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УВОДНИК

По што ва ни чи та о ци, пред ва ма је но ви број ча со пи са Срп ска 
по ли тич ка ми сао. Као и у прет ход ним из да њи ма, и у овом смо се 
по тру ди ли да из бо ром те ма, ауто ра као и за ни мљи вим пре во ди ма, 
при ка зи ма и огле ди ма по ну ди мо ту ма че ња ак ту ел них и ве о ма ва-
жних про бле ма из сфе ре по ли ти ке, по ли тич ке фи ло зо фи је и со ци-
о ло ги је. У том сми слу и у овом бро ју на шег ча со пи са за сту пље ни 
су тек сто ви ауто ра из на ве де них обла сти, ко ји сво јим при сту пом 
и на чи ном об ра де про бле ма до при но се са вре ме ном про ми шља њу 
кон тро верз них и ак ту ел них пи та ња на ше дру штве не ствар но сти, 
ме ђу на род не по ли ти ке, као и оних, по себ но ин те ре сант них пи та ња 
ко ја пред ста вља ју про из вод по ли тич ког тре нут ка у ко ме се на ла зи 
свет, па и на ша зе мља.

Раз ми шља ју ћи у прав цу оно га што је ак ту ел но али и оно га 
што је ре ле вант но, уред ни штво на шег ча со пи са опре де ли ло се да 
овај број отво ри те ма том По ли ти ка, др жа ва и дру штво. Ви ше је 
раз ло га за ода бир ове те ме. Нај пре, све до ци смо да су нај но ви ји до-
га ђа ји на ме ђу на род ном пла ну, на ро чи то свет ска фи нан сиј ска кри за 
и на чин на ко ји су др жа ве у све ту ре а го ва ле на њу, по но во ини ци ра-
ли про ми шља ње не ких кон тро верз них пи та ња дру штве не на у ке као 
и те мељ них ка те го ри ја по ли тич ке те о ри је, по пут – др жа ве, дру-
штва, по ли ти ке и по ли тич ког ан га жма на. Свет ска еко ном ска кри-
за је ис та кла у пр ви план пи та ње уло ге др жа ве у еко но ми ји, ње ног 
оби ма, струк ту ре и зна ча ја. Ди ле ма кеј нзи ја ни зам или спон та ни тр-
жи шни по ре дак по ста ла је „вру ћа те ма“ ак ту ел них ака дем ских рас-
пра ва ши ром све та, али и те ку ћих по ли ти ка. Та ко ђе, пи та ње узро ка 
кри зе – да ли је др жа ва од го вор на за ње но рас плам са ва ње или је по-
мањ ка ње др жав них ин тер вен ци ја ство ри ло ње не пред у сло ве, са мо 
је по но во у пр ви план из ба ци ло ин те ре со ва ње за ста ру те о риј ску по-
ле ми ку око то га шта је бо ље – ма ла, огра ни че на и за штит нич ки 
усме ре на др жа ва, или ве ли ка, ак тив на и про из вод но усме ре на др-
жа ва. Пи та ње ме ста и уло ге др жа ве у дру штву ну жно по вла чи и 
пи та ње ста ту са њој пра те ћег ци вил ног дру штва. У кон тек сту гло-
ба ли зо ва ног све та то пи та ње по себ но до би ја на зна ча ју, ка ко због 
раз ми шља ња о мо гућ но сти јед ног ци вил ног дру штва на гло бал ном 
ни воу, а по узо ру на на ци о нал ни ни во, та ко и због про бле ма ти зо ва ња 
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иде је „свет ске вла де“ као не ке вр сте гло бал ног су ве ре на. Све до ци 
смо тен ден ци ја да се те ку ћој пре вла сти САД на ме ђу на род ном пла ну 
ве о ма че сто про тив ста вља иде ја „свет ске вла де“, на ро чи то услед 
по љу ља ног угле да ко је има ме ђу на род на ин сти ту ци ја Ује ди ње них на-
ци ја. Ипак, као што је и за кла сич не те о ре ти ча ре, по пут Има ну е ла 
Кан та, иде ја „свет ске вла де“ про бле ма тич на у оној ме ри у ко јој не 
по ла зи од прин ци па на ко ји ма по чи ва здрав фе де ра ли зам, та ко се и 
да нас о ње ној евен ту ал ној ре а ли за ци ји те шко мо же раз ми шља ти 
из ван ових прин ци па, на ро чи то по сле ис ку ста ва то та ли тар них ре-
жи ма два де се тог ве ка, али и ве ли ких по ли тич ких и ор га ни за ци о них 
про бле ма на ко је сва ко днев но на и ла зи јед на над на ци о нал на ин сти-
ту ци ја по пут ЕУ (што се тре нут но очи ту је на при ме ру кри зе у Грч-
кој). Ка да се са ових гло бал них про бле ма пре ђе на ло кал не, од но сно на 
тре ну так у ко ме се на ла зи срп ско дру штво и ње го ва по ли ти ка, он да 
се ви ди да су они под јед на ко за хва ће ни овим гло бал ним кре та њи ма и 
те о риј ским кон тро вер за ма; сто га не ко ли ко ра до ва у окви ру овог те-
ма та ана ли зи ра по ли тич ки си стем Бал ка на и ње го ве ин сти ту ци је.

У скло пу ова квих раз ми шља ња, те мат отва ра рад Бог да не 
Ко ље вић у ко ме се про ми шља ју осно ве но вог по ли тич ког су бјек ти-
ви те та и „но вог ху ма ни зма“. За тим сле ди рад Са ше Га ји ћа ко ји се 
ти че пред мо дер них иде ја свет ске др жа ве, што је ве о ма ва жно за 
раз у ме ва ње са вре ме них иде ја „свет ске вла де“. Ту је, та ко ђе, и текст 
Ђор ђа Сто ја но ви ћа ко ји се ба ви раз ли чи тим те о риј ским при сту пи-
ма кон цеп ту гло бал ног ци вил ног дру штва, по себ но у од но су пре ма 
про це су гло ба ли за ци је, као и про бле ми ма гло бал ног гра ђан ства ко-
ји су по ве за ни са пи та њи ма ин клу зи је и екс клу зи је. У свом аутор-
ском тек сту и у скло пу овог те ма та, Ми ша Сто ја ди но вић ана ли зи-
ра иза зо ве по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну, тра га ју ћи за основ ним 
про бле ми ма ко ји им ле же у осно ви, док Мар ко Пеј ко вић ана ли зи ра 
ин сти ту ци ју ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Бал ка на. Те мат  
за кљу чу је мо ра дом Да ни је ле Ла кић ко ји об ја шња ва кон цепт но ве на-
ци о нал не др жа ве на ста ле на кон рас па да СФРЈ.

У ру бри ци Иден ти тет и кул ту ра ауто ри Ми ле на Пе шић и 
Алек сан дар Но ва ко вић у свом за јед нич ком ра ду пре и спи ту ју основ на 
по ла зи шта мул ти кул ту ра ли зма  у кон тек сту њи хо вих ре ла ци ја пре-
ма  про бле му иден ти те та, од но сно ба ве се пи та њем да ли се кон цеп-
ци ја груп них иден ти те та те о риј ски мо же бра ни ти на на чин на ко ји 
то чи не ис так ну ти за ступ ни ци мул ти кул ту ра ли зма, и за кљу чу ју да 
мул ти кул ту ра ли стич ка ар гу мен та ци ја не мо же да ис ко ра чи из по-
ли тич ког окви ра – што пред ста вља њен прин ци пи јел ни не до ста так. 
У овој ру бри ци се та ко ђе на ла зи и текст Је ле не Миљ ко вић-Ма тић 
ко ји на је дан вр ло ана ли ти чан на чин при сту па фе но ме ну иден ти те-
та, по сред ством раз ма тра ња ра да Ми о дра га Ва си ље ви ћа и ње го вог 
по ку ша ја ин те гра ци је ет но му зи ко ло ги је и ет но ло ги је. 

И у овом бро ју уред ни штво ча со пи са опре де ли ло се за те му без-
бед но сти, ово га пу та у ру бри ци под на зи вом Са вре ме на без бед ност. 
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Са ја ча њем бор бе про тив гло бал ног те ро ри зма, као и са уру ша ва-
њем кла сич ног су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва, фе но мен без бед-
но сти по ста је на ро чи то ва жан, а по себ ну ак ту ел ност до би ја на кон 
де ша ва ња од 11. Сеп тем бра. Ра до слав Га ћи но вић у свом аутор ском 
тек сту про ми шља фе но мен те ро ри зма у окви ру по ли тич ке те о ри-
је и ну ди соп стве но од ре ђе ње овог фе но ме на, али и ис ти че по се бан 
иза зов пред ко јим се на ла зи са вре ме на без бед но сна по ли ти ка и то у 
ви ду пи та ња: „Ка ко за шти ти ти гра ђа не од све те же кон тро ли са-
ног по ли тич ког на си ља – те ро ри зма?“. Де ја на Вук че вић раз ма тра 
пи та ње спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ у  од но су на иде ју со ци-
јал ног кон струк ти ви зма. При лог Зо ра на Дра ги ши ћа та ко ђе се ба ви 
пи та њем на ци о нал не без бед но сти, на ро чи то раз ма тра ју ћи раз ли-
ке из ме ђу „људ ске без бед но сти“ и „на ци о нал не без бед но сти“, као 
и чи ње ни цу да је ве ћи на зе ма ља при хва ти ла сред ње ре ше ње из ме ђу 
ова два раз ли чи та кон цеп та, чи ме су ство ре не прет по став ке но ве 
кон цеп ту а ли за ци је без бед но сти. Ту је, та ко ђе, и рад Ду ша на Ва си ћа 
ко ји тре ти ра пи та ње при ме не кон вен ци је Са ве та Евро пе о ви со ко-
тех но ло шком кри ми на лу. 

У ру бри ци „Огле ди“ за сту пље ни су ра до ви ко ји се од но се на 
не ко ли ко ва жних те ма. Раз ми шља ју ћи о рас па ду СФРЈ кроз оп сер ви-
ра ње  по ру ка ко је пре но си тре ћи ал бум по пу лар не поп гру пе „За бра-
ње но пу ше ње“, Ми ша Ђур ко вић илу стру је уру ша ва ње ју го сло вен ског 
си сте ма вред но сти, она ко ка ко је он из гра ђен у Дру гој Ју го сла ви-
ји, и от кри ва си гур не на го ве шта је рас па да јед не зе мље при сут не 
у ње му.  У овој ру бри ци се та ко ђе на ла зи и осврт Жељ ка Си ми ћа 
на пост хум но об ја вље ни збор ник кри тич ко-есе ји стич ких тек сто ва 
Бук ти ње, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, оглед Је ли це Сте фа но вић-Штам бук 
о пред ви ђа њу те жи шних пра ва ца ме ђу на род не по ли ти ке у вре ме ну 
свет ске кри зе, као и про бле ма ти зо ва ње „ли бе рал ног“ ста ту са две 
пар ла мен тар не стран ке ЛДП и Г17 Плус у аутор ском при ло гу Ди ја не 
Ву ко ма но вић.

По ред уоби ча је них ру бри ка освр та и при ка за, овај број Срп ске 
по ли тич ке ми сли до но си и за ни мљив пре вод Хе дли Бу ло вог тек ста 
„Ме ђу на род ни по ре дак“. 

Та ко ђе, оба ве шта ва мо по што ва не чи та о це да је у про шлом 
бро ју на шег ча со пи са об ја вљен текст по во дом смр ти на шег ис так-
ну тог фи ло зо фа Ми ха и ла Мар ко ви ћа. Аутор тог тек ста је проф. др 
Љу би ша Ми тро вић.

Ре дак ци ја ча со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао на да се да ће и 
овај број оправ да ти ви со ка оче ки ва ња чи та ла ца и до при не ти плод-
ном раз ми шља њу о те ку ћим по ли тич ким и те о риј ским кон тро вер-
за ма у на у ци и дру штву. 

Ре дак ци ја
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Bogdana Koljević

BIOPOLITICS AND (POST)HUMANISM

Summary
In this article the author discusses the relation between different 

conceptions of biopolitics in Foucault and Agamben and the idea of 
humanism inasmuch as it relates to the question of becoming of new 
subjectivity. In tracing how the differences in understanding of biopoli-
tics in Foucault and  post-Foucaldian approach of Agamben influence 
not only the forms of critique of biopolitics as anti-politics, but also 
their relation towards a possible new humanistic discourse, the author 
underlines the specificities of Foucault’s approach, arguing in direc-
tion of the idea that Foucault’s homo politicus presents the possibility 
of a new unique synthesis betwen ethics, politics and philosophy. The 
author concludes with building the argument that it is exactly a gene-
alogy of the present of contemporary phenomena of biopolitics, as a 
continuation of Foucault’s approach, that can theoretically enable the 
possibility of new humanism inasmuch as it arises as a sine qua non of 
political subjectivity.
Key words: biopolitics, humanism, genealogy, critique, political subjectivity, 

ethics, Enlightenment, possiblity, creation.  

While it is the case that biopolitics emerges as one among few 
popular discourses of contemporary (especially left-oriented) thinking 
in political philosophy, dissagreements  around its concept, let alone 
answers to its theories and practices that involve a rethinking of the 
political, seem to be even more strenghtened when the issue becomes as 
to weather and how an idea of „humanism“ comes forth in and through 
the critique of biopolitics. By all means, understanding of biopolitics in 



СПМ број 2/2010, година XVII, свеска 28. стр. 13-26.

14

different authors such as Foucault and Agamben1) in many ways influ-
ences their responses to the question of possibility and articulation of 
new political subjectivity and in such respect in an explicit or implicit 
way the relation between philosophy, politics and ethics as well.  

In that context, every analysis that attempts to say something 
about biopolitics - either in the form of identifying it with liberalism 
(Foucault’s characterization), or with the power of sovereignty (Agam-
ben’s determination) or even by building a thought of “positive bio-
politics” of the multitude against empire (as is the case with Hardt’s 
and Negri’s articulation), or in the sense of Agnes Heller’s writings on 
biopolitics as “politics of difference” (Heller:1996) – neccesarily says 
something also about humanism, precisely in the sense and because 
biopolitics in any and every case represents the process of “politization 
of life”. The differences in understanding how human life is taken as 
an object, instumentalized and politicized, the differences therefore in 
articulation of the concept of biopolitics as anti-humanism (which is 
practically the only point of agreement among different authors) at the 
same time bring forth with themselves emergence of discourses that 
can either be comprehended as more humanistic or post-humanistic in 
structure, depending on how they answer to the relation between poli-
tics, ethics and philosophy and situate themselves in the framework of 
the general debate between Modernity and post-Modernity, and then in 
relation to philsophical tradition overrall. 

We will exemplify this in a (unortodox) interpretation of Fou-
cault, where not only the role of critique in Foucault but his entire proj-
ect of genealogy of power - inasmuch as it appears as genealogy of 
biopolitics (history of liberalism) - is taken as a project of articulation 
of homo politicus, of a possibility of new political subjectivity, which 
comes forth with rethinking of philosophy and ethics as well. More-
over, we will argue that it is exactly Foucault’s concept of biopolitics 
(in difference to post-Foucauldian approach Agamben), that appears as 
more suitable for analysis of contemporary phenomena of biopolitics, 
and that it is precisely this type of analysis that is required in answering 
the question “What humanism can mean today?”. 

Foucault’s project – and not just in works from his 1978-1979 
lectures at College de France (later published as The Birth of Biopolitics 
and Security, Territory, Population), but also in works such as Society 
Needs To Be Defended, Discipline and Punish and The History of Sexu-
ality – introduces into philsophy the concept and theme of biopolitics as 

1) The works of other authors such as Antonio Negri, Roberto Espozito or Mauricio Lazzareto, 
that doubtlessly needs to be included in analysis of contemporary reflections on biopolitics in 
philosophy, remains a taks for further investigations. 
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something adressing very different matters, from the market, economy, 
techniques of governing, prisons, madness, sexuality, life and death, 
and especially different procceses of „normalization“ and governing 
over life. Biopolitics or biopower appears for Foucault as a “regime 
of truth” or „practice of truth“ that manifests itself in different phe-
nomena, most importantly, however, signifying the transition in his-
tory and genealogy of power in which power becomes a matter of not 
only controling individuals but also of controling subjects as members 
of a certain population. Moreover, Foucault’s greatest challenge lies 
in demonstrating how modern biopolitics generates a kind of counter-
politics, an anti-politics that simoultaniosly appears as a challenge for 
ethics and philosophy as well. Philosophy must begin as critique and 
it must begin as a critique of biopolitics which manifests its power in 
all areas of human life. This is to say that for Foucault philosophy as 
political philosophy (which is reflected in the knowledge-power rela-
tion), presents an engagedment with a particular “regime of truth” of 
biopolitics as liberalism, as a possibility of Modernity realized in series 
of historical practices and government techniques. Foucault makes the 
strongest possible claim, namely, that as a specific posibillity of relation 
between knowledge and power, localized and expressed through the 
body and in different ways of politization of life, biopolitics appeared 
“as the new discourse of the West”. 

Although, however, Foucault’s theme of discourse and decline 
of the West might sound rather nietzchean or heideggerian (or even 
postmodern at times), its articulation, as well as critique of biopolitics 
unfolds in a manner of a unique political rationalism that brings with 
itself other and different possibilities of thinking of power and the po-
litical. This would be to say that Habermas’s critique of Foucault2)  does 
not appear as legitimate and justified concerning its very foundation, 
for it can hardly be argued that Foucault entirely dismmises Modernity, 
in a similar way in which Foucault, strictly speaking, gives no reason 
for rejection of humanism on normative grounds. As Richard Bernstein 
argues, most of critiques of Foucault are wedded exactly in the set of 
binary oppositions that Foucault subverts, such as normative/empiri-
cal, liberation/domination, universal/relative and rational/irrational.3)  If 
this though, however, was to be taken further, Foucault’s genealogical 
project itself could be recognized as the very attempt to affirm the idea 
of legitimacy (as taking up an unfinished project of Modernity), as its 

2) See Habermas, J. “The Critique of Reason as an Unmasking of the Human Sciences: Michel 
Foucault” in Critique and Power, ed. Kelly, M. The MIT Press, Cambridge, 1994.

3)  Bernstein, R. „Critique as Philosophical Ethos“, in Critique and Power. p. 221.
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critical response that brings with itself a possibility of new political-
ethical subjectivity.

