у упо тре би при-
си ле у ме ђу на род ној по ли ти ци, то јест ка ху ма ни тар ној ин тер вен-
ци ји и „те ле о ло шкој ди мен зи ји“ пра вед ног ми ра.
Кључ не ре чи: пра вед ни рат, пра вед ни мир, jus ad bel lum, jus in bel lo, 

Мајкл Вол цер.
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УВОД

Ви ше или ма ње за сва ког оно га, што је слу чај и са ауто ром 
ово га тек ста, ко је „без пу шке у ру ка ма“ (и без во ље да ту „пу шку“ 
по др жи на би ло ко ји на чин) пре жи вео НА ТО бом бар до ва ње СРЈ 
(или би ло ко је дру го бом бар до ва ње или ис по ља ва ње вој не си ле, 
а по себ но оне чи ја је „па ра диг ма тич на пра вед ност“ по ста ла оп-
ште ме сто), сва ка фор ма под се ћа ња на исто пред ста вља од ре ђе-
ну вр сту, по слу жи ћу се еуфе ми змом, не баш пре те ра но при јат не 
„емо ци о нал не ре ми ни сцен ци је“. На рав но, оста вља ју ћи по стра ни, 
ко ли ко је то мо гу ће, ин ди ви ду ал не „ко ла те рал но-афек тив не“ им-
пли ка ци је та квог ис ку ства, а за др жа ва ју ћи ис хо ди шну сло бо ду ин-
ди ви ду ал не скеп тич но сти пре ма етич ким раз ло зи ма и до ме ти ма за 
без у слов но по тен ци ра ње си ле у ре ша ва њу би ло ког про бле ма, са 
„по лу-иде а ли стич ком“ дис тан цом на то ка кав свет је сте и ко га та-
квим за пра во чи ни (још од Ту ки ди да: они са „очи шће ним пр ља вим 
ру ка ма“ или они са „ме ром за пр ља не чи сте са ве сти“), рад ће се 
ба ви ти ва ља но шћу тврд ње о „пот пу ној по бе ди“ те о ри је (док три не) 
пра вед ног ра та. У том сми слу, цен трал но ме сто ра да пред ста вља 
кри ти ка схва та ња Мај кла Вол це ра (Mic hael Wal zer) као нај у ти цај-
ни јег мо дер ног про по нен та то га „три јум фа“. То про пи ти ва ње је 
ре а ли зо ва но на два ни воа: (1) с об зи ром на чи ње ни цу да те о ри ја 
пра вед ног ра та има ду гу тра ди ци ју ко ја се же до све тог Ав гу сти на 
из Хи па, кри ти ка је јед ним де лом за сно ва на на ње ној исто риј ској 
раз вој но сти (тран сфор ми са њу), на од ре ђе њу и ана ли зи ево лу тив-
них вер ти ка ла (прин ци па, нор ма тив них стан дар да и до ме та) ко је 
је кон сти ту и шу; те (2) с об зи ром на про цес гло ба ли за ци је, без ну-
жног фор ми ра ња гло бал не др жа ве, кри ти ка ре зул ту је за кључ ком 
о ана хро но сти Вол це ро ве те о ри је пра вед ног ра та (то јест те о ри је 
пра вед ног ра та уоп ште) и пред ла же кон цеп ту ал ну фо ку си ра ност 
на пра вед ни мир. Ово ни ка ко не зна чи да су за не ма ре не и не ке има-
нент не не до след но сти Вол це ро ве те о ри је пра вед ног ра та, као и да 
се не ги ра ње на из у зет на ва жност за ела бо ри ра ње од но сних пи та-
ња у фор му ли са њу иде је етич ког ми ра, то јест при ма та ка те го ри је 
људ ске на спрам на ци о нал не без бед но сти и ка те го ри је ху ма ни тар-
не ин тер вен ци је на спрам ра та.
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1. ГЕНЕЗА КОНЦЕПТА ПРАВЕДНОГ 
РАТА: ОД СВЕТОГ АВГУСТИНА ИЗ 

ХИПА ДО ХУГА ГРОЦИЈУСА

Мо дер на док три на пра вед ног ра та се нај че шће, као и тра ди-
ци о нал на ва ри јан та, ба зи ра на прин ци пи ма (усло ви ма или кри те-
ри ју ми ма) раз вр ста ним у две основ не гру пе: (1) jus ad bel lum-од но-
си се на „атри бу те“ по ве за не са пра вед но шћу от по чи ња ња ра та; и 
(2) jus in bel lo- од но си се на „атри бу те“ по ве за не са пра вед но шћу у 
ра ту.1) Ка да се ра ди о тра ди ци о нал ном кон цеп ту ал ном раз ме шта ју, 
спи сак оно га што ула зи у ове две гру пе обич но ва ри ра од ауто ра 
до ауто ра, али не на на чин да из ра жа ва не ке ре ле вант ни је те о рет-
ске дис кре пан це, обич но се од но си на сте пен оп што сти од ре ђе них 
на че ла. Збир но по сма тра но, тра ди ци о нал на по став ка jus ad bel lum 
под ра зу ме ва сле де ће кри те ри ју ме: (1) од го ва ра ју ћи (ква ли фи ко-
ван, ме ро да ван или ле ги ти ман) ауто ри тет („опред ме ће ну за ко ни ту 
власт“)- др жа ва мо же да за ра ти са мо ако је та од лу ка до не се на од 
стра не аде кват не ин сти ту ци је, лич но сти или те ла (ге не рал но при-
зна тих и са до вољ ним сте пе ном по ли тич ке ком пе тент но сти, то јест 
од стра не овла шће ног пред став ни ка су ве ре ног по ли тич ког ен ти те-
та), са гла сно при ме ре ном (про пи са ном) про це су и јав ним де кла ри-
са њем ра та ка ко на уну тра шњем пла ну та ко и у сме ру не при ја тељ-
ске др жа ве (пра ви ауто ри тет под ра зу ме ва кон тро лу упо тре бе си ле 
и мо гућ ност од лу чи ва ња о пре стан ку ње не упо тре бе); (2) пра ве дан 
раз лог- др жа ва мо же да за ра ти са мо у слу ча ју да има пра ве дан по-
вод, ис хо ди шно се ре фе ри рао на са мо од бра ну од спољ ног на па да, 
под ра зу ме ва и за шти ту не ви них, од бра ну са ве зни ка, по вра ћај осво-
је них те ри то ри ја и ка жња ва ње пре ступ ни ка (по чи ни те ља „зла“); 
(3) ис прав не на ме ре- „уну тра шња“ др жав на мо ти ва ци ја за ула зак 
у рат мо ра би ти по се би пра вед на, она мо ра би ти мо рал но ком па-
ти бил на очу ва њу пра вед ног раз ло га и, као та ква, не об у хва та: же-
љу за те ри то ри јал ном екс пан зи јом, за стра ши ва њем, „ге но тип ску“ 
мр жњу не при ја те ља, осве ту или би ло ка кву фор му до ми на ци је; (4) 
по след ње сред ство - др жа ва тре ба да уђе у рат тек он да ка да је ис-
цр пла све дру ге ми ро љу би ве (ра зум не) оп ци је за из бе га ва ње ору-
жа не ко ли зи је (у овом кон тек сту по себ но ме сто за у зи ма ју ди пло-
мат ски пре го во ри); (5) раз бо ри та ве ро ват но ћа (из ве сност) успе ха 
1)  Ово ме се у де ли ма не ких ауто ра (нпр. ви ди Orend, B. „Ju sti ce af ter War“, EthicsandInter-

nationalAffairs, 16(1), 2002, стр: 43-56.) до да је и ка те го ри ја jus post bel lum, ко ја се од но-
си на пост-кон фликт ни пе ри од пре ла ска ка ми ру и ко ја укљу чу је: (1) про пор ци о нал ност 
и јав ност; (2) од бра ну (на ру ше них) основ них пра ва; (3) ди стинк ци ју из ме ђу ли де ра, 
вој ни ка и ци ви ла; (4) фер су ђе ње ли де ри ма; (5) су ђе ње вој ни ци ма ко ји су по чи ни ли 
рат не зло чи не; (6) ком пен за ци ју; и (7) ре ха би ли та ци ју (укљу чу је де ми ли та ри за ци ју и 
раз о ру жа ва ње, об ра зо ва ње у сме ру људ ских пра ва и сл.).
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- др жа ва не тре ба да ра ту је уко ли ко не мо же да пред ви ди ње гов 
(„по зи тив ни“) раз вој и ути цај на рат ну кон сте ла ци ју (нпр. спре ча-
ва ње ма сов ног на си ља); (6) про пор ци о нал ност ци ље ва и усме ре-
ност ка ми ру - мо рал но до бро као кон се квен ца ра та мо ра пре ва зи-
ћи при род ну и не из бе жну ште ту на не ту ра том (бе не фи ци је мо ра ју 
би ти сра змер не или ве ће од рат ног стра да ња), а нај ва жни ји аспект 
ра то ва ња тре ба да бу де ус по ста вља ње ме ђу на род не без бед но сти, 
ста бил но сти и ми ро љу би ве са рад ње. Тра ди ци о нал на по став ка jus 
in bel lo об у хва та сле де ћа на че ла: (1) про пор ци о нал ност сред ста ва 
- за раз ли ку од кри те ри ју ма у сфе ри jus ad bel lum ко ји се од но си на 
ути ли та ри стич ки про ра чун ис хо да пре не го што је од лу ка о ула ску 
у рат до не та, овај кри те ри јум се од но си на ак ци је по за по чи ња њу 
ра та и под ра зу ме ва из бе га ва њем све га оно га што се мо же ока рак-
те ри са ти као пре ко мер на и не по треб на упо тре ба си ле (од но си се 
на тор ту ру и дру га сред ства ma la in se); (2) дис кри ми на ци ју или за-
шти ту (иму ни тет) ци ви ла (не-рат ни ка) - об у хва та де фи ни са ње рат-
ни ка и не-рат ни ка (ци ви ла), ко ји не мо гу би ти пред мет упо тре бе 
си ле, те њи хо ву за шти ту (ка те го ри ја ци ви ла тра ди ци о нал но об у-
хва та: де цу, стар це, же не ко је ни су ан га жо ва не у вој сци, ра ње ње не 
вој ни ке, рат не за ро бље ни ке, се ља ке итд.).2)

За ста ре Гр ке мак си ма „по мо зи при ја те љу, на шко ди не при ја-
те љу“ пред ста вља пр ви прин цип дру штве не ин тер ак тив но сти, па 
је у хе лен ском све ту мо рал но до бро и за до вољ ство у на но ше њу 
ште те не при ја те љу вр ло ути цај на етич ка ва ри ја бла.3) Хе ра клит је 
сма трао да рат не ма те ле о ло шку ди мен зи ју, он је иден ти чан са ег-
зи стен ци јом per se, рат јед но став но је сте. За Ари сто те ла, рат до-
не кле пред ста вља „при род ну ве шти ну сти ца ња“ ко ја за циљ има 
по ко ра ва ње оних (вар ва ра) ко ји су од при ро де ство ре ни за по ко ра-
ва ње а то ме се опи ру (та ква вр ста ра та је „при род но оправ да на“), 
док за Пла то на рат пред ста вља ре зул та та по тре бе за про ши ре њем 
гра ни ца по ли са, узро ко ва ном по ве ћа њем бро ја ста нов ни ка по треб-
2)  Ви ди Johnson, J. T. MoralityandContemporaryWarfare. Yale Uni ver sity Press, New Ha-

ven, 1997, стр. 28-29; Mat tox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar. Con ti nu um, 
New York, 2006, стр. 9-11; Orend, B. „Wal zer on Re sor ting to For ce“, CanadianJournalof
PoliticalScience/Revuecanadiennedesciencepolitique, 33(3), 2000, стр. 525-526; El be, J. 
„The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, TheAmericanJournal
ofInternationalLaw, 33(4), 1939, стр. 665-688; и Fix dal, M. и Smith, D. „Hu ma ni ta rian In-
ter ven tion and Just War“, MershonInternationalStudiesReview, 42(2), 1998, стр. 283-312.

3)  Ви ди Ари сто тел Реторика. Не за ви сна из да ња 40, Бе о град, 1987, 1362б-1363а, стр. 38-
39; Пла тон Држава. Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1983, 470ц, стр. 
160.; Blun dell, M. W. HelpingFriendsandHarmingEnemies. Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 1989.
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них за ње го ву пот пу ну функ ци о нал ност.4) Со крат при род но не при-
ја тељ ство пред ста вља као оно из ме ђу Хе ле на и вар ва ра, док су коб 
из ме ђу Хе ле на, ко ји су при род ни при ја те љи, ука зу је на ано ма лич-
ност Хе ла де и на зи ва се не сло гом.5) Да кле, док не при ја тељ ство из-
ме ђу хе лен ских по ли са и вар ва ра из ра жа ва не што под ра зу ме ва ју ће 
и оче ки ва но, до тле је не при ја тељ ство и ра то ва ње из ме ђу хе лен ских 
по ли са ма ни фе ста ци ја не че га што је из о па че но и про бле ма тич но. 
По ред ово га, у ан тич кој Грч кој је по сто ја ло и иден ти фи ко ва ње пра-
вед ног ра та са успе шним ра том.6)

И ма да је Ауре ли је Ав гу стин или Све ти Ав гу стин из Хи па 
(356-430) био ве ли ки по што ва тељ де ла Ци це ро на (106-143), ко ји 
се ба вио про бле ма ти ком пра вед ног ра та, Ав гу сти ну (не сум њи во 
„хри шћан ском фи ло зо фу“ нео пла то ни ча ру)7) при па да част пр вог 
ве ли ког кре а то ра те о ри је по ко јој рат мо же да бу де тре ти ран као 
пра ве дан.8) Ав гу стин је сво ју „оно то ло гу ју кон тро ли са ног на си ља“ 
ори јен ти са ног ка по тра зи за прав дом су прот ста вио „па ци фи стич-
кој он то ло ги ји“ Но вог за ве та (мо рал ном уни вер за ли зму хри шћан-
ске те о ло ги је), јер ње го ва по ла зна пре ми са је да ста ње ми ра мо же 
да зна чи и кон зер ва ци ју не пра вед ног sta tus quo-a.9) По Ав гу сти ну, 
зе маљ ска до бра су огра ни че на и кон тин гент на, а њи хо ва вред ност 
се ме ри до при но сом оства ре њу не бе ских до ба ра. Нај ви ше од свих 
зе маљ ских до ба ра је мир, за то што омо гу ћа ва ус по ста вља ње гра-
ђан ског жи во та, ко ји је пред у слов за до се за ње ка ко зе маљ ских та-
ко и не бе ских до ба ра. Па ра докс ре ла ци је хри шћан ског им пе ра ти ва 
љу ба ви пре ма сво ме бли жњем и, не са мо ал тер на ти ве већ и оба-
ве зе, за шти те дру гих од оних ко ји их по вре ђу ју и на но се ште ту, 
Ав гу стин раз ре ша ва усред сре ђе но шћу на ин ди ви ду ал не мо ти ве, 
то јест на усме ре ност ин ди ви ду ал не во ље, ко је је дво стру ко: (1) 
не чи је чи ње ње гра ви ти ра ка Бо гу и мо ти ви са но је љу ба вљу пре ма 
бли жњи ма; те (2) не чи је чи ње ње гра ви ти ра ка зе маљ ском до бру и 
мо ти ви са но је зе маљ ском љу ба ви. Због то га што су по ли тич ки чи-
но ви ана лог ни ин ди ви ду ал ним чи но ви ма, до бар вла дар (су ве рен) 
4)  Ари сто тел Политика. Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1984, 1256б, стр. 

13; и Пла тон Држава. Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1983, 373б-374, 
стр. 52-53.

5)  Пла тон, Држава, op. cit., 470ц, стр. 160.

6)  Nus sba um, A. „Just War: A Le gal Con cept?“, MichiganLawReview, 42(3), 1943, стр. 453.

7)  Ви ди Mat tox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar, op.cit., стр. 92-161.

8)  Ram sey, P. WarandtheChristianConscience:HowShallModernWarbeConductedJustly? 
Du ke Uni ver sity Press, Dur ham, 1961, стр. 15.

9)  Els htain, J. B. „In tro duc tion.“ у Els htain, J. B. (ed.) Justwar theory, Blac kwell, Ox ford, 
1992, стр. 4.
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сво је од лу ке до но си у са гла сју са раз ли чи тим ин те ре си ма и („со ли-
дар ном или ем па тич ном“) бри гом за дру ге, а не због би ло ко је фор-
ме се бич не су пер и ор но сти. Ме ђу тим, вла да ре ва ем па тич ност, за 
Ав гу сти на, не пред ста вља ни шта „су бли ми ра но или ра фи ни ра но“, 
она за без бо жни ке, пре све га, под ра зу ме ва зах тев за ка зном, рат за 
за шти ту не ви них и про тив не прав де по ста је ду жност и пред у слов 
за мир, ко ји ни је пу ко од су ство на си ља већ пред ста вља иде ју нор-
ма тив но од ре ђе ну као „си стем ска“ ускла ђе ност ге не ри са на пре ко 
кон сти ту и са ња од го ва ра ју ћих хи је рар хиј ских од но са.10)

Рим ска им пе ри ја Ав гу сти но вог до ба је би ла по при лич но 
дру га чи ја од оне у ко јој је жи вео Ци це рон (на ла зи се пред пот пу-
ним ко лап сом и на из глед је хри шћан ска), али за рад идеј не ком па-
ра ци је (ана ли зе ути ца ја), Ав гу сти но ве кри те ри ју ме пра вед ног ра та 
је нај бо ље пред ста ви ти па ра лел но са Ци це ро но вим кри те ри ју ми-
ма: (1) од го ва ра ју ћи ауто ри тет - код Ци це ро на је оли чен у Се на ту 
ко ји до но си од лу ке о ула ску у рат по што до би је са гла сност бо го ва 
пре ко спе ци фич ног све ште нич ког ран га (fe ti a les ко ји чи не col le gi-
um fe ti a li um), код Ав гу сти на се ана лог но ра ди о су ве ре ном вла да ру, 
чи ји по да ни ци има ју оба ве зу уче ство ва ња у од су ве ре на про гла ше-
ном ра ту, са мо гућ но шћу да сам Бог де тер ми ни ше ра то ве, усме ри 
во љу су ве ре на, бо жан ског на ме сни ка, ко ја је за по да ни ке не ди ску-
та бил на (код Ав гу сти на не сре ће мо про це ду рал не аспек те пра вед-
ног ра та, док код Ци це ро на рат мо ра би ти или јав но об ја вљен или 
ма ни фе сто ван као ул ти ма тум за ко ри го ва ње на не те ште те); (2) пра-
ве дан раз лог - код Ци це ро на об у хва та од бра ну др жа ве од вар вар ске 
ин ва зи је, од бра ну угле да и си гур но сти др жа ве, осве ту за не прав ду, 
од бра ну си гур но сти и угле да са ве зни ка и ини ци ра ње ра та по за-
по ве сти бо го ва пре ма ин струк ци ја ма col le gi um fe ti a li um-а, док код 
Ав гу сти на (чи ји ста во ви пред ста вља ју те о риј ски амал гам ње го вих 
прет ход ни ка и тран сцен ди ра ју ра ни је фор му ли са не пра вед не раз-
ло ге) об у хва та од бра ну др жа ве од спољ ног на па да, од бра ну угле да 
и си гур но сти др жа ве (уз на по ме ну да си мул та ни ан га жман на оба 
ци ља мо же би ти не мо гућ и да др жав ни углед не мо же би ти по ве зан 
са не пра вед ним раз ло зи ма), осве ту за не прав ду и ка жња ва ње на ро-
да ко ји ни су пред у зе ли ни шта про тив ле гал них или мо рал них пре-
сту па сво јих при пад ни ка, од бра ну са ве зни ка, по ко ра ва ње Бо жан-
ској за по ве сти за ула зак у рат и по вра ћај оно га што је не пра вед но 
узе то (код Ци це ро на ра то ви ко ји се во де за сла ву су не пра вед ни ји 
од од брам бе них пан да на, док код Ав гу сти на раз лог за от по чи ња-
ње пра вед ног ра та јед не др жа ве мо ра би ти пра вед ни ји од раз ло га 
10) Augu sti neCityofGod. Pen guin Bo oks, Har mondsworth, 1984, књи га XIX, стр. 862, 870-