Foucault argues that the significant transition in genealogy of 
power occurs with transformation of power from power of sovereignty 
to power of biopolitics (that as a strategic relation arises as a process 
of fragmentation and dissolution of sovereignty), with the appearence 
of an entirely new horizon of “microphysics of power” or “capillary 
power” and its new “microstrategy” that brings the body into the politi-
cal field. Foucault writes: 

“The condition of possibility of power is not to be looked at in 
a previous existence of some central point, in a unified place of sover-
eignty, from which other forms are derived. Power is everywhere, not 
because it is all ecompasing but because it comes from everywhere. 
Power is not one institution or one structure, it is the name for a com-
plex strategic situation in a certain society.”4) 

Foucault articulates that the object of such power can be the indi-
vidual, group, class, people, nation, and all of this at once, and ways of 
manifestation different, underlining that the exemplary case of power 
of biopolitics are relations of war in specific sense. By this Foucault 
aims to articulate how the inversion of Klauzewitzc’s formula (Soci-
ety Needs To Be Defended), politics as war continued by other means, 
signifies exactly the transformation in the field of governmentality in 
which war becomes the code for peace, focusing on the moment that 

“such discourse in the West is maybe the first historical-political 
discourse opposed to the philosophical-legal discourse.It is a discourse 
in which truth clearly functions as a tool for a certain victory. It is an 
unclearly critical discourse, but also a strongly mythical discourse.By 
its substantial elements it is foreign to the great tradition of philsophi-
cal-legal discourse. To philosophers and lawyers it is neccesarily awk-
ward and foreign.”5)

For Foucault, this line of differentiation is of decisive impor-
tance, for exactly as such it presents the difference between two histori-
cal possibilites (as two possibilites of Modernity), of which one was re-
alized as biopolitics, in the movement from liberalism to neoliberalism. 
(This also refers to the next difference between what Foucault will call 
“revolutionary course” of French Revolution and “utilitarian course” of 
English „radicalism“, as the difference between law and „state practic-
es“ that have usefullness as their final criteria, from which two concep-

4) Foucault, M. The History of Sexuality, I. Vintage Book Editions, Random House, New York, 
1990, p. 106.

5) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, Picador, New York, 2003, p. 75.
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tions of freedom appear as well, as  „positive“ and „negative“ freedom, 
a „freedom from“ or „freedom for“). What is important to understand is 
reflection on the qualitative character of these differences, that as such 
refer not only to different possibilites of power but of knowledge-power 
and in that sense of the political and new subjectivity.

Foucault illustrates this thought in the example that new dis-
course of the West divides society in a binary way, as a “war of races”, 
precisely along the lines of various forms of becoming and appearence 
of “politics of difference” (and Foucault speaks of Nazism and Stallin-
ism as well), emphasizing that racist discourse appears as a phase, as a 
specifized and localized episode of the discourse of war, but as a phase 
in which governmentality of biopolitics as politization of body and life 
emerge in paradigmatic way. Foucault further writes that “racism, in a 
litterary sense, is a revolutionary discourse turned upside-down”, con-
tinuing that such governmentality “can no longer be separated from the 
question of slavery and freedom.”6) 

This is how the question of freedom founds itself as, for Fou-
cault, the first question of political philosophy, most central and most 
immanent to the political, toward which his project of critique is di-
rected, and on the basis of which critique and new subjectivity need to 
be rethought together. In opposition to biopolitics (as power of “giving 
life and letting die”), that with appearence of “population” manifests 
itself in regulation of processes of natality, mortality, lengh of life, de-
mography, diseases, food, conditions of living and so forth7), subjec-
tivity for Foucault appears as relational, exterior and immanent in a 
specific sense in which it can emerge as a new possibility of freedom. 
If from the History of Madness to History of Sexuality, Discipline and 
Punish, Society Needs To Be Defended to The Birth of Biopolitics Fou-
cault analyses different phenomena through which the transformation 
of knowledge-power took place, then this transformation is exactly one 
of subjectivity and, moreover, such that it speaks of new possibilities of 
different subjectivities as well.8)

Foucault emphasizes that for the most part, biopolitics functions 
as a combination of disciplinary and regulatory mechanism, as realiza-

6) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, p. 105.

7) Foucault, M. Securite, teritorie, population, p. 341-370. In this context Foucault difference 
between „scientific knowledge“ and „knowledge of the people“, and introduction of geneal-
ogy as the way that encompasses both , should be analyzed as well. 

8) Were Foucault’s project not one of recognizing great differences and possibilities of  realiza-
tion of knowledge-power-subjectivity, the entire project of genealogy would be impossible, 
for it would fall into the one and the same principle of truth, knowledge, power and subjectiv-
ity. 
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tion of both moments, exemplifying this in sexuality (which he posits 
exactly between the body and population as political anatomy of human 
body and biopolitics of population) and Nazism, as the par excellence 
examples in which both power of discipline and power of regulation are 
expressed. The key, however, for understaning different phenomena of 
madness, sexuality, political economy deliquency, illness, for Foucault 
rests in comprehending the practices of liberalism as biopolitics9), as 
instrumetalization of events in which truth is „produced“ – which is to 
say that with biopolitics a new form of (utilitarian) rationality is estab-
lished. In this sense Foucault writes:

„What I mean is this: in a society such as ours, but basically in 
any society, there are manifold power relations which characterize and 
constitute the social body, and these relations of power cannot them-
selves be established, consolidated, nor implemented without the pro-
duction, accumulation, circulation and functioning of a discourse.“10) 

Foucault’s complex and twofolded reflection on power - espe-
cially in the context of two possibilities of freedom of which only one 
appears as realization of positive freedom in intersubjective events – 
manifests itself significantly as relational, as including otherness and 
presupossing subjectivity as its condition of possibility. When these 
moments are taken together with Foucault’s idea of „care of the self“ 
(epimeleia heautou), then his „ethical turn“ appears exactly in the sense 
of rethinking the possibility of becoming of new subjectivity in and 
through freedom and otherness. Foucault’s „care of the self“ and „care 
of the soul“ emerge as deeply interrelated with his rethinking of prac-
tice and subjectivity as practical subjectivity, even more strenghtened 
by emphasis that the first relation of subjectivity is one towards itself, 
its self-relation which is not primarily characterized by knowledge and 
theory, but by orientation in realization of something, orientation to-
ward action and creation as the par excellence impulse of the political 
in the heart of subjectivity. 

This is to say that contrary to what it first might appear, Foucault’s 
idea of „the care of the self“ presents a radical form of engagedment, an 
involvement in the world  subjectivity as becoming of homo politicus 

9) Foucault is explicit in saying how the appearence of population manifested itself as a signifi-
cant economical and political issue: „This biopower was a neccesary element for the devel-
opment of capitalism: capitalism could have been secured only with the price of controlled 
investement of the body into the field of production and with the help of adapting the phe-
nomena of popluation to economic processes. But capitalism wanted more then that, it needed 
the growth of both, their strenghening and their usefulness, it needed methods of power that 
could raise the strenghts, capabilities, life of people in general, but in such a way that id does 
not make harder to govern over them.“ Foucault, M. History of Sexuality, p. 157.

10) Foucault, M. „Two Lectures“ in Critique and Power, p. 31.
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from which a possibility of different power comes forth. Practical phi-
losophy, as politics and ethics, appears in this sense not only as „the first 
philosophy“ for Foucault, but it emerges as the very possibility of free-
dom, understood as creation of subjectivity. This is the way in which 
philosophy of power becomes a philosophy of freedom, where „care of 
the self“ realizes itself as relation-toward-others, as a specific form of 
power of subjectivity and subjectivity of power. Doubtlessly, this has a 
lot to do with with Foucault’s idea of resistence of well, as not having 
much to do with „liberation from power“ but still having a lot to do 
with „power of freedom“, as structurally different not only from, to use 
Foucault’s terms, „two pathological forms of power“, „two diseases of 
power – Fascism and Stallinism“11) but at the same time different from 
civil-liberal society through which the history of biopolitics emerges.

The question, however, remains what such power that would be 
opposed to power of biopolitics as anti-politics, and anti-humanism in-
asmuch as it always presents „politization of life“, would look like? 
What does Foucault mean when he speaks of the need for new power 
relations, and in saying that the „present struggles revolve around the 
question  „Who we are?“ (The Subject and Power)? Again, the matter of 
becoming of new forms of power appears as above and beyond all the 
question of subjectivity:

 „The target nowdays is not to discover what we are, but to refuse 
what we are. We have to imagine and to build up what we could be to 
get rid of this kind of political „double bind“ which is the simoultani-
ous individualization and totalization of modern power structures. The 
conclusion would be that the political, ethical, social, philosophical 
problem of our days is not to try to liberate the individual from the state 
or from the state’s institutions“, rather, Foucault continues „We have 
to promote new forms of subjectivity through the refusal of this kind of 
individuality which has been imposed on us for several centuries.“12) 

In this sense, Foucault’s political philosophy and thinking of the 
political arises though several acts and types of practices, of refusal as 
dismissal (as the first par excellence political and existential act), of 
imagination and opening the space of possibilities and creation as the 
space of human freedom, and as practice of building up and realizing 
new possibilities. According to Foucault, this realization has a specific 
target, it aims at liberation from both „individualization“ and „totaliza-
tion“ of power, which is to say that it aims against liberal (and post-
modern) individualism as well as against models, forms and projects 

11) Foucault, M.“The Subject and Power“ in Beyond Structuralism and Hermeneutics, p. 209.

12)  Foucault, M. „The Subject and Power“, p. 216.
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of totalizing that both characterize biopolitics. Moreover, Foucault’s 
argument that such task is „political, ethical, social and philosophical“ 
implies a thinking of the political that at the same time presents a be-
coming of ethics and philosophy, in a unique discourse of political ra-
tionalism. 

It is no less significant, in rethinking the possibility of Foucault’s 
„humanism“ (of which the first value is human freedom), that it be 
understood that such humanism has nothing to do with what Foucault 
calls „humanitarian rhetoric“, ascribing it to the Western discourse of 
biopolitics and articulating it as a par excellence form of depolitization, 
in which the space for the „humanitarian“ is created so as to remove 
and dismiss the political. (For Foucault this also has to do with the way 
in which practices of biopolitics cross over and against law in different 
ways.) On the other hand, and in relation to this, Foucault is explicit 
in articulating biopolitics as direct violence: „Wars are now being led 
in the name of life of all. Governing over life and survival, bodies of 
people and race, many wars were led and can be led. The atomic situ-
ation today came to the last point of that course of power that an entire 
nation is exposed to death so that another nation is ensured in the life 
survival. The principle: to be possible to kill in order to live became 
now the principle of international strategy and the survival now is not 
the legal survival of sovereignty but the biological survival of a certain 
population.“13)

If this figures as the leading trace of biopolitics even in its con-
temporary forms, the question remains how normativity according to 
Foucault is to be justified. In difference to Habermas, Foucault argues 
that what we need to preserve of the Enlightement is the very ques-
tion of that event and its meaning that must now be kept present in 
our minds as what must be thought, in the sense in which Enligthe-
ment itself appears as a principle of critique, investigation and creation. 
This refers also to the way in which Foucault posits the question of 
subjectivity as the question of identity, where the decisive question of 
the 18th century appears as the question „Who are we in a time that is 
ours?“14) For Foucault, this appears not only as the key question which 
has repeteadly been put foreward from Kant, Hegel to Heidegger and 

13) Foucault, M. Society Needs To Be Defended, p. 154. If one remembers here the very justifi-
cation for numerous wars and series of military interventions (and „humanitarian interven-
tions“), as well as terrorism and wars „against terrorism“ led by the West in the last two 
decades, it becomes clear that they appear exactly as struggles for life and survival of a certain 
population, and in opposition to a different population, such that one nation is exposed to 
death (the enemy). 

14) Foucault, M. „La technologie politique des individus“, Dits et ecrits, Gallimard, Paris, 1994. 
pp. 813-828.



Богдана Кољевић Biopolitics and (post)Humanism

21

the Frankfurt School, as the very moment of self-critical, responsible 
and rational articulation, but in his own project of genealogy and cri-
tique of biopolitics manifests itself significantly through the idea „how 
are we indirectly constituted through exclusion of some others“15), ar-
ticulating that way different forms of exclusion in contemporary liberal 
societies. In response to this, Foucault writes: 

„The problem is not of trying to dissolve relations of power in 
the utopia of a perfectly transparent communication, but to give oneself 
the rules of law, the techniques of management, and also the ethics, 
the ethos, which would allow these games of power to be played with a 
minimum of domination.“16) 

This is to say that Foucault’s theory moves along the lines toward 
a conception of a, strictly speaking, minimalistic, yet sustainable hu-
manism, where the possibility of becoming of future politics is viewed 
through becoming of new subjectivity that comes forth from a different 
type of (genealogical) knowledge and as such carries the idea of ethos 
as a specific responsibility of and for human freedom.  

It might be asked is not such line of thinking exactly continued 
and expressed in a similar way in Agamben’s The Comming Commu-
nity where it is written that „if human beings were or had to be this 
or that substance, this or that destiny, no ethical experience would be 
possible...Human beings have to be something, but it is the simple fact 
of one’s own existence as the possibility or potentiality.“17) Agamben’s 
idea, however, unfolds through what he calls „subjectivity without sub-
ject“, as singularity that can belong only to an „innesential communi-
ty“, and is therefore opposed to the very ideas of state, law, sovereignty 
against which a „future community“ stands. Agamben’s discourse, in 
this sense, appears as a discourse of contemporary neo-anarchism, ac-
companied by postmodern and liberal ideas of individualistic ethics and 
politics, on the basis of which his critique of biopolitics resembles more 
a post-humanistic approach, which is at the same time (and as such) 

15) Ibid.p. 815.

16) Foucault, M. „The Ethics of Care“, p.18. In this respect it should also be underlined that Fou-
cault insists that „liberalism, surely, does not come forth more from a certain juridical thought 
but from a certain economic analysis.“ Foucault writes that „it did not come forth from the 
idea of political society, based on social contract“ continuing to say that „neither democracy 
nor legal state were not neccesarily liberal, nor was liberalism neccesarily democratic or faith-
ful to legal forms“, concluding in The Birth of Biopolitics that „one now ought to analyze 
the way in which the specific problems of life and populations were put foreward within the 
technology of governing.“ Foucault, M. The Birth of Biopolitics pp. 436-440.

17) Agamben, G. The Comming Community, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, 
1993, p. 42.
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significantly post-Foucauldian, in respect to the meaning of biopolitics 
as well as in rethinking a new humanity. 

The way in which a series of decisive differences between Fou-
cault and Agamben arise in this context, can be traced in their attitudes 
toward Modernity, especially in Agamben’s refusal of Foucault’s ge-
nealogical analysis (that presents biopolitics as a historical „regime of 
truth“ that has its birth in the discourse of liberalism)18), in contrast to 
which Agamben traces biopolitics all the way to Aristotle, articulating it 
as the power of sovereignty expressed in practically entire philosophi-
cal tradition – which is to say no less then that politics for Agamben is 
always already biopolitics (since the political is constituted by the state 
of exception, in which bare life is produced). Building such a project in 
which biopower and sovereigty are equalized, and where Modernity is 
not marked by a break with the historical tradition, but only as something 
that generalizes what was present from the begining of politics, claim-
ing a structural link between sovereignty and biopolitics (as between 
bare life and legal existence), as Andreas Kalyvas argues makes Agam-
ben extremely vulnerable to critiques for ahistoricity coming from the 
lack of differentiations between ancient Greek and modern thought, and 
from this bringing into question his conception of biopolitics as well. 
From Homo Sacer (1998) and Remnants of Auschwitz (1999) to State 
of Exception (2005) Agamben declares that the biopolitical paradigm 
is „the camp“19), and in such respect not only fails to make significant 
theoretical (and historical) differentiations but with his conceptual tools 
misses out on some of major aspects of biopolitics itself. 

Moreover, what brings Foucault’s analysis of power much closer 
to investigations of contemporary power relations, contemporary forms 
of biopolitics (and in answering the question how is it that politiza-
tion of life happens in the present moment),  in difference to Agam-
ben, which is another and different problem for Agamben’s theory, is 
that Foucault argumentatively argues that the power of biopolitics has 
nothing to do with power of sovereignty (nor with the legal-discursive 
framework and contrary to Agamben’s endorsment of legalistic concept 
of biopolitics), for contemporary power relations appear as diffused and 
decentralized (power is everywhere exept in sovereignty). For this rea-

18)  Let alone to say that, coming from Foucault’s discourse on biopolitics, Agamben’s analysis 
would appear as a par excellence example of such thinking. This would be to say that Agam-
ben subsribes exactly to the juridico-discursive concept of power that Foucault has shown to 
be insufficient for the analysis of modern biopolitics (Lemke:2004).

19) Agamen’s view of „the camp“ refers not only to concentration camps of the Nazis but in 
principle denotes every single space that systematically produces bare life: „The camp is the 
space that is opened when the state of exception begins to become the rule“, Agamben, Homo 
Sacer, p. 168.
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son it is also practically impossible to to argue that Agamben’s concept 
of homo sacer20) is either a continuation of Foucault’s model of panop-
ticon or its development in a contemporary context21), along the same 
lines in which Agamben’s decisive distinction between zoe and bios, 
bare life and political existence, between natural existence and the legal 
status of the human being (Homo Sacer) has nothing in common with 
Foucault’s reference to the power of biopolitics. 

Third and specific problem with Agamben’s thinking of biopol-
itics as sovereignty arises from the moment that sovereignty is one-
sidedly taken in the aspect of „indefinite suspension of law“, more 
precisely as a permanent zone of anomy and as such (originating from 
Agamen’s reading of Yan Thomas) in final implication as the „power 
to kill“. This is the reason why – especially because Agamben does not 
focus on different aspects of „normalization“ and „politization of life“ 
but on death – that biopolitics in such sense appears as „thanatopoli-
tics“ (Fitzpatrick: 2001, Werber: 2002), 

Moreover, if something important, therefore, is missed in Agam-
ben’s characterization of biopolitics, from which it does not appear as 
most suitable for analysis of an entire spectre of contemporary phe-
nomena of biopolitics that ranges from terrorism to „wars led in the 
name of life“and some major features of Western political practices in 
doctine on interventionism in international affairs (where Agamben’s 
„paradigm“ as a movement „from particular to the particular“ misses 
out exactly on character of event’s it attempts to comprehend), on the 
other hand this is no less the case with Agamben’s post-subjectivity. 
As post-subjectivity, Agamben’s singularity is one of post-humanity as 
well, although it attempts to articulate itself as a decision for or against 
humanity and inhumanity. This is even more striking when kept in mind 
that this very sort of decision is something that Agamben ascribes to 
the history of metaphysics (paradigmatically exemplified in thinking 
of Carl Schmitt to whom, paradoxically, Agamben owes more then to 
Michel Foucault), as a matter of his severe critique and a discourse to 
be avoided at all costs. Nonethenless, Agamben in Means Without Ends 
writes explicitly on the idea of a pure humanity: „There is no autono-

20) For Agamben the obscure figure of „homo sacer“ marks the flip side of the sovereign logic. 
As the sovereign is in a position above the law, bare life signifies a domain beyond his com-
petence while at the same time it provides the basis for the rule of sovereignty. 

21) Agamben explicitly refers to his idea of „the camp“ as „the paradigm“ as coming from Fou-
cault’s model of panopticon in Discipline and Punish: „By paradigm I mean something very 
precise, some kind of methodological approach to problems like Foucault takes for example 
the panopticum as a very concrete object while at the same time treating it as a paradigm to 
explain the larger historical context.“ Agamben, G. „Das unleilige Leben. Ein Gesprach mit 
dem intalienischen Philosophen Giorgio Agamben“ in Lietraturen, No.1. pp. 16-22, 2001.
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mous space in the political order of the nation-state for something like 
the pure human in itself, that is evident at the very least from the fact 
that, even in the best of cases, the status of the refugee has always been 
considered as a temporary condition.“22) 

Leaving aside the moment that the ultimate carrier of Agamben’s 
„pure humanity“ is found in the postsubjectivity of refugees, that comes 
forth from his idea that Faschism and Nazism have still not been sur-
passed and that we are still living under their shadow (The Comming 
Community), the problem that emerges in respect to biopolitics (and 
answer to it) is precisely the idea of „pure humanity“, as exclusive and 
excluding in character, as insensitive for otherness and in that sense as 
the very feature Agamben himself wishes to stand against. Moreover, 
what is at stake here is not only a presupossition of a „pure humanity“ 
but a movement that comes close to its substantialization, especially in 
the sense of its appearence as the one and only possibility of politics 
and ethics. 

Strictly speaking, politics for Agamben should be replaced by 
ethics. But contrary to what one first might think, in reference to his 
idea of „pure humanity“, this new discourse of ethics-politics, has not 
only nothing to do with Aristotle’s thinking on politics and ethics, but 
also explicitly distances itself from the idea of democracy and idea of 
the people23), as well as from any notion of „good life“. On contrary, 
Agamben speaks of a „happy life“ (instead of „good life“), as the life 
of many singualities whose „ethical responsibility“ - as Agamben ex-
plicitly writes in The Comming Community – does not have much in 
common with responsibility.24) In such future community of postsub-
jectivities, and precisely because of it, there is no more sense of ideas 
such as identity, guilt or responsibility.25) Furthermore, even Agamben’s 
„happy life“ is not all to happy for, aside from the rare occasions on 
which he introduces this term, what prevails is what Thomas Lemke 
calls „a catastrophic endpoint of a political tradition that originates 
in Greek antiquity and leads to the National Socialist concentration 
camps“ (Lemke:2004).  

22) Agamben, G. Means Without Ends, p. 19. 

23) Agamben, G. State of Exception, p. 78. and Agamben, G. Means Without Ends, p. 25.

24)  Agamben, G. The Comming Community, p. 62. 

25) In this sense, Agamben’s concept of „ethical responsibility“ has no similarity to concept of 
„ethical responsibility“ as it is articulated in the work of Emanuel Levinas. Agamben writes 
that „ethics is a sphere where there is no guilt or responsibility in the usual sense of the word, 
but it refers to the doctrine of happy life.“ Agamben, G. Remnants of Auschwitz, p. 24. 
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In conclusion, let us say that the way the term „biopolitics“ is 
more and more frequently used (especially as in scientific literature and 
journalist texts) is mostly as a neutral notion or generaly catergory to 
point out the social and political implications of biotechnological in-
terventions. Such technology centered approach ignores the historical 
and critical dimension of Foucault’s notion of biopolitics, how techno-
logical developments are embedded in more global economic strategies 
and political rationalities. On the other hand, the exception to this trend 
toward a simoultaneous generalisation and depolitisation of the concept 
of biopolitics that can be found in the work of Giorgio Agamben misses 
out to examine the relational, decentralised and productive aspects of 
power, and remaining within the horizon of law fails to se that even 
decisions on life and death are less the explicit resuts of legality26) and 
more and often appear in opposition to it. Moreover, analysis of bio-
politics cannot remain limited to those without legal rights – such as 
Agamben’s refugee or the asylum seeker – but must confront all those 
who are confronted with social processes of exlusion, even if they may 
be formally enjoying full political rights. Agamben’s concept of bio-
politics appears at the same time too broad in its explanatory scope and 
too narrow in empirical complexity. For this reason he also does not 
take into account an entire field of practice of scientific constultants, 
economic interest groups, civil mediators that define the begining, end 
and value of „life“ in various expert commissions. Finally, if the possi-
bility for rethinking humanism is to be looked upon today, then it would 
have to begin from articulating a genealogy of the present and different 
forms in which contemporary biopolitics manifests itself, as the pos-
sibility for new political and ethical subjectivity.     
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Богдана Кољевић

БИОПОЛИТИКА И (ПОСТ)ХУМАНИЗАМ

Сажетак
У овом чланку аутор разматра однос између различитих кон-

цеп ција биополитике код Фукоа и Агамбена и идеју хуманизма у 
мери у којој се она тиче питања постајања новог субјективитета. 
Ис тражујући како различита разумевања биополитике код Фукоа 
са једне стране, и унутар пост-фукоовских приступа са друге, 
утичу не само облике критике биополитике као антиполитике, него 
такође на њихов однос према потенцијалном новом хуманистичком 
дискурсу, аутор подвлачи специфичности Фукоовог приступа, 
аргументишући у правцу идеје да Фукоов хомо политицус пред-
ставља могућност нове јединствене синтезе између етике, поли-
тике и филозофије. Аутор закључује аргументом да управо 
ге неа логија садашњих феномена биополитике, као наставак Фуко-
овог приступа, теоријски може да омогући потенцијални нови 
хуманизам, у смислу у којем се он појављује као sine qua non 
политичког субјективитета. 
Кључне речи: биополитика, хуманизам, генеалогија, критика, политички 

субјективитет, етика, Просветитљество, могућност, ства-
рање.
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СашаГајић
Институтзаевропскестудије,Београд

ПРЕДМОДЕРНЕИДЕЈЕ
ОСВЕТСКОЈДРЖАВИ1)

Сажетак
По сма тра ју ћи раз вој пред мо дер них иде ја о Свет ској др жа ви, 

рад по чи ње про у ча ва њем за јед нич ких ка рак те ри сти ка ар ха ич них 
им пе ри јал них пре те ча ових иде ја ве за них за лич ност им пе ра то ра 
као но си о ца об је ди ње не, дво стру ке, ду хов не и све тов не  вла сти из 
ко јих из ра ста ори јен тал ни кон цепт вла да ра као оду хо вље ног за ко-
на (no mos empsychos).  Са дру ге стра не се опи су је на ста нак фи ло-
зоф ских кон цеп ци ја ко смо по ли ти зма у пе ри о ду рас па да хе лен ске 
оби чај но сти као но си о ца вред но сти по ли са ко је са спа ја ју са ра-
ни је уоче ним ори јен тал ним ви ђе њем вла сти, а ко је за јед но тво ре 
им пе ри јал но-ко смо по лит ску иде о ло ги ју хе ле ни стич ке и рим ске 
Свет ске др жа ве. Опи су ју ћи про цес ка сни је хри шћа ни за ци је и пре-
вред но ва ња ан тич ког уни вер за ли зма, рад се на да ље усме ра ва на 
раз ви так сред њо ве ков них кон це па та о Свет ској др жа ви на за пад-
ном и ис точ ном де лу Евро пе.
Кључ не ре чи: Свет ска др жа ва, ко смо по ли зам, оду хо вље ни за кон, им пе-

ри јал на власт, спор о при ма ту вла сти

Пр во бит не пре те че иде ја о Свет ској др жа ви ја вља ју се исто-
вре ме но са на стан ком ар ха ич них им пе ри јал них тво ре ви на ко је  су, 
ско ко ви тим пре ла ском из ро дов ско-пле мен ских устрој ста ва у ви-
ше об ли ке ци ви ли за ци је, на гло су ево лу и ра ле у сло же не, хи је рар-
хиј ске тво ре ви не уни вер зал них пре тен зи ја. Њи хо ва уни вер зал ност 
ни је би ла са мо из раз те ри то ри јал не и кул тур но-вред но сне екс пан-
зи је древ них ци ви ли за ци ја -  из гра ђе на око ре ли ги о зног кул та ко-

1) Овај рад је ра ђен у окви ру про јек та 149026 ко га фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и 
тех но ло шки раз вој.
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ји је ста јао у те ме љу ових ци ви ли за ци ја, ма три ца им пе ри јал них 
кон це па та би ла је уоб ли че на упра во »са крал ном» ди мен зи јом, ко ја 
је овим по ли тич ким за јед ни ца ма да ва ла све о бу хват ност, тј. по ду-
да ра ње вред но сти  уоб ли че не по ли тич ке за јед ни це и ре ли ги о зних 
вред но сти из ра слих из вер ског кул та, ,,осми шља ва ју ћи” као ис хо-
ди ште и циљ, це ло куп ну вер ти ка лу и хо ри зон та лу жи вље ња око 
осо ви не вр хов не вла сти. Спе ци фич ни по јав ни об ли ци  пр вих иде-
ја о Свет ској др жа ви за то по се ду ју не са мо мно штво за јед нич ких 
осо би на, већ и ве о ма из ра же не су штин ске по ду да ра но сти.  

Мит ско-ре ли ги о зни по глед на свет дру га чи је и ни је мо гао 
по и ма ти по ли тич ке за јед ни це не го кроз њи хо во из ра ста ње из вер-
ског кул та ко ји са кра ли зу је, ,,осве ћу је” ова кву власт за ко ју је сма-
тра но да пред ста вља стуб ко смич ког по рет ка пре да тог љу ди ма од 
стра не бо го ва и дру гих мит ских би ћа. Функ ци ја ова кве вла сти би-
ла је дво стру ка: уте ме љу ју ће-де фан зив на, по што се ве ро ва ло да 
она ства ра ред из ха о са и опи ре се тен ден ци ја ма ру ше ња ду хов ног, 
вер ти кал ног по рет ка ко ји се кроз њу ема ни ра; и офан зив но-екс-
пан зив на, јер је по се до ва ла свест о свом  ,,при зва њу”, сво је вр сној 
ми си ји да јед ном уте ме ље ни по ре дак на мет не на свим про сто ри ма 
до ко јих фак тич ки мо же да до пре. 

Та ква хи је рар хиј ска тво ре ви на је на сво ме че лу има ла са мо 
јед ну лич ност ко ја је, с об зи ром на свој по ло жај «пре но си о ца» спи-
ри ту ал не и сва ке дру ге мо ћи, у исти  мах би ла и вла дар и пр во све-
ште ник вер ског кул та. Це ло куп но им пе ри јал но зда ње би ло је за-
сно ва но на ње го вој «оду хо вље ној» во љи пре ма ко јој сви оста ли су 
се на ла зи ли у под ре ђе ном, по да нич ком по ло жа ју, док се цео им пе-
ри јал ни про стор, у раз ли чи тим ви до ви ма, по и мао као ње гов по сед. 

Сте пен вла да ре ве «све то сти» је од слу ча ја до слу ча ја ва ри-
рао. У Егип ту, пред ста ва о фа ра о ну као бо жан ству до при не ла је 
схва та њу да је осни ва ње ује ди ње не др жа ве од стра не пр вог мит-
ског вла да ра по име ну Ме нес по и сто ве ће но са сво је вр сним по на-
вља њем ко смо го ни је ко јом је трај но ус по ста вљен по ре дак2). Фа ра-
он је оте ло тво ре ње Ма ат, тер ми на ко ји зна чи и исти ну и по ре дак, 
па и пра во(„Он је ус по ста вио ред (Ма ат) на спрам ха о са” ка же се 
у древ ним еги пат ским спи си ма)3); и узор ни мо дел за све се би пот-
чи ње не; би ће ко је сво јим жи во том и де ли ма оства ру је ста бил ност 
ко смо са и цар ства, на ла зе ћи се у сре ди шту кул та и као вла дар и 
као пр во све ште ник (до ду ше, фа ра о ни су ову функ ци ју де ле ги ра-

2) Runдlе Clаrk, MythаnдSymбolsofАnciеntЕгypt, Lonдon, 1991, стр. 263-264.

3) Frаnkfort H., ThеБirthofCiвilisаtioninthеNеаrЕаst, Wil liаms & Norгаtе, Lonдon, 1951, 
стр. 110.
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ли на све ште ни ке раз ли чи тих хра мо ва). У Ва ви ло ну, им пе ри јал-
ни кон цепт „бо жан ског вла да ра”– ства ра о ца по рет ка,  „ма ње со-
фи сти ци ра ног” и са ма ње „не бе ских пре ро га ти ва”  не го у Егип ту, 
у ње му је ви део чо ве ка „дво стру ког”, зе маљ ског и не бе ског по ре-
кла. Он је за сту пао на род пред ко смич ким си ла ма, тј. бо жан стви ма 
и ис па штао за гре хе по да ни ка, док, са дру ге стра не, пар ти ци пи-
рао у бо жан ском устрој ству, оста ју ћи при то ме «са мо чо век», ма да 
бо жан ски по сла ник.  Овај кон цепт пред ста вља на сле ђе из су мер-
ско-акад ског пе ри о да, ка да је пр ви пут и на ста ло схва та ње по ко ме 
је ин сти ту ци ја кра љев ства са свим сво јим зна ме њем, као што су 
пре сто и кру на (со лар ни сим бол бо жан ске мо ћи), „си шла са не-
ба”4): Ва ви лон ци су ве ро ва ли да је њи хов краљ пред став ник бо га 
Мар ду ка, ко ји је од ре дио Ва ви лон за „све ти град”, у ко ме се вр ши 
је ди но у пу ном сми слу те ре чи ле ги тим но усто ли че ње вла да ра као 
но си о ца ко смич ког ре да и прав де. Кра ље ва са крал ност је ви ше-
стру ко обе ло да њи ва на – од ти ту лар ног обра ћа ња ње му као „кра љу 
зе мље и че ти ри обла сти уни вер зу ма”, до раз ра де це ло куп ног кон-
цеп та бо жан ске пред о дре ђе но сти вла да ра за сво је вр сног по сред-
ни ка из ме ђу љу ди и бо го ва. Слич но је би ло и у Пер си ји, где цар је 
по стао фи гу ра ко ја је об је ди ни ла ста ро и ран ски ма за да и зам и ње ну 
ве ру о бор би си ла до бра и зла (ду хов них би ћа асура и дева) са на-
ме снич ком уло гом „освет ни ка Мар ду ка”, бо га се мит ског пан те о на. 
Сто лу ју ћи у Ва ви ло ну, аха ме нид ски вла да ри су при хва ти ли За ра-
ту стри ну ре ли ги о зну ре фор му као осно ву сво је вла сти. За тим су, 
по ред  Ва ви ло на као ад ми ни стра тив ног цен тра цар ства, пре тво ри-
ли Пер се по лис у сво је вр сни „све ти град”5), у ко ме је про сла вља на 
Навроза, Но ва го ди на, као сим бол ци клич не об но ве ре да и три јум-
фа си ла све тла над си ла ма та ме, што је пред ста вља ло још је дан 
из раз об но ви тељ ског кон цеп та на ко ме је по чи ва ла им пе ри јал на 
иде о ло ги ја Пер сиј ског цар ства. Слич но ме со по там ским “бо жан-
ским по сред ни ци ма” уло га ,,не бе ског на ме сни ка” би ла оли че на и у 
ки не ским ца ре ви ма где је вр хов ни прин цип - Тиен (не бо) или Шанг
Ти (вла дар у ви си на ма), све при су тан и све зна ју ћи, пред ста вљао за-
штит ни ка ство ре ног све та и цар ске ди на сти је. Им пе ра тор је „син 
бо га Ти ен”, ње гов зе маљ ски на ме сник ко ји сно си од го вор ност и 
бри гу за ток ко смич ких рит мо ва, јер му он, као иза бра ни пр во све-
ште ник, при но си жр тве ве за не пре све га за аграр не ци клу се.  Сва ко 
цар ско се ди ште мо ра ло је да по се ду је сво ју об ред ну па ла ту Минг 

4) Бur rows Еric, SomеCosmoloгicаlPаttеrnsinБабyloniаnRеliгion, iз   Hookе, Sаmuеl.(ed.), 
ThеLабyrinth:FurthеrStuдiеsinthеRеlаtionБеtwееnMythаnдRituаlinthеАnciеntWorlд, 
стр. 65.

5) Popе.U, Pеrsеpolis,АHolyCity,  Аrchаеoloгy 10 , CHI вoл 2, 1957, стр. 838-855.    



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.27-51.

30

Танг, ко ја је сво јом струк ту ром - че твр та стом осно вом (као сим бо-
лом зе мље) и кру жним кро вом (ко ји је озна ча вао не бе ска ис хо ди-
шта), пред ста вља ла imagomundi спра вљен за астро ло шке и дру ге 
об ред не ак тив но сти ко ји ма је одр жа ван и учвр шћи ван „не бе ски 
по ре дак” у ствар ном све ту. 

У свим по ме ну тим слу ча је ви ма, са свим уоче ним по ду дар-
но сти ма и спе ци фич но сти ма, ни во вла дар ског ак ти ви зма при ли-
ком упра вља ња уни вер зал ном др жа вом био је дво струк. Прем да 
је ње го вим оба ве за ма увек био ја че из ра же но одр жа ва ња ве зе им-
пе ри јал ног зда ња са оно стра ним, кроз ,,уз ла зни” пут прак ти ко ва-
ња ра зно вр сних це ре мо ни ја ла и култ них рад њи ко ји ма се вр ши ло 
не пре ста но об на вља ње и учвр шћи ва ње ду хов ног по рет ка, ни ,,си-
ла зна”, упра вљач ко-ад ми ни стра тив на стра на, а на ро чи то функ ци ја 
вој ско во ђе ни је би ла ни ма ло спо ра дич на. Сте пен ,,си ла зне” ак тив-
но сти ва ри рао је у за ви сно сти од об ли ка им пе ри јал не иде о ло ги је 
– у Ки не ском цар ству, у ње ној ми ле ни јум ској ока ме ње но сти ин-
сти ту ци ја  ,,не по мич не исто вет но сти”, већ у скла ду са по и ма њем 
не по сред ног је дин ства суп стан ци јал ног ду ха по и ма ног као ду ха 
фа ми ли је6) и оно га што је ин ди ви ду ал но, цар је за у зи мао по ло жај 
па сив ног па три јар ха, ко ји је ,,чи ње њем не чи ње ња” (wu-wei) или 
ми ни мал ним чи ње њем пред ста вљао осо ви ну око ко је се вр ши 
вер ти кал но устро ја ва ње по рет ка. У еги пат ском слу ча ју, вла дар је 
пред ста вљан као оте ло тво ре но бо жан ство ко ји има ак ти ви стич-
ку уло гу у те жњи ши ре ња и из град ње ма сив ног, ко лек ти ви стич-
ког дру штве ног ор га ни зма - од упра вља ња из град њом ма сив них 
ар хи тек тон ских зда ња, пре ко ру ко во ђе ња фа сци нант ним вер ским 
про це си ја ма, до уло ге вој ско во ђе у осва јач ким по хо ди ма. Пер сиј-
ски вла да ри има ли су упа дљи во ма њу уло гу у култ но-ре ли ги о зној 
уло зи на сле ђе ној од сво јих ме со по там ских пре те ча. За др жа ва ју ћи 
пре све га по ло жај, са вре ме ним реч ни ком го во ре ћи, «ме ди ја то ра» и 
«ко ор ди на то ра» из ме ђу култ них и ет нич ких по себ но сти, пер сиј ски 
Аха ме ни ди су има ли по ло жај ко нач ног ар би тра из ме ђу ауто ном-
них це ли на, ко ји је са мо као крај ње сред ство имао на рас по ла га њу 
мо гућ ност при ме не фи зич ке при ну де ко је му је да ва ло ме сто вр-
хов ног вој ног за по вед ни ка огром не ,,кон фе де рал не” цар ске вој ске. 

ХЕЛЕНСКИФИЛОЗОФСКИПОГЛЕДИНА
СВЕТСКУДРЖАВУИИДЕЈАКОСМОПОЛИТИЗМА

На стан ку ан тич ке грч ке фи ло зо фи је и у окви ру ње, пр ве ра-
ци о нал но уоб ли че не иде је о Свет ској др жа ви, прет хо дио је ду го-

6) He gel G. V. Fri drih,  Fenomenologijaduha, Za greb, 1951, стр. 120.
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тра јан про цес кри зе ан тич ког по ли са, где је, све до вре ме на пре 
ше стог ве ка пре н.е., та ко ђе до ми ни рао ар ха ич но-ре ли ги о зни по-
глед на свет ко ји се осла њао на кул то ве пре да ка и мит ски по ли те-
и зам. 