872.
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су пар ни ка - ово се мо же сма тра ти по сле ди цом „он то ло шке не са вр-
ше но сти“ све та); (3) ис прав на на ме ра - код Ци це ро на она зна чи да 
ра то ви не сме ју би ти во ђе ни због те ри то ри јал не екс пан зи је, по ве-
ћа ња мо ћи или „пу ког“ кр во про ли ћа (а ма ни фест на је об ја вом ра-
та), код Ав гу сти на да ра то ви не сме ју бит во ђе ни због те ри то ри јал-
не екс пан зи је, да они ко ји во де рат не сме ју ужи ва ти у „сла бо сти“ 
сво јих про тив ни ка, да рат тре ба да тре ти ра ју као озбиљ ну не ми-
нов ност и да се они ко ји су овла шће ни да во де рат ни ка да не сме ју 
по на ша ти на на чин да про во ци ра ју (за Ав гу сти на пра ве дан раз лог 
не зна чи да ће су ве ре нов од го вор би ти про пра ћен ис прав ном на ме-
ром); (4) по след ње сред ство - за Ци це ро на об ја ва ра та или ул ти ма-
ту ма пред ста вља (у сми слу од би ја ња или при хва ћа ња) по след ње 
сред ство мир ног ре ша ва ња не су гла си ца, док за Ав гу сти на кад год 
је то мо гу ће не су гла си це тре ба ре ша ва ти мир ним пу тем (ма да он 
ниг де екс пли цит но не твр ди да се пре ула ска у рат све дру ге мо-
гућ но сти мо ра ју ис црп сти); (5) раз бо ри та ве ро ват но ћа (из ве сност) 
успе ха - код Ци цер на овај услов не сре ће мо, а код Ав гу сти на, за 
раз ли ку тра ди ци је чи ји је зва нич ни ро до на чел ник, пра ве дан рат 
мо же би ти пра ве дан чак и ако се из гу би; (6) про пор ци о нал ност ци-
ље ва и усме ре ност ка ми ру- код Ци це ро на про пор ци о нал ност не 
сре ће мо екс пли цит но, а по жељ ни ре зул тат ра та је мир без об ма не, 
док за Ав гу сти на ану ли ра ње не до стат ка ми ра пред ста вља пра ви 
циљ свих ра то ва и он се во ди због, не би ло ка квог ми ра, већ због 
до се за ња „бо љег“ ми ра или ве ћег до бра; (7) jus in bel lo про пор-
ци о нал ност сред ста ва- за Ци це ро на рат на од ма зда и ка жња ва ње 
мо ра би ти огра ни че на на до њу праг функ ци о нал ног ан га жма на за 
по ко ра ва ње пре ступ ни ка, док код Ав гу сти на це ло ку пан ан га жман 
мо ра би ти про фи ли сан вој ним по тре ба ма (мо ра се на по ме ну ти да 
Ав гу стин сма тра ка ко онај ко ји се по ко ра ва за по вед ни ку „не уби-
ја“, он пред ста вља „ин стру мент“, „мач“ у ње го вим ру ка ма11)); (8) 
jus in bel lo дис кри ми на ци ја или за шти та (иму ни тет) ци ви ла - по 
Ци це ро ну, у би ци мо же уче ство ва ти са мо вој ник ко ји се ста вљен 
под за кле тву и то за по је ди нач ну бит ку у ко јој ће уче ство ва ти, те се 
мо ра по ка за ти за оне ко ји су по ко ре ни и за оне ко ји су се пре да ли, 
за Ав гу сти на вој нич ко на си ље је оправ да но са мо уко ли ко је по ве-
за но са про фе си о нал ним узу си ма, све штен ство не тре ба пар ти ци-
пи ра ти у ра ту, те ми лост и бла гост тре ба да бу ду осно ва по на ша ња 
пре ма за ро бље ни ци ма и ци ви ли ма (не-рат ни ци ма).12)

In sum ma, кон цеп ту ал ни ну кле ус Ав гу сти но вог при сту па 
пра вед ном ра ту се мо же из ра зи ти пре ко: (1) на че ла ми ра - тре-
11)  Augu sti neCityofGod, op.cit., стр. 32.

12)  Mat tox, J. M. SaintAugustineandtheTheoryofJustWar, op.cit., стр. 73-92.



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.313-340.

320

ба те жи ти ка ми ру, а рат из бе га ва ти (ово на че ло и да ље ва жи, те 
пред ста вља за јед нич ки име ни тељ та ко ре ћи свих мо дер них про-
ми шља ња ра та); (2) на че ла уни вер зал не ду жно сти - сва ко има 
оба ве зу да бу де пра ве дан пре ма дру ги ма, ду жност ко ја прет хо ди 
би ло ком зе маљ ском ин те ре су (ма да се да нас од ба цу је ње го ва ре-
ли гиј ска за сно ва ност, ово на че ло и да ље оп сто ји као: (а) пи та ње 
до ба ра - сва ко тре ба про мо ви са ти бла го ста ње свих, као (б) пи та ње 
пра ва - сва ко тре ба по што ва ти пра ва свих или као (ц) амал гам ова 
два ста но ви шта); (3) на че ло мо ти ва - ква ли тет вла да ви не или не-
ког људ ског ан га жма на за ви си од сме ра во ље вла да ра или чо ве ка-
за ступ ни ка (ак ту ел на ли бе рал на фи ло зо фи ја од би ја мо гућ ност да 
су бјек тив ни мо ти ва ци о ни чин вла да ра ини ци ја то ра ра та од ре ђу је 
ње го ву пра вед ност и те жи ка то ме да од ре ди ре ла тив ну пра вед ност 
раз ли чи тих ак тив но сти или ре жи ма, ова ква по став ка се не од но си 
на кон крет ну по ли ти ку и по ли ти ча ре, где на че ло ис тра ја ва);13) и (4) 
на че ло хи је рар хи је - не чи је ме сто у хи је рар хиј ски устро је ној др жа-
ви од ре ђу је и обим ње го вих прак тич них оба ве за пре ма дру ги ма (за 
ово на че ло би се мо гло ре ћи да је пот пу ни ана хро ни зам, јер та мо 
где Ав гу стин су ве ре на по ста вља у по зи ци ју да мо же упра вља ти 
на ро дом по вла сти тој про це ни до брог, до тле мо дер ни на род ни су-
ве ре ни тет им пли ци ра да гра ђа ни „про гра ми ра ју“ вла да ра за оно 
што ис ти чу као вла сти то до бро - прин цип на род ног су ве ре ни те та, 
ко ји је, ка ко ће мо ка сни је ви де ти, код Вол це ра пре то чен у аутар-
хич ност др жа ва „пре ло мље ну“ кроз при зму мо гућ но сти ин ди ви-
ду ал не са мо о дре ђе но сти).

Ре ци мо на ово ме ме сту да уну тар хри шћан ске ми сли, ег зи-
сти ра ју две вр сте до зво ље ног ра то ва ња: све ти рат и пра вед ни рат. 
С об зи ром на чи ње ни цу да се све ти рат во ди за рад са крал них ци-
ље ва ко ји су по ве за ни са есен ци јал ним пи та њи ма ве ре (те о крат ско 
ви ђе ње дру штва) он је и ну жно пра вед ни рат, док пра вед ни рат ни-
је ну жно све ти рат (обич но је по ве зан са не ким јав ним ауто ри те том 
и „про фа ним ци ље ви ма).14) У том кон тек сту, кр ста шки по хо ди су 
пред ста вља ли сво је вр сан „хи брид“ све тог ра та мо ти ви са ног ре ли-
гиј ским иде а ли ма и прав них ин сти ту ци ја за ду же них за ка жња ва ње 
про тив ни ка Хри шћан ства.15) Све ти То ма Аквин ски (1225-1274) се 
у сво ме ту ма че њу пра вед ног ра та ин тер пре та тив но ре фе ри ра на на-
13) Буш је та ко ин си сти рао на то ме да је бор ба про тив „зла“ и „зли ко ва ца“ у Ира ку и Ав-

га ни ста ну оправ да на, за то што су на ше „ду ше“ (прин ци пи) на пра ви на чин окре ну те ка 
Бо гу.

14)  Rus sell, F. H. TheJustWar in theMiddleAges. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1975, стр. 2.

15)  Loc. cit.
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че ла ко ја је ра ни је ус по ста вио Ав гу стин.16) Рат мо же би ти мо ра лан 
са мо ако се ис пу не три усло ва. Као пр во, због то га што при ват не 
лич но сти не мо гу да об ја ве рат (ели ми ни са ње или су зби ја ње мо-
гућ но сти при ват них ра то ва као пра вед них), што су ни жи по ли тич-
ки (упра вљач ки) ауто ри те ти под ре ђе ни ви шим, те због то га што 
су ве рен (вр хов ни по ли тич ки ауто ри тет) је ди ни мо же да це ло куп ну 
за јед ни цу по во де у бор бу, са мо је он (су ве рен) ком пе те тив но од го-
ва ра ју ћи ауто ри тет ко ји мо же да за ра ти (об зна ни рат). Оно што по-
ве зу је вла да рев ауто ри тет са оба ова ни воа пред ста вља чи ње ни ца 
да му је по ве ре на бри га о бла го ста њу гра да, про вин ци је или кра-
љев ства, што под ра зу ме ва од ре ђе на на сил не аран жма не не са мо 
на до ма ћем већ и на спољ ном пла ну. Као дру го, Аквин ски у сво ме 
од ре ђе њу пра вед ног раз ло га по ред очи глед ног етич ког ме ста о ну-
жно сти пра вед ног раз ло га (усме ре ност ка до бру је те мељ на ка рак-
те ри сти ка мо рал ног жи во та) и ин ту и тив ног зах те ва да пра вед ни 
рат пред ста вља ре ак ци ју на пре ступ нич ко („зло“) чи ње ње, до да је и 
ка зне но раз у ме ва ње те ре ак ци је (они ко ји су пра вед но на пад ну ти, 
мо ра ли су то и за слу жи ти не ким по гре шним ге стом). Као тре ће, по 
Аквин ском, ме ро дав ни ауто ри тет и пра ве дан раз лог ни су до вољ ни 
да би не ко ра то ва ње би ло ис прав но уко ли ко је у ње га угра ђе на из-
о па че на мо ти ва ци ја или на ме ра (осве та, мр жња, же ља за екс пан зи-
јом или пот чи ња ва њем итд.).

До ми ни ка нац Фран ци ско де Ви то ри ја (око 1485-1546), је-
дан од при пад ни ка шпан ске ре не сан сне схо ла сти ке, је сво јом за-
ми сли хи по те тич ког пра ва на ро да (jus gen ti um), пра ва ко је по чи ва 
на гло бал ној са гла сно сти др жа ва и прет по ста вља иде ју гло бал не 
за јед ни це, ан ти ци пи рао или отво рио те о рет ски про стор за про ми-
шља ње свет ске вла сти (ви ше на стра ну суд ског ко ле ги ју ма не го на 
стра ну, по Ви то ри ји, нео ствар љи ве свет ске вла де).17) По Ви то ри ји, 
сва ка др жа ва мо же да об ја ви рат због са мо од бра не или ка жња ва ња 
пре сту па учи ње них пре ма њој, док су ве ре ну др жа ву од ре ђу је (пре-
ко спољ ног су ве ре ни те та) као за јед ни цу ко ја је ауто ном на (не део 
не ке дру ге за јед ни це), и до вр ше на, у сми слу рас по ла га ња са вла-
сти тим за ко ни ма, упра вом и су ди ја ма: пра во во ђе ња ра та по ста је 
би тан еле мент су ве ре ни те та.18) По вод за за по чи ња ње ра та је дат до-
ста ши ро ко, он је еви ден тан он да ка да је на не та би ло ка ква не прав-
да (ов де се под ра зу ме ва и оба ве зност су ве ре на на ин тер вен ци ју у 
16)  Аквин ски, Т. Држава.Гло бус, За греб, 1990, стр. 219-227. 

17)  Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија.Бе о-
град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1994, стр. 367.

18)  El be, J. von „The Evolуtion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp, cit., стр. 
674.
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оним мо мен ти ма ка да је, ком па ти бил но са по став ка ма при род ног 
пра ва, угро жен и чи тав уни вер зум).19) Ер го, рат не тре ба за по чи ња-
ти про тив оних ко ји нам ни су на не ли не прав ду, јер уби ја ње не ви-
них је за бра ње но при род ним пра вом.20) Као не пра вед не раз ло ге за 
рат Ви то ри ја иден ти фи ку је: (1) ре ли ги ју; (2) про ши ре ње цар ства; 
и (3) вла да ре ву сла ву или ко ри сто љу бље.21) Док су по след ња два 
раз ло га уоби ча је не кон цеп ту ал не став ке, до тле не пра вед ност ра-
то ва ња због про мо ци је од ре ђе не ре ли ги је пред ста вља ре пер ку си ју 
шпан ског трет ма на аутох то ног аме рич ког ста нов ни штва. Ово је, 
за пра во, ини ци ра ло раз ма тра ње мо гућ но сти да рат бу де пра ве дан 
за обе кон фрон ти ра не стра не. Са јед не стра не, Ви то ри ја ста вља у 
по зи ци ју по бед нич ког вла да ра да од ре ди ка зну по ра же ни ма, што 
га чи ни ме ди ја то ром ви шег Бо жан ског пла на и де ци зив но ука зу је 
на то да рат не мо же би ти пра ве дан на обе стра не (у слу ча ју сум-
ње, не пра вед ност или пра вед ност ра та од ре ђу је цр ква, што опет 
под ра зу ме ва свр ста ва ње на од ре ђе ну стра ну).22) Са дру ге стра не, 
до ка жљи во не зна ње мо же да оправ да ону стра ну ко ја ни је у пра-
ву, па се са мим тим и оста вља про стор да прав да бу де („би нар на“) 
„раз де ље на“ из ме ђу уче сни ка рат ног су ко ба.

По је зу и ти Фран ци ску Су а ре зу (1548-1617), пра вед ни рат 
има сле де ће ка рак те ри сти ке (jus ad bel lum и jus in bel lo ма три ца 
пра ти Ав гу сти о нов и пред ло жак То ме Аквин ског): (1) рат мо ра да 
во ди од го ва ра ју ћи ауто ри тет, вр хов ни вла дар од ре ђе не др жа ве (па-
па има пра во да по сре ду је у су ко би ма хри шћан ских вла да ра, док 
вла да ри мо гу да за поч ну рат без кон сул то ва ња па пе), вла дар је ду-
жан да де таљ но ис пи та пра вед ност сво јих раз ло га и да уко ли ко 
про це ни да ни су до вољ ни, од у ста не од ула ска у рат; (2) рат мо ра да 
има и пра ве дан раз лог (од брам бе ни рат, ис пра вља ње не прав де ко ја 
се не мо же на док на ди ти на дру ги на чин, од бра на не ви них итд.); (3) 
уко ли ко не по сто је ре ал не шан се да се рат до би је, не тре ба га ни 
за по чи ња ти; (4) вла дар је ду жан да вла да ру дру ге др жа ве пре до чи 
сво је раз ло ге за от по чи ња ње пра вед ног ра та, те да тра жи од ре ђе но 
по рав на ње (пра вил но од ме ре ну од ште ту мо ра да при хва ти, јер ће 
се он да ула зак у рат сма тра ти не пра вед ним); (5) рат мо ра би ти и 
пра вед но во ђен, гу би ци ко ји су у функ ци ји по сти за ња вој не по бе де 
су оправ да ни ако се не на но си су штин ска по вре да не ви них ли ца 
(осим у слу ча ју ка да не ка вој на ак ци ја под ра зу ме ва „ко ла те рал ну 

19)  Vi to ria, F. de PoliticalWritings.Pag den, А. и Law ren ce, (eds.), Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 1991, стр. 303.

20)  Ibi dem, стр. 304.

21)  Ibi dem, стр. 302-303.

22)  Nus sba um, A. „Just War: A Le gal Con cept?“, оp. cit., стр. 459-460.
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ште ту“), док се тен ден ци о зно на но ше ње по вре де не ви ним ли ци-
ма, они ма ко ји су не спо соб ни да но се оруж је (же ни, де ци, све ште-
ни ци ма итд.) сма тра не до зво ље ном; (6) по сле по бе де вла дар мо же 
да ка зни не при ја те ља аде кват ним ка зна ма (по чев од на док на де за 
ште ту на чи ње ну пре ра та и за вре ме ра та, па све до смрт не ка зне); 
(7) вла да ре ви по да ни ци (ре гу лар ни вој ни ци) ко ји уче ству ју у ра ту 
ни су мо рал но ду жни да ис пи ту ју за сно ва ност ула ска у рат (из у зев 
ако се ра ди о очи глед ном од сту па њу од пра вед но сти су ко ба).23) За 
раз ли ку од Ви то ри је, раз ма тра ње мо гућ но сти да обе за ра ће не стра-
не бу ду у пра ву, за Су а ре за пред ста вља чи сти ап сурд. Раз ма тра ју ћи 
(да ле ко ин три гант ни је) пи та ње шта би се де си ло ако по бе ди она 
стра на ко ја не во ди пра ве дан рат, Су а рез др жи да би до шло до оп-
ште пљач ке и оти ма чи не.24)

Се ку ла ри за ци ја те о ри је пра вед ног ра та, ње но си ту и ра ње ван 
обла сти те о ло ги је, за по чи ње са схва та њи ма Ху га Гро ци ју са (1583–
1645), ко ји је, ма да је у не ким бит ним аспек ти ма остао по ве зан 
са схо ла стич ком тра ди ци јом,25) по ку шао да пи та ње пра вед ног ра та 
из ме сти из сфе ре те о ло га и ре ли гиј ских во ђа у сфе ру прав ни ка и 
по ли тич ких во ђа (по себ но ових по то њих): за ње га је пи та ње пра-
вед но сти мно го ви ше ствар ин ди ви ду ал не са ве сти не го цр кве них 
ка но на, јер то што за сту па би вре де ли и без Бо га и у си ту а ци ји да 
се Бо га људ ске ства ри не ти чу.26) Све до че ћи Три де се то го ди шњем 
ра ту, уоча ва ка ко у ра ту има ја ко ма ло огра ни че ња, те да се у рат 
ула зи са вр ло про бле ма тич ним или ни ка квим раз ло зи ма.27) На тој 
ли ни ји (а у сфе ри jus ad bel lum), Гро ци јус др жи мо же да за поч не 
рат уко ли ко је: (1) на пад ну та; (2) да би по вра ти ла оно што је од ње 
кон фи ско ва но; и (3) да би ка зни ла дру гу др жа ву ако та очи глед но 
кр ши при род ни или бо жан ски за кон.28) Рат, ко ји се за по чи ње са-
мо за рад оства ри ва ња пра ва,29) тре ба во ди ти са мо у слу ча ју ну жде 

23)  Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,оp. 
cit., стр. 422-424.

24)  Nus sba um, A. „Just War: A Le gal Con cept?“, оp. cit., стр. 462.

25)  El be, J. „The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp. cit., стр. 
678. и Nus sba um, A. „Just War: A Le gal Con cept?“, оp. cit., стр. 465.

26)  Nus sba um, A. „Just War: A Le gal Con cept?“, оp. cit., стр. 465-466. и Коплстон, Ф. Исто-
ријафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,оp. cit., стр. 342.

27)  El be, J. „The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp. cit., стр. 
678.

28)  El be, J. „The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp. cit., стр. 
679. и Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,
оp. cit., стр. 344.