У мит ској пред ста ви ста нов ни ка број них грч ких по ли са свет 
је пред ста вљао ,,за јед ни цу љу ди и бо го ва”, у ко ме је свет ски ум 
вла дао над људ ским умом и ње го вим спо знај ним мо ћи ма. Вред но-
сни по ре дак би вао је, по на ви ци и убе ђе њу, по ве зи ван са ста рим и 
пре дач ким, тј. са тра ди ци јом и оби чај но шћу као но си о цем ,,из вор-
ног” као на чел ног,  ко је је са мим тим има ло и све од ли ке «ис прав-
ног» или «до брог». За глав не но си о це тра ди ци о нал них вред но сти 
сма тра не су ру ди мен тар не хе лен ске пред ста ве о themsis (у сми слу 
уте ме ље ња, по рет ка, оби ча ја) и дике(у сми слу пра ва). На кон тро-
ве ков не кри зе па три јар хал ног грч ког по ли са, ко ји се од и грао у пе-
ри о ду из ме ђу де ве тог и ше стог ве ка пре н.е., ми то ви ви ше ни су 
пред ста вља ли ,,уте ме љу ју ћу сли ку све та” на ко јој је по чи ва ло њи-
хо во устрој ство. Хе лен ски свет, су о чен са ду бо ком кри зом вред-
но сти, по ку шао је да из на ђе но ве од го во ре на те мељ на жи вот на 
пи та ња, што је узро ко ва ло раз вој ан тич ке фи ло зоф ске ми сли и, у 
окви ру ње,  про ми шље ног од но са пре ма по ли су као основ ном ви ду 
по ли тич ке за јед ни це древ не Хе ла де.

Суд бо но сни грч ко-пер сиј ски ра то ви у пе том ве ку пре н.е. 
овом су про ми шља њу да ли дво стру ку уло гу, од раз во ја све сти о 
је дин ству до та да раз је ди ње ног хе лен ског све та, до по ра ста фи-
ло зоф ског скеп ти ци зма на спрам не са мо пре о ста лих пре дач ких 
вред но сти и оби ча ја, већ и сми сла њи хо ве по ступ не тран сфор ма-
ци је у сво је вр сно ,,пра во по ли са”. Де ми то ло ги за ци ја themisa и ди-
ке у прав цу nomosa (за ко на, пра ви ла) по ли са, ни је се ви ше мо гла 
за у ста ви ти. То је до ве ло до по и ма ња су прот ста вље но сти nomosa 
и physisa (у сми слу при ро де, при ро ђе не спон та но сти и не кон вен-
ци о нал но сти)7) у уче њи ма грч ких со фи ста. Со фи сти су соп стве но 
про ти вље не ти ра ни ји но мо са (nomos tyranos) као из ра за пре дач-
ких оби ча ја, санк ци о ни са них бо жан ско-људ ском во љом ко ја је до 
та да упра вља ла по ли сом, из ра жа ва ли су прот ста вља њем physisdi-
akoi (пра ва при ро де) ко ју су раз у ме ва ли као от кри ће стал ног, по-
сто ја ног и не про ла зног, на су прот про ла зном и по сто ја ном ко га је 
ство рио чо век, а на спрам чи је бо жан ске и тра ди ци о нал не ,,ис прав-
но сти” по сто је ду бо ке ре зер ве. Ова схва та ња су по ста ле те мељ ан-
тич ке кон цеп ци је при род ног пра ва8).

7) Та дић Љу бо мир, Филозофијаправа, Бе о град, 1996, стр. 12.

8) Ме ђу на шим ауто ри ма о ан тич кој при род но прав ној ми сли, из ме ђу оста лих, де таљ но 
је пи сао Ми хај ло Ђу рић, пре све га у свом док тор ском ра ду Идејаприродногправакод
грчкихсофиста, Бе о град, 1958.
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По ка за те љи раз во ја све сти о за јед ни штву хе лен ских по ли са 
ја вља ју се од мах по про те ри ва њу пер сиј ских за во је ва ча 480–479. 
го ди не пре н. е. Већ на сле де ћим Олим пиј ским игра ма одр жа ним 
476.  го ди не пре н.е. Пин дар пи ше о по бед ни ци ма ових ига ра, при-
до шли ца ма из  мно гих по ли са, као о љу ди ма ко ји пред ста вља ју 
из раз грч ке све сти о је дин ству у од но су на пер сиј ске осва ја че. Ње-
го во пи са ње је и пр ви до ку мен то ва ни из раз при бли жа ва ња Гр ка 
пан хе ле ни зму као пр вој сте пе ни ци кре та ња њи хо ве све сти од хо-
ри зон та грч ког по ли са у прав цу уни вер за ли зма. Ма да је страх Гр ка 
спрам мо ћи Пер си је у знат ној ме ри до при нео њи хо вом ује ди ње њу, 
ова кви из ра зи за јед ни штва би ли су ја ки са мо док је тра ја ла не по-
сред на опа сност.  Хе ро дот нам та ко у сво јим Историјама ка зу је о 
гла си на ма о на вод ној атин ској из да ји, ко је су на гна ле њи хо ве спар-
тан ске ри ва ле да по ша љу иза слан ство и про ве ре осно ва ност ових 
тврд њи. Ати ња ни су оштро по ри ца ли ове оп ту жбе и ис ти ца ли сво-
је хе лен ско и ан ти пер сиј ско опре де ље ње, на по ми њу ћи при то ме 
ка ко ,,не ма то ли ко зла та на све ту ни зе мље то ли ко плод не ко ји би 
их под ста кли да се при дру же за јед нич ком не при ја те љу и до ве ду 
Грч ку до пот чи ња ва ња”, јер је хе лен ски на род пред ста вљао за јед-
ни цу кр ви и је зи ка, хра мо ва, ри ту а ла и за јед нич ких оби ча ја.9) 

Пот пу но уоб ли че на иде ја пан хе ле ни зма ја вља се код пост со-
кра тов ских фи ло зо фа, по себ но код Ари сто те ла, ко ји нам у Уставу
атинском (23.5), об ја шња ва функ ци о ни са ње Дел ског са ве за и пре-
но си Ари сти до ву за кле тву Јо ња ни ма. Ари стид у њој на по ми ње Јо-
ња ни ма да има ју исте при ја те ље и не при ја те ље, што је зна чи ло не 
са мо по сто ја ње оба ве зе во ђе ња ра та са мо про тив Пер си ја на ца, већ 
и оба ве зу уче сто ва ња у уза јам ној од бра ни по ли са - чла ни ца овог 
са ве за од на па да са би ло ко је стра не. 

Пр ви пак зна ци пре ра ста ња пан хе ле ни стич ких иде ја у ан-
тич ки ко смо по ли ти зам при сут ни су код пре со кра тов ских со фи ста, 
за го вор ни ка ан тич ког при род ног пра ва.  Хи пи ја из Ели де, са вре-
ме ник Про та го ре, осни ва ча со фи сти ке о ко ме го во ри Пла то нов 
исто и ме ни спис, из но си у свом обра ћа њу го сти ма ку ће углед ног 
Ати ња ни на Ка ли је ре чи:,, О љу ди при сут ни! Ја све нас сма трам 
са пле ме ни ци ма, срод ни ци ма и су гра ђа ни ма по при ро ди, а не по 
људ ском за ко ну. Јер јед на ко је са јед на ким по при ро ди срод но. 
За кон је, ме ђу тим, ти ра нин љу ди и че сто вр ши на си ља про тив на 
при ро ди.10)” Ди ле ма да ли се овај Хи пи јин ис каз од но си са мо на 
Хе ле не или об у хва та и од но се Хе ле на и вар ва ра те се сто га мо же 

9) Хе ро дот,Историја,  Но ви Сад, 1980, 8.144.

10) Ђу рић Ми хај ло,Идеја природног права код грчких софиста, док тор ска ди сер та ци ја, 
Бе о град, 1958, стр. 34.
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под ве сти под нај ра ни је ви до ве ко смо по ли ти ског ста но ви шта мо-
жда је бо ље са гле да ти уз дру ге чи ње ни це о Хи пи ји ном уче њу о 
ко ји ма има мо пи са на све до чан ства, а на осно ву ко јих са зна је мо да 
се Хи пи ја у про у ча ва њу хе лен ских пе сни ка и про зних пи са ца ни-
је устру ча вао да на по ре до са њи ма про у ча ва и вар вар ске пе сни ке 
и пи сце11). За раз ли ку од ње га, ве ћи на дру гих ис так ну тих со фи ста 
по пут Тра зи ма ха, Ка ли кла и Гор ги је на ла зе се на ста но ви шту пан-
хе ле ни зма. Иде ја људ ске јед на ко сти у свом ра ном ко смо по лит ском 
ви ду по ја вљу је се још и код Ан ти фо на ко ји, но шен де мо крат ским 
по гле ди ма, твр ди:,,Ми по шту је мо и це ни мо са мо оне ко ји по ти чу 
из от ме них по ро ди ца, али не и оне обич ног по ре кла. У том по гле ду 
ми се вар вар ски од но си мо јед ни пре ма дру ги ма, јер смо по при ро-
ди сви ми, Хе ле ни и вар ва ри, са вр ше но јед на ки.“12) И код слав ног 
атин ског фи ло зо фа Со кра та на ла зи мо, у Пла то но вом спи су ,,Гор-
ги ја”13), у ко ме се пре но си Со кра тов ди ја лог о пи та го реј ском уче њу, 
део у ко ме он го во ри о то ме ка ко су не бо и зе мља и ње ни ста нов-
ни ци по ве за ни сна гом за јед ни штва, љу ба ви, по рет ка, ди сци пли не 
и пра вед но сти, па да се за то уни вер зум на зи ва ко смос, или уре ђе-
на це ли на, што је не ким по то њим за го вор ни ци ма ко смо по ли ти зма 
слу жи ло као основ за тврд ње ка ко је у ства ри, Со крат пр ви пра ви 
де кла ри са ни ко смо по ли та14).

Раз ви је но ко смо по лит ско уче ње на ла зи мо тек код ки нич ке и 
сто ич ке фи ло зоф ске шко ле. Ко смо по ли ти зам (ко ва ни ца ко ја зна чи 
,,гра ђа нин све та”)  као осе ћај уни вер зал не при пад но сти чо ве чан-
ству без об зи ра на по ре кло, са вре ме ном сма тран си но ни мом и за 
,,свет ско” и ,,со фи сти ци ра но”,  а ко ји се од но сио и на ува жа ва ње 
ту ђих кул ту ра и њи хо вих вред но сти ми мо сво је, тек је код по ме ну-
тих фи ло зоф ских шко ла до био свој уоб ли че ни из раз.  Ки ник Ди о-
ген био је пр ви ко ји је јав но, те а трал но од ба цио гра ни це и нор ме 
ан тич ког по ли са и де кла ри сао се гра ђа ни ном све та, о че му све-
до чи ње гов од го вор на пи та ње ода кле је:,,Ја сам гра ђа нин све та 
(kosmopolites).”15) Ова квом са мо и ден ти фи ка ци јом ко ја има не га ти-
ви стич ко од ре ђе ње јер је усме ре на пре све га на по ри ца ње ње го ве 

11) Ста но ви ште о Хи пи ји ном ко смо по ли ти зму за у зи ма и Ђу рић Ми хај ло у свом док тор-
ском ра ду, по зи ва ју ћи се на фраг мен те о Хи пи ји са чу ва не код Кле мен та  (Б.6 у пре во ду  
Ди елс-а).

12) Цит. пре ма Ђу рић Ми хај ло,Идејаприродногправакодгрчкихсофиста, док тор ска ди-
сер та ци ја, Бе о град, 1958, стр. 82.

13) Pla to, Gorgias, Har mondsworth, 1960, 507-8.

14) Та кве тврд ње нпр. из но си фран цу ски ми сли лац Мон тењ, ви ди Mon ta ig ne M., Esseyes, 
Lon don, 1978, стр. 63.

15) Di o ge nes La er ti us, TheLivesofEminentPhilosophers,No. 185, Lon don, 1925, VI 63.
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при пад но сти и оба ве за ис кљу чи вом “слу же њу” по ли су Си но пи и 
дру гим Си но пља ни ма, Ди о ген сва ка ко ни је имао пред ста ву о то-
ме да би ко смо по ли ти зам, од но сно свет ско гра ђан ство, тре ба ло 
да слу жи Свет ској др жа ви уме сто ан тич ком по ли су, ни ти да тре ба 
на би ло ко ји на чин да до при не се из град њи уни вер зал них об ли ка 
вла сти и по сти за њу оп штег до бра. До ступ ни исто риј ски из во ри не 
да ју ни јед ну на зна ку по зи тив ног за ла га ња ки ни ка за ко смо по ли ти-
зам ми мо њи хо вог фи ло зоф ског опре де ље ња да жи ве у скла ду са 
сво јом при ро дом, тј. вр ли ном и од ба це све што је ве штач ко и кон-
вен ци о нал но. ,,Ње гов ко смо по ли ти зам ни је био ко смо по ли ти зам 
уни вер зал не хе ле ни стич ке мо нар хи је, ко ја те о риј ски или прак тич-
ки по ни шта ва раз ли ке из ме ђу ет но са, не го су бјек тив но ко смо по-
лит ство са мо на се бе осло ње не је дин ке, ко ја дра го вољ но жр тву је 
сво је гра ђан ство да не би са на сил ним гу бит ком тог гра ђан ства из-
гу би ла осно ву сво је мо рал не ег зи стен ци је.”16)

Сто ич ки фи ло зо фи су Ди о ге но ву су бјек тив ну ко смо по лит-
ску иде ју по ди гли на ни во кон цеп та. Њи хо ва фи ло зо фи ја је би-
ла еклек тич ка и пред ста вља ла је ме ша ви ну ис точ њач ких ути ца ја 
и на сле ђа ки ни зма. Сла ве ћи свет као це ли ну и жи вот у скла ду са 
при ро дом, у ње го вом ре ду ви дев ши ред и за ко ни тост као из раз нај-
ви шег сми сла и свр хе,17) сто ич ки ко смо по ли ти зам по и мао је свет 
кроз сим бо ли зам мо де ла Хи је ро кло вих кру го ва иден ти те та ко ји се 
ши ре кон цен трич но - пр ви око ин ди ви дуе, за тим ње го ве по ро ди це, 
ло кал не гру пе, при пад но сти по ли су, ет но су и чо ве чан ству… Пра ви 
за да так ко смо по ли та био је тај да све кру го ве цен три ра ју око сво је 
пред ста ве о лич но сти сто и ка - му дра ца, ства ра ју ћи сва људ ска би ћа 
сво јим су гра ђа ни ма18). Про гла ша ва ју ћи брат ство свих љу ди на све-
ту, сто и ци по пут Хри си па су из но си ли ви ђе ње да је ,,свет ве ли ка 
др жа ва са јед ним устрој ством и јед ним за ко ном… Про стор но огра-
ни че не др жа ве су сва ка ко бес ко нач не у бро ју и има ју раз ли чи та, 
ни по што јед на ка устрој ства и за ко не…Та ко су по себ на устрој ства 
по ста ла до да ци јед ног при род ног за ко на.”19) За раз ли ку од со фи-
стич ког су прот ста вља ња physisa и nomosa, сто и ци су за о би шли 
ову ан ти но ми ју про гла ша ва ју ћи nomos за по јам ко ји озна ча ва за-
кон све та у скла ду са Хе ра кли то вим уче њем о logosu, ко ји је код 
њих по стао пра ви ум, оп шти, уни вер зал ни за кон ко ји је, с об зи ром 

16) G. Shwartz, DiigenesdeHundunKratesderKyniker, пре ма Ђу рић Ми лош, Историјахе-
ленскеетике, Бе о град, 1990, стр. 300.

17) Та дић Љу бо мир, Филозофијаправа, Бе о град, 1996, стр. 34.

18) Nus sba um, Mart ha C, „Kant and Sto ic Co smo po li ta nism“, u TheJournalofPoliticalPhilo-
sophy, Vo lu me 5, Nr 1, 1997, str. 1-25.

19) Та дић Љу бо мир, Филозофијаправа, Бе о град, 1996, стр. 35.
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на сво ју људ ску при јем чљи вост и ан тро по цен трич ност, исто вре-
ме но бо жан ски и све про жи ма ју ћи. Ти ме је при ро да кроз по и ма ње 
логоса иден ти фи ко ва на са бо жан ским за ко ни ма по прин ци пу lex
natura=lexdivina. Nomos као logos је ве чан и пред ста вља ме ру за 
сва ум на и не ум на би ћа ко ја се ту ма чи фа та ли стич ки. Од нос пре ма 
logosu као осно ву свет ског то ка ме ра је свих мо рал них вред но сти. 
Док до бри и вр ли сле де сво ју суд би ну до бро вољ но, дру ге, ко ји јој 
се опи ру, она ву че20).Кон се квен це на зна че ног сто ич ког схва та ња 
од но са чо ве ка и за јед ни це би ле су, за сво је вре ме, пре врат нич ке. 
На кло ност пре ма се би, сво јој фа ми ли ји и су гра ђа ни ма, про ши ру је 
се на це ло чо ве чан ство, где nomos као logos ,,све љу де спа ја јед не 
са дру ги ма, та ко да чо век већ због то га што је чо век не сме чо ве ка 
осе ћа ти као стра но би ће…Ла ко је ви де ти да смо ство ре ни за ве зу 
и дру штве но од но ше ње са љу ди ма и за при род ну за јед ни цу.”21) Ова 
за јед ни ца, да кле, по чи ва на са мој људ ској при ро ди, за ко ју пре вла-
да ва уве ре ње да пред ста вља из раз за јед нич ке цр те свих љу ди, а 
ко ја је не у по ре ди во ве ћа и пре суд ни ја не го раз ли ке ме ђу на ро ди ма, 
ко је су по сле ди це ди фе рен ци ра ња, услед по губ не мо ћи оби ча ја и 
мње ња.22) При род на по ве за ност љу ди их чи ни чла но ви ма еку ме не, 
чи ји иде ал ви ше ни је аутар хи ја хе лен ског по ли са, већ аутар хи ја 
чо ве чан ства као све о бу хват не, уни вер зал не за јед ни це.  Ово ста но-
ви ште по ста ло је основ сто ич ке со ци јал не ети ке, ко ја је све дру-
штве не по ја ве по сма тра ла у ко смич кој пер спек ти ви. 

На пу шта ју ћи ску че ни хо ри зонт по ли са, све те о риј ски про-
гла ша ва ју ћи ње го ву дру штве ну и исто риј ску пре ва зи ђе ност, сто-
и ци зам у прак си ни је по ста вио зах те ве уки да ња раз ли ка из ме ђу 
сло бод них љу ди и ро бо ва, ни ти пре ва зи ла же ња по сто је ћих дру-
штве них не прав ди. Сто ик Хри сип та ко не по ри че да је роб, по пра-
ву по ли са, имо ви на свог го спо да ра, али до да је да је он за пра во са-
мо ,,тра јан над ни чар” док је ,,глав на ствар ко јег је ду ха чо век, а не 
ко јег је ста ња: ни ко ме вр ли на ни је за тво ре на, сви ма је отво ре на, 
сви ма до пу шта при ступ, све по зи ва, ро ђе не од сло бод них ро ди те-
ља, осло бо ђе ни ке, ро бо ве, кра ље ве, прог на ни ке. Она не пи та за за 
ку ћу и имо ви ну, го лим чо ве ком је за до вољ на.”23) Иако су сто и ци 
про кла мо ва ли кри тич ку дис тан цу пра ма устрој ству по ли са и ве-
ру у вр лин ско уз др жа ње и слу же ње дру гим би ћи ма, у скла ду са 

20) Пре ма већ по зна тој Се не ки ној мак си ми: Ducumvolentemfata,nolentemtrahunt. Se ne ca, 
Epistolea, 107, 11.