29)  Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,оp. 
cit., стр. 341.
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(чак и он да ка да је не сум њи во пра ве дан), а у „слу жби“ ми ра, те не 
би тре ба ло да се во ди: (1) уко ли ко не по сто ји пот пу на из ве сност 
да не ка др жа ва на ме ра ва да на пад не; (2) за рад над мо ћи; (3) за рад 
осва ја ња те ри то ри ја; (4) за рад на вод ног до бра дру гих; (5) уко ли ко 
се сум ња у ње го ву пра вед ност; (6) чак и ако је пра ве дан, рат не тре-
ба за по чи ња ти из не на да.30) По пи та њу jus in bel lo, Гро ци јус др жи 
се оно што је до зво ље но ре фе ри ра или на при род ни за кон или на 
ме ђу на род но пра во (ко је из ра жа ва до бру во љу ме ђу не при ја те љи-
ма, јер они ко ји су не при ја те љи не по ни шта ва ју ти ме и сво ју људ-
скост), ко ли ко год рат био пра ве дан, тре ба да бу де уну тар под руч ја 
до бре во ље („ме ђу на род ног пра ва“- за ко на ко ји на ста ју при стан-
ком свих или мно гих др жа ва у сми слу на прет ка др жа ва пар ти ци-
па на та у „ме ђу на род ну за јед ни цу“), ко ја не сме да се кр ши.31) Ер го, 
прав да не мо же би ти на обе стра ну у спе ци фич ном кон флик ту, док 
они ко ји не уче ству ју у су ко бу не би тре ба ло да по ма жу стра ну ко ја 
чи ни не прав ду, то јест да сме та ју или ства ра ју пре пре ке оној стра-
ни ко ја се бо ри из пра вед них раз ло га. Би ло ка ко би ло, с об зи ром 
да је про це на о ис прав но сти или не ис прав но сти ра та оста вље на 
тре ћој стра ни, мо же се ре ћи да ово пра ви ло не ма ни ка кву ствар ну 
те жи ну.32)

Тра ди ци ја пра вед ног ра та има не ко ли ко пред но сти у ап сол-
ви ра њу про бле ма по ве за них са си ту и ра њем ле ги ти ми зо ва ња упо-
тре бе си ле: (1) она пред ста вља сво је вр сно пре ва зи ла же ње дис-
па рат но сти ети ке и по ли ти ке у сми слу при зна ва ња ег зи стен ци је 
од но са мо ћи (ко ји не мо гу да сто пи ра ју те жњу ка ре а ли за ци ји вр-
ли не), „де лат но фло ти ра ње“ из ме ђу ре а ли зма и иде а ли зма, при зна-
ва ња не га тив них аспе ка та ствар но сти и, след стве но, не мо гућ но сти 
пот пу не па сив но сти, већ чи ње ње ис прав них ства ри - раз ли чи тост 
етич ке и по ли тич ке ар гу мен та ци о не пер спек ти ва не ели ми ни ше 
њи хо ву по тен ци јал ну кон цеп ту ал ну му ту ал ност; (2) она пред ста-
вља и при зна ва ње не са вр ше но сти људ ског све та, упо тре ба си ле 
под од ре ђе ним окол но сти ма мо же би ти ну жна и ис прав на, у тој 
рав ни тра ди ци ја пра вед ног ра та од ра жа ва: (а) аре тич ку етич ку тра-
ди ци ју - пред ност је да та ак те ру, а не са мом ан га жма ну, про це њу је 
се вр ли не и ма не као од ли ке ка рак те ра и на ме ра, те као дис по зи-
ци је за де ло ва ње (б) де он то ло шку етич ку тра ди ци ју - пред ност је 

30)  El be, J. „The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp. cit., стр. 
678. и Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,
оp. cit., стр. 344.

31)  Коплстон, Ф. Историјафилозофије:каснисредњивекиренесанснафилозофија,оp. 
cit., стр. 345.

32)  El be, J. „The Evo lu tion of the Con cept of the Just War in In ter na ti o nal Law“, оp. cit., стр. 
680.
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да та по тре би да наш ан га жман ис пу ња ва на ше ду жно сти пре ма 
дру ги ма, и (ц) кон се квен ци о на ли стич ку етич ку тра ди ци ју - пред-
ност је да та по сле ди ца ма на шег ан га жма на у сми слу ис пу ња ва ња 
на ше ду жно сти пре ма дру ги ма; (3) она пред ста вља и окре ну тост 
ка ка у зи стич ком раз ма тра њу ле ги тим но сти по је ди нач них слу ча је-
ва ула ска у рат ну кон фрон та ци ју, од лу ка се не до но си на осно ву 
ри гид ног, уна пред да тог, раз у ме ва ња прав де у ра ту, већ на осно ву 
отво ре но сти ка спе ци фич но сти ма сва ког по је ди нач ног рат ног слу-
ча ја.33)

2. АНАХРОНОСТ ТЕОРИЈЕ ПРАВЕДНОГ 
РАТА МАЈКЛА ВОЛЦЕРА

Мајкл Вол цер у сво ме, за ову те ма ти ку, нај ва жни јем де лу 
Праведни и неправедни ратови: морални аргумент са историј-
скимпримерима(JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHi-
storical Illustrations)34) је, ком па ти бил но са исто риј ским раз во јем 
иде је пра вед ног ра та, по ста вио дво дел ну нор ма тив ну те о ри ју ра та: 
(1) jus ad bel lum - про фи ли ше од лу ку о ула ску у рат и аде кват не 
ци ље ве пра вед ног ра та (од ре ђу је да ли је не ки рат пра ве дан или 
не пра ве дан, Вол цер га озна ча ва и као „ле га ли стич ку па ра диг му“); 
док (2) jus in bel lo - про фи ли ше до зво ље на сред ства за во ђе ње ра-
та (да ли се рат во ди пра вед но или не пра вед но, Вол цер га озна ча-
ва и као „рат ну кон вен ци ју“).35) Ова кво Вол це ро во кон цеп ту ал но 
опре де ље ње про из и ла зи из чи ње ни це да та ква ди стинк ци ја ја сни је 
од ре ђу је обим мо рал не и за кон ске од го вор но сти ка ко по ли тич ких 
ли де ра та ко и вој ни ка, мо рал на ре ал ност ра та, да кле, по чи ва на две 
ло гич ки не за ви сне про це не: (1) о ра ту се су ди на осно ву др жав них 
раз ло га за ра то ва ње и (2) на осно ву сред ста ва ко ја ће се при хва ти ти 
и ко ри сти ти.36) Ње го ва на ме ра је ин тер пре та тив на ре кон струк ци ја 
на че ла прак тич ног ра су ђи ва ња о ра ту, а ме тод ко ји ко ри сти је ка зу-
и стич ки и исто риј ски.37) Та ква те о ри ја пра вед ног ра та прет по ста-

33)  Fix dal, M. и Smith, D. „Hu ma ni ta rian In ter ven tion and Just War“, оp. cit., стр. 287-288.

34)  Wal zer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations. Ba sic Bo-
oks, New York, 1977. Ви ди и: Wal zer, M. „Po li ti cal Ac tion: The Pro blem of Dirty Hands.“ 
PhilosophyandPublicAffairs, 2(2), 1973, стр. 160-180.; Wal zer, M. ThickandThin:Moral
ArgumentatHomeandAbroaд. No tre Da me Uni ver sity Press, No tre Da me, 1994.; Wal zer, 
M.OnToleration. Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 1997.; и Wal zer, M. ArguingAbout
War.Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, 2004.

35)  Wal zer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit., 
стр. 21-22.

36)  Ibi dem, стр. 38-39.

37)  Ibi dem, стр. xi-xvii.
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вља по сто ја ња за јед нич ке мо рал но сти чи ји са др жај ма ни фе сту ју 
људ ска пра ва. Про це на о ис прав но сти или не ис прав но сти ула ска 
у рат ће за ви си ти од то га ка ко се упо тре ба на си ља од но си пре ма 
за јед нич кој мо рал но сти људ ских пра ва. Ер го, ов де су сре ће мо: (1) 
ка ко не га тив но или кри тич ко те о рет ско ис по ља ва ње - без об зи ра 
на то што ра то ви мо гу би ти ле ги ти ми зо ва ни еко ном ским, по ли-
тич ким или ин те ре си ма мо ћи, те оправ да ни по зи тив ним прав ним 
ак ти ма или ути ли та ри стич ким раз ло зи ма, они мо гу би ти ока рак те-
ри са ни као не пра вед ни за то што пред ста вља ју прет њу за јед нич ком 
мо ра лу људ ских пра ва; (2) та ко и по зи тив но или афир ма тив но те-
о рет ско ис по ља ва ње - у сми слу де фи ни са ња те ме ља за ле ги ти ми-
зо ва ње ра то ва ко ји се во де у име очу ва ња и за шти те на си љем или 
при ну дом угро же них ин ди ви ду ал них пра ва.

Вол цер, да кле, од ре ђе ње jus ad bel lum (те о ри ју агре си је) те-
ме љи на цен трал ном по ло жа ју ле га ли стич ког мо де ла („до ма ће ана-
ло ги је“), ко ји из ра жа ва кроз по ре ђе ње ме ђу на род ног са ци вил ним 
по рет ком (пра вом по је ди на ца на жи вот и сло бо ду), а у функ ци ји 
де фи ни са ња кри ми на ли за ци је агре си је. На тој ли ни ји, он та кав 
кон цепт фор му ли ше око шест но се ћих на че ла: (1) по сто ја ња ме-
ђу на род ног дру штва су ве ре них др жа ва (где се пре вас ход но ра ди 
о на род ном су ве ре ни те ту, а не о „су ве ре ни ти ту су ве ре на“);38) (2) 
то ме ђу на род на дру штво има за ко не ко ји де фи ни шу пра ва ње го-
вих др жа ва-чла ни ца (по себ но пра ва те ри то ри јал ног ин те гри те та 
и по ли тич ког су ве ре ни те та); (3) би ло ка ква упо тре ба си ле или ја-
сна прет ња ње ном упо тре бом од стра не не ке др жа ве у сме ру на-
ру ша ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ког су ве ре ни-
те та ће се сма тра ти агре си јом и тре ти ра ће се као кри ми нал ни акт 
(зло чин); (4) агре си ја оправ да ва две вр сте на сил ног од го во ра: (а) 
са мо од брам бе ни рат од стра не жр та ва и (б) рат за од бра ну за ко на 
од стра не жр тве или би ло ко је дру ге др жа ве-чла ни це ме ђу на род-
ног дру штва; (5) ни шта дру го до агре си ја не мо же да оправ да рат; 
и (6) он да ка да се од би је на пад др жа ве-агре со ра, она мо же би ти 
и ка жње на.39) Да би ели ми ни сао по тен ци јал не не до стат ке „до ма ће 
ана ло ги је“, Вол цер ука зу је на три ства ри: (1) др жа ва је ко лек тив ни 
ен ти тет („ко лек тив ни ка рак тер“), оба ве зе и пра ва са ко ји ма рас по-
ла же про из и ла зи из мо рал них пра ва по је ди на ца ко ји је са чи ња ва ју 
(ин ди ви ду ал на људ ска пра ва се не мо гу ре а ли зо ва ти без од ре ђе ног 
со ци јал ног кон тек ста - оно га ко ји др жа ва мо же да по ну ди, у сми-

38)  Re i sman, М. W. „So ve re ignty and Hu man Rights in Con tem po rary In ter na ti o nal Law“, Ame-
ricanJournalofInternationalLaw, 84, 1990, стр. 869.

39)  Wal zer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit., 
стр. 61-62.
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слу од ре ђе них еле ме на та по пут при сту па ма те ри јал ним ре сор си ма 
и обез бе ђи ва ња си гур ног про сто ра за сло бод ни по ли тич ки из бор, 
пра во др жа ве по чи ва и на кон сен зу су схва ће ном као про цес асо-
ци ја тив но сти и му ту ал но сти ко ји од ре ђе ној те ри то ри ји об ли ку је 
за јед нич ки жи вот);40) (2) ме ђу на род ну за јед ни цу ка рак те ри ше од-
су ство ауто ри та тив ног пра ва (про блем ди стри бу тив ног ауто ри те-
та);41) и (3) не по сто ји је дин стве на си ла при ну де, свет ска по ли ци-
ја(про блем ди стри бу тив не мо ћи).42) 

Има ју ћи ово на уму, он фор му ли ше 5 пре и на че ња сво га ис-
хо ди шног схва та ња jus ad bel lum, од ко јих се пр ва 4 ти чу ти чу 5. 
на че ла, док је по след ња мо ди фи ка ци ја упу ће на на 6. на че ло. Као 
пр во, он одо бра ва ан ти ци па тив ни на пад (ан ти ци па тив ни рат): ако 
не при ја тељ ска др жа ва по ка зу је ја сну на ме ру да на не се од ре ђе ну 
ште ту или не прав ду, ако од ре ђе ни ни во ди на ми ке при пре ма у сме-
ру ре а ли за ци је та квих на ме ра по ста не објек тив на опа сност и ако 
у та ко про фи ли са ној си ту а ци ји др жав на па сив ност пред ста вља ри-
зик за те ри то ри јал ни ин те гри тет (пра во др жа ве да за јед нич ки жи-
вот сво јих гра ђа на ре а ли зу је на од ре ђе ном про сто ру) и по ли тич ку 
не за ви сност (пра во да др жа ва об ли ку је уну тра шњу по ли ти ку без 
стра ног ме ша ња и кон тро ле), он да др жа ва мо же пра вед но да на пад-
не пр ва.43) Као дру го, др жа ва има пра во на вој ну и јед но стра ну ин-
тер вен ци ју да, уко ли ко од ре ђе на по ли тич ка за јед ни ца пред ста вља 
се па ра ти сан ен ти тет ко ји тра жи не за ви сност од су пре ма ти је не ке 
дру ге по ли тич ке за јед ни це, по мог не се це си о ни стич ком по кре ту 
или бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње: Као тре ће, др жа ва има пра-
во на вој ну и јед но стра ну ин тер вен ци ју да би спре чи ла ан га жман 
не ке дру ге си ле у гра ђан ском су ко бу (ра ту). Као че твр то, др жа ва 
има пра во на вој ну и јед но стра ну (ху ма ни тар ну) ин тер вен ци ју да 
би пред у пре ди ла ра ди кал но на ру ша ва ње људ ских пра ва. По след-
ња три пре и на че ња су из раз ви ше нор ме ко ја про пи су је ан га жман 
за рад при зна ва ња или одр жа ва ња ауто но ми је,44) про блем ин тер-
вен ци је је увек при су тан ка да је је дин ство по ли тич ке за јед ни це 
де стру и ра но гра ђан ским ра том или ка да ни је ком па ти бил но са 
ин сти ту ци на ли за ци јом др жав не мо ћи. Као пе то, др жа ва мо же има-
ти ва ља не раз ло ге да, на су прот зах те ву за без у слов ном пре да јом, 
огра ни чи сво је рат не ци ље ве, па да, са о бра зно то ме, и огра ни чи 

40)  Ibi dem, стр. 58, 54, 116.

41)  Ibi dem, стр. 72.

42)  Ibi dem, стр. 59.

43)  Ibi dem, стр. 79-81.

44)  Ibi dem, стр. 90.
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обим или ин тен зи тет ка зне за агре сор ску др жа ву. До дај мо ово ме и 
по ку шај да се пи та ње ле ги тим ног ауто ри те та раз ре ши пре ко фор-
му ли са ња мо гу ћег кон ти ну у ма у ра спо ну од уни фи ко ва не свет ске 
др жа ве до пот пу но плу ра ли зо ва ног др жав ног си сте ма. На јед ном 
кра ју би се, да кле, на ла зи ло свет са су ве ре ним др жа ва ма ко је би 
ме ђу соб но пре го ва ра ле, ре а ли зо ва ле до го во ре и пот пи си ва ле уго-
во ре (ко ји не би мо гли би ти по др жа ни од не ке тре ће стра не), а на 
дру гом свет са гло бал ном др жа вом у ко јој би сва ки по је ди нац био 
по ве зан са цен тром.45) Да би се по ми ри ла ова два су прот ста вље на 
зах те ва уну тар ста бил ног гло бал ног по рет ка, Вол цер пред ла же да 
Ује ди ње не на ци је рас по ла жу са вла сти том вој ном си лом, са мо гућ-
но шћу да вој но ин тер ве ни шу у сме ру ка одр жа ва ња ми ра, си лом 
ко ја мо же би ти ко ри шће на тек са одо бре њем Са ве та без бед но сти 
или зна чај не ве ћи не др жа ва-чла ни ца Ге не рал не скуп шти не.46) Ле-
ги тим ност ова квог ин сти ту ци о нал ни аран жма на је про бле ма тич-
на, за то што се, бу ду ћи да не раз ма тра ка те го ри ју гло бал ног де мо-
са, не мо же ви де ти ка ко би не ки ме ђу на род ни ауто ри тет за ула зак у 
рат до се гао ле ги тим ност до пре ко до го во ра из ме ђу др жа ва.

По Вол це ру, jus in bel lo (ка ко је већ ре че но по сто ји за рад 
очу ва ња пра ва по је дин ца на жи вот и сло бо ду) пред ста вља кор пус 
ар ти ку ли са них нор ми, оби ча ја, про фе си о нал них ин струк ци ја, ре-
ли гиј ских и фи ло зоф ских пра ви ла, за кон ских про пи са и ре ци проч-
них аран жма на ко ји се ти чу вој ног де ло ва ња и об у хва та два на че-
ла: (1) по за по чи ња њу ра та, осим ра ње них и за ро бље них вој ни ка, 
сви оста ли вој ни ци мо гу би ти увек на пад ну ти и (2) ци ви ли не мо гу 
би ти на пад ну ти ни ка да.47) У ела бо ра ци ји jus in bel lo, по ми шље њу 
ауто ра, нај ин те ре сант ни ји под руч је пред ста вља про блем „нај ви-
ше ур гент но сти“. Пре све га, ре ци мо да Вол цер прин цип „ду плог 
ефек та“ (оправ да ни циљ вој ног на па де је уни ште ње вој них ме та, 
а не на но ше ње по вре де ци вил ном ста нов ни штву) ам пли фи ку је 
прин ци пом „ду пле на ме ре“: (1) во ђе ње пра вед ног ра та зна чи на ме-
ра ва ње до брог („те жњу ка до бром“); и (2) во ђе ње пра вед ног ра та 
под ра зу ме ва ак тив но раз ма тра ње по тен ци јал них по вре да ко је мо гу 
на ста ти услед не ке вој не ак тив но сти, у сми слу њи хо вог из бе га ва-
ња или ми ни ма ли зо ва ња.48) Да би се дис тан ци ра ли од „нај о бич ни-
јих уби ца“, у „кла сич ним“ ра то ви ма вој нич ка част на ла же, чак и 

45)  Wal zer, M. ArguingAboutWar , оp. cit., стр. 172-173.

46)  Ibi dem, стр. 187.

47)  Wal zer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit., 
стр. 44, 138, 151.

48)  Ibi dem, стр. 153-156.
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по це ну из ла га ња зна чај но ве ћем ри зи ку, да се по шту ју не бор бе ни 
иму ни тет. Ме ђу тим, по сто је си ту а ци је где се за о би ла же ње стан-
дард них пра ви ла на ме ће као им пе ра тив, си ту а ци је у ко ји ма опа-
сност би ва ван ред на по вр сти, хит но сти и до ступ ним од брам бе ним 
оп ци ја ма. Ра ди се о је дин стве ним и за стра шу ју ћим опа сно сти ма 
ко је угро жа ва ју сло бо ду, пра вед но сти и са му ци ви ли зо ва ност (на 
са мо по про це ни угро же них већ и по ква ли фи ка ци ји се па рет них 
по сма тра ча), си ту а ци ји ка да се др жа ва мо ра бра ни ти свим рас по-
ло жи вим сред стви ма.49) Због овла шће ња ли де ра да од лу чи о кр ше-
њу ре дов них („кон вен ци о нал них“) пра ви ла ко је мо же би ти оква ли-
фи ко ва но као от клон пре ма ре а ли стич кој кон цеп ту ал ној ма три ци, 
Вал цер по тен ци ра став да се за пра во ра ди о су спен до ва њу ре дов-
них пра ви ла, не до пу сти ва сред ства по ста ју (ван ред но) до зво ље на: 
та ко се до ла зи до па ра док сал не си ту а ци ју у ко јој ли дер чи ни и до-
бро и ло ше.50) Ис па да да ли дер ко ји одо бри кр ше ње рат них кон вен-
ци ја мо же си мул та но да бу де и спа си тељ сво је др жа ве и чо век са 
„пр ља вим ру ка ма“ („и хе рој и уби ца“). 

По Вол це ру, по ли тич ки жи вот је то ли ко ком плек сан да га ка-
рак те ри шу мно го број не (ре ал-по ли тич ке) ди ле ме ко је до во де у пи-
та ње оправ да ност мо рал ног спу та ва ња („мо рал не оклу зо ва но сти“) 
у њи хо вом раз ре ше њу. Он, на да ље, др жи да сва ки по ли тич ки ли-
дер мо ра рас по ла га ти са осе ћа јем кри ви це и гри же са ве сти. По ред 
ова квог ста ва, Вол цер се ипак при кла ња уоби ча је ној пер цеп ци ји 
да ни ко ко се ре а ли зо вао у по ли ти ци не мо же има ти „чи сте ру ке“.51) 
Шта ви ше, тек кроз си ту а ци о ну при зму „пр ља вих ру ку“ мо же мо 
сти ћи до ква ли фи ка ти ва мо рал ног по ли ти ча ра, јер ор то док сно мо-
ра лан чо век не би до зво лио „пр ља ње ру ку“, док би „ор то док сни“ 
по ли ти чар сво је „пр ља ве ру ке“ пред ста вљао као „чи сте“.52) При-
су ство осе ћа ја крив ње, да кле, пред ста вља кри те ри јум ко ји нам 
омо гу ћа ва да иден ти фи ку је мо мо рал ног по ли ти ча ра. Си мул та но 
са све шћу (осе ћа јем) чи ње ња не чег ло шег (пре ва зи ла же ња мо рал-
них ин хи би ци ја) ег зи сти ра и свест да је чи ње ње би ло не из бе жно 
(ути ли тар но) с об зи ром на да ту кон сте ла ци ју (да ни је по гре шно). 
Ако у та квом раз ме шта ју не ма осе ћа ја кри ви це, сра ма или гри же 
са ве сти, он да је са свим ја сно да се не ра ди о пре те ра но до бром 
чо ве ку.53) Осе ћај кри ви це мо ра, у нај ма њу ру ку, би ти јав но пре зен-

49)  Ibi dem, стр. 253.