21) Ci ce ron, Defin, III 63-65, цит. пре ма Ђу рић Ми лош, Историјахеленскеетике, Бе о град, 
1990, стр. 480.

22) Исто.

23) Исто.
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по је ди нач ним мо гућ но сти ма, по ли тич ки ан га жман сто и ка сво дио 
се пре све га на де лат но сти ве за не за по сто је ће по ли се или уло гу 
при ват них учи те ља вр ли на ари сто кра ти ји ових дру шта ва, а ма ње 
на во ђе ње по ли ти ке уни вер зал них раз ме ра. По ред ,,иде ал ног” про-
гла ша ва ња свих љу ди чла но ви ма јед ног ум ног цар ства у све ту ко ји 
је, на су прот то ме, по ка зи вао раз не об ли ке дис кри ми на ци је и не-
јед на ко сти, сто ич ке ак тив но сти су се у прак си ма хом пре тво ри ле 
у дис тан ци ра ње од по сто је ћих по ли тич ких по ре да ка, под из го во-
ром да слу же оном ко смо по лит ском, већ у скла ду са фа та ли стич-
ким до бро вољ ним пот чи ња ва њем и ми ре њем са суд би ном ши ро ко 
рас про стра ње ним и док три нар но усво је ним код при пад ни ка ове 
фи ло зоф ске шко ле. Упра во ова ква флу ид на и па сив на фи ло зоф-
ска кон цеп ци ја по слу жи ла је Алек сан дру Ма ке дон ском, за јед но 
са пан хе лен ским ре ван ши стич ким осе ћа њи ма пре ма пер сиј ским 
осва ја чи ма, у ко оп ти ра њу сто ич ког ко смо по ли ти зма за осно ву сво-
је иде о ло ги је хе ле ни стич ке (Свет ске) др жа ве. Удру жен са пре у зе-
тим ис точ њач ким кон цеп ци ја ма о уни вер зал ном вла да ру, хе лен-
ски ко смо по ли ти зам је ство рио иде о ло шки амал гам ко ји је власт 
Алек сан дра и ње го вих на след ни ка - упра вља ча хе ле ни стич ких 
уни вер зал них мо нар хи ја - об ја шња вао и исто вре ме но ле ги ти ми-
сао те о ри ја ма о вла да ру као жи вом или оду хо вље ном за ко ну (no-
mosempsychos), ко ји вла да у скла ду са свет ским умом, тј. ме ром 
ко ју це лом ко смо сму да је логос. Ову кон цеп ци ју у хе лен ском све ту 
је пр ви раз вио пи та го реј ски фи ло зоф Ахри ти, знат но пре Алек-
сан дро вих осва ја ња, чи ји нам ори ги нал ни спи си ни су оста ли до-
ступ ни, већ о њи ма има мо са мо по сред на са зна ња из из во ра ко ји 
да ти ра ју из ра но ви зан тиј ског пе ри о да24). Пре ма на во ди ма ко ји се 
по зи ва ју на Ах ни ти јев трак тат Озаконуиправди, Ди о ген на во ди 
ка ко „...ме ђу за ко ни ма је дан је оду хо вље ни (nomosempsychos), а то 
је краљ, дру ги је нео ду хо вље ни, пи са ни. За кон је основ на ствар. 
Јер, по што ва њем за ко на краљ је за ко нит (номинос), ар хонт уса гла-
шен са за ко ном, по да ник сло бо дан и це ла за јед ни ца срећ на.”25)

Са чу ва ни ан тич ки исто риј ски из во ри ка зу ју да је сам Алек-
сан дар ве ро вао у кон цеп ци је о вла да ру као оду хо вље ном за ко ну, 
као и у сво је исто риј ско по сла ње ра ди ује ди ње ња хе лен ског све-
та и ис то ка у јед но уни вер зал но цар ство. Исто ри чар Ари јан из-
но си ми шље ње ка ко је ,,Алек сан дар по се до вао не у та жи ву же љу 
за про ши ре њем сво јих по се да”26), пла ни ра ју ћи да осво ји и Ара би-

24) Ра ди се о спи су Антологија из VI ве ка н.е. ви зан тиј ског ком пи ла то ра Јо ва на Сто ба те ја.

25) Ци ти ра но пре ма Шар кић С., Ма ле ни ца А., Правнетеоријеиинституцијеантике, Но-
ви Сад, 1994, стр. 22.

26) Ar rian, LifeofAlexanderTheGreat, Lon don, 1958, VII.19, стр. 246.
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ју, Афри ку и за пад но Сре до зе мље. Плу тарх, нај о бим ни ји ан тич ки 
исто ри о граф, пак сма тра ка ко је Алек сан дар имао на ме ру осва ја ња 
це лог све та, ис ти чу ћи да је он за се бе ве ро вао ,,да је од Не ба по-
сла ти вла дар сви ма и по ми ри тељ це ло га све та…да до во ди у јед ну 
за јед ни цу све љу де са свих стра на…да је же лео да цео свет пот-
чи ни вла да ви ни јед ног за ко на ра зу ма и јед ној фор ми вла да ви не и 
пре тво ри све љу де у је дан на род.”27) 

На кон опа да ња хе ле ни стич ке Свет ске др жа ве и ње них ори-
јен тал них на след ни ца (вла да ви на ди ја до ха), сто ич ки ко смо по ли-
ти зам свој жи вот на ста вља у нај по зна ти јој уни вер зал ној др жа ви 
ан тич ког до ба, Рим ској им пе ри ји, где до жи вља ва да љу ево лу ци-
ју. Пет ве ко ва не пре ста не екс пан зи је Рим ске ре пу бли ке ука зу ју на 
раз ви ја ње спе ци фич ног  уни вер за ли стич ког мо де ла ко ји је на свом 
вр хун цу, као Свет ска др жа ва из раз до бља ра ног прин ци па та (ју ли-
јев ско-кла у ди јев ске и фла ви јев ске ди на сти је), по кри вао про стор од 
шест ми ли о на ква драт них ки ло ме та ра28), тј. ве ли ки део та да по зна-
тог све та.

Кон цепт imperiumRomanumaраз вио се из рим ског по и ма-
ња вла сти на ста лог уну тар ла тин ског civitasa, гра да-др жа ве, ње го-
ве не де љи во сти и це ло ви то сти. У civitasu схва ће ном за за јед ни цу 
гра ђа на и се на та (populusque senatusRomanum) ве за них пре дач-
ком тра ди ци јом (ius и fas као ком пле мен тар ни прав ни и ре ли ги-
о зни из ра зи рим ског ре да, ordoa),  imperium, као не де љи ва, све-
о бу хват на власт, по ве ра ва на је иза бра ним, за слу жним гра ђа ни ма 
ко ји су, оба вља ју ћи функ ци ју рим ских ма ги стра та, ус по ста вља ли 
власт и по ре дак Ри ма на пот чи ње не про сто ре и на ро де. Ши ре ћи 
власт рим ског civitasa и ње гов iuscivile на про сто ре раз ли чи тог ко-
ло ни јал ног ста ту са, рим ски  по ре дак (ordoromanum) пред ви ђао је 
ве о ма ком плек сне ме ха ни зме ко ји ма је уре ђи ван од нос рим ске вла-
сти са пот чи ње ним на ро ди ма и њи хо вим за јед нич ким схва та њи ма 
по рет ка (iusgentium). Ре гу ла то ри ових од но са би ли су рим ски ма-
ги стра ти, но си о ци imperiuma, од но сно potestasa, као ње ног ни жег 
об ли ка, ко јим је из гра ђи ва но устрој ство уни вер зал ног ка рак те ра и 
пре тен зи ја.

Са  кри зом ре пу бли кан ске вла сти у пр вом ве ку пре н.е., до-
шло је по сте пе но до кон цен тра ци је imperiuma, као нај ви ше вла сти 
у ру ка ма јед ног чо ве ка – прин цеп са, пр во уз мо гућ ност стал ног 
про ду же ња ман да та, а по том на нео гра ни чен пе ри од. Уз фор мал но 

27) Plu tarch (pre vod F.Bab bitt), OnFortuneandVirtueofAlexander u Moralia, vol VI, Lon don, 
1958, стр. 329-330.

28) Schwart cen ber ger Ge org, PowerPolitics, Lon don, 1964, стр. 15.
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за др жа ва ње свих ре пу бли кан ских ин сти ту та, им пе ра тор као об је-
ди ни тељ нај ви ших ма ги страт ских функ ци ја, са мо је на ста вио да  
из гра ђу је сво је лич не од но се са ни жим ма ги стра ти ма, на на че ли ма 
пот пу не суб ор ди на ци је: по ред мо гућ но сти ве за них за вој но ру ко-
во ђе ње, суд ску власт, од ре ђи ва ње те ри то ри јал но-ад ми ни стра тив не 
по де ле, име но ва ње вој но-би ро карт ског апа ра та и сло бо де да ри ва-
ња ста ту са гра ђан ства, прин цепс је по стао не са мо ства ра лац пра-
ва, већ је и сва ки из раз ње го ве во ље, ко ји има зна чај из ван ред ног, 
по себ ног раз ло га, мо гао да де ро ги ра по сто је ће пра во по прин ци пу 
,,Све што прин цепс на ре ди има сна гу за ко на” (Quiquidprincipipla-
cuithabet legisvigorem)29). Ње го ва во ља као из раз imperiuma, нај-
че шће је из ри ца на у об ли ку са ве та,  consiliumprincipii, прем да су 
пе дант ни рим ски прав ни ци по пут Га ја, де фи ни са ли прин цеп со ве 
кон сти ту ци је као из во ре прав ног по рет ка ове уни вер зал не им пе ри-
је ре чи ма: ,,Вла да ре ва кон сти ту ци ја је оно што им пе ра тор де кре-
том, едик том или пи смом уста но ви. Ни ка да ни је би ло сум ње да она 
има сна гу за ко на, бу ду ћи да и сам им пе ра тор до би ја нај ви шу власт 
пу тем за ко на.”30)

У пе ри о ду по зног Рим ског цар ства, по зна ти јег као до ми нат 
(ра чу на се да оно от по чи ње са вла шћу Ди о кле ци ја на 283. го ди не 
н.е.), до ла зи до да ље ево лу ци је по и ма ња вла сти им пе ра то ра, ко ја 
од та да свој основ ни ле ги ти ми тет ви ше не цр пи из во ље на ро да 
и се на та, већ, уки да ју ћи све ре пу бли кан ске фор ме, по ста је лич на, 
ауто ном на од ли ка вла да ра, ко ји све ви ше од прин цеп са, као ,,пр-
вог гра ђа ни на” (што тај тер мин из вор но и зна чи), по ста је domi-
nus et deus (го спо дар и Бог), на лик на хе ле ни стич ке ауто кра то ре 
од ко јих се пре у зи ма ју иде о ло шке кон цеп ци је о вла да ру као ,,оду-
хо вље ном за ко ну” (lexanimata). До ми ну со ве за по ве сти са крал ног 
су ка рак те ра (sacraconstitutio), а ве зи ва ње imperiumaза бо жан ску 
во љу и при ро ду им пе ра то ро ве лич но сти пред ста вља ло је пот пу-
ну хе ле ни за ци ју рим ског кон цеп та вла сти и ње но упо до бља ва ње 
об ли ци ма вла дар ских ,,не бе ских атри бу та” ко је смо иден ти фи ко-
ва ли у исто риј ски ра ни јим им пе ри јал ним по ду хва ти ма из град ње 
свет ске, уни вер зал не др жа ве. У Ју сти ни ја но вим но ве ла ма из 537. 
го ди не екс пли цит но се спо ми ње да је вла дар ,,оду хо вље ни за кон’’ 
(,,... све ово што смо ка за ли не од но си се на цар ски по ло жај ко ме је 
и са ме за ко не Бог пот чи нио по ста вив ши ца ра љу ди ма као жи ви за-

29) Ul pian, Digestae, 1.4.1. pr. pre ma Hor vat Ma ri jan, Rimskopravo, Za greb, 1967.

30) Ga i us (1.5) пре ма Шар кић С. Ма ле ни ца А., Правнетеоријеиинституцијеантике, Но-
ви Сад, 1994, стр. 94.
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кон [legemantimatemeummittenshominibus]”)31)чи ме хе ле ни стич ко 
мо нар хиј ско схва та ње уни вер зал не им пе ри је де фи ни тив но над вла-
да ва рим ску ви зи ју свет ског им пе ри јал ног по рет ка као respublice. 
По бед нич ко схва та ње под ра зу ме ва ло је це ло куп но цар ство и ње-
гов по ре дак као им пе ра то ров по сед, имо ви ну на ко јој су по да ни ци 
пот чи ње ни ње го вој не спор ној во љи, а ко ја се де ли на три вр сте: 
resprivataprincipis (вла да рев при ва тан по сед), patrimoniumprin-
cipis (до бра ко ја ни су при ват но вла сни штво вла да ра, али он њи ма 
сло бод но рас по ла же) и respublica (јав на до бра чи ји је ти ту лар и 
за штит ник им пе ра тор). 

У скла ду са ам би ва лен тим усло ви ма, ко је је пру жа ло од стра-
не Ри ма оства ре но ан тич ко Свет ско цар ство са свим по сто је ћим 
не јед на ко сти ма, све су ма ње би ва ла зах тев на и сто ич ка стре мље ња 
ка ко смо по лит ским вр ли на ма, а у прав цу пре ва зи ла же ња дру штве-
них не прав ди. Док Хри сип огра ни ча ва до ме не ко смо по ли ти зма на 
су бјек тив но жи вље ње у скла ду са ко смо сом и ње го вим зах те ви ма 
(по ри чу ћи да бор ба за ко смо по лит ске ху ма не вред но сти и за ла га-
ње за људ ско за јед ни штво има ју ишта за јед нич ко са Алек сан дро-
вим осва јач ким по хо ди ма за про ши ре ње хе лен ске вла сти на цео 
свет), рим ски сто и ци исто вре ме но по тен ци ра ју и ко смо по лит ски 
те о рет ски уни вер за ли зам, у скла ду са ра ци о нал ним вр ли на ма, али 
и по ја ча ва ју зах те ве ло јал но сти пре ма ло кал ној при пад но сти и гра-
ђан ским оба ве за ма. У де ли ма Ци це ро на, а на ро чи то Се не ке, сто ич-
ки ко смо по ли ти зам от кри ва њем ,,са ве сти”(sapientia) и бла же ног, 
бе стра сног жи во та на су бјек тив ном по лу, у исти мах објек тив но 
из и ску је пу но и без ре зер вно ис по ља ва ње оба ве за пре ма Ри му. Та-
ко је овај мо ди фи ко ва ни сто ич ки ко смо по ли ти зам по стао по год-
но сред ство за рим ске сто и ке да учвр сте иде ју им пе ри јал не вла сти 
Ри ма над по зна тим све том кроз по и сто ве ћи ва ње рим ске patrie и 
рим ског па три о ти зма са са мим ко смо по ли ти змом. Са та квим ху-
ма ни стич ким кре дом и ње го вом пер цеп ци јом ме ђу хе ле ни зо ва ном 
ели том, ко ја је жу де ла да са оства ре њем ко смо по лит ских иде а ла 
са чу ва на сле ђе не дру штве не по зи ци је у но вом Свет ском цар ству, 
Рим је ус пео да и вој но и иде о ло шки за вла да ан тич ким Сре до зе-
мљем као цен тром та да по зна тог све та. 

Про цес пре у зи ма ња и ме ша ња сто ич ких иде ја о при род ном 
пра ву ко је ва жи за це ло чо ве чан ство и њи ма са о бра зних ко смо-
по ли ских иде ја са рим ским им пе ри јал ним кон цеп том, по ко ме је 
ко смо по лис као Свет ска др жа ва за пра во Рим ска им пе ри ја, пр ви 
пут се ја вља код По сеј до ни ја из Апа ме је (130–50. год. пре н.е) у 

31) Ju sti nian, Novele, CV.2.4 пре ма Шар кић Ср ђан, ПравнеиполитичкеидејеуИсточном
римскомцарству, Бе о град, 1984, стр. 14.
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Си ри ји, а сво ју пу ну раз ра ду до би ја у Ци це ро но вим фи ло зоф ским 
де ли ма, пре свих у Републици. На осно ву Ци це ро но вих при род но-
прав них те за о до бро вољ ном под вр га ва њу свих гра ђа на рим ском 
прав ном по рет ку, у ко јем они по ста ју гра ђа ни све та, фи ло зоф Се-
не ка сма тра да се на тај на чин пре ва зи ла зе гра ни це, од но сно зи ди-
не гра да-др жа ве и сту па у од но се са це лим све том, чи ме се отва ра 
мо гућ ност мно го ши рег по ља прак ти ко ва ња сто ич ких вр ли на.32)

Уво ђе њем рим ског осе ћа ња ду жно сти у на сле ђе хе ле ни стич-
ке фи ло зо фи је, сто ич ка уз др жа ност је, у Ци це ро но вом и Се не ки-
ном слу ча ју, од јав ног екс по ни ра ња у ве ли кој ме ри пре о бра же на у 
ви ђе ње по ко ме се по ли тич ка ак тив ност тре ти ра као мо рал на ду-
жност сва ког гра ђа ни на рим ског civitasa, с тим да су рим ски сто и-
ци у нај ве ћем бро ју слу ча је ва за др жа ли сво ју већ тра ди ци о нал ну 
пе да го шку уло гу ,,учи те ља му дро сти”. Се не ка се та ко, у сво јој ше-
зде се тој го ди ни, по чео по вла чи ти из јав ног жи во та уз об ја шње ње 
да је про це сом гу бље ња сло бо де ко смо по лит ске Рим ске ре пу бли ке 
и ње ног пре тва ра ња у прин ци пат не ста ла по тре ба лич ног ути ца ја 
на јав ни жи вот, а по ра сла по тре ба за вр ше њем уло ге pedagogusge-
nerishumania, окре ну тог од за да та ка свог вре ме на ка ра ду на веч-
ним за да ци ма жи во та. Оп ште ко смо по лит ске иде је код Се не ке нај-
и зра же ни је су у ис ка зу:,,чо век је чо ве ку све ти ња” (homosacrares
homini), ко ји ма се про по ве да љу бав пре ма сви ма без огран ча ва ња 
на чла но ве јед не др жа ве, а у прав цу це ле еку ме не:,,Ја ћу све зе мље 
по сма тра ти као да при па да ју ме ни, а мо је као да при па да ју сви ма 
... Зна ћу да је мо ја отаџ би на свет и да су ње ни ру ко во ди о ци бо го ви 
и да ови из над ме не и око ме не сто је као су ди је мо јих ре чи и мо јих 
де ла.”33)(DeVita, XX, 3,4) Ма да је са свим осно ва на скеп са у од но су 
на из ја ве чо ве ка ко ји је био су ви ше бли зу вр ха ствар не рим ске им-
пе ри јал не вла сти да би у пот пу но сти иден ти фи ко вао сто ич ки иде-
ал Свет ске др жа ве са Ри мом на чи јем че лу је био је дан Не рон, не ма 
сум ње да је та да шње, бар де ли мич но по и сто ве ће ње хе ле ни стич ких 
иде а ла са рим ском им пе ри јал ном ствар но шћу би ло ши ро ко рас-
про стра ње но. Пр во се кре ну ло од то га да су ва жне рим ске исто-
риј ске лич но сти (Ле лон, Ка тон) иден ти фи ко ва не као ова пло ће ње 
фи ло зоф ских иде а ла ан тич ког му дра ца, да би се три јумф сто ич ког 
ко смо по ли ти зма од и грао то ком вла да ви не Мар ка Ауре ли ја, ца ра 
фи ло зо фа, по зна тог по стро гом жи вље њу у скла ду са про кла мо ва-
ним сто ич ким вр ли на ма, и не што ка сни је де кре том ца ра Ан то ни на, 
ко јим је 212. го ди не да ро ван ста тус гра ђан ства свим по да ни ци ма 
Рим ског цар ства и та ко прав но нор ми ран иде ал ан тич ког ко смо-
по ли ти зма. 

32) Pre ma  Se ne ca, OntranquiltyofMind, Lon don, 1988, IV 4.

33) Ђу рић Ми лош, Историјахеленскеетике, Бе о град, 1990, стр. 488.
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Де ла ца ра Мар ка Ауре ли ја пру жа ју нам за о кру же ну ви зи ју 
рим ске им пе ри јал не ре цеп ци је сто и ци зма. Ње го во схва та ње Свет-
ске др жа ве пред ста вља хо ли стич ку ви зи ју уни вер зу ма и чо ве чан-
ства у ње му, у ко ме су уни вер зум, Бог, при ро да, исти на, за кон, ра-
зум и чо век те сно по ве за ни у ко смич ки по ре дак:,, Све су ства ри 
све стра но прот ка не, и та ве за је све та…Јер по сто ји је дан уни вер-
зум са чи њен од свих ства ри, је дан Бог има нен тан свим ства ри ма, и 
јед на су шти на, и је дан за кон, је дан ра зум за јед нич ки свим ум ним 
би ћи ма, и јед на исти на.”34) Из ово га цар-сто ик, Мар ко Ауре ли је, из-
вла чи за кљу чак ка ко по ве за ност из ме ђу на зна че них ства ри на во ди 
на по ми сао да би тре ба ло да се, при др жа ва ју ћи се тих ве за, по це-
лом уни вер зу му рас про сти ре и јед на уни вер зал на, Свет ска др жа ва, 
ко ја би по чи ва ла на те ме љи ма ових од но са. 

По ме ну ти три јумф ко смо по лит ског на че ла у ка сном рим-
ском прин ци па ту за си гур но је на сту пио пре ка сно с об зи ром на већ 
по од ма кле про це се де ка ден ци је рим ског им пе ри јал ног ор га ни зма, 
а на ро чи то иш че за ва ња сло бо да гра ђа на на спрам ви со ко би ро кра-
ти зо ва не вла сти на чи јем се че лу на ла зио прин цепс. Он је, ма да 
но ми нал но још увек са мо ма ги страт – но си лац по ве ре не вла сти 
од стра не се на та и рим ског на ро да, имао ве ћу и кон цен три са ни ју 
моћ од свих мо нар ха и пре те ча у исто ри ји уни вер зал них, ап со лут-
них вла да ра, као и огро ман ути цај на дру га, ка сни ја де ша ва ња и на 
свет ске про це се у идеј ном и у не по сред ном, прак тич ном сми слу, 
ка ко су и по твр ди ла ка сни ја исто риј ска де ша ва ња и про це си ко ји 
су свој но ви пра вац до би ли са ши ре њем и три јум фом хри шћан ства 
над по ли те и стич ким рим ским мно го бо штвом.

СРЕДЊОВЕКОВНЕИДЕЈЕОСВЕТСКОЈДРЖАВИ

Све сред њо ве ков не иде је о Свет ској др жа ви нај јед но став-
ни је би се мо гле раз у ме ти као ре зул тат ве ков ног, по сте пе ног про-
жи ма ња рим ске им пе ри јал не иде је, сто ич ког ан тич ког ко смо по ли-
ти зма и хри шћан ске ве ре. Ово пре пли та ње ни је ни ма ло слу чај но 
– грч ки фи ло зоф ски ху ма ни зам и ло го цен трич ни кон цепт, ко га је 
у ан тич ки свет у ду хов ном сми слу уне ло хри шћан ско ве ро у че ње, 
пред ста вља ли су сми сле ну исто риј ску ета пу у да љем раз во ју по и-
ма ња лич но сти и за јед ни це. Хе лен ски логос, схва тан до та да као 
свет ски ум, по ре дак и ме ра це ло куп не ство ре не при ро де, у хри-
шћан ском се от кро ве њу обе ло да нио и бу квал но оте ло тво рио не као 
lex animate (ожи вље ни за кон) ко га пер со ни фи ку је хе ле ни стич ки 

34)  Mar co Aure li us An to ni nus, TheCommuningsWithHimself,Lon don, 1961, VII 9.
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са мо др жац, већ као по ма за ник, Хри стос, и то не онај ко ји пред ста-
вља са мо је вреј ског на ци о нал ног ме си ју-вла да ра, већ спа си те ља, 
кроз по се до ва ње соп стве не ду хов не си ле, свих љу ди и це ло куп не 
тво ре ви не. До та да шњем прав цу раз во ја уни вер за ли стич ке ан тич ке 
ми сли хри шћан ство је та ко да ло но ви обрт у прав цу кон крет но сти 
и пер со на ли зма ко ји се од та да по и ма кроз ipostas (ли це) оте ло тво-
ре ног логоса, Ису са Хри ста. Ка да је апо стол Па вле у по сла ни ца ма 
сво јим вер ни ци ма по ру чи вао ка ко ви ше ,,не ма Је вре ја и Гр ка, јер 
сви су јед но у Ису су Хри сту”, сто ич ка, те о риј ска ко смо по лит ска 
јед на кост свих љу ди (услед су штин ске исто вет но сти њи хо вих при-
ро да), до би ла је пот пу но но ви, кон крет ни са др жај, ко га је ства ра-
ла хри шћан ска ми стич ка за јед ни ца са бра на око тај не вас кр се ња и 
обо же ња вер них жи вље њем у Хри сту, Бо гу Ло го су. 

Се кун дар но, хри шћан ска но ви на као пре вред но ва ње ан тич-
ког на сле ђа, од ра зи ла се и на по и ма ње по ли тич ке за јед ни це ко јом 
је та да још увек до ми ни ра ло рим ско Свет ско цар ство. За ан тич ки 
па га ни зам, и гра ђа ни по ли са и гра ђа ни Свет ске др жа ве – ко смо по-
ли са, чи ни ли су су штин ски исту ствар, од но сно слу жи ли су ис кљу-
чи во сво јој ре ал ној по ли тич кој за јед ни ци, тј. јав ној ства ри, ка ко 
би до при не ли по бољ ша њу ко лек тив ног жи во та у ко ме је по сто ја ло 
пот пу но про жи ма ње при ват ног и јав ног, вла сти и дру штва, за ко на 
и оби ча ја. Хри шћа ни пак ни су жи ве ли свој жи вот за ово свет ски 
град, ло кал ни или уни вер зал ни, јер су сма тра ли да они не ма ју у 
пу ном сми слу те ре чи ,,свој град”, већ че ка ју ,,онај ко ји ће до ћи”, а 
ко га је са др жа ва ла  ви зи ја о ,,Не бе ском Је ру са ли му”. Све до та да, 
као по сле ди ца до жи вља ја све та као па лог, одво је ног од бо жан ског, 
ло го цен трич ног устрој ства и ње го вих ис пра вља ју ћих ду хов них 
енер ги ја, ко је је у свет до нео оте ло тво ре ни Ло гос као Хри стос – 
Исус На за ре ћа нин, у све ту по сто ји при вре ме но двој ство, ко је ће 
у ма њој или ве ћој ме ри тра ја ти до кра ја свет ске исто ри је, од но сно 
ње ног ес ха то на у ви ду дру гог Хри сто вог до ла ска. За хри шћан ски 
по глед на свет, са јед не стра не се на ла зи ла по ли тич ка за јед ни ца 
,,од овог све та” – по лис, мо нар хи ја или Свет ско цар ство, све јед-
но, а са дру ге је ду хов на хри шћан ска за јед ни ца, Цр ква (екле зи ја). 
До кле год тра је ово при вре ме но, исто риј ски ди на мич но ста ње по-
дво је но сти, за од но ше ње пре ма др жа ви ва жи ла је Хри сто ва мак-
си ма:,,Дај те ца ру ца ре во, а Бо гу бо жи је.” (Ма ти ја, 22:21). Са овог 
ста но ви шта ра но хри шћан ски оци раз ви ја ли су ми шље ња о то ме 
да ло кал ни гра до ви и по ли тич ке за јед ни це мо гу има ти по зи тив ну 
исто риј ску уло гу, па чак и бо жан ски бла го слов (Ри мља ни ма 13:1, 
4, 7) за вр ше ње вла сти, али да је ово вр ше ње вла сти ипак се кун-
дар но, по што нај ва жни ја људ ска де лат ност ни је уче шће у ан тич кој 



СашаГајић Предмодернеидејеосветскојдржави

43

по ли те ји, већ њи хо во лич но спа се ње кроз хри шћан ску ве ру, у ко јој 
сви љу ди, без об зи ра ко ме ет но су при па да ју, по ста ју не су гра ђа ни 
све та, већ ,,су гра ђа ни све ти ма” (Ефе ша ни ма 2:20).

Све то о тач ки кон цепт о Свет ској др жа ви свој раз ра ђе ни, али 
и мо ди фи ко ва ни вид, до био је у уче њу Ауре ли ја Ав гу сти на. Већ 
по ме ну ти ду а ли зам рим ске Свет ске др жа ве и Цр кве као Бо жи је 
др жа ве, код Ав гу сти на до би ја ди мен зи је ра ди кал ног раз ми мо и ла-
же ња, па и ме ђу соб не су прот ста вље но сти. Зе маљ ско, Свет ско цар-
ство је за Ав гу сти на не са мо про ла зно у од но су на бо жи је, веч но 
цар ство, ко је се кроз Цр кву оства ру је кроз ми стич ку за јед ни цу вер-
ни ка са Хри стом (corpusmysticum), већ и устрој ство Свет ског цар-
ства он ви ди као по сле ди цу гре шног, из о па че ног по рет ка, и као ка-
зну и лек за са гре ше ња, на спрам ко га би хри шћа ни тре ба ло да га је 
не за ин те ре со ва ност и уз др жа ност. По ста вља ју ћи пи та ње: ,,Шта су 
кра ље ви не без прав де, не го ве ли ке раз бој нич ке бан де?” као па ра-
фра зе на чу ве ну анег до ту о Алек сан дру, осва ја чу по зна тог све та, 
и за ро бље ном гу са ру ко ји Алек сан дра су ви сло пи та за што ње га 
(гу са ра) ,,за то што пло ви на ма лом бро ду на зи ва ју раз бој ни ком, а 
те бе за то што пло виш са ве ли ком фло том на зи ва ју ца рем”35), Ав гу-
стин по ри че сто ич ко уче ње ко јим је по ста вље на јед на кост из ме ђу 
веч них и при род них за ко на, услед раз ли ке из ме ђу бо жи је при ро де 
и при ро де ство ре ног све та, ка ко их при ка зу је хри шћан ско от кро ве-
ње. Ав гу сти нов обрт у ту ма че њу веч ног за ко на је сле де ћи – он се 
ви ше не на ла зи у ство ре ном све ту и ње го вој при ро ди, већ пред ста-
вља ема на ци ју бо жи је во ље ко ји га уре ђу је (ordoordinans), док је 
при род ни за кон са мо људ ски за кон, тј. уре ђе ни по ре дак.36)

Ду а ли стич ке при ро де два су прот ста вље на гра да – зе маљ ског 
и не бе ског, са мо су мо рал не и ду хов не, го то во иде ал тип ске па ра-
диг ме ко је се не по кла па ју у пот пу но сти са не ким по сто је ћим ин-
сти ту ци о нал ним об ли ци ма, али се по је ди ни исто риј ски при ме ри, 
као Ва ви лон или Рим са јед не стра не и хри шћан ска Цр ква са дру ге 
стра не, при бли жа ва ју у ствар но сти овим су прот но сти ма, на ро чи-
то ка да зе маљ ска др жа ва од би је да при зна ,,ве чи ти за кон” и са мо-
вољ но на ста ви да го спо да ри над зе маљ ским до бри ма, уз ди жу ћи их 
на ни во нај ви ше вред но сти. Ка ко зе маљ ске др жа ве кроз исто ри ју 
чи не љу ди у ,,ме шо ви том са ста ву” (permixtas) тј. они ко ји жи ве у 
скла ду са веч ним за ко ни ма и они ко ји им се опи ру, Ав гу стин не по-
ри че на пот пу ни на чин зе маљ ску др жа ву и ње не по зи тив не аспек-
те. Он сма тра да хри шћан ски вер ни ци као по кло ни ци истин ске, 

35)   Av gu stin Aure li je, Obožijojdržavi, Kr šćan ska sa da šnjost, Za greb, 1982, 4.4

36)  Та дић Љу бо мир, Филозофијаправа, Бе о град, 1996, стр. 43.
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уни вер зал не ,,не бе ске др жа ве” тре ба да слу ша ју и по шту ју зе маљ-
ске за ко не уко ли ко они ре гу ли шу ну жне од но се у дру штву, све док 
ови за ко ни ни су не пра вед ни, и то све до тре нут ка ,,ка да ће до ћи 
вре ме раз лу чи ва ња ка да ће они (зе маљ ски и не бе ски град) би ти 
раз дво је ни је дан од  дру гог и то са нај ве ћом па жњом”37), та ко што 
ће на кра ју исто ри је, уочи ес ха то на, зе маљ ска др жа ва, као “но ви 
Ва ви лон”, би ти пот пу но одво је на од Цр кве као “но вог Је ру са ли-
ма” кроз ми стич ко отва ра ње пе ча та и њи хо во ду хов но ути ски ва ње 
у тво ре ви ну о ко јој кроз сим бо ле го во ри От кро ве ње (Апо ка лип са) 
св. Јо ва на Бо го сло ва. 

Пре ма Ав гу сти но вим схва та њи ма, Цр ква је, као ду хов на, 
вр лин ска и ,,не бе ска др жа ва” не у по ре ди во вред ни ја од зе маљ ске, 
Свет ске др жа ве, ко ја не ће мо ћи да оства ри истин ску прав ду све 
док не по ста не хри шћан ска. ,,Дру гим ре чи ма, ка да је др жа ва пре-
пу ште на са мој се би, она је на дах ну та љу ба вљу овог све та, али она 
мо же да бу де на дах ну та и ви шим на че ли ма, на че ли ма ко ји мо гу 
да се из ве ду из хри шћан ства.”38) Из иде је о ле ги тим но сти др жа ве, 
ко ја да би вр ши ла сво ју истин ску функ ци ју мо ра би ти са гла сна и 
на ми стич ки на чин осве ће на од стра не Цр кве, раз ви ла се ка сни је 
из ви то пе ре на иде ја ри мо ка то лич ког уни вер за ли зма о пот чи ња ва-
њу др жав не мо ћи пап ском ауто ри те ту. Та ко се об ред но-ми стич ко 
при зи ва ње хри шћан ске “ле ги тим но сти” кроз упу ћи ва ње вла сти ка 
прав ди и прав де ка вла сти, пре тво ри ло у над зор и ди сци пли но ва ње 
све тов них вла сти од стра не др жав но-хи је рар хи зо ва ног кле ра пот-
чи ње ног рим ском пон ти фек су ко ји се по сте пе но, ко рак по ко рак, 
тран сфор ми сао у но ву вер зи ју уни вер зал ног вла да ра као оду хо-
вље ног за ко на (lex ani ma ta).  Овај про цес био је пре су дан за на-
ста нак и тра ја ње спо ра из ме ђу цр кве них и све тов них вла сти и, ка-
сни је, ево лу ци ју за пад но е вроп ских фе у дал них мо нар хи ја у прав цу 
мо дер не, се ку лар не др жа ве. 

У по то њим сто ле ћи ма за пад но е вроп ског сред њо ве ко вља на-
зна че ни по ли тич ко-фи ло зоф ски спор је не пре ста но ис кр са вао у од-
но си ма ма кар но ми нал но им пе ри јал не, уни вер зал не све тов не вла-
сти и уни вер зал не, ,,веч не” ри мо ка то лич ке Цр кве. Су шти на ово га 
спо ра ви ше ни је би ла од нос ло кал ног, пар ти ку лар ног, и ко смо по-
лит ског, уни вер зал ног, већ од нос су прот ста вље но сти ре ли ги о зног 
и се ку лар ног уни вер за ли зма из ме ђу Свет ске др жа ве у ви ду Све тог 
рим ског цар ства и Све те сто ли це, а ко ји ће у мно го ме од ре ди ти  по-
то њу бу дућ ност европ ских по ли тич ких за јед ни ца. Та ко су рим ски 

37) Av gu stin Aure li je, Obožijojdržavi, Kr šćan ska sa da šnjost, Za greb, 1982, 4.4

38) Коплстон Фре де рик, Историјафилозофије - средњовековнафилозофија, том II, Бе о-
град,  1991, стр. 104.
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па па Ино ћен ти је III и ње го ви на след ни ци (на ро чи то па па Бо на фа-
ци је VII), пр ви ис ка за ли су пре ма ти ју соп стве ног ауто ри те та над 
за пад ним све тов ним вла да ри ма. Њи хо во ста но ви ште ба зи ра ло се 
на но во за вет ним ци та ти ма по ко ји ма је, по што је Хри сту да та сва 
моћ на не бу и зе мљи, он био вла дар и ду хов не и све тов не сфе ре. 
Име ну ју ћи апо сто ла Пе тра за свог на ме сни ка, чи ји ла нац на след-
ни ка пред ста вља ју рим ски пр во све ште ни ци,  те о ло шко-ју ри дич ки 
пут за кљу чи ва ња до ка зи вао је пап ску пре моћ над све тов ном вла-
шћу, цар ском и кра љев ском. Ова кве те зе су че сто ис ти ца ли  те о ло-
зи  по пут Пто ло ме ја од Лу ке и Хен ри ја од Кре мо не.

Нај и стак ну ти ји пред став ник ри мо ка то лич ког по гле да на од-
но се ду хов не и све тов не вла сти и ујед но нај ве ћи схо ла сти чар овог 
пе ри о да, То ма Аквин ски, за сво ју уни вер за ли стич ку пер спек ти ву 
по овом пи та њу је иза брао ан тич ко при род но пра во у сми слу ње-
го ве упо тре бљи во сти у об ја шња ва њу сред њо ве ков них ста ле шких 
од но са. Цео уни вер зум пред ста вља од стра не Бо га уре ђе ни хи је-
рар хиј ски по ре дак, у ко ме зе маљ ски од но си пред ста вља ју од раз 
не бе ских, што је став пре у зет од ра но хри шћан ских ота ца, пре све-
га од Ди о ни зи ја Аре о па ги те. Та кав по ре дак уре ђен је бо жан ским, 
ве чи тим за ко ни ма (lexaeterna), у скла ду са умом и на у мом ко га Бог 
има пре ма све му ство ре ном, док је ,,при род ни за кон са мо уче шће 
ра ци о нал них ство ре ња у ве чи том за ко ну”39).  