50)  Wal zer, M. ArguingAboutWar , оp. cit., стр. 34-35.

51)  Wal zer, M. „Po li ti cal Ac tion: The Pro blem of Dirty Hands“, PhilosophyandPublicAffairs, 
2(2), 1973, стр. 164.

52)  Ibi dem, стр. 168.

53)  Ibi dem, стр. 171.
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то ван. У том кон тек сту, Вол цер раз ли ку је, ка те го ри ју из го во ра од 
ка те го ри је оправ да ва ња: из го вор ма ни фе сту је при зна ва ње гре шке, 
док оправ да ње ма ни фе сту је бра ње ње не ви но сти.54) Ер го, за ути ли-
тар ног по ли ти ча ра, кон цен три са ног са мо на ко ри сност сво јих по-
сту па ка, осе ћај кри ви це и не по сто ји, за ко ни и нор ме су мар ги на-
ли зо ва ни за рад „ви ших свр ха“. По Вол це ру, по ли ти ча ри мо ра ју да 
раз ви ја ју ве о ма ви со ке стан дар де смер но сти (жи вот них прин ци па) 
пре не го што се од лу че за упу шта ње у пра вед ни рат: они мо ра ју да 
има ју „ду шу“.55) Чи ње ње ло шег за рад до брог не под ра зу ме ва веч ну 
осу ду, кон кре тан пре ступ тре ба има ти пан дан у кон крет ној ка зни.56) 
Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва мо рал на пра ви ла се кр ше „по кри ва-
ју ћи“ се др жав ним раз ло гом, па за слу же на ка зна из о ста је.57) Због 
то га, пре ко фи ло зо фи је и по ли тич ког де ла ња тре ба по ста вља ти и 
одр жа ва ти из у зет но ви со ке етич ке нор ме, оне ко је се не ће пре ви ше 
че сто, бр зо и ла ко из бе га ва ти и ко је ће мо рал но ри зи ко ва ње по ли-
ти ча ра све сти на ми ни мум.58) Са јед не стра не, Вол цер се за ла же за 
де он то ло шка на че ла ко ја про фи ли шу зах тев не мо рал не и етич ке 
стан дар де за по ли тич ке ли де ре, док са дру ге стра не по твр ђу је да 
је у по ли ти ци до ста те шко из бе ћи мо рал не де ви ја ци је, па та ко и 
до пу шта „пр ља ве ру ке“. Sum ma sum ma rum, он оче ку је од по ли тич-
ких ли де ра да се при др жа ва ју мо рал них прин ци па у сфе ри упо тре-
бе си ле, али им и обез бе ђу је „уни вер зал но“ ути ли тар но оправ да ње 
ко је над ви су је сва дру га раз ма тра ња. То сва ка ко мо же да до ве де до 
ма ри ги на ли за ци је нор ми и за ко на по ве за них са људ ским пра ви ма 
у име ин те ре са за јед ни це (то јест ути ли тар них кал ку ла ци ја). Из-
гле да као да по је дин ци ан га жо ва ни у вла сти (упра ви) не мо гу да 
до сег ну „етич ку не за ви сност“, као да су „по зва ни“ на жр тво ва ње 
лич не мо рал не ауто но ми је за рад др жа ве. За Вол це ра, ова пред ста-
вља на чин ма не ври са ња из ме ђу опо зит них зах те ва ап со лут не мо-
рал но сти и кон се квен ци јо на ли зма, ко ји се не мо гу по ми ри ти али 
се и је дан и дру ги мо гу ис пу ни ти, што не пред ста вља не до ста так 
те о ри је већ ка рак те ри сти ку ствар но сти.59)

Мо жда нај ве ћи сте пен про ме на у од но су на Вол це ро во схва-
та ње агре си је из 1977. го ди не се ре фе ри ра на про блем ху ма ни тар-
не ин тер вен ци је. Ин тер ве ни са ње из ху ма ни тар них по бу да по ста је 
ду жност (где год се не ча сне рад ње мо гу за у ста ви ти, оне мо ра ју би-

54)  Ibi dem, стр. 170.

55)  Ibi dem, стр. 178.

56)  Loc. cit.

57)  Ibi dem, стр. 179.

58)  Ibi dem, стр. 180.

59)  Wal zer, M. ArguingAboutWar , оp. cit., стр. 35, 40.
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ти за у ста вље не, где год по сто је жр тве ти ра ни је, иде о ло шке опре-
си је или ет нич ке мр жње, мо ра им се по мо ћи),60) док је идеј на ком-
по зи ци ја фак то ра ко ји узро ку ју ху ма ни тар не ка та стро фе при мет но 
ком плек сни ја (из вор не ху ма но сти ви ше ни је спољ ни и по је ди нач-
ни, он се ви ше не раз ре ша ва по прин ци пу уђи, осло бо ди и оста ви 
на род да се сна ла зи нај бо ље што зна, већ је ло кал ног ка рак те ра 
и ду бо ко уко ре њен, ствар по ли тич ке кул ту ре, со ци јал не струк ту-
ре, исто риј ских се ћа ња, ет нич ких стра хо ва, зло пам ће ња, мр жње 
или свих не га тив них осо би на сла бих др жа ва).61) По Вол це ру, та-
ква кон јунк ци ја ен до ге не по ли тич ке атро фи је зах те ва ду го трај не 
спољ не ин тер вен ци је, мо дер не фор ме ста ра тељ ства (Ру ан да) или 
про тек то ра та (Бо сна и Хер це го ви на) са ци љем ина у гу ри са ња и 
ста би ли зо ва ња нор мал ног по ли тич ког по рет ка.62) Ме ђу тим, но се-
ћи не до ста так ових су ге сти ја пред ста вља фа кат да ни су ко хе рент не 
са про јек ци јом ме ђу на род не за јед ни це ин кор по ри ра ној у те о ри ју 
агре си је. По ред ово га, по сто ји из ве сна нор ма тив на на пе тост из-
ме ђу ар гу мен та ци је за пра во на не у трал ност и оне ко ја ре зул ти ра 
оспо ра ва њем пре вен тив ног ра та.

На и ме, пра во на не у трал ност пред ста вља од би ја ње др жа-
ве да се при дру жи ра ту про тив др жа ве агре со ра. У том кон тек сту, 
мо же се кон ста то ва ти не по ду да ра ње из ме ђу од ли ка уну тра шње и 
ме ђу на род не за јед ни це. Са јед не стра не, по је дин ци има ју ја сну 
мо рал ну ду жност да по мог ну не ко ме ко ме је учи ње на не прав да, 
при пад ност по ли тич кој за јед ни ци под ра зу ме ва са рад њу свих гра-
ђа на по пи та њу ус по ста вља ња и одр жа ва ња вла да ви не за ко на. Са 
дру ге стра не, пра во на не у трал ност ма ни фе сту је афир ма ци ју пра-
ва др жа ве да од би је про це ну о то ме ко ја је стра на у су ко бу пра ви 
агре сор и афир ма ци ју пра ва да јед на др жа ва са ма од ре ди ко ли ко 
је ри зи ка за до бро бит ме ђу на род не за јед ни це спрем на да пре у зме. 
Чи ње ни ца је за пра во да ова кав об лик ре зер ви са но сти пред ста вља 
про дукт не по сто ја ња ди стри бу тив ног ауто ри те та, што ре зул ту је 
мо гућ но шћу да се по гре шним ода би ром пот по мог не акт агре си је. 
На да ље, Вол це ро во раз ли ко ва ње из ме ђу не до зво ље ног пре вен тив-
ног ра та и до зво ље ног ан ти ци па тив ног уда ра по чи ва на чи ње ни-
ци да уве ћа ње мо ћи не мо же би ти до во љан раз лог за от по чи ња ње 
ра та, већ са мо на мер но де ло ва ње ко је ма ни фе сту је не сум њи ву и 
до вољ ну прет њу.63) Без ова кве по став ке, сва ка др жа ва би има ла јед-

60)  Ibi dem, стр. 81.

61)  Ibi dem, стр. 70.

62)  Ibi dem, стр. 76.

63)  Wal zer, M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIllustrations, op. cit., 
стр. 79-81.
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на ко пра во да због сво јих вла сти тих раз ло га от поч не рат (ни во те о-
ри ја при род ног ста ња), др жа ва не на но си ни ка кву ште ту би ло ко јој 
дру гој др жа ви пу ким рас по ла га њем сред ста ва на си ља. По Вол це-
ру, ути ли та ри стич ки при ступ ба лан су мо ћи пре не бре га ва ва жност 
пре ла ска са ди пло мат ског мо ду са од но са ме ђу др жа ва ма на мо дус 
си ле, јер не при зна је оно што чи ње ни ца да мо жеш да уби јеш и мо-
гућ ност да бу деш уби јен но си са со бом (вред ност људ ског жи во та, 
вој ни ка и ци ви ла ко ји ће би ти жр тво ва ни на „рат ном ол та ру“ очу-
ва ње не ког же ље ног „екви ли бри ју ма мо ћи“, ис кљу чу је мо гућ ност 
њи хо ве тр го ви не за не ке бу ду ће спе ку ла тив не до би ти).64) По ред то-
га што ова кав идеј ни став има не сум њи ву ар гу мен та ци о ну сна гу, 
оста је чи ње ни ца да сва ка др жа ва, као код не у трал но сти, има пра во 
да са ма од ре ди шта је то су фи ци јент на прет ња и ко ли ко је спрем на 
да ри зи ку је за до бро бит ме ђу на род не за јед ни це. Ма да је ре фор-
му ли сао сво је ис хо ди шно схва та ње те о ри је агре си је (схва та ње jus 
ad bel lum) по ве за но са ле га ли стич ким мо де лом ме ђу на род ног по-
рет ка у сме ру раз у ме ва ња оде ре ђе них не ком па ти бил но сти про и за-
шлих на схва та њу др жа ве као ко лек тив ног ак те ра, оста је чи ње ни ца 
да је за о би шао сет ре ле вант них им пли ка ци ја по ве за них са ди стри-
бу тив ним ауто ри те том и ди стри бу тив ном мо ћи.

Што се ти че Вол це ро вог схва та ња jus in bel lo мо гу се кон ста-
то ва ти две ба зич не по те шко ће: (1) онo не пред ста вља кон зи стент-
но мо рал но упут ство за ли де ре ли бе рал них др жа ва су о че них са 
„нај ви шом ур гент но шћу“ и (2) код Вол це ра не су сре ће мо ни је дан 
афир ма тив ни (ем пи риј ски) ег зем плар за ли де ре ко ји се по на ша ју 
по те о рет ским пре ми са ма ко је је пла си рао. Уме сто оче ки ва ња да 
се ли де ри „пр ља вих ру ку“ по ка ју, Вол це ро ва су ге сти ја је да би са-
ми гра ђа ни тре ба ло да зах те ва ју не ку фор му „обешћча шће ња“ за 
та кве ли де ре. Ис па да да би гра ђа ни чи ја се на ци ја су о чи са „нај-
ви шом ур гент но шћу“ тре ба ло да (бес кру пу ло зно) се лек ту ју љу де 
ко ји ни су до бри, ис ко ри сте их, а за тим осу ди (мо рал но ком про ми-
ту је).65) Мо жда глав на осо бе ност по став ке „нај ви ше ур гент но сти“ 
је сте да овај услов мо же функ ци о ни са ти он да ка да др жав ни ли де ри 
сми сле но пред ста вља ју вла сти ти на род и, ма кар кон ту рал но, из ра-
жа ва ју ње гов осе ћај за прав ду: са мо он да њи хов ан га жман мо же 
би ти мо рал но нео дво јив од гра ђа на у чи је име де лу ју. По ред то га, 
сти че се ути сак да се Вол це ро ва де фи ни ци ја jus in bel lo, а про по 
мо рал но сти уби ја ња у ра ту, пре ко пој ма „јед на ко сти на бој ном по-
љу“ и упо тре би ре чи вој ник, од но си са мо на пе ша ди ју (коп не ну 
вој ску), док се не-рат ни ци озна ча ва ју као му шкар ци и же не, па се 

64)  Ibi dem, стр. 79.

65)  Ibi dem, стр. 325.
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та ко из јед на ча ва ју са ци ви ли ма.66) На тој ли ни ји, ди стинк ци ја рат-
ни ка и не-рат ни ка прет по ста вља не ку иде ју не ви но сти: у де фи ни-
ци ји уби ства не ви ност има ста тус ак ту ел не без о па сно сти, те ни је 
су прот на крив њи не го на но ше њу по вре де, ди фе рен ци ра ње рат ни-
ка од не-рат ни ка је он да по ве за но са не по сред ном опа сно шћу.67) 
Не по сред на опа сност (вој ни ци са оруж јем) ин кор по ри ра по ве ћа ње 
сна ге то га оруж ја (мор на ри цу и ави ја ци ју) и ло ги сти ку,68) па они 
ко ји су укљу че ни у та кве ак тив но сти су ква ли фи ко ва ни за ста тус 
рат ни ка, док они ко ји се бри ну о одр жа ва њу би о ло шке ег зи стен ци-
је има ју ста тус не-рат ни ка (нпр. ме ди цин ска слу жба и про из вод ња 
хра не).69) Ер го, на су прот Вол це ро вој по став ци, ни су сви у вој ној 
слу жби рат ни ци, ни ти су сви ци ви ли не-рат ни ци. До дај мо ово ме, 
кон фу зност ко ја се, опет, ти че мо рал но сти уби ја ња у ра ту на рав-
ни оправ да ња и из го во ра. На и ме, ре ћи за не ко га да има мо рал но 
оправ да ње за од ре ђе ни акт зна чи ње го ву мо рал ну до пу ште ност, 
док ре ћи за не ко га да има мо рал ни из го вор за од ре ђе ни акт зна чи 
да је учи ње но не што мо рал но ло ше за ак те ра, али да он ни је мо-
рал но крив (од го во ран) или да је ма ње крив (од го во ран) не го што 
би био без из го во ра. Ис па да та ко да се, због чи ње ни це да се мо-
же ра то ва ти (би ти вој ни ком) без аутен тич ног при стан ка (у са гла-
сју са ло јал но шћу сво јој др жа ви и по ко ра ва њу ње ним по зи тив ним 
за ко ни ма), и „пра ве дан“ и „не пра ве дан“ вој ник мо гу на ћи у слич-
ној по зи ци ји по пи та њу мо рал но сти ме ђу соб ног уби ја ња: јед ном 
је уби ја ње оправ да но, а дру го ме је кри ви ца „из го вор но“ ума ње на 
(про блем се мул ти пли ку је де фи ни са њем по зи ци је „не пра вед ног“ 
вој ни ка ко ји од би ја да уче ству је у уби ја њу „пра вед ног“ вој ни ка).

Оста вља ју ћи по стра ни го ре ела бо ри ра не уну тра шње не ко-
хе рент но сти, вра ти мо се до дат ној екс пли ка ци ји по зи тив не сли ке 
све та ко ји жи ви мо. По Ме ри Кал дор, глав не ка рак те ри сти ке гло-
бал ног кон тек ста су: (1) на су прот вест фал ске кон јунк ци је, а у са-
гла сју са осве шће но шћу по пи та њу људ ских пра ва (ма ни фест не 
и од ре ђе ном ме ђу на род ном прав ном ре гу ла ти вом), др жа ве те шко 
оп ста ју као хер ме тич ки за тво ре ни, ауто ри тар ни ен ти те ти, др жав-
ни су ве ре ни тет за ви си и од уну тра шњих еле ме на та и од спољ не 
са гла сно сти; (2) због ми гра ци ја у по след њој де ка ди 20. ве ка и фор-

66)  Ibi dem, стр. 137-138.

67)  Na gel, T. “War and Mas sac re” у Co hen, M., Na gel, T. и Scan lon, T. (eds.) WarandMoralRe-
sponsibility:APhilosophyandPublicAffairsReader, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1979, стр. 19-20.

68)  Loc. cit.

69)  Ци ви ли ко ји ра де у фа бри ци оруж ја су рат ни ци, а они ко ји ра де у по стро је њу за про из-
вод њу за во ја или об ра де хра не то ни су.
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ми ра ња етич ких и ре ли ги о зних тран сна ци о нал них за јед ни ца, пер-
цеп ци ја др жав ног су ве ре ни те та пре ко вер ти кал но ор га ни зо ва них 
и те ри то ри јал но де тер ми ни са них за јед ни ца ви ше не ма сво ју сна-
гу (по тен ци јал ни су ко би до би ја ју гло бал ну ди мен зи ју); (3) свет је 
по стао то ли ко по ве зан да уло га мо дер них ли де ра ви ше ни је ствар 
вла да ња, не го је, пре све га, ствар упра вља ња ви со ко сло же ним ре-
ла ци ја ма ка ко са дру гим др жа ва ма, ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, 
ме ђу на род ним кор по ра ци ја ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, та ко 
и са аутох то но про фи ли са ним ин те ре си ма (у том кон тек сту др жа ва 
ко ја не успе да до ве де до хар мо ни за ци је све ове сег мен те мо же да 
за пад не у ста ње „кли нич ке смр ти“, па прет ње у мо дер ном све ту 
нај ви ше до ла зе од про па лих или нео ства ре них др жа ва); (4) за ме на 
си ме трич ног ра то ва ња са аси ме трич ним ра то ва њем (на ста нак „но-
вих ра то ва“ као спе ци фич не ле гу ре ге рил ског ра то ва ња и ра то ва 
ни ског ин тен зи те та), чи ја глав на ка рак те ри сти ка упо тре ба те ро ра 
(на си ље упе ре но про тив не на о ру жа ног и не за шти ће ног ста нов ни-
штва) до во ди до ре ла ти ви зо ва ња раз ли ке из ме ђу рат ни ка и не-рат-
ни ка, аде кват ног по ли тич ког ауто ри те та и ње го вог не по сто ја ња, те 
спољ них и уну тра шњих еле ме на та; и (5) ма да др жа ве оста ју но си-
о ци су ве ре ни те та, тај су ве ре ни тет са да оп ста је упо ре до са ме ђу-
на род ним ин сти ту ци ја ма, уну тра шње ви ше не мо же би ти пот пу но 
за шти ће но од спољ них уда ра (нпр. те ро ри зма или ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла), спољ но (где је ин ди ви ду ал но и др жав но „при бли же-
но“) ви ше не под ра зу ме ва исти сте пен др жав не ауто но ми је у ре а-
ли за ци ји вла сти тих ин те ре са.70) 

Ре зул тат та ко пор тре ти са ног гло бал ног ам би јен та је ме та-
мор фо за „мар ги нал ног“ (пе ри фер ног) ста ту са ху ма ни тар не ин тер-
вен ци је у са мо је згро мо дер ног раз ма тра ња мо рал но сти упо тре-
бе си ле. Са јед не стра не, ху ма ни тар на ин тер вен ци ја се раз ли ку је 
од ра та по пи та њу аде кват но сти ауто ри те та: на ци о нал ни ра то ви 
су по ста ли не ле ги тим ни, за то што се на ци о нал ни ин те рес мо же 
по зи ци о ни ра ти као при ват ни ин те рес у од но су пре ма гло бал ном 
јав ном ин те ре су, еви дент на је ди стинк ци ја из ме ђу упо тре бе си ле 
за ху ма ни тар не ци ље ве са мул ти ла те рар но де тер ми ни са ним ауто-
ри за ци јом и упо тре бе си ле за на ци о нал не ци ље ве са уни ла те рар но 
де тер ми ни са ним ауто ри за ци јом, ко ја се мо же сма тра ти ва ља ном 
са мо у слу ча ју са мо од бра не (ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да 
те ро ри стич ки на па ди не мо гу би ти де фи ни са ни пре ко спе ци фи ко-
ва ња на ци о нал но сти, ту се не ра ди о не при ја те љи ма већ о кри ми-

70)  Kal dor, M. „From just war to just pe a ce“ у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) ThePriceofWar:Just
WarintheTwenty-FirstCentury, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, стр. 256-
259.; ви ди и Kалдор, M. Новиистариратови:организованонасиљеуглобализованој
ери. Бе о град ски круг, Бе о град, 2005, стр. 111-142.
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нал ци ма, па и ак тив но сти по ве за не са санк ци о ни са њем њи хо вих 
по сту па ка не мо гу би ти рат но чи ње ње).71) Са дру ге стра не, по сто ји 
зна ча јан про блем у чи ње ни ци да за ма гље ност раз ли ко ва ња рат ни-
ка од не-рат ни ка и за рат ин трин сич на ди стинк ци ја при ја те ља од 
не при ја те ља (где не при ја тељ ски жи вот вре ди ма ње) во ди ка то ме 
да је по при лич но те шко де фи ни са ти шта је то ну жност и про пор-
ци о нал ност у све тлу „ду плог ефек та“ (то јест ко ло кви јал не „ко ла-
те рал не ште те“). Ова кву си ту а ци ју Ме ри Кал дор раз ре ша ва уво-
ђе њем ка те го ри је пра вед ног ми ра, пре ме шта њем фо ку са са пра ва 
др жа ва на пра ва по је ди на ца (људ ску без бед ност)72). У том сми слу, 
по сто ји не ко ли ко ва жних раз ли ка ко је се ти чу од но са људ ске без-
бед но сти и jus in bel lo: (1) етич ко и опе ра ци о нал но ис хо ди ште људ-
ске без бед но сти је ло ци ра но у при мар но сти за шти те ци ви ла а не 
у им пе ра тив ном по ра зу не при ја те ља (уби ја ње је до зво ље но са мо 
за рад са мо од бра не или из ба вља ње тре ће стра не); (2) за са му за-
шти ту је да ле ко ва жни ја ста би ли за ци ја од по бе де, ус по ста вља ње 
ле ги тим ног по ли тич ког ауто ри те та не зна чи да се вла да ви на пра ва 
и функ ци о ни са ње суд ског си сте ма ну жно мо ра ју ре а ли зо ва ти пре-
ко др жа ве (у оп ти ца ју су раз ли чи те фор ме ло кал не или ре ги о нал-
не упра ве, тран зи ци о не ад ми ни стра ци је, ва ри јан та про тек то ра та и 
сл.), али сва ка ко зна чи да мо ра би ти при знат и ли ги ти ми зо ван од 
стра не ло кал не по пу ла ци је; (3) они ко ји су на ру ши ли људ ска пра-
ва би тре ба ло да се тре ти ра ју као по је дин ци а не као ко лек тив ни 
не при ја те љи.

На тој ли ни ји, кон ста та ци ја да је рат лош про из и ла зи из 
две се па рат не ло ги ке: (1) ма те ри јал не - он је „нај чи сти ја фор ма“ 
де струк ци је (жи во та, имо ви не итд.) ко ју тре ба из бе ћи; и (2) по-
ли тич ке - он во ди ка угро жа ва њу по ста мен тал них људ ског пра ва 
на са мо о дре ђе ње, ко је, по сва ку це ну, тре ба би ти по др жа ва но. Су-
штин ски по сма тра но обе ове ка рак те ри сти ке су ори јен ти са не ка 
љу ди ма а не ка др жа ва ма, „мо рал ни ну кле ус“ те о ри је пра вед ног 
ра та је сте за шти та људ ских жи во та и њи хо вих по ли тич ких пра ва. 
Ер го, етич ки фо кус тре ба по ме ри ти са на ци о нал не без бед но сти на 
људ ску без бед ност, са ин те гри те та др жав них гра ни ца на ин те гри-
тет ин ди ви ду ал не људ ске без бед но сти, за то што: (1) по зи ци о ни ра-
ње на ци о нал не без бед но сти као „за ме не“ за са мо о дре ђе ње, то јест 
као спо соб но сти за ели ми ни са ње спољ ног ути ца ја на аутох то ну 
71)  Kal dor, M. „From just war to just pe a ce“ у Reed, C. и Ryall, D. (eds.) ThePriceofWar:Just

WarintheTwenty-FirstCentury, op. cit., стр. 261-262.

72)  Ви ди Сто ја но вић, Ђ. и Штр бац, К. „Гло бал не без бед но сне тран сфор ма ци је: екс пла на-
тор ни по тен ци јал са вре ме них при сту па ме ђу на род ној без бед но сти“, Српскаполитичка
мисао, 26(4), 2009, стр. 201-227.
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по ли ти ку, у гло ба ли зо ва ном све ту ме ђу за ви сно сти ка кав жи ви мо, 
пред ста вља кон цеп ту ал ну ано ма ли ју (ана хро ни зам)- ак це нат тре ба 
ста ви ти на гра ђан ско са мо о дре ђе ње а не на на ци о нал ни пан дан; и 
(2) због то га што не по сто ји ја сна ди стинк ци ја из ме ђу ста ња ра та 
и ста ња ми ра (не-ра та), нпр. мо гућ но сти да се еко ном ским санк ци-
ја ма угро зи без бед ност гра ђа на а да не бу ду по вре ђе не на ци о нал не 
гра ни це, по љу ља на је но се ћа пре ми са аде кват не вре мен ске уте ме-
ље но сти на ци о нал не без бед но сти - ди хо то ми ја рат ног и не-рат ног 
не од го ва ра „исто риј ској па ра бо ли“ вре ме на ко ме „при па да мо“. 
Има ју ћи на уму и оно што је као мо дер ни зо ва ње те о ри је пра вед ног 
ра та (по себ но пре ва зи ла же ње Вол це ро ве ва ри јан те) из не ла Ме ри 
Кал дор, мо же мо до да ти и зах тев, ко ји на ди ла зи прет по став ке те о-
ри је пра вед ног ра та, за пра вед но шћу у ком плек сном ис по ља ва њу 
на ни воу спољ не („ме ђу на род не“) по ли ти ке. Због то га што се ра ту 
при бе га ва као по след њем сред ству, оства ри ва ње пра вед них ци ље-
ва пре ко по ли ти ке не-ра та је увек по жељ ни је и бо ље. Ме ђу тим, 
са о бра зно го ре ре че ном, са мо до вољ ност др жа ва, ко ја им пли ци ра 
да је рат оно што на но си нај ви ше ште те, је за ста ре ла кон цеп ту ал на 
ма три ца, мо гу ће је за ми сли ти по ли ти ку ко ја на но си ви ше ште те 
од упо тре бе си ле, оно што пре те жно ва жи за аутар кич не др жа ве 
не ва жи за ме ђу за ви сне др жа ве. Иде ја је да се по ли ти ка при си ле у 
ева лу а ци ји ње не пра вед но сти ре фе ри ра на оправ да ност на но ше ња 
би ло ка кве ште те: обим ште те ко ји се мо же на не ти је дат у кри те-
ри ју му про пор ци о нал но сти, еви дент ном у тра ди ци о нал ном раз ме-
шта ју те о ри је пра вед ног ра та. Ствар ви ше ни је у то ме да се вр ши 
про це на аде кват но сти упо тре бе на си ља од стра не др жа ве, већ у 
про це ни би ло ка кве по ли ти ке при ну де. Ово за пра во зна чи да се 
пр во про ве ра ва да ли је не ка по ли ти ка пра вед на, а за тим да ли та 
по ли ти ка на но си ви ше или ма ње ште те (ово ди рект но зна чи да је 
ал тер на ти ва ору жа не ин тер вен ци је по не кад „по жељ ни ји“ из бор у 
од но су на „не на сил ну“ по ли ти ку).

ЗА КЉУ ЧАК

Ге не за те о ри је пра вед ног ра та, у кон тек сту оно га што су сре-
ће мо у по став ци Мај кла Вол це ра као, по ред свих при ла го ђа ва ња 
и не ми нов них мо ди фи ка ци ја, ње ног ег зем плар ног след бе ни ка, 
сва ка ко пред ста вља ну жну по ла зну осно ву за ана ли зу и кри ти ку 
кон цеп та in ge ne re, јер се у том про це су ево лу ци је за пра во кри ју 
сви ва жни сме ро ви ак ту ел ног при сту па пра вед ном ра ту. При то-
ме, мо ра се на по ме ну ти да са вре ме на те о ри ја пра вед ног ра та ви ше 
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пред ста вља збир нор ма тив них те о риј ских при сту па ори јен ти са них 
ка ап сол ви ра њу пи та ња по ве за них са ле ги ти ми за ци јом упо тре бе 
си ле, не го јед ну са свим из дво је ну и по себ ну те о ри ју. Оста вља ју ћи 
по стра ни кри ти ку не ких уну тра шњих не ко хе рент но сти и тен зи-
ја Вол це ро вог кон цеп та, пре вас ход но по ве за них са тран спо но ва-
њем „до ма ће ана ло ги је“ на ме ђу на род ни план (пи та ња не у трал но-
сти и ан ти ци па тив ног уда ра), не по сто ја ње кон зи стент не мо рал не 
аген де за по сту па ње по ли тич ких ли де ра (ре пре ку си је „нај ви ше 
хит но сти), те раз ли ко ва ња рат ни ка и не рат ни ка, то јест пи та ње 
мо рал но сти уби ја ња у ра ту, ана ли за је по ка за ла да се усред про-
це са гло ба ли за ци је нај ва жни је по ме ра ње де си ло у под руч ју аутар-
кич но сти др жа ве, от клон ка прав ди у спољ ној по ли ти ци (то јест 
ка пра вед ном ми ру), и то на два пла на: (1) услед ме ђу за ви сно сти 
др жа ва мо дер ног гло ба ли зо ва ног све та (по ме ра ње од на ци о нал не 
без бед но сти ка људ ској без бед но сти), об ли ци не на сил не при ну де 
и при си ле по ни воу ште те ко ју на но се мо гу да над ви се ште ту ко ја 
мо же да про ис тек не из ра та (не ком па ти бил но са јед ним од фун да-
мен тал них етич ких прет по став ки кон цеп та по ко ме рат пред ста вља 
зад ње сред ство, то јест при сту пу по ко ме по сто ји ја сна ди стинк ци-
ја из ме ђу рат не и не-рат не кон сте ла ци је); и (2) због ре ди крек ци је 
аде кват не ауто ри за ци је ка ње ној мул ти ла те рар ној фор ми („сим би-
о за“ др жа ве као уну тра шњег но си о ца су ве ре ни те та и ме ђу на род-
них ин сти ту ци ја као ње ног спољ ног еле мен та), до ла зи до те ле о ло-
шког тран сфор ми са ња ра та у ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју (пот пу на 
ори јен ти са ност на људ ска пра ва по је ди на ца, по тен ци ра ње кон со-
ли да ци је уме сто по бе де, ре стри ко ва ни нор ма тив но ве ри фи ко ва ни 
про стор за уби ја ње, ин ди ви ду ал но кон кре ти зо ва ње кри ви це). In 
sum ma, па ра ме тре ле ги ти ми за ци је упо тре бе вој не си ле би тре ба ло 
кон цен три са ти око људ ске без бед но сти, али тај про грам ски за о-
крет пре ма ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји се не мо же ка ко фор мал но 
та ко и са др жин ски из ра зи ти без упу ће но сти на етич ко-по ли тич ке 
прет по став ке ин ко ро при ра не у те о ри ју пра вед ног ра та и на вред-
но сном и на про блем ском ни воу. У том сми слу, си ла увек тре ба да 
бу де „по след ње од свих по след њих“ ре ше ња, а ху ма ни тар на ин-
тер вен ци ја кон ти гент на ду жност ко ја се увек из но ва ме ри ка рак те-
ри сти ка ма спе ци фич ног слу ча ја.
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Djor dje Sto ja no vic

ETHICAL JUSTIFICATION FOR RESORTING TO 
FORCE: JUST PEACE INSTEAD OF JUST WAR

Sum mary
The pro blem that is related to re sor ting to for ce at in ter na ti o-

nal le vel, mo re pre ci sely: et hi cal, mo ral, and po li ti cal aspects of such 
con stel la tion, is one of the most im por tant and most in tri gu ing the o-
re ti cal di men sions of the ac tual world po li ti cal sce ne. In that con text, 
the con cept of Just War is a di scus sion nuc le us for ela bo ra tion of this 
spe ci fic pro blem. On one hand, this es say tre ats the idea of Just War 
as a pos si ble ca u se of et hi cal con fu sion in con tem po rary in ter na ti o nal 
po li tics (in flu en ce of the tra di ti o nal no tion of sta te-to-sta te war fa re in 
the for mu la tion of nor ma ti ve stan dards for ini ti a ting and wa ging war, 
the pro blem of le gi ti ma ting in ter na ti o nal par ti ci pa tion in the sphe re of 
in ter nal sta te re pres sion etc.). On the ot her hand, a mo dern va ri ant (re-
for mu la tion) of the Just War tra di tion (li ke Mic hael Wal zer’s Just War 
the ory) is de ter mi ned as a re le vant con cep tual tool, which (with its al-
most clas si cal va lue fra me work) is star ting po int of every am bi ti o us 
con si de ra ti on of ju sti ce as so ci a ted with the use of for ce in in ter na ti o nal 
re la ti ons. The es say is concluded by con si de ring po ten tial for et hi cal 
and po li ti cal mo ving the anac hro ni stic the ory of just war to the con cept 
of ju sti ce in the use of co er cion in fo re ign po licy, na mely to hu ma ni ta-
rian in ter ven tion and „te le o lo gi cal di men sion“ of Just Pe a ce.
Key words: јust war, just pe a ce, jus ad bel lum, jus in bel lo, Mic hael Wal zer.
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ПРИКАЗИ
УДК 821.163.41.09 Lom par 
M.(049.3)

Ми ша Сто ја ди но вић
ПРИКАЗКЊИГЕ:
МИЛОЛОМПАР,
МОРАЛИСТИЧКИ
ФРАГМЕНТИ

Књи га Моралистичкифраг
менти Ми ло Лом па ра као да 
на ста је у вре ме ну ка да је ка те
го ри ја мо ра ла у пот пу но сти за
бо ра вље на од свих. У вре ме ну 
по нов ног ра ђа ња ма ки ја ве ли
зма, у вре ме ну ка да про фит по

ста је во де ћа мак си ма и ме ри ло 
свих вред но сти. У том сми слу 
ме ре но нај зна чај ни јом мер ном 
је ди ни цом са вре ме ног до ба, 
зва ном но вац, ова књи га не би 
тре ба ло ни да по сто ји, јер се 
зна њем до би је ним из ње не мо
же сте ћи ни ка ква до бит. 

То је на жа лост, или бо ље 
ре че но на сре ћу, тач но. Про фит 
ко ји мо же мо до би ти чи та ју
ћи књи ге ко је се ба ве мо ра лом 
не ма зелену боју и не мо же се 
из ра зи ту ни јед ном ва лу том. 
Ми ло Лом пар у сво јој сту ди ји 
же ли да нам ука же на све ве
ћи пад мо рал них вред но сти у 
дру штву. Ова књи га се са сто ји 
из три де ла од ко јих је сва ки од 
њих ис пу њен моралистичким
фрагментима од ко јих ће мо ми 
ов де на ве сти са мо не ке.    
Првидеосво је књи ге Ми ло 

Лом пар за по чи ње пи та њем: Че
муморалисатиумодерномвре
мену? На кон јед ног оп се жни јег 
раз ма тра ња о ду ху мо ра ли ста, 
где он на во ди про блем по сто
ја ња мо ра ли ста у вре ме ка да је 
лаж за рад оства ре ња соп стве
них ин те ре са по ста ла сва ко
днев на ствар, сле ди низ од пет
на ест фраг ме на та. Аутор се на 
пр вом ме сту ба ви про бле ми ма 
са ко ји ма се су о ча ва чи та лац. 
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Он ука зу је на по тре бу да чи та
лац мо ра по се до ва ти из у зет ну 
сна гу уко ли ко же ли да се отрг
не од сво јих на ви ка и да ста ви 
у стра ну све што му на ме тљи
во до ла зи из ствар но сти. Је ди
но на тај на чин чи та лац мо же 
да се отво ри за ис ку ство ко је 
би због по спа но сти ње го ве све
сти у пр ви мах би ло од гур ну то. 
До ба у ко ме жи ви мо је упра во 
до ба ко га се мо ра мо осло бо ди
ти, јер у ру ти ни на шег вре ме
на не ма про сто ра за сло бо ду 
од са вре ме но сти. Оно што је 
ја ко ин те ре сант но је да Лом пар 
сма тра да ни бо лест, ни смрт, 
ни љу бав на пра зни на, ни си ро
ма штво, ни са мо ћа не по га ђа
ју на шу свест то ли ко ра зор ном 
сна гом као што то чи ни по раз. 
Да кле, глав ни страх са ко јим се 
су о ча ва чо век мо дер ног вре ме
на је сте страх од по ра за. 
Корисни идиоти су фраг

ме нат на ко ји сва ка ко тре ба 
обра ти ти па жњу. То је део ко ји 
ука зу је на сву не мо рал ност по
ли ти ке. Пре ма ње му, ко ри сни 
иди о ти да ју ин те лек ту ал ну по
за ди ну ого ље ном по ли тич ком 
ин те ре су, сме шта ју га у ши ре 
кон тек сте, што све за јед но за
му ћу је пра ви циљ по ли тич ког 
деј ства. Ко ри стан иди от је на
ро чи то ко ри стан јер он ма кар 
на ру бо ви ма сво је све сти ве ру
је у то шта му се го во ри. Овај 
пр ви део сво је књи ге Лом пар 
за вр ша ва по гла вљем ко је но си 
на слов Левичарисадеснице. У 
ње му  он оштро кри ти ку је Бо
ру Ћо си ћа и Ра до ми ра Кон стан

ти но ви ћа. Мо же се ре ћи да ово 
по гла вље пред ста вља и ре ак ци
ју ауто ра на кри ти ку Бо ре Ћо
си ћа ко ју је он упу тио Лом па ру 
за је дан текст у ко ме је он кри
ти ко вао Ћо си ћа и ње го во де ло 
ПовестоМишкину.
Други део књи ге се са сто ји 

из ше сна ест фраг ме на та. Лом
пар на пр вом ме сту го во ри о 
са мо по ни же њу и ука зу је на то 
ка ко је ова кав чин ван хо ри зон
та сло бо де. На и ме, ни је мо гу ће 
по ни зи ти се без при ти ска не ке 
си ле. Пре ма ње му је самопо
нижење слободно само у часу
кадапрестаједабудесамопо
нижење. Он, за тим, пре ко обе
ћа ња до ла зи до фраг мен та из
да је у ко ме го во ри о те шко ћа ма 
са ко ји ма се су о ча ва чо век. Чо
век за пе тљан у оба ве зе јав ног 
по сла, стал но рас тр зан из ме ђу 
оно га што мо ра да учи ни од
мах и оно га што мо ра учи ни ти 
без из у зет ка, упле тен у мре жу 
се бич них ин те ре са мо ра ус тра
ја ти у јед ној не у год ној уло зи. 
Ту уло гу аутор на зи ва уло гом 
дво стру ког аут сај де ра: аут сај
де ра ду ха и аут сај де ра чи на. То 
је је ди ни на чин да он не до ђе у 
су коб са са мим со бом. Чо век не 
сме из да ти се бе у тре ну ци ма те 
рав но те же, јер му је ди но то мо
же по мо ћи да не по чи ни из да ју. 

Фраг мент на ко ји сва ка ко 
тре ба обра ти ти па жњу је сте 
фраг мент ко ји но си на зив Срп
скакривица.Срп ска кри ви ца се 
увек на во ди ла као глав на пре
пре ка осно ва но сти срп ских ин
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те ре са. Ту, ме ђу тим, ни је реч о 
оства ри ва њу срп ских ин те ре са 
ин ди ви ду ал но, као што су на 
при мер ус пе си спор ти ста, на уч
ни ка или умет ни ка, већ о оства
ри ва њу срп ских ин те ре са као 
за јед ни це. Срп ска кри ви ца је 
плод интерпретативне стра
тегије пре ма ко јој тре ба срп
ску кул ту ру све сти на др жав
ноправ ни по ло жај Ср би је, по 
мо гућ но сти Ср би је од Бе о гра да 
до Вра ња. Стра те ги ја да се  срп
ско пре тво ри у ср би јан ско, да 
се по ни ште тра го ви срп ске кул
тур не про шло сти у Цр ној Го
ри, у Хр ват ској, у Ма ке до ни ји, 
у Бо сни и Хер це го ви ни, док на 
кра ју Гра ча ни ца не би по ста ла 
део ‘’косовскекултуре’’. 