У скла ду са тим, др жа ва је код То ме Аквин ског схва ће на као 
,,при род на ин сти ту ци ја”, за сно ва на на при ро ди чо ве ка40). Та ко и 
са ма власт има бо жан ско оправ да ње и ауто ри тет, јер ју је као и 
све оста ло, ство рио и уста но вио Бог. За то не ма осно ва да се ка же 
да је др жа ва ре зул тат гре ха, већ нео п ход на ин сти ту ци ја чак и да 
љу ди ни су гре шни, већ да су оста ли у ста њу не ви но сти41). Овим 
об ја шње њем ви со ка схо ла сти ка су штин ски од ри че Ав гу сти нов ско 
пре те жно не га тив но по и ма ње ,,зе маљ ског гра да”, тј. уни вер зал не, 
Свет ске др жа ве. Али, ка ко при род ни за ко ни услед људ ске не са вр-
ше но сти и ста ња гре шно сти ни су у ста њу да ре гу ли шу на пра ви 
на чин људ ске од но се ко ји ма до бар жи вот ни је крај ни циљ, већ уче-
шће у бо жан ској бла го да ти42), у че му је ис кљу чи ви пут онај кроз 
ин сти ту ци ју рим ске Цр кве, civitas схва ћен као Свет ско цар ство је 
ду жан да се се усме ри пре ма на че ли ма хри шћан ства и ко рек ти ви ма 

39) Та дић Љу бо мир, Филозофијаправа, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 
1996, стр. 48.

40) Akvin ski To ma, Država,  Glo bus, Za greb, 1990. 

41) Коплстон Фре де рик, Историјафилозофије-средњовековнафилозофија, том II, БИГЗ, 
Бе о град,  1991, стр. 466.

42) Aqu i nas T. Deregimineprincipuim  1.14,  прев. Ge rald B. Phe lan),. Lon don, 1948.
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ко је пру жа lexaeterna. Прак тич но, то зна чи под вр га ва ње све тов не 
вла сти ар би три ра њу ри мо ка то лич ке Цр кве. 

На кон То ме Аквин ског би ли су број ни и дру ги за го вор ни ци 
те зе при ма та пап ске вла сти над све тов ном, уз раз ли чи ту и вр ло 
раз у ђе ну ар гу мен та ци ју. Жил Рим ски и Џемс од Ви тер боа за сту-
па ли су екс трем на ста но ви шта у при лог су пре ма ти је цр кве не вла-
сти над све тов ном. Жил Рим ски је пи сао ка ко: ,,Не мо же по сто ја-
ти истин ска др жа ва, где ни је уте ме ље на све та мај ка Цр ква и где 
Христ ни је осни вач и вла дар”, као и да су ,,сви љу ди и сви по се ди 
под упра вом Цр кве, по што цео свет и сви ко ји у ње му жи ве, при-
па да ју Цр кви”43), до во де ћи до крај њих кон се квен ци ри мо ка то лич ки 
уни вер за ли зам као еск пли цит но за ла га ње за пап ско вла да ње све-
том.

По сто ја ли су, на рав но, и ми сли о ци ко ји су по ку ша ва ли да 
се др же не у трал но и из бег ну не по сред но из ја шња ва ње о при ма-
ту вла сти. Хо стен зи је, кар ди нал из Ости је, је ре ци мо, имао ве о ма 
ам би ва лен тан од нос пре ма ста во ви ма о то ме да ли им пе ра тор или 
рим ски па па има ју вр хов ну власт, при кла ња ју ћи се, у по је ди ним 
пи та њи ма, ар гу мен ти ма јед не или дру ге стра не у спо ру. Он је вла-
да ра За пад ног Рим ског Цар ства осло вља вао као ,,го спо да ра све та”, 
то јест вр хов ног ауто ри те та хри шћан ски по и ма не Свет ске др жа ве, 
док се са дру ге стра не за ла гао за пап ски ауто ри тет, ко ји је укљу-
чи вао чак и пра во да имо вин ски пот пу но раз вла сти не вер ни ке ако 
је то нео п ход но, ин ди рект но за сту па ју ћи те зу ка ко се цар ска власт 
из во ди и де ле ги ра од стра не ду хов не вла сти, оли че не у вр хов ном 
пон ти фек су.

На дру гој стра ни, број ни су би ли спи си ко ји су се про ти ви ли 
пап ској су пре ма ти ји и за ла га ли за вр хов ни ауто ри тет све тов них, 
им пе ри јал них вла да ра. Лан долф од Ко ло ње сма трао је да је им-
пе ра тор За пад ног Рим ског Цар ства ,,го спо дар све та ко ји је из над 
свих кра ље ва и свих на ро да, ко ји су му сто га пот чи ње ни.”44) док је 
Ен гле берт, мо нах-еру ди та из Ад мон та, у сво јој књи зи Онастанку,
сврсиикрајуРимскогцарства из 1308. го ди не, раз вио кон се квент-
ну док три ну ко ја се су прот ста вља ла те о ри ја ма о над мо ћи пап ске 
вла сти. За сту па ју ћи те зу ка ко је је дин ствен по ли тич ки ауто ри тет 
нео п хо дан ка ко би за вео по ре дак у ха о тич ном све ту,  Ен гле берт 
је твр дио ка ко је Рим ско цар ство пред ста вља ло ле ги тим ну ин сти-
ту ци ју при зна ту од стра не са мог Хри ста, а ко је је сво јом хри шћа-

43)  Pre ma Ul mann W., AHistoryofPoliticalThought:TheMiddleAges, Har mondsworth, 1965, 
стр. 125. 

44)  Исто, стр. 126
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ни за ци јом са мо по твр ди ло соп стве ну не за о би ла зну и са мо стал ну 
уло гу у вр ше њу вла сти. При ли ком из но ше ња ар гу мен та ци је у при-
лог Свет ске хри шћан ске др жа ве, упр кос раз ли чи тим кул тур ним и 
лин гви стич ким осо бе но сти ма ра зних на ро да, Ен гел берт се по зи-
вао на уни вер зал ну при ме њи вост при род ног пра ва, из ко јег про ис-
ти чу основ на на че ла прав де. 

 За пи та ње од но са две уни вер зал не вла сти не за о би ла зан 
сред њо ве ков ни аутор  је Дан те Али ги је ри. Ве ли ки сред ње ве ков ни 
пе сник ко ји је био за го вор ник са мо стал но сти им пе ри јал не вла сти 
Свет ске др жа ве у од но су на пап ску ду хов ну власт, сво је за кључ ке 
је из во дио не то ли ко из ан тич ке и хри шћан ске вер зи је ко смо по ли-
ти зма, ко ли ко из при ме ра рим ске исто ри је и Ари сто те ло ве фи ло-
зо фи је. Ње го во по ли тич ко-фи ло зоф ско де ло Монархија, пи са но на 
ла тин ском је зи ку, по де ље но је у три књи ге. Сва ка од њих по ку ша ва 
да пру жи по дро бан од го вор на по јед но пи та ње ве за но за при ро ду 
и обим све тов не, цар ске вла сти и ње ног од но са пре ма ду хов ним 
вла сти ма.  За раз вој иде је о Свет ског др жа ви нај зна чај ни ја је пр ва 
књи га Монархије. Већ и сам на зив Монархијаука зу је на Дан те о во 
опре де ље ње, по ко ме је нај бо љи об лик вла да ви не уни вер зал на мо-
нар хи ја, од но сно мо нар хиј ска Свет ска др жа ва по узо ру на Рим ску 
им пе ри ју. На са мом по чет ку пр ве књи ге, Дан те по пр ви пут из но си 
кроз исто ри ју ка сни је че сто по на вља не ста во ве за го вор ни ка Свет-
ске др жа ве о то ме ка ко је уни вер зал на им пе ри ја нео п ход на по што 
она пред ста вља је ди ни си гур ни га рант очу ва ња ми ра у све ту. Осим 
то га, а с об зи ром на прет по став ку да је ти ту лар свих ма те ри јал них 
до ба ра им пе ра тор као уни вер зал ни мо нарх, Дан те сма тра ка ко се 
ње го вим усто ли че њем оне мо гу ћа ва ин сти ту ци о на ли зо ва ње по хле-
пе као по ри ва ко ји би мо гао да угро зи же ље ни иде ал ни по ли тич ки 
по ре дак у Свет ској мо нар хи ји. До бро ин хе рен то це ли ни у Дан те о-
вој по ли тич кој фи ло зо фи ји се про ши ру је на до бро ин хе рен то свим 
ње го вим де ло ви ма, с до пу ште њем да и де ло ви ова кве Свет ске др-
жа ве мо гу има ти сво је по је ди нач не, ин тер не уста ве и по ли тич ка 
уре ђе ња, ко ја мо ра ју  би ти у скла ду са оп штим по рет ком. 

Без по ли тич ке за јед ни це, ко ја об у хва та це ло куп но чо ве чан-
ство у је дан по ре дак, не ма са вр ше ног по ли тич ког уре ђе ња, сма тра 
Дан те. Уни вер зал ност свет ског мо нар ха у Дан те о вом ви ђе њу не 
сво ди се са мо на до но ше ње и при ме ну по зи тив них пра ви ла и нор-
ми на сва ки део те ри то ри је над ко јом он упра вља, већ би уни вер-
зал но пра во, по ње му, тре ба ло пре све га да бу де за јед нич ко пра во, 
или при род но пра во ко је ба шти не сви љу ди и сви на ро ди све та. 
То та ко ђе под ра зу ме ва да сва ки на род мо же има ти и сво је по себ-
не за ко не, сво је по себ не пред став ни ке-ма ги стра те и прин че ве, али 
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да они мо гу ег зи сти ра ти и вр ши ти сво ју функ ци ју са мо уз  по моћ 
са гла сно сти са свет ским мо нар хом. У слу ча ју не су гла си ца, по сре-
до ва ње или ства ра ње уни вер зал ног при нуд ног пра ва и ме ха ни за ма 
ње го вог из вр ше ња, бо ље је да бу де по ве ре но јед ној лич но сти не го 
не ко ли ци ни. ,,На осно ву из не тог ми за кљу чу је мо сле де ће: прав да 
је нај ја ча у све ту ка да је сме ште на код су бјек та са са вр ше ном во-
љом и нај ви шом мо ћи, а та кав је сам Мо нарх.”45)

У дру гој књи зи, кроз при ме ре из рим ске исто ри је, Дан те по-
ку ша ва да до ђе до од го во ра на пи та ње да ли су Ри мља ни до би ли 
мо нар хи ју на пра ви чан на чин, у скла ду са бо жан ском во љом и про-
ми сли? Пра ве ћи па ра ле ле са ста ро за вет ном је вреј ском исто ри јом, 
Дан те до ка зу је раз вој и ши ре ње рим ске им пе ри јал не мо ћи као ле-
ги тим не вла сти ко ја се де ша ва по бо жи јем пла ну, та ко да се пу но ћа 
вре ме на, тј. Хри сто во ро ђе ње, по кла па са вр хун цем мир но доп ске 
рим ске уни вер зал не вла сти под Ок та ви ја ном Ав гу стом. 

Дан те, на осно ву за кљу ча ка у пр ве две књи ге, у тре ћој књи-
зи Монархије об ја шња ва на ко ји се на чин мо ра по де ли ти све тов на 
и ду хов на власт из ме ђу па пе и уни вер зал ног, свет ског вла да ра. Он 
сма тра да се то мо ра учи ни ти  на та кав на чин да не сме би ти ме ђу-
соб ног пре кла па ња ни ти ме ђу соб ног ути ца ја из ме ђу њих. Ко ри сте-
ћи но во за вет ну ме та фо ру о ,,два ма ча” (Лу ка, 22.38) ко је апо стол 
Пе тар ну ди Хри сту као би блиј ску по твр ду о одво је но сти др жа ве и 
цр кве, Дан те до ка зу је да се уло га им пе ра то ра од но си пре све га на 
омо гу ћа ва ње зе маљ ске си гур но сти и сре ће чо ве ка, док  га цр ква 
при пре ма за оно стра ну сре ћу у за гроб ном жи во ту. 

По ме ну те Дан те о ве иде је има ле су ве ли ки ути цај на уче ња 
Мар си ли ја Па до ван ског, ко ји је у свом де лу Бранилацмира (De-
fensorPacis) из вео њи хо ве крај ње кон се квен це. Па до ван ски их је 
обра зло жио исто риј ском фак то гра фи јом ко ја је по ри ца ла осно ва-
ност пап ског ме ша ња у до мен све тов них вла сти, не по бит но до-
ка зу ју ћи да је у ра но хри шћан ско до ба цр кве на (и то ис кљу чи во 
ду хов на) власт при па да ла оп шти ни као за јед ни ци вер ни ка, а не 
кле ру. По ред не ги ра ња пап ске су пре ма ти је над све тов ном вла шћу, 
Мар си ли је Па до ван ски је сма трао да је пи та ње да ли је пред ност 
за ци ви ли зо ва но чо ве чан ство по сто ја ње јед не вр хов не вла сти или 
је пак ра зло жни је по сто ја ње ви ше раз ли чи тих вла сти у раз ли чи-
тим свет ским ре ги ја ма ко је су про стор но уда ље не, са раз ли чи тим 
на ро ди ма ко ји има ју раз ли чи те оби ча је, мо рал не вред но сти и го-
во ре раз ли чи те је зи ке, ве о ма сло же но и да зах те ва сту ди о зно про-
ми шља ње.46) Иако се Мар си ли је екс пли цит но ни је опре де љи вао ни 

45)  Dan te (пре вод D. Nic holl), Monarchia, Lon don, 1974, I. xi

46)  Mar si li us of Pa dua, DefensorPacis, vol II, New York, 1976, str. 85-86.
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за иде ју о Свет ској др жа ви, ни про тив ње, ста во ви ко ји ма на ги ње 
не сум њи во су бли жи кри тич ком од но су пре ма Свет ској др жа ви, 
пре све га по пи та њу кул тур них и ге о граф ских фак то ра, за у зи ма-
ју ћи ста но ви ште по ко ме је Ари сто те лов ски иде ал гра да-др жа ве 
нај по де сни ји, нај при род ни ји и нај по жељ ни ји об лик ор га ни зо ва ња 
људ ског дру штва. 

На су прот за пад но е вроп ском спо ру о при ма ту вла сти, хри-
шћа ни зо ва на рим ско-им пе ри јал на иде ја о Свет ској др жа ви у ис-
точ ном, раз ви је ни јем де лу сред ње ве ков не Евро пе и Бли ског Ис-
то ка од ви ја ла се у дру гом прав цу. Ис точ но Рим ско Цар ство или 
Ви зан ти ја је то ком сво је хи ља ду го ди шње исто ри је раз ви ја ла иде-
о ло шко и прак тич но схва та ње ко је се из до ми на та раз ви ло у са-
мо др жа вље ви зан тиј ског ца ра као ,,ми ро по ма за ног ауто кра то ра” 
што вла да ,,по бо жи јој во љи”, одр жа ва ју ћи по ре дак (taxis) и до мо-
строј (oikonomija) ко ји про жи ма ју це ло куп ну при ро ду и дру штво. 
Устро је ни зе маљ ски по ре дак са мо је од раз, ко пи ја не бе ског, са вр-
ше ног по рет ка, чи ји је вла дар и бра ни тељ цар, вла дар све та (ко-
смократор). Ње го ве по ступ ке усме ра ва, на кон ње го вог кру ни са-
ња и по ма за ња од стра не ,,јед не, све те, апо стол ске цр кве” сам Бог 
све др жи тељ (пан то кра тор), а не цр кве ни клер, док из ме ђу цар ске 
и цр кве них вла сти вла да «сим фо ни ја» са ја сно оде ље ним усме ре-
њи ма и уста но вље ним ме ђу соб ним ве за ма. Ђа кон Ага пит, са вре-
ме ник ца ра Ју сти ни ја на, уло гу ца ра у Свет ској др жа ви опи си вао 
је на сле де ћи на чин: ,,По пут чо ве ка на кор ми лу бро да, ми сао ца ра 
је увек на опре зу сво јим број ним очи ма, па зе ћи на чвр сто др жа ње 
кор ми ла си ле за ко на и укла ња ју ћи њи хо вом си лом то ко ве не за ко-
ни то сти, све док брод Свет ске др жа ве (pan to kra tis po li te as) мо же да 
упло ви у та ла се не прав де.”47) 

Уз ова кво схва ће ног им пе ра то ра као ап со лут ног вла да ра у 
Ис точ ном цар ству, раз ви је на је и број на двор ска ад ми ни стра ци ја, 
пре ко ко је је са мо др жац ру ко во дио ве о ма ком пли ко ва ним ци вил-
ним и вој ним ор га ни ма др жав ног апа ра та. На кон ад ми ни стра тив-
них ре фор ми у ви ду пре тва ра ња про вин ци ја цар ства у те ме, вој но-
ад ми ни стра тив не је ди ни це, на чи јем че лу се на ла зио стра тег (гр. 
strategos) 48), ути цај цар ског са мо др жа вља је у ка сни јим ве ко ви ма 
још ви ше по рас тао. На и ме, и ка да је на сту пи ло сла бље ње и те ри то-
ри јал но сма њи ва ње Ви зан ти је као Свет ског цар ства, ви зу ра та да-
шњих Ви зан ти на ца (од но сно Ро ме ја, ка ко су са ми се бе на зи ва ли) 

47)  AgapetiDiaconicapiteadmonitoriam str. 86, col. 1164-1185 цит. пре ма Шар кић Ср ђан,
ПравнеиполитичкеидејеуИсточномРимскомЦарству, Бе о град, 1984, стр. 105.