Лом пар не ма баш ле по ми
шље ње о са вре ме ним пи сци ма. 
Он сма тра да они чак и не опа
жа ју ка да се упле ту по пут му
ве у кул тур ну па у ко ву мре жи. 
Њи ма је уме сто приповедачког
јапо ста ло ва жни је егзистенци
јалноја. За истин ску умет нич ку 
пу та њу он ка же да је то пу та ња 
из ме ђу из гнан ства и са мо ће. 

За Лом па ра је Беч је дан од 
гра до ва у ко ји ма су се од и гра ва
ли до га ђа ји од пре суд ног зна ча
ја за срп ску кул ту ру и исто ри ју. 
Тај град је ујед но и град пре пун 
кон тра верз но сти. То је, пре ма 
ње му, град ве ли ких и зна чај них 
до стиг ну ћа срп ске кул тур не 
исто ри је, али ујед но и град сна
жног ан ти срп ског про па ганд
ног и сим бо лич ког деј ства. У 
фраг мен ту Postmortem Лом пар 

као да чи тав људ ски мо рал до
во ди у пи та ње. Он ка же да ми, 
чи ме ми сли на љу де уоп ште, не 
во ли мо да по хва ли мо не ко га ка
да ура ди не што до бро, ва ља но 
или ле по. Ка да не ко умре на ста
је пре о крет, јер та да се ра дост 
због не чи је смр ти пре та че у 
не спу та но оду ше вље ње лич но
шћу умр ле осо бе.  

Лом пар сма тра да је титои
замглав ни и од го вор ни кри вац 
због че га на на шим про сто ри ма 
ни је до шло до на ци о нал ног по
ми ре ња, али о то ме ов де не ће 
би ти ви ше ре чи, јер ће чи та о ци 
о то ме мо ћи ви ше да про чи та ју 
у де лу ко ји но си на зив Титои
замисекуларносвештенство.
Последњи део се са сто ји из 

ше сна ест фраг ме на та. У ње
му аутор ка же да ми жи ви мо у 
вре ме спе ци ја ли стич ког оби ља. 
На и ме, уме сто да се осе ћа мо за
шти ће ним у овом вре ме ну стра
хо ви то раз ви је них зна ња, ко ја 
до се жу до нај сит ни јих по је ди
но сти, до ла зи мо до чо ве ко ве 
оп те ре ће но сти да он саммора
све знати, јер ће у су прот ном 
у том истом вре ме ну про па сти. 
Та ко у овом вре ме ну је ди ни 
пра ви из бор по ста је дилетан
тизам.  
У овом вре ме ну је, та ко ђе, 

ве о ма те шко од лу чи ти да ли је 
не што исти на или лаж. Да нас је 
на ро чи то те шко до не ти ова кву 
од лу ку у бес крај ном по на вља
њу и умно го стру ча ва њу људ
ских ре чи. Речјеистинитаса
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мо уколико живот осведочава
њено дејство.Ова ква про це на 
пре ма Лом па ру на ли ку је пле
су над по но ром. Овај по след њи 
део Лом пар за вр ша ва пи та ју ћи 
се зашточовекнекомеморада
каже.

На кра ју се са фраг мен ти ма 
Ми ло Лом па ра мо же мо сло жи
ти или не сло жи ти, јер је јед на 
од основ них од ли ка де мо крат
ског дру штва да се ми шље ња 
мо гу раз ли ко ва ти. Да љу ди мо
гу раз ли чи те ства ри на раз ли чи
те на чи не раз ма тра ти. Али, оно 
што се ни ка ко не мо же по ре ћи 
је да је те ма ко јом се ба ви књи
га про блем ко ме би да нас тре
ба ло да сви ми по све ти мо ма ло 
ви ше па жње, јер уко ли ко мо рал 
по ста не за бо ра вљен од свих 
пре ста ће до ба мо ра ла. И мо жда 
на пр ви по глед де лу је да се не
мо рал ви ше ис пла ти, мо рал је 
ипак не што што не ма це ну. Мо
рал се не мо же ку пи ти ни ти си
лом при ба ви ти, а опет ње го ву 
вред ност чо век мо ра сам уви де
ти. Ка да се ства ри по сма тра ју на 
овај на чин зна чај књи га ко је се 
ба ве мо ра лом је еви ден тан и не 
тре ба га пре ви ше об ја шња ва ти, 
јер би то у су прот ном зна чи ло 
да мо рал пред ста вља те му ко ју 
баш не раз у ме мо нај бо ље. Те му 
ко ја ни је део на ше сва ко днев
ног жи во та, већ не што што мо
ра мо до дат но об ја шња ва ти. То 
би ујед но зна чи ло да је на ста ло 
до ба не мо ра ла, до ба у ко ме би 
пи та ње ко је Лом пар по ста вља 
на са мом по чет ку тре ба ло пре

фор му ли са ти у: Чему морал у
модерновреме?

УДК: 316.4(497.11)(049.3) 
    
Сла во љуб Ле кић1)

СРПСКА
ТРАНЗИЦИОНА
ИЛИЈАДА

Осврт на књи гу Ми ла на  
Бр да ра: Срп ска тран зи ци о на 
Или ја да, Сти лос, Но ви Сад, 
2007.

Је да на ест чла на ка Ми ла на 
Бр да ра по све ће них по ли тич ким 
при ли ка ма у Ср би ји с по чет ка 
21. ве ка са бра но је у књи гу под 
на сло вом Српска транзициона
Илијада. На слов књи ге ука зу је 
да се глав но оруж је тро јан ског 
ра та, лу кав ство, у мо дер ној 
бал кан ској тра ге ди ји об на вља 
као зла коб Ср ба не ве штих да 
га пре по зна ју. Дав но, лу ка ви 
Оди сеј на ре ђу је да се на пра ви 
др ве ни коњ ко га Тро јан ци уне
ше у град, ма да их опре зни ји 
упо зо ра ва ше да то не чи не. У 
пи јан ству про сла ви ше сво ју 
на вод ну по бе ду а на ив ност их 
ко шта по ра за. На те ме љу исто
риј ског по уч ка аутор про ма тра 
са вре ме не Аме ри кан це и за пад
не Евро пља не као Да нај це ко ји 
су се на шли пред оп сед ну том 
Тро јом, тј. европ ским ис то ком. 
Пр ви мо дер ни Тро јан ци, Ру си, 

1) уредник Форума Пољопривредног 
факултета у Земуну. 
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ко ња Мо дер не, де мо кра ти је, со
ци јал не прав де и ре во лу ци је, 
1917. го ди не уву кли су у сво ју 
др жа ву (стр. 1314) и та ко за гу
би ли је дан век. Али ни су би ли 
је ди на и по след ња жр тва. За 
њи ма стра да ше сви ко јих се до
гра би ла ко му ни стич ка ан ти др
жа ва укљу чу ју ћи и Ср бе (стр. 
14). И ни је те шко би ло са вре ме
ним Да нај ци ма, жа ли се Бр дар, 
да про на ђу по ма га че ме ђу на ма: 
де ца Бро зо вих ге не ра ла, уд ба
ша, функ ци о не ра чи ји су оче ви 
ову зе мљу јед ном до бро из ма
му за ли да нас уте ру ју на род у 
ли бе ра ли зам (стр. 15). Аутор 
је згро ви то ка зу је на шу му ку: 
„От кад смо ски ну ли опан ке, са
мо ту ђу во ду но си мо: ка ко 27. 
мар та `41, та ко и 5. ок то бра 
2000“ (стр. 15). Ваљ да за то за 
мо то сво је књи ге узи ма ак си ом 
Кар ла Шми та – су ве рен је онај 
ко ји од лу чу је о из у зет ку (ван
ред ном ста њу). 

Прем да књи га да је про ниц
љи ву ана ли зу на ше дра ме у 
ши рој јав но сти про шла је ско
ро не за па же но. Упр кос то ме, 
она је ак ту ел на и да нас иако је 
Ср би ја већ за шла у дру ги део 
тран зи ци је и по ли тич ког пре у
мље ња. На по чет ку об ра ђен је 
не ви ђе ни по ли тич ки и др жав ни 
екс пе ри мент из ве ден у Со вјет
ском Са ве зу као увод у срп ску 
тран зи ци ју.2) Овим је оси гу ра на 

2) Аутор је проблем настанка бољшевичке 
диктатуре обрадио у обимној двотомној 
студији Праксис одисеја на око 1300 
страна. Ова је незаобилазно штиво 
за разумевање совјетске државе и 
револуције, а објављена је у два тома:

под ло га за ана ли зу те ме ља срп
ског тран зи ци о ног уде са. Сле ди 
рас пра ва о пи та њи ма др жа ве и 
на ци је ко ја се ма ње или ви ше 
про вла че кроз све тек сто ве. По
ред то га суп тил но су ана ли зи
ра не тран зи ци о на пљач ка и тех
ни ке осва ја ња и очу ва ња вла сти 
у Ср би ји на кон 2000. 

Еxpe ri Men tuM  
Mun di  СО ВЈЕТСКА 

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА

Ана ли за срп ске тран зи
ци је за по чи ње са жет ком коб
ног раз до бља уста но вље ња и 
учвр шће ња со вјет ске вла сти. 
Ле њин, ру ко во ђен уто пи јом о 
свет ској ре во лу ци ји, уте ме ље
ној на марк си зму, по ку ша ва да 
оства ри дру штво без би ро кра
ти је, вој ске, уве рен да ће сва
ка до ма ћи ца би ти у ста њу да 
се ба ви др жав ним по сло ви ма 
(стр. 23). Са мо ук у обла сти по
ли тич ке еко но ми је, као и мно
ги ру ски ин те лек ту ал ци ко ји 
`западњачку хи по те зу узи ма 
као свој аксиом` (До сто јев ски), 
Ле њин чвр сто ве ру је да ће по
сле по бе де ко му ни зма зла то 
слу жи ти за об ла га ње јав них ну
жни ка (стр. 24). Док овла шно 
на зна ча ва би се ре Ле њи но ве ге
ни јал но сти Бр дар раз ба ру ше

 Брдар Милан: Праксис Одисеја: студија 
настанка бољшевичког тоталитаризма. 
Први том: 19171923, Службени лист, 
Београд, 2000. 

 Брдар Милан: Праксис Одисеја: студија 
настанка бољшевичког тоталитаризма. 
Други том: 19231929, Службени лист, 
Београд, 2001.
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но опо ми ње чи та о ца: „Уза луд 
уз ви ку је те: ово је су ви ше! Ко ји 
то иди от је мо гао да му по ве ру
је!?“ (стр. 24). 

Из ме ђу 19181920 на про
сто ру не гда шњег СССРа бе сни 
гра ђан ски рат и то про тив `беле 
кон трареволуције` и стра не ин
тер вен ци је, и про тив гра да и се
ла. Аутор раз ма тра пре ви ра ња 
ме ђу ре во лу ци о на ри ма у ве зи 
НЕПа (по рез у на ту ри) ко ји је 
Ле њин сми слио не би ли спа сао 
власт ко ја је прак тич но по ли
тич ки и еко ном ски бан кро ти ра
ла, ту пе ћи, при вре ме но, су коб 
са се ља штвом. Про тив уво ђе
ња НЕПа би ли су, ве ли Бр дар, 
они из вр ху шке ко ји ни су за три 
го ди не осе ти ли хлад но ћу, глад 
и бо ле шти не те су бри ну ли за 
`принципе` (стр. 31). И на во ди 
при мер Ан ђе ли ке Ба ла ба но ве, 
ко ја Ле њи ну пре ба цу је да ће 
рад ни ци па ти ти због на пу шта
ња њи хо вих иде а ла и из гу би ти 
ве ру у бу дућ ност со ци ја ли зма! 
(стр. 31). То она по ру чу је Ле њи
ну док на род ска па ва од гла ди 
усред по ли тич ког и еко ном ског 
екс пе ри мен та ко ји из во де ре во
лу ци о на ри уто пи сти до ве же ни 
за пе ча ће ним во зом пре ко Не
мач ке у Ру си ју. Глад ко ју су иза
зва ли Ле њин и дру го ви 192122 
убла жа ва јед на Ху ве ро ва ор га
ни за ци ја ко ја хра ни на род од 
Пе тро гра да до Ура ла (стр. 34). 
То ли ко о `успесима` ре во лу ци је 
у `златно доба` рат ног ко му ни
зма.

Бр дар, спа да у рет ке ауто ре 
ко ји твр де да је Ста љин нај до

след ни ји ле њи ни ста те да он 
ни је уни штио или обру као ре
во лу ци ју већ ле њи ни зму вра тио 
жи вот и та ко омо гу ћио да она у 
ње го вој епо хи до стиг не зве зда
не тре нут ке. Ста љи но ва из да ја 
са сто ји се у то ме што је ре во
лу ци ју из вео до по след ње тач
ке ле њи ни зма и та ко је ого ља
ва њем дис кре ди то вао (стр. 49). 
Ста љи нов на црт учвр шће ња и 
од бра не ле њи ни зма за вр шен је 
ње го вом об ред ном ли кви да ци
јом ко ју је оба вио Хру шчов.

Да би до про до узро ка аго ни
је срп ске по ли ти ке и дру штве не 
ми сли да нас, Бр дар ус по ста вља 
коп чу из ме ђу со вјет ске ре во лу
ци је и ње не ма лиг не ал те ра ци
је, ју го сло вен ске ко му ни стич ке 
ре во лу ци је, на ко ју се по том 
на сла ња ју срп ске по ли тич ке 
струк ту ре ак ту ал не по сле 2000. 
го ди не. Не ви дљи ве ни ти по ве
зу ју ле ву опо зи ци ју у со вјет
ској др жа ви, ле ву опо зи ци ју 
у СФРЈ и де мо крат ску опо зи
ци ју у Ср би ји с кра ја 20 ве ка. 
У по чет ку об ло же на ме ка ним 
марк си змом, по зна та као pra
xis ори јен та ци ја, ју го сло вен ска 
ле ва опо зи ци ја по на вља нео
др жи ву по зи ци ју со вјет ске ле
ве опо зи ци је из пр вих го ди на 
бољ ше вич ке ре во лу ци је. Ле ви 
опо зи ци о на ри, чел ни ци ху
ма ни стич ког марк си зма дру ге 
по ло ви не ше зде се тих го ди на, 
ди за ли су иде о ло шку па ни ку 
због `рестаурације гра ђан ског 
дру штва ко је надире` и за по ма
га ли пред ужа сом `успона сред
ње класе` ко ја ће `униш тити 
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ре во лу ци ју и социјализам` ако 
се не што не пре ду зме (стр. 52). 
Бр дар на по ми ње да ни ко од ју
го сло вен ских марк си ста ни је 
био на стра ни по ли тич ког плу
ра ли зма (стр. 54). 

ПО ХВА ЛА 
НАЦИОНАЛИ ЗМУ

Дис курс не тр пе љи во сти пре
ма на ци о на ли зму, а све у име 
`толеранције`, Бр да ра на во ди 
да оспо ри по зи ве про тив на
ци о на ли зма и по твр ди ње гов 
зна чај. Ши ре ње ове мо дер не 
`толеранције` има два ко ра ка: 
пр ви је про из вод ња пред ме та а 
дру ги је ње го ва кри ти ка у фор
ми за пре па шће но сти над от кри
ве ном чи ње ни цом све та (стр. 
161). На рав но, сам фе но мен на
ци о на ли зма пред мет је ого ва ра
ња при ме ном ове шта лих ме ста 
а не тре зве не ана ли зе. Са вре ме
на кри ти ка на ци о на ли зма те ме
љи се на де ма го ги ји а у Ср би ји 
се огле да у ола ком про на ла же
њу `говора мржње` јер се же ли 
ис про во ци ра ти от пор и пре зир 
пре ма на ци о на ли зму (на ци о
на ли сти ма) те њи хо во раз о ру
жа ва ње (стр. 163). На пу шта ње 
на ци о на ли зма по ста је вред ност 
по се би а ње но ис ти ца ње ула
зни ца у де мо крат ски круг (стр. 
164).

Се ку ла ри за ци ја све та и 
`смрт бога` а по том и по ја ва ве
ли ких иде о ло ги ја до во ди до су
ко ба њи хо вих та бо ра. Уза јам но 
ува жа ва ње дру гих и чи ње ни ца 

све та би ти ше у окви ру јед не 
иде о ло ги је док су оста ли пред
мет осу де и ома ло ва жа ва ња. 
Све ве ли ке иде о ло ги је на сто је 
да обез бе де уни вер зал но ва же
ње. При влач не су јер до но се ко
нач не су до ве и сва ка да је сво ју 
со ци јал ну син те зу – марк си зам 
пу тем со ци јал не прав де, ли бе
ра ли зам пу тем ин ди ви ду ал не 
сло бо де и прав де а кон зер ва ти
ви зам пу тем за јед нич ке при ро
де (стр. 167). Но, ни јед на ни је 
ка дра да са ма до кра ја раз ре ши 
про блем кон сти ту ци је за јед ни
це (стр. 168), јер док три јум фу је 
об на вља пре о ста ле две иде о ло
ги је (стр. 169).

Бр дар сма тра да ра ци о нал на 
и од го вор на др жав на по ли ти ка 
не мо же би ти ли ше на на ци о на
ли зма те да про стор ко ји не об
у хва та ју со ци ја ли зам и ли бе ра
ли зам ис пу ња ва на ци о на ли зам, 
тј. љу ди та квог опре де ље ња 
(стр. 171). Ов де је реч о ин стру
мен тал ној ди мен зи ји на ци о на
ли зма.

На ци о на ли зам се мо же од ре
ди ти ре ла ци о но и то пре ма све
ту, пре ма се би и пре ма Дру гом. 
Ово су да кле, од но си по што
ва ња (стр. 172). Од но си пре ма 
се би и Дру гом од ре ђе ни су као 
од но си са мо по што ва ња и по
што ва ња јер ко не по шту је се бе 
не по шту је ни дру ге (стр. 172). 
По што ва ње и са мо по што ва ње 
ис кљу чу је став ни по до шта ва ња 
чи ње ни ца све та, тј. на ци о на ли
зма као уко ре ње ног фе но ме на. 
У ова три од но са не ма љу ба ви 
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и мр жње (око сни ца ого ва рач ког 
дис кур са про тив ни ка на ци о на
ли зма) по што је ме сто љу ба ви 
у при ват ној сфе ри а по што ва ња 
у јав ној сфе ри ка же Бр дар (стр. 
172). 

Бу ду ћи да је на ци о на ли зам 
ста ра по ја ва у Евро пи ње го во 
ома ло ва жа ва ње као при вре ме
не па то ло шке по ја ве от кри ва 
над ме ност мо де р ног ума оспо
ље ног као ни по до шта ва ње чи
ње ни ца све та и пре зи ра пре ма 
Дру гом. Упра во од нос пре ма 
Дру гом по ка зу је да на ци о нал но 
од ре ђе ње ни је сен ти мент не го 
чи ње ни ца. На и ме, чак иако не ко 
об ја ви да не ма на ци ју јер је гра
ђа нин све та то не ће спре чи ти 
Дру гог да тог гра ђа ни на све та 
на ци о нал но од ре ди. Онај ко ји 
од би је да се на ци о нал но од ре ди 
пре ма Дру гом или од би је од ре
ђе ње ко је му Дру ги при пи су је 
на ру ша ва прин цип уза јам но сти 
са др жан у од но су по што ва ња 
(стр. 173). Од нос по што ва ња 
на ла же нам да се на ци о нал но 
од ре ди мо због Дру гог и дру гих 
око нас, а не је ди но због се бе. 
Јер уко ли ко са мо ин си сти ра мо 
на по је ди нач ном (Ја сам Јо ван 
Јо ва но вић) или уни вер зал ном 
(Ја сам са мо чо век) по ка зу је мо 
охо лост пре ма Дру гом и дру гим 
око се бе ко ји то до жи вља ва као 
наш пре зир и ми ми кри ју (стр. 
174/5). 

На ци о на ли зам ни је те шко 
бра ни ти као фе но мен бу ду ћи 
да је исто риј ска чи ње ни ца. Али 
ва ља га бра ни ти и као став и то 

за то што без на ци о на ли зма не
ма до вр ше ња иден ти те та без 
не у ро тич них тра у ма, и због то
га што на род ко ји не по се ду је 
на ци о на ли зам оста је без са мо
по што ва ња и од но са са Дру гим 
због че га је осу ђен на про паст 
(стр. 175).

Ана ци о нал на еду ка ци ја гра
ђан ства у Ср би ји во ди уки да њу 
са мо по што ва ња и еле мен тар не 
бри ге за се бе што Ср бе до во ди 
у аси ме три чан по ло жај у од но
су на дру ге бал кан ске на ро де. 
Јер `просветљени` Ср би, гра
ђа ни све та, лак су плен вуч јих 
апе ти та су сед них на ци о на ли
за ма, што из ла зи из по ли тич ке 
прак се по след њих два де се так 
го ди на. На кра ју дра ме ого ље но 
ће се по ка за ти да бор ба про тив 
срп ског на ци о на ли зма у Ср би ји 
ни је ни шта до ло ги сти ка окол
них на ци о на ли за ма (стр. 177). 
Та ко би ваљ да ого ва ра чи `небе
ске Србије` до шли до срп ских 
те ри то ри ја а Ср би ма би оста
ви ли на упра вља ње са мо Не бо. 
Сто га нас Бр дар опо ми ње да 
је на ци о на ли зам „иде о ло ги ја 
ста ра ња о се би, на исти на чин 
као што чо век бри не о свом оп
стан ку, а не оп стан ку ком ши ја, 
с ко ји ма је, ина че, у до брим од
но си ма“ (стр. 180). Ми и Они 
јед на ко је ле ги тим но као Ја и 
Ти (стр. 180). 

Ср би, као и оста ли на ро ди, 
има ју пра во да се др же свог на
ци о нал ног иден ти те та, има ју 
ду жност да то чи не због око
ли не ко ја чи ни исто, јер ко не 
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по шту је се бе не мо же оче ки ва
ти ни шта до за слу же ни пре зир 
(стр. 182). Сто га аутор ис ти че 
да „сва ко од нас на свет ској пи
ја ци има шан се је ди но ако се 
као по је ди нац осло ни на свој 
ко лек тив ни иден ти тет на два 
ни воа: дру штве ни и на ци о нал
нокул тур ни. Пи сац, на уч ник, 
фи ло соф или умет ник, има 
шан су у све ту је ди но ако до не
се не што на осно ву тра ди ци је 
ко јој при па да и ис ку ства ко је 
де ли с бли жњи ма.“ (стр. 184).

На су прот на ци о нал ном ето
су, САД упо тре бом ху ма ни тар
них ин тер вен ци ја (пр ва у Евро
пи би ла је про тив Ср ба) сва кој 
европ ској на ци ји  ја сно по ру чу
је: не ма те пра во да во ди те рат 
чак и ако сте на пад ну ти, не ма те 
пра во на иден ти тет чак иако сте 
ста ри европ ски на род, не ма те 
пра во на ауто но ми ју у по гле ду 
про ми шља ња соп стве не бу дућ
но сти (стр. 89). Из јед на ча ва ње 
Ср ба и На ци ста ута ба на је ста за 
за пад не про па ган де при ме ње
на на ов да шњим про сто ри ма. 
Оту да не чу ди што оми ље ни не
мач ки про фе сор Ха бер мас твр
ди да је ин тер вен ци ја НА ТОа 
мо рал но оправ да на, а још ма ње 
што то чи не и ми сли о ци Ан дре 
Глик сман и Су зан Зон таг (стр. 
60). За то је сми шље на са га о 
на ци фи ка ци ји и де на ци фи ка ци
ји Ср ба чи ме је ве ли ки зло чин 
ја сно при ве зан за на пад ну тог. 
На ци фи ка ци ја је нај у спе шни
ји на чин ин тер на ци о на ли за
ци је уну тра шњих су ко ба. „Хи

тлер је ме ђу на ма! Ка ко мо же те 
да бу де те мир ни, и мо рал ни, у 
соп стве ним очи ма!?“ мар ки ра 
за ди ха но за по ма га ње про па
ган ди ста Бр дар (стр. 82). Ако је 
Хи тлер по но во ме ђу на ма он
да по бу на Ар ба на са у СРЈ ни
је те ро ри стич ка ак тив ност ко ја 
се ре ша ва уоби ча је ним ме ра ма 
др жа ве не го је „на ша ствар“.  
На ци фи ка ци јом се нај е фи ка
сни је оправ да ва ју зло чи ни над 
Ср би ма (оси ро ма ше ни ура ни
јум, бом бар до ва ње ци ви ла) и 
обез бе ђу је ши ри на ма не вра – 
до зво ље на су сва сред ства. На
ци фи ка ци ја Ср ба мо рал но је 
оправ да ње и са вр ше ни из го вор 
да се пре ду зме рад ња про тив 
на ци стич ког мон стру ма ко ји не 
пре за да се су прот ста ви са мо
за љу бље ним и са мо са вр ше ним 
во ђа ма Им пе ри је. 

Да би ство ре ни си му ла крум 
по сти гао циљ ва ља ло је да ис
пу ни све функ ци је тер ми на 
`Срби`. Бр дар уоча ва да тер мин 
`Срби` као знак у за пад ним гла
си ли ма де лу је с пет раз ли чи
тих функ ци ја: 1. као сим бол и 
не га тив ни то тем ски опе ра тор 
у сми слу сим бо лич ког је згра 
пле мен ске ин те гра ци је; 2. као 
тран сфер сим бо ла зла (про
тив те жа иде а лу до бра); 3. као 
`празно место` за пост мо дер ни
стич ко пи са ње `по себи`; 4. као 
ин тен зи ја, од ре ђе но зна че ње о 
објек ту пред ста ве и 5) као из раз 
или ауто пор трет дис кур зив ног 
су бјек та (стр. 6768). Ипак и по
сле на ци фи ка ци је Ср ба те шко 
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је ре ћи да ли је Бал кан евро пе
и зо ван или је пак Евро па бал
ка ни зо ва на, тј. да ли је Бал кан 
де мо кра ти зо ван или је Евро па 
из но ва вар ва ри зо ва на?

ДР жА ВА, 
ДЕСУВЕРЕНИЗА ЦИ ЈА  
И РЕ ГИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Ви ше ве ков на бор ба за за
шти ту сло бо де од ти ра ни је да ла 
је ве ли ко до стиг ну ће – сло бо ду 
по је дин ца, али је до ве ла и до 
ства ра ње про фе си је кри ти ча ра 
др жа ве чи ји је дис курс ти ран
ски (стр. 245). Мо дер ни кри
ти ча ри др жа ве по зна ти су по 
сво јој дво лич но сти: док су не у
ти цај ни чла но ви дру штва др жа
ву огла ша ва ју за нај ве ће зло али 
чим се до гра бе вла сти вред ну ју 
је као плен и сред ство са мо о др
жа ња. Кри тич ки ин те лек ту ал ни 
етос на шао се у по себ ном (по
вла шће ном) по ло жа ју у тран
зи ци о ним дру штви ма ко је обе
ле жа ва ју не по врат ни про це си: 
пре лаз од др жа ве ноћ ног ислед
ни ка у др жа ву ноћ ног чу ва ра, 
пре лаз од ка пи та ла као зла ка 
ка пи та лу као ци ви ли за циј ској 
те ко ви ни, пре лаз од ега ли тар
ног ху ма ни зма ка по сед нич ком 
ин ди ви ду а ли зму (стр. 274).

Не ма сум ње да да на шњи 
про блем ра за ра ња др жа ве и 
дру штва ни је до шао као гром 
из ве дра не ба. Про це си ре ги о
на ли за ци је, де цен тра ли за ци је, 
де е та ти за ци је, де су ве ре ни за
ци је и њи ма слич ни ста ри ји су 

не го са вре ме не те о ри је о др жа
ви у ери гло ба ли за ци је. При по
вест про тив др жа ве те ме љи се 
на тврд њи да се функ ци је др
жа ве пре но се на над на ци о нал
не ор га ни за ци је и на ло кал не 
за јед ни це. Пр во је по ве за но са 
ми том о од у ми ра њу др жав но
сти у оп штем трен ду ин те гра
ци је а дру ги мит го во ри о де е
та ти за ци ји по ли тич ког си сте ма 
(стр. 244). Не та ко дав но, у вре
ме со ци ја ли зма, марк си сти су 
ис пре да ли при чу о од у ми ра њу 
др жа ве и дру штву без др жа ве. 
Слич но њи ма, гло ба ли за то ри 
твр де да се од у ми ра ње де ша ва 
да нас (стр. 97).  Кан да ће ло
кал на власт и свет ска власт, под 
бар ја ком нео ли бе ра ли зма, као 
во де нич ни ка ме но ви пре тво ри
ти на ци о нал не др жа ве у бра
шно. 

Дво смер ни про цес, дро бље
ње на ци о нал ног и ја ча ње над
на ци о нал ног су ве ре ни те та, зби
ва се у вре ме ну ко је нео до љи во 
под се ћа на епо ху европ ског ап
со лу ти зма! Ап со лу ти зам САД 
у ду ху су ве ре но сти ап со лу ти
стич ке др жа ве ви ди се из по на
ша ња пре ма ис точ но е вроп ским 
зе мља ма ко је свим си ла ма хо
ће у „ме ђу на род ну за јед ни цу“ 
(стр. 114). Ка да аме рич ки пред
сед ник обе ле жа ва на ци о нал ни 
пра зник, сви из Евро пе од ла зе 
му у по хо де, као што су фе у
дал ци од ла зи ли на по кло ње ње 
кра љу, а он их да ру је – оста
вља их на вла сти (тј. по кла ња 
им област, зе мље), одо бра ва 
ста тус нај по вла ште ни је на ци је 
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(осло ба ђа ње фе у дал ца на ме та и 
по ре за), отва ра им све тлу пер
спек ти ву кре ди та (ко руп ци ја на 
нај ви шем ни воу). Чла ни ца НА
ТО пак та пре ма Аме ри ци има 
исти од нос као вла сте лин пре
ма кра љу: ка да га овај по зо ве 
ша ље вој ни ке у рат. А рат во ди 
за кра ља, тј. за САД и њи хо во 
го спод ство у све ту (стр. 114). 
Не ма сум ње Им пе ри ја има ме
ха ни зме др жа ве утка не у ње но 
би ће док кон ку рен ти, ли ше ни 
ста бил не др жа ве, гу бе пред ност 
ко ју ова пру жа ор га ни зо ва ним 
за јед ни ца ма. Нај бо ље и нај дра
го це ни је Им пе ри ја за др жа ва 
за се бе и за то по да ни ке ли ша
ва др жав но сти и на ци о нал них 
осе ћа ја не би ли их лак ше осло
бо ди ла жуд ње за сло бо дом. 

Док је ре фе у да ли за ци ја гло
бал не свет ске си ле по сле ди
ца не стан ка СССРа, до тле је 
ре фе у да ли за ци ја на ло кал ном 
ни воу (до бар при мер је срп ски 
про стор) услед ре ги о на ли за ци
је ана хро на, а та је ка ри ка ту ра 
мо гу ћа за хва љу ју ћи тра ди ци ји 
со ци ја ли зма. Ов де, ка же Бр дар, 
по сто ји тра ди ци ја ауто но ми је 
ло кал них са тра па ко ји су би ли 
ко пи ја са ве зне са тра пи је у вре
ме из град ње ко му ни зма а да нас 
су пред став ни ци мул ти кул тур
ног дру штва (стр. 117). Уз то, 
др жа ва је схва та на као ору ђе 
кла сног тла че ња пре уво ђе ња 
ко му ни зма ко ји ју је ко ри стио 
за об ра чун са вла да ју ћом бур
жо а ском кла сом у име про ле
те ра. Не стан ком ко му ни зма и 

вла да ју ће про ле тер ске кла се 
по но во је по ста ла зла др жа ва 
тла чи те љи ца не спо ји ва са де
мо кра ти јом (стр. 117). На по кон, 
Ко мин тер на је пре ко вла да ју ће 
пар ти је уигра ва ла бор бу про тив  
`великосрпског хегемонизма`  
и `српског национализма` и то 
пу тем про из вод ње но вих на ци
ја и про ши ре њем ауто но ми ја 
што је не по сред но под ри ва ло 
др жа ву (стр. 118). Ода тле Бр дар 
за кљу чу је да про блем Ср би је 
ни је де мо кра ти ја већ др жа ва, а 
ре ги о на ли за ци ја ни је у ве зи са 
де мо кра ти јом већ с ра ци о на ли
за ци јом (стр. 118) 

Ан ти др жав на кам па ња ма
ни ја ка ин те гра ци је има сво је 
те о риј ско уте ме ље ње у ви ше
ве ков ној прак си европ ске по ли
ти ке. Мо дер на те о ри ја др жа ве 
спу та на је две ма тра ди ци ја ма: 
ра но хри шћан ским уче њем о 
др жа ви ко ја по ти че од све тог 
Ав гу сти на по што је др жа ва 
уста но ва гре ха (стр. 250). Дру
гу тра ди ци ју но си при род но
прав на ми сао. При род но прав ни 
дис курс 18. ве ка се у 19. ве ку 
раз гра нао на дис кур се ве ли ких 
иде о ло ги ја: ли бе ра ли зма, кон
зер ва ти ви зма и марк си зма са 
не га тив ним ста вом пре ма ин
сти ту ци ји др жа ве (стр. 2545). 
Па ра диг ма ор га ни зма за ме ње на 
је па ра диг мом ме ха ни зма (стр. 
253), др жа ва по ста је са мо ма
ши на за вла да ње над љу ди ма а 
је дин ка по ста је шраф у ма ши
ни (стр. 254). Ома ло ва жа ва ње 
др жа ве по себ но је спро ве де но 
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у при род ноправ ним уче њи ма 
Хоб са и Ру соа по што је при
род ном ста њу без по ли тич ког 
по рет ка су прот ста вље но ве
штач ко ста ње по рет ка, ми ра, 
ре да те је др жа ва не при род на 
по ја ва (стр. 251). Та ко др жа ва 
у мо дер ној ми сли ни је мо гла да 
из бо ри ста тус `општ ег добра` 
ко ји има код Ари сто те ла. Бр дар 
при хва та став да хри шћан ска 
ми са о на тра ди ци ја не оспо со
бља ва за по ли ти ку, на шта је 
ука зао још Ма ки ја ве ли, док мо
дер на при род ноправ на ми сао 
оспо со бља ва за по бу ну и ру
ше ње др жа ве али не не гу је др
жа во твор но и по ли тич ко чу ло 
(стр. 252). Са ња ре ње о бу дућ
но сти без др жа ве, са ми тим и 
на си ља, не прав де и без ду шно
сти, по себ но под сти чу ви зи је 
о исто риј ском про гре су и иде ја 
о `моралном усавршавању` чо
ве ка, веч но мла да и по пу лар на 
ме ђу те о ре ти ча ри ма по ли ти ке 
(стр. 256). По ред то га др жа ва 
(no mos) раз два ја се од дру штва 
(physis) али та ко да се у дру
штву са чу ва ме сто до бра ка ко 
би би ло оси гу ра но нор ма тив но 
по ла зи ште за ре кон струк ци ју 
за јед ни це. Ана те ма др жа ве и 
по ли ти ке, обра зо ва ње ли ша ва 
по ли тич ке ди мен зи је али ис ти
че мо рал ну и есте тич ку (стр. 
257). Ти ме се сро за ва углед по
ли тич ког по зи ва и под ри ва свр
сис ход ност по ли тич ког обра зо
ва ња те до би ја ју де ге не ри са не 
ели те не спо соб не да вла да ју со
бом и ма са ма. 

БУ ДУЋ НОСТ 
ИНСТИТУЦИ О НАЛ НИХ 

РЕ ФОР МИ У СР БИ ЈИ

Бр дар ја сно раз гра ни ча ва ин
сти ту ци о нал не од еко ном ских 
ре фор ми ко је су пр вен стве но 
из ну ди ли ММФ, СБ, Стејт ди
парт мент (стр. 137). Уоча ва да 
ино стра ни при ти сак у еко но ми
ји и при вид на не за ин те ре со ва
ност у ин сти ту ци о нал ној сфе ри 
иду на ру ку уну тра шњим и спо
ља шњим чи ни о ци ма по што је у 
усло ви ма не ре да лак ше спро ве
сти пре по ру че не ме ре (стр. 138). 
Аутор сма тра да је власт ДОСа 
не спо соб на за ин сти ту ци о нал
не ре фор ме, а је дан од раз ло га 
је ва нин сти ту ци о нал ни по ло жај 
тзв. пред сед ни штва ДОСа на
чи ње ног као не ка да шњи ко му
ни стич ки По лит би ро (стр. 138). 
Бр дар ука зу је да је срп ска тран
зи ци о на власт за ме ни ла ци ље ве 
и сред ства (власт ра ди де мо кра
ти је, де мо кра ти ја ра ди вла сти) 
и мар ки ра чи ње ни цу да је ве
ћи на чла но ва до сов ске вр ху шке 
ко му ни стич ке про ви ни јен ци је 
(стр. 139). Пру зи ма њем вла сти 
ДОС је, као не ка да ко му ни сти, 
не при мет но пре о бра зио власт 
у свр ху свог по ли тич ког де ла
ња. Да кле, 5.10.2000. на ме сто 
Ми ло ше ви ћа до шло је пред
сед ни штво ДОСа, што је би
ла прак са мно гих ко му ни стич
ких ре жи ма (Ле њи на за ме њу је 
По лит би ро, Бро за ко лек тив но 
пред сед ни штво). Оту да, Бр дар 
сма тра да је пре врат из ве ден 
5.10.2000. кон ти ну и тет кроз 
дис кон ти ну и тет (стр. 152). Кон
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ти ну и тет бе за ко ња и са мо во ље 
у име ви ших ци ље ва об но вљен 
је ак том ре во лу ци је од ок то бра 
2000. (стр. 153). По ми шље њу 
Бр да ра ДОСу као ле ги тим ном 
но си о цу вла сти у ин те ре су је 
одр жа ње ста ња пер ма нент не 
ре во лу ци је јер та ко оправ да
ва сво ју не ле гал ну власт, ши ри 
про стор за сум њи ве по те зе и 
екс по ло а ти ше `бедне прилике` 
за кла ња ју ћи свој ре форм ски 
па ра зи ти зам (стр. 153). По што 
се у ме ђу вре ме ну рас пао ДОС 
и це ла та струк ту ра, да нас се 
чи ни да је ти ме про блем ре шен. 
А ни је за то што је пред сед ни
штво  ДОСа пре шло у иле га лу 
и де лу је из ду бо ке по за ди не. Ре
зул тат овог де ло ва ња је и стра
нач ко пре гру пи са ва ње 2007/8. 
го ди не, са ци љем да  се при кри
је не де ло твор ност срп ске вла
сти и та ко не у тра ли ше зна ча јан 
део не за до вољ ног би рач ког те
ла.

Про ме не у Ср би ји на кон 
2000. до ве ле су до сле де ћег па
ра док са (стр. 155): ва нин сти
ту ци о нал на моћ ко ја по ти че од 
ДОСа и ње го вих сук це со ра не
сме та но де лу је и зе мљу др жи у 
ван ред ном ста њу. Да кле, власт 
је из ван ин сти ту ци ја, не же ли 
да се ули је у др жа ву не би ли 
оста ла не ви дљи ва и ти ме те шко 
сме њи ва. А је ди но др жа ва има 
моћ да де мо кра ти зу је дру штво 
а не, ка ко се обич но ми сли, ша
ка ју ри шни ка, зва ли се они де
мо кра ти или бољ ше ви ци. Бр дар 
још 2002. ка же да је Ср би ја по
ста ла зе мља без ал тер на ти ве те 
да не ма по ли тич ке сна ге ко је 

би јој отво ри ле пер спек ти ву и 
шест го ди на ра ни је пред ви ђа да 
„ће се на власт, као и у дру гим 
зе мља ма пост со ци ја ли зма, ве
ро ват но вра ти ти „ста ре сна ге“ 
(со ци ја ли сти) у слу ча ју да се 
ова ко на ста ви“ (стр. 156). На
ста ви ло се и Ср би ја је због из
бе га ва ња ре фор ме ин сти ту ци ја 
оста ла зе мља у `полудивљем` 
ста њу, а са дру ге стра не власт 
ко ју је оли ча вао ДОС из ме ште
на је из ван ин сти ту ци ја те сви 
до са да шњи из бо ри ни су је ни 
до та кли.

Бр дар пра во вре ме но на
слу ћу је по те зе `демократс ке 
власти` и то при ме ном не ко ли
ко так ти ка (стр. 157158). Пр ва 
је од ла га ње из бо ра док год је 
мо гу ће уз за стра ши ва ње и прет
ње гра ђа ни ма да ако они из гу бе 
власт до ла зе `старе снаге`. Дру
га так ти ка је за во ђе ње дик та ту
ре, у слу ча ју по гор ша ња со ци
јал не и по ли тич ке си ту а ци је а 
да о то ме не бу де ре чи. Тре ћа 
так ти ка је из бор на кра ђа (ре жи
ја из бо ра) у слу ча ју да упад ну у 
шкри пац, већ оси гу ра ни ло јал
ним гла си ли ма и ин те ли ген ци
јом.

ТЕХ НИ КА  
ОСВА ЈА ЊА ВЛАСТИ  

И ОП СЕНАРСКА  
ДЕМО КРА ТИ ЈА

Бр дар ДОС ви ди као из вор 
ха о са ко ји је оства рио ци ље ве 
као што су: успе шно уни ште
ње еко но ми је, по љо при вре де, 
вој ске, по ли ци је, си сте ма обра
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зо ва ња, на ци о нал ног до сто јан
ства и иден ти те та, ин сти ту ци ја, 
пар ла мен та, пред сед ни ка, суд
ства (стр. 204208). Раз ма тра
ју ћи учин ке и раз ло ге про ме
на по сле 2000. аутор чи та о це 
под се ћа на ме сто и уло гу ху
ма ни стич кокри тич ке ин те ли
ген ци ји praxis шко ле ко ја ни је 
ука за ла на пу те ве из ба вље ња 
дру штва. Она то ни је мо гла јер 
се по де ли ла: део је ушао у по
ли ти ку 1989. а на сце ни се по
ја вио као ДОС док је дру ги део 
оти шао у по за ди ну да да је по
др шку пре ко не вла ди них ор
га ни за ци ја (стр. 211). Ово је, 
при ме ћу је Бр дар, би ло мо гу ће 
јер је ин те ли ген ци ја увек би ла 
ла ко ум на, про вин ци јал на, по
зер ска, увек у рас ко ра ку са сво
јом зе мљом због ту ђих иде а ла и 
ин те ре са (стр. 211). Упра во она 
је по слу жи ла као век тор по ли
тич ке тех но ло ги је ко му ни зма 
угра ђе не у де мо крат ску прак су. 
Ње не нај ва жни је те ко ви не (стр. 
195/6) су:

Др жа ва ни је оп ште до бро 
не го ну жно зло и рат ни плен.

Пој мов но ис кљу чи ва ње др
жа ве и де мо кра ти је, где је др жа
ва у од у ми ра њу (гло ба ли за ци ја 
да нас, ко му ни зам ју че) а де мо
кра ти ја на пу ту све тле бу дућ но
сти.

Ома ло ва жа ва ње ин сти ту
ци ја ко је су ма ње ва жне од ви
со ко мо рал них љу ди (углед ни 
ре во лу ци о на ри он да, бор ци за 
де мо кра ти ју да нас).

Нор ма тив но је дин ство по
ли ти ке и мо ра ла (по ли ти ка се 

мо ра ли зу је а мо рал по ли ти зу је) 
што отва ра пут ти ра ни ји и то та
ли та ри зму.

Оки ћен пре ми са ма марк си
стич ке ин те ли ген ци је, ДОС се 
вла сти до че пао так ти ком тро
јан ског ко ња. Спо ља су би ла 
обе ћа ња, ко ја је сва ко хтео, а 
из ну тра су би ли ци ље ви ко је 
ни ко ни је хтео. Лу кав ство је у 
то ме што гра ђан ство, ко је ко ња 
увла чи у град сво јим су че шћем 
ре а ли зу је дру го, све ми сле ћи да 
оства ру је пр во (стр. 213). За
хва љу ју ћи так ти ци тро јан ског 
ко ња ДОС је, ве ли Бр дар, пре ко 
ули це до шао на власт, уз ус пут
но спа љи ва ње пар ла мен та, што 
ни ком не ће до не ти до бро, a овај 
ко му ни стич ки хи брид, про ри
че, за вр ши ће на ули ци (стр. 
214). Али ни је про блем шта ће 
би ти са до сов ци ма, упо зо ра ва 
аутор, већ шта ће би ти са Ср би
јом, ко јој су они по је ли ал тер
на ти ву (стр. 214).

Бр дар од го ва ра и на пи
та ње ка ко се одр жа вао де мо
крат ски оре ол но ве вла сти? 
Пре све га при ма том је зи ка над 
ствар но шћу јер је јед ном ус по
ста вље на по де ла по ли тич ких 
ак те ра на де мо кра те и не де мо
кра те а ин стан ца без при зи ва је 
`међународна заједница`. Дру
ги ме ха ни зам, по себ но из ра
жен по сле свр га ва ња Ми ло ше
ви ћа, је сте ис ти ца ње по др шке 
`међународне заједнице` да се 
при кри ју по ри ви ове не се бич
не по др шке. Тре ћи на чин одр
жа ва ња ан ђе о ског оре о ла је сте 
упор но ис ти ца ње су прот но сти 
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пре ма Ми ло ше ви ће вом ре жи му 
(стр. 190).

ПУТ ИЗ БА ВљЕЊА 
ДРУШТВА – 

ТРАНЗИЦИОНА  
ПљАЧ КА

Три ве ли ке иде о ло ги је  ли
бе ра ли зам, марк си зам и кон
зер ва ти ви зам, усред сре ђе не су 
на три прин ци па: сло бо да, јед
на кост и за јед ни ца. Но сва ка од 
иде о ло ги ја хи по ста зи ра је дан 
од њих ко ме под ре ђу је пре о
ста ла два (стр. 2234). Оту да је 
пи та ње ра ци о нал не по ли ти ке у 
ис точ ној Евро пи ак ту ал ни је не
го на За па ду по што се мо ра ју 
ускла ди ти сва три прин ци па да 
би се осу је ти ла ци клич на сме
на ме га и де о ло шких про гра ма 
(стр. 225). Ка ко све три иде о
ло ги је на јед ном од прин ци па 
гра де це ли ну, Бр дар за го ва ра 
иде о ло шки еклек ти ци зам ра ди 
лак шег пре о вла да ва ња њи хо
вих јед но стра но сти и дру штве
не ин те гра ци је (стр. 271). Но, 
ис по ли ти зо ва на ху ма ни стич ка 
ин те ли ген ци ја ни је спо соб на 
да ово оства ри по што при хва
та јед ну а ис кљу чу је оста ле две 
ме га и до ло ги је. Ху ма ни стич ка 
ин те ли ген ци ја оста ла је на мар
ги ни и у вре ме со ци ја ли стич ке 
ре во лу ци је и у вре ме нео ли бе
рал не ре во лу ци је и по ка за ла је 
да је спо соб на да ру ши али не 
и да гра ди (стр. 241). По што 
је два пу та раз о ча ра на она и 
не тре ба да се ба ви по ли ти ком 
(стр. 241). За то аутор у по ли

тич ким прак ти ча ри ма ко ји ни
су по ли тич ки за стра ни ли под 
деј ством књи шких зна ња ви ди 
пре га о це спо соб не да ре ша ва ју 
кон крет не про бле ме тран зи ци о
них зе ма ља (стр. 226). 

Бр дар за па жа да др жа ва ни
је плен са мо но мен кла ту ре и 
но вих бо га та ша већ и вр ле ин
те ли ген ци је кад год се до гра би 
вла сти, али и са мих гра ђа на, 
чим се на ђу у при ли ци, те из
ла зи да др жа ва ни је но си лац 
оп штег до бра ни за ко га (стр. 
2323). Раз град ња со ци ја ли
стич ке еко но ми је из во ди се 
истим пу тем ко јим је она ус по
ста вље на – пљач ком (стр. 233). 
Ко ли ко год би ло су ро во по сто
је ће ста ње ми пла ћа мо це ну ра
ни јег, со ци ја ли стич ког, из бо ра. 
Бр дар се пи та ни је ли пљач ком 
опљач ка ног ма кар ма ло за до во
ље на прав да? (стр. 234). Глав
ни ак тер до вр ше ња тран зи ци је 
до из ба вље ња дру штва упра во 
је `пљачкаш ка` кла са. Она је, 
на дуг рок, нај про гре сив ни ји 
део дру штва јер је оба ви ла мо
рал но `прљав` али еко ном ски 
и дру штве но це лис хо дан по сао 
аку му ла ци ја бо гат ства ко ји ни је 
би ло мо гу ће из ве сти дру га чи је 
до пљач ком (стр. 235). Да кле, 
бо га таш, омра жен у јав но сти, 
оба вља по сао сре ђи ва ња не ре
да ко ји је на пра ви ла увек уз ви
ше на ху ма ни стич ка ин те ли ген
ци ја и то у ин те ре су дру штва а 
не по је дин ца (стр. 235). Аутор 
пи та ка ко је мо гао да се оба ви 
посао`поштено ̀ а да се не оста
не на дру штве ној сво ји ни и ни
је ли пљач ка је ди ни пут но ве 



СПМброј1/2010,годинаXVII,свеска27. стр.341358.

356

аку му ла ци је ка пи та ла у прав цу 
про ме не ти па сво ји не. У од
бра ну `пљачке` ни чи је сво ји не 
аутор по те же и нај ја чи ар гу мент 
да је од са мог згр та ња бо гат
ства де ле ко ва жни ји на чин ње
го ве упо тре бе и за то ис ти че да 
је нај ва жни је да ка пи тал оста
не у зе мљи (стр. 235). Оту да 
је, сма тра, тран зи ци о на пљач
ка зло чин пре ма дру штву и др
жа ви тек ако се згр ну то бо гат
ство из не се из зе мље, као што 
су учи ни ли ру ски тај ку ни (стр. 
236). За то оспо ра ва по клич да 
би све тај ку не тре ба ло по хап си
ти у име прав де и мо ра ла јер на 
сце ни ви ше ни ко ни је `чистих 
руку` а том ак ци јом дру штво би 
по но во би ло оси ро ма ше но, по
што оти ма ње не ма ко да из ве де 
а да по ду хват не по ста не но ва 
пљач ка (стр. 321). Са ста но ви
шта це ли не ни је ва жно бо га ће
ње кон крет них по је ди на ца већ 
гу би так дра го це ног исто риј ског 
вре ме на (стр. 56). 

У ко нач ном рас пле ту ус по ста
ва но вих нео п ход них ин сти ту ци
ја и по рет ка по сле тран зи ци је 
не ће при па сти ин те ли ген ци ји 
већ на след ни ци ма `прљаве, ру
жне, пљачкаш ке` кла се (стр. 
236). Из ре до ва на след ни ка 
тај ку на, ка же Бр дар, из дво ји ће 
се пр ви озбиљ ни по ли ти ча ри 
(ко ји не ми сле са мо на се бе) и 
би зни сме ни ко ји зна ју да ра де 
свој по сао скло ни осни ва њу до
бро твор них дру шта ва. Пљач ка, 
ма да мо рал но не га тив на по ја
ва, на ду ги рок је еко ном ски и 
дру штве но нај ра ци о нал ни ја 
(стр. 236). Кон со ли да ци ја не до

вр ше них тран зи ци о них гру па 
при род но до во ди до њи хо вог 
пре о бра жа ја а по том и до по
сте пе ног ста па ња тај ку на, ин те
ли ген ци је и но мен кла ту ре (стр. 
307). Сва ка гру па не што до би ја 
и усту па. Ин те ли ген ци ја усту
па свој сим бо лич ки ка пи тал а 
до би ја дру штве ни и еко ном
ски. Тај ку ни те же да обез бе де 
сим бо лич ки ка пи тал (при зна
ње и углед) и да ле га ли за ци ју 
по сло ве док за уз врат усту па ју 
део еко ном ског ка пи та ла јер су 
окон ча ли пр во бит ну аку му ла
ци ју. Но мен кла ту ра пак мо ра 
да об но ви сим бо лич ки ка пи тал 
удру жи ва њем са ин те ли ген ци
јом. Фи на ле тран зи ци је би ће 
но ва ели та као ре зул тат мел
тинг по та при пад ни ка бив ше 
но мен кла ту ре, нај у спе шни јих 
при пад ни ка де мо крат ске ин
те ли ген ци је и нај ве шти јих тај
ку на (стр. 317). Што бу де ве ћа 
раз ме на ка пи та ла из ме ђу њих 
би ће сна жни ја уну тра шња ин
те гра ци ја но ве ели те (стр. 317). 
На кон обра зо ва ња но ве ели те 
све ње не гру пе има ће ин те рес 
да ус по ста ве сна жне ин сти ту
ци је, да по шту ју за ко не и из
вр шну власт те да ус по ста ве 
вред но сни си стем гра ђан ског 
дру штва, ин ди ви ди у а ли зма и 
ко о пе ра тив но сти (стр. 318). 

Бр да ро ва тврд ња да ће но ва 
кла са ко ја се ства ра би ти но си
лац раз во ја и но вог уте ме ље ња 
др жа ве пра ва је рет кост. Прак
тич но ни ко од ис так ну тих ин те
лек ту а ла ца ни је ова ко ди рект но 
и без ру ка ви ца јав но сти ка зао: 
сви ђа ло вам се или не маг на ти 
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чи не ко ри стан по сао и око сни
ца су дру штва ко је се ра ђа пред 
на шим очи ма. Овај став за сно
ван је на ис ку ству нај ра зви је ни
јих ка пи та ли стич ких еко но ми ја 
и не га тив ном исто риј ском ис
ку ству со ци ја ли зма у СССРу и 
СФРЈ. Аутор ис ти че да је те за 
о по зи тив ној уло зи тај ку на на
и шла на слаб при јем код при
пад ни ка дру штве них на у ка из 
три раз ло га. Пр во, као марк си
сти и ху ма ни сти мо ра ли сти не 
при хва та ју да не што мо рал но 
спор но мо же да има по зи ти ван 
учи нак на дру штве ном пла ну. 
Дру го, не же ле да из гле да ју као 
са ве зни ци тај ку на и ве ли ких 
ло по ва. Тре ће не мо гу да се по
ми ре са сво јом дру штве ном и 
по ли тич ком мар ги нал но шћу 
по што глав ну реч у тран зи ци
о ном дру штву не во де они као 
ве сни ци на у ке ко ја нај бо ље по
зна је дру штво већ `сумњиви 
типови` (стр. 327). 

*****

СрпскатранзиционаИлија
да за јед но са дво том ном Прак
сис Одисејом Ми ла на Бр да ра 
чи ни це ло вит по глед на бољ
ше вич ку ре во лу ци ју и да је на
тук ни це о по сле ди ца ма ко је је 
ова има ла на срп ски и ру ски 
на род. Српска транзициона
Илијада лек ци ја је срп ским ис
тра жи ва чи ма дру штва ко ји су 
стра ћи ли жи во те на од бра ну 
Бро зо вог спа хи лу ка и уса вр
ша ва ње ко му ни зма а по том и 
на нео ли бе рал ну кри ти ку епо хе 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Књи га 

ће би ти на за о би ла зан во дич за 
ис тра жи ва че овог пе ри о да ко ји 
ће тек ући у исто риј ске ар хи ве 
јер ће им да ти си гур ну стај ну 
тач ку по што по ни шта ва пред
ра су ду, уко ре ње ну ме ђу мно гим 
исто ри ча ри ма, да је фи ло со фи
ја бли зу исто риј ске стру ке шко
дљи ва. 

Упра во исто ри ју зе ма ља 
као што је Ср би ја, ко је осци лу
ју из ме ђу ствар но сти и ма ште, 
нај бо ље из ра жа ва ју умет ни ци. 
Да нас су Ембахаде Ми ло ша 
Цр њан ског, ма да фак то граф ски 
пре ва зи ђе не, бо ље све до чан
ство од мно гих де бе лих исто
риј ских књи га јер су оти сак на
у ма, за ми сли и за блу да јед ног 
по ко ле ња, ко је исто ри ча ри че
сто пре не бре га ва ју. Цр њан ски 
у Ембахадама пи ше о вре ме ну 
не сре ћа и стра хо та оста лом под 
ру ше ви на ма Бе о гра да ко је ће 
из гле да ти не схва тљи во и дав
но про шло, не ве ро ват но као 
што је ње го вом на ра шта ју би
ло вре ме Обре но ви ћа.3) За то су 
ре чи Цр њан ског да пи ше гор ко 
и без об зи ра, да би се са чу ва ла 
исти на, упо зо ре ње на ма ко ји га 
чи та мо да нас да нај го ри уче из 
исто ри ја пи са них у трен ду вре
ме на а раз бо ри ти ји из ду бљих 
спо зна ја про шлог. Про у ча ва ње 
оног што бе ја ше, на пар че, ми
мо це ли не, Ср бе је ба ци ло на 
стран пу ти цу са ко је се још увек 
ни су по вра ти ли. Да Ср би ма не 
би Ду чи ћа, Цр њан ског, Ме ше 
3) Црњански, М.: Ембахаде, Службени 

гласник, Београд, 2009, стр. 7.
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Се ли мо ви ћа, Иси до ре, Ву ка, 
Ан дри ћа они би под те ре том 
`извора`, че сто и фал си фи ко ва
них, по то ну ли у фак то граф ски 
мрак ко ји не ви ди др во од шу
ме. До вољ но је са мо по гле да ти 
по ле ми ке ко је се да нас во де о 
дав но за вр ше ном дру гом свет
ском ра ту (а и ра ни јим вре ме
ни ма) и осве до чи ти се у не моћ 
срп ске марк си стич ке исто ри
о гра фи је да раз лу чи оно што 
тре ба и мо же од оног што мо ра 
да бу де. Из мо рал ног по то ну ћа 
на ше дру штве не на у ке и нас са
мих је ди ни из лаз су пе сни штво 
и ум ко ји ве ру је у сло бо ду.

Ра зно вр сна про у ча ва ња бољ
ше вич ке ре во лу ци је нај бо љи су 
до каз да су де бе ли то мо ви књи
га и до ку ме на та, тек по ла зни 
ма те ри јал за оду хо вље ни ум 
опло ђен ин ту и ци јом. Уоста лом, 
зар по ја ве као што су Ле њин и 
Ста љин ни су пу ка ак ци ден ци
ја. Зар они и њи хо ва ђа вол ска 
ре во лу ци ја ни су слу чај ност 
спрам по ја ве је зи ка, ре ли ги је, 
умет но сти, др жа ве. Ова дво ји
ца ре во лу ци о нар них бли за на ца, 
на сто ја ли су да уки ну или ре во
лу ци о нар но из ме не не из бе жно
сти ство ре не сна гом ве ћом не го 
што је би ла бољ ше вич ка ре во
лу ци ја. Ка ко су ре во лу ци о нар но 
ра ди ли, на ма ги стра ли ак ци ден
ци је и мар ги ни све та, та ко их је 
пра ва исто ри ја и по ме ла. Исто 
ће учи ни ти и са ма лиг ном ју го
сло вен ском ре во лу ци о нар ном 
ал те ра ци јом, ак ци ден том ак ци
ден та, ко јој ни по моћ Им пе ри је 

не ће би ти до вољ на да по бе ди 
бу дућ ност. Српска транзицио
наИлијада да је те о риј ску под
ло гу за раз у ме ва ње по след њег 
чи на ју го сло вен ске ре во лу ци
о нар не дра ме. На кон оног што 
про жи вља ва мо да нас сле ди ту
ма че ње пи та ња отво ре них за 
вре ме дво дел ног гра ђан ског и 
бра то у би лач ког ра та во ђе ног 
19411945. и 19911995. го ди не. 
На кра ју пре о ста је об но ва др
жа ве и пу те ва дру штве не син
те зе. Кри ти ка на ше дру штве не 
прак се и те о ри је не спрем не да 
про ми сли узро ке и по сле ди це 
по губ ног два де се тог ве ка сма
њу је ри зик да ће ге не ра ци је 
ко је до ла зе по но ви ти не слав ну 
про шлост сво јих ла ко ми сле них 
и на ив них пре да ка.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме 
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште.  Наслов 
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском 
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом) 
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5 
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са 
размаком).      

После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 
10, док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба 
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи, 
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба 
написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор 
би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније 
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно 
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и 
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба 
превести на српски језик.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо. 

Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази 

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог 
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Refer-
ence – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин 
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром 
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и 
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);

– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под 
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања, 
број, година излажења и број страница (на пример: Миша 
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових 
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, 
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);

– када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив 
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради 
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година 
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и 
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придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, 
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, 
стр. 239);

– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене 
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример: 
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).  

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду, 
са следећим елементима: 

– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, 
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско 
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);

– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: 
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у 
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови 
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008);

– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача 
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, 
Милош,  ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);

– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% 
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на 
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .

– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да 
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се 
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање 
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, 
ф 2, р93/1894.

Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs 
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