48)  Hal don, John, Byzan ti um in the se venth cen tury: the tran sfor ma tion of a cul tu re, Cam brid ge, 
1997.
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сме шта ла је њи хо во уни вер зал но цар ство на врх хи је рар хи је др-
жав них и ме ђу на род них од но са са ја сним сте пе но ва њем и суб ор-
ди на ци јом дру гих вла да ра и њи хо вих др жав них по се да, ства ра ју ћи 
сво је вр сни ,,пра во вер ни ко мон велт” као ни жи, цар ству по ли тич-
ки и иде о ло шки под ре ђе ни ни во ме ђу др жав ног по рет ка, на су прот 
без бо жнич ком и вар вар ском све ту анар хич ног ,,бес по рет ка” или 
ла жног по рет ка, ко ме се тре ба, уз бо жан ску по моћ, од у пре ти. Тра-
ди ци ју цар ског са мо др жа вља пре у зе ли су мо сков ски кне же ви, ко ји 
су, на осно ва ма иде о ло ги је о Мо скви као ,,тре ћем Ри му”, а  на кон 
па да Ца ри гра да 1453. го ди не, по сте пе но ус по ста ви ли  власт над 
ру ским пра во слав ним зе мља ма и ство ри ли Ру ско цар ство ко је је 
оп ста ја ло све до 1917. го ди не и Ок то бар ске ре во лу ци је.
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SasaGajic

PREMODERNIDEASONWORLD’SSTATE

Summary
By ob ser ving evo lu tion of pre mo dern ide as of World Sta te, the 

pa per starts with analysis of mu tual cha rac te ri stic of the ir  ar cha ic im-
pe rial prec ce dors, con ne ce ted with per son of im pe ra tor as be a rer od 
dual, uni ted, spi ri tual and se cu lar po wer on which ori en tal con cept of 
«ru ler as spi ri tu a li sed law» (no mos empsychos) is ba sed.  It al so de scri-
bes ori gins of co smo po lian phi lo sop hic con cept in the era of  de so lu-
tion of he le nic tra di tion  as be a rer  of city-sta te (po lis) va la u es, which 
are mer ging with ear li er men ti o ned ori en tal po wer con cepts, and cre a-
ting to get her im pe rial-co smo po li tan ide o logy of he le ni stic and ro man 
World Sta te.   Fut her mo re  de scri bing  pro cess of chri sti a ni sa tion as 
re va lu a tion of an ti que uni ver sa li sam, the pa per is he a ding  to wards  me-
de a val con cepts of World Sta te in we stern and eastern half of Euro pe.
 Key words: World Sta te, co smo po li tism, spi ri tu a li sed law, im pe rial po wer, 
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Сажетак
Овај рад кри тич ки раз ма тра раз ли чи те те о рет ске при сту пе 

фе но ме ну гло бал ног ци вил ног дру штва. То је на чин да се фор му-
ли ше од но сни ме та-ана ли тич ки ни во и пре ци зни је де фи ни ше ге-
не рал ни идеј ни про стор дис кур са гло бал ног ци вил ног дру штва. 
При мар на ана ли тич ка ин тен ци ја је иден ти фи ко ва ње спе ци фич них 
кон цеп ту ал них ди мен зи ја од но са из ме ђу ци вил ног дру штва и про-
це са гло ба ли за ци је. У скла ду са тим, рад ис тра жу је и ком по зи ци ју 
гло бал ног ци вил ног дру штва, ак ту ел не ин сти ту ци је, ор га ни за ци-
је и прак су гло бал ног гра ђан ског дру штва, те про бле ме гло бал ног 
гра ђан ства по ве за не са про бле ми ма ин клу зи је и екс клу зи је. Рад се 
за кљу чу је ди ску си јом о еман ци па тор ском по тен ци ја лу гло бал ног 
гра ђан ског дру штва.
Кључ не ре чи: гло бал но ци вил но дру штво, ци вил но дру штво, гло ба ли за-

ци ја.

УВОД

Мо жда ни ка да до са да у људ ској исто ри ји ни је по сто ја ла та-
ко ин тен зив на по тре ба, и за обич не љу де и за на уч ну за јед ни цу, да 
свет ко ји жи ви мо и ми сли мо бу де ствар ко ја се ти че сва ког по је-
дин ца, да се у јед ном све ту иден ти фи ку је ка ко „мој и ње гов“ та ко 
и „наш и њи хов“ свет. На рав но, ов де се ра ди о све ту као за јед-
нич кој пла не тар ној ства ри „гло бал ног де мо са“, но вој дру штве ној 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.53-82.

54

ствар но сти, а не не кој ре стри ко ва ној, пар ти ку лар ној по став ци, ко ја 
пред ста вља је дан од мно го број них „ма њих људ ских (ин ди ви ду ал-
них или на ци о нал них) све то ва“ ко ји би да се на мет ну као „ши ри 
свет свих све то ва“. Тај „ши ри свет“ ни је син кре тич ки збир „ма њих 
све то ва“, већ хо ли стич ка це ли на са за себ ним и пот пу но но вим ква-
ли те ти ма, те са ја ком нор ма тив ном про јек ци јом етич ког ко ри го ва-
ња, пре ва зи ла же ња или ану ли ра ња што ве ћег де ла не пра вед но сти, 
не јед на ко сти и оту ђе ња „све та (си сте ма) ко ји се на пу шта“. Не ма 
сум ње да ака дем ски нај ин три гант ни ју ва ри јан ту за до во ља ва ња те 
по тре бе за са зна ва њем и при па да њем та ко схва ће ном „ши рем све-
ту“, пред ста вља кон цепт гло бал ног ци вил ног дру штва. Ме ђу тим, 
на стра ну иде ја о ње го вој ну жно сти за рад очу ва ња нај ва жни јих ли-
бе рал них вред но сти, ко је су угро же не по ли ти ком мо ћи и ра то ви ма 
или гло бал ном кон цен тра ци јом бо гат ства и мо ћи, те без об зи ра на 
чи ње ни цу да по јам гло бал ног ци вил ног дру штва још увек „те о рет-
ски ма гло вит“, ње го ви про по нен ти су убе ђе ни да гло бал но ци вил-
но дру штво по сто ји на на чин да до зво ља ва ем пи риј ске ана ли зе и 
етич ке де ба те. То мо же да ли чи на по ма ло чуд ну кон сте ла ци ју где 
се још увек не мо же „без остат ка“ зна ти шта је гло бал но ци вил но 
дру штво, већ са мо да гло бал но ци вил но дру штво по сто ји, да је сте, 
или по ма ло дру га чи је, али исто та ко симп то ма тич но, да ег зи сти ра 
дис курс гло бал ног ци вил ног дру штва, без об зи ра на то да ли се он 
за и ста по кла па са гло бал ним ци вил ним дру штвом. Та ко ће, за Ри-
чар да Фал ка, ко смо по лит ско гра ђан ство пред ста вља ти ода ност не-
ви дљи вој по ли тич кој за јед ни ци уте ме ље ној на на да ма и сно ви ма.1)

Ер го, нај ва жни ја чи ње ни ца ко ја иде на стра ну ем пи риј ског 
ре ги стро ва ња фе но ме на гло бал ног ци вил ног дру штва је сте ње го-
ва усло вље ност и за ви сност од ка рак те ри сти ка ак ту ел не свет ске 
ре ал но сти in to to. На и ме, оно што је ин тен зив ни је за по че то у по-
след њој тре ћи ни 20. ве ка, а што да нас мо же мо ре ги стро ва ти као 
ре ла тив но ста би ли зо ва но „гло бал ну кон стан ту“, је сте по ја вљи ва-
ње над на ци о нал не сфе ре дру штве не и по ли тич ке пар ти ци па ци је у 
ко јој гру пе гра ђа на, со ци јал ни по кре ти и по је дин ци ак тив но уче-
ству ју у раз ли чи тим фор ма ма ди ја ло га, де ба та и пре го во ра, ка ко 
кроз ме ђу соб не кон так те та ко и кроз кон так те са зва нич ним вла-
ди ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. Ова кво ста ње, ван сва ке 
сум ње, има и сво је исто риј ско уте ме ље ње: (1) Ка то лич ка цр ква и 
Ислам већ ве ко ви ма има ју гло бал не аспи ра ци је по др жа не од но-
сном ми си о нар ско-док три нар ном де лат но шћу; (2) ко ло ни јал не 
им пе ри је су не сум њи во до при не ле про це су ини ци јал не гло ба ли-

1) Falk, R. A. OnHumaneGovernance:TowardsaNewGlobalPolitics. Po lity Press, Cam brid-
ge, 1995, стр. 211-212.
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за ци је, уз на по ме ну да бри тан ске ко ло ни је, за раз ли ку од, ре ци мо, 
шпан ских ко ло ни ја, ни су би ле чи сти про дукт осва јач ких по хо да 
већ, су, за хва љу ју ћи не др жав ним ини ци ја ти ва ма, би ле обе ле же не 
про то ком иде ја од цен тра ка пе ри фе ри ји и vi ce ver sa;2) (3) спе ци-
фич не ор га ни за ци је, по пут або ли ци о ни стич ког, анар хи стич ког или 
па ци фи стич ког по кре та, Цр ве ног кр ста, Пр ве и Дру ге Ин тер на ци-
о на ле, су та ко ђе ин кор по ри ра не у про то-фор му над на ци о нал ног 
(над-др жав ног) идеј ног ре зо но ва ња. Са да шња гло бал на ствар ност 
је, да кле, обе ле же на чи ње ни цом да су мно го број не ме ђу на род не 
ор га ни за ци је, раз ли чи те ве ли чи не и об ли ка де лат но сти, зна чај но 
про ши ри ле обим и/или пре у сме ри ле жи жу сво га при мар ног по ли-
тич ког ис по ља ва ња. Као по сле ди ца та кве кон сте ла ци је, еви дент но 
је да број ор га ни за ци ја, асо ци ја ци ја и по је ди на ца за ин те ре со ва них 
за функ ци о ни са ње на свет ском ни воу и кроз гло бал но де фи ни са не 
ор га ни за ци о не мо де ле ни ка да ни је био ве ћи, а да под руч је њи хо-
ве за ин те ре со ва но сти ни ка да ни је би ло ши ре и ком плек сни је. Не 
чу ди он да што се та гло бал на асо ци ја тив на ре во лу ци ја са кра ја 20. 
ве ка по сво ме зна ча ју мо же па ри ра ти успо ну на ци о нал не др жа ве са 
кра ја 19. ве ка.3) У том кон тек сту, за ана ли тич ко ела бо ри ра ње кон-
цеп та гло бал ног ци вил ног дру штва ва жни су кон цеп ти ци вил ног 
дру штва, из ко га је не дво сми сле но и про и за шао, и гло ба ли за ци је, 
за чи је се са гле да ва ње мо же ре ћи да још увек ни је на чвр стој осно-
ви, то јест да је оп те ре ће но са ви ше ра зно ли ких зна че ња.

КОНЦЕПТУАЛНАПОСТАВКА
САВРЕМЕНОГЦИВИЛНОГДРУШТВА

Сва ка ана ли тич ка ре тро спек ти ва са вре ме ног схва та ња ци-
вил ног дру штва, без об зи ра на афир ма циј ске или ал те ра циј ске 
ста во ве, мо ра кон ста то ва ти да је то је дан од оних ре ле вант них и 
аморф них пој мо ва ко ји фло ти ра ју у раз ли чи тим дис кур си ма са ја ко 
ши ро ким спек тром ин тер пре та тив них и по ли тич ких ко но та ци ја.4) 

2) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 28.

3) Sa la mon, L. M. „The Ri se of the Non pro fit Sec tor“. ForeignAffairs, 73 (4), 1994, стр. 109.

4) О раз во ју кон цеп та гра ђан ског дру штва, ви ди Ke a ne, J. (ed.) CivilSocietyandtheState:
NewEuropeanPerspectives. Ver so, Lon don, 1988; Se lig man, A. B. TheIdeaofCivilSociety. 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1992; Co hen, J. и Ara to A. CivilsocietyandPolitical
theory.MIT Press, Cam brid ge, 1992; Hall, J. A. (ed.) CivilSociety:Theory,History, Compa-
rison. Po lity Press, Cam brid ge, 1995; Ehren burg, J. CivilSociety:TheCriticalHistory ofan
Idea. New York Uni ver sity Press, New York,1999; Ro sen blum, N. i Post, R. (ed.) CivilSociety
andGovernment. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002; Cham bers, S. и Kymlic ka W. 
(ed.) AlternativeConceptionsofCivilSociety.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002; 
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За ми сао ци вил ног дру штва, су штин ски по сма тра но, пред ста вља 
амал гам ра зно вр сних кон цеп ци ја са ди фе рен ци ра ном исто риј ско-
дис кур зив ном по зи ци јом (ло ков ска, фер гу со нов ска, то кви лов ска, 
хе ге ли јан ска, марк си стич ка, грам ши јев ска итд.). У су прот но сти са 
ан тич ким схва та њем, где је фу зи о ни са но са цен тра ли зо ва ним др-
жав ним сред стви ма за уре ђе ње дру штва (иден ти фи ка ци ја гра ђан-
ског дру штва са по ли тич ком за јед ни цом или дру штвом), мо дер но 
ци вил но дру штво об је ди њу је две из у зет но ва жне иде је. Пр во, то је 
кон цепт ди фе рен ци ра ња сред ста ва за ре а ли за ци ју дру штве ног си-
сте ма, иде ја да со ци јал ни по ре дак мо же би ти до сег нут не по ли тич-
ким сред стви ма. Ова за ми сао сво је ко ре не има у сред ње ве ков ној 
хри шћан ској по ли тич кој ми сли, у ње ном ди хо том ном тре ти ра њу 
уте ме ље ња вла сти ка ко на по ли тич ком су ве ре ни те ту та ко и на Бо-
гу. Та кво по ла зи ште је из ме сти ло мо рал ну ва лен цу дру штве не ор-
га ни за ци је са по ли тич ког су ве ре ни те та на ре ли ги ју и им пли ци ра ло 
да раз ли чи ти до ме ни дру штва тре ба да има ју и раз ли чи та си стем-
ска на че ла. Дис кур зив на кли ца ди фе рен ци ја ци је је би ла пот пу но 
пре не брег ну та у те о рет ским опу си ма Хоб са и Бо де на, ко ји су сма-
тра ли да је су ве ре на по ли тич ка моћ глав на ин те гра тив на ди мен-
зи ја дру штва, а тек је Лок по но во ре ги стру је, те кон сти ту и ше њен 
мо дер ну ва ри јан ту пре ко ком би но ва ња са дру гом кључ ном иде јом 
по ве за ном са ци вил ним дру штвом - во лун та ри стич ком асо ци ја тив-
но шћу.

Те о рет ску по зи ци ју по ко јој је ци вил но дру штво дис тан ци-
ра на мо рал на зо на ме ђу соб них људ ских ре ла ци ја, под руч је ко је 
мо ра би ти за шти ће но од ин тер вен ци о ни зма др жа ве, раз вио је и 
ин тен зи фи ко вао у сво ме де лу Адам Фер гу сон. Ње го ва пер цеп ци-
ја гра ђан ског дру штва је ели ми ни са ла те о ло шку ком по нен ту и за-
ме ни ла је са апо стро фи ра њем со ци јал не и бе не во лент не при ро де 
чо ве ка, ко ји са мо тре ба да сле ди и апли ци ра сво је има нент не уну-
тра шње ква ли те те да би успе шно про ду ко вао мо рал ну сфе ру со ци-
јал не ин тер ак тив но сти. То квил је, из ме ђу оста лог, пр ви уви део да 
асо ци ја ци је мо гу да пред ста вља ју ал тер на тив ни мо да ли тет упра ве, 
та ко је по пр ви пут пла си ра но схва та ње по ко ме ци вил но дру штво 
мо же да ин вол ви ра у упра вља ње пре ко ло ги ке суп си ди јар но сти, да 
при ро да и обим од ре ђе ног дру штве ног про бле ма мо же би ти де фи-
ни са на пре ма сред стви ма и оби му ко лек тив ног ан га жма на. Та кве 
гра ђан ске ак тив но сти мо гу да ре ду ку ју ути цај цен тра ли зо ва них 
ин сти ту ци ја и омо гу ће кон тро лу др жав не мо ћи, што, опет, мо же 
да пред ста вља аде кват ну за шти ту плу рал но сти и јед на ко сти. Адам 

Па вло вић, В. Цивилнодруштвоидемократија. Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2004.
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Смит је за слу жан за пр ву си стем ску ана ли зу тр жи шта и иде ју да, 
уко ли ко др жа ви не до ста је моћ да обез бе ди со ци јал но аде кват не 
ин те гра тив не усло ве и ком по нен те, тр жи ште мо же на са свим за-
до во ља ва ју ћи на чин ор га ни зо ва ти дру штво. Ва жно је на по ме ну ти 
да је Адам Смит по зна вао ди стинк ци ју из ме ђу дру штва, под руч ја 
у окви ру ко га мо же да се ини ци ра, раз ви ја и аку му ли ра нај пле-
ме ни ти ја етич ка пер цеп ци ја и осе ћај ност, и тр жи шта, под руч ја 
за ду же ног за ин тен зи фи ка ци ју ин те ре са као да ле ко чвр шће ба зе 
со ци јал не ор га ни за ци је, на рав но, са да ле ко ма њом мо рал ном сен-
зи би ли зо ва но шћу.

На по кон, Хе гел је пр ви мо дер ни ми сли лац ко ји је ар ти ку ли-
сао са свим аутен тич но, те о рет ски до вр ше но, схва та ње ци вил ног 
дру штва. За Хе ге ла ци вил но дру штво пред ста вља ди мен зи ју етич-
ког жи во та, сфе ру ко ја се на ла зи из ме ђу при род не за јед ни це по-
ро ди це и уни вер зал ног мо рал ног жи во та др жа ве. Ње гов кон цепт 
ци вил ног дру штва на гла ша ва дез ин те гра ци о не дру штве не про це се 
ко ји се ја вља ју као по сле ди ца спон та но сти, не пред ви дљи во сти и 
не ста бил но сти тр жи шне еко но ми је. Ци вил но дру штво се, за раз-
ли ку од др жа ве као сфе ре уни вер зал ног ал тру и зма, по зи ци о ни ра 
као екс клу зив на сфе ра пар ти ку лар ног, област ко ју ка рак те ри ше и 
од ре ђу је уни вер зал ни его и зам. По ред све га, за Хе ге ла, ци вил но 
дру штво ипак има ка ко ин те гра тив не та ко и обра зов не ква ли те-
те, ко ји спре ча ва ју ње го ву ато ми за ци ју и пот пу ну ин ди ви ду а ли-
за ци ју. Ин сти ту ци је гра ђан ске вла сти шти те бла го ста ње и пра ва 
сва ког при пад ни ка ци вил ног дру штва, док кор по ра ци је обез бе ђу-
ју осе ћај при пад но сти, со ли дар но сти и при зна ва ња ин ди ви дуа у 
ком пе ти тив ном, раз мр вље ном и нар ци со ид ном еко ном ском окру-
же њу. Маркс је сле дио Хе ге ла у из јед на ча ва њу ци вил ног дру штва 
са еко ном ским кор пу сом (не мач ка син таг ма за гра ђан ско дру штво, 
bürger lic he Ge sellschaft, за пра во зна чи бур жо а ско дру штво и кон-
цеп ту ал но је по ве за на са на стан ком тр жи шта). Ме ђу тим, кри тич ко 
пре и спи ти ва ње Хе ге ло ве фи ло зо фи је до ве ло је Марк са до то га да 
ци вил но дру штво од ре ди као зо ну ко ја ре флек ту је еко ном ску не-
јед на кост, дру штве ну не прав ду и кла сну моћ. Ка пи та ли зам је си-
мул та но омо гу ћио ин ди ви ду а ма да се осло бо де фе у дал них од но са, 
али је кре и рао и ве ли ке еко ном ске не јед на ко сти и кла сну бор бу 
уну тар ци вил ног дру штва. По Марк су, гра ђан ско дру штво ин кор-
по ри ра се бич не ин те ре се и не га ран ту је мо рал но по на ша ње ко је 
во ди ка за јед нич ком до бру. Мо дел ко ји ма ни фе сту је ап сорп ци ју др-
жа ве у гра ђан ско дру штво и по ли тич ког жи во та у мо рал ни жи вот, 
уни тар ну ва ри јан ту де мо кра ти је уте ме ље ну на ви зи ји не из ди фе-
рен ци ра ног дру штва, код Марк са је оти шао ко рак да ље: гра ђан ски 
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ка па ци те ти за до но ше ње од лу ка тре ба да бу ду вра ће ни са али је-
на тив них ло ка ци ја уну тар др жа ве ко ја од у ми ре, јер су све ње не 
функ ци је пре у зе те од стра не сло бод не и де мо крат ски кон стру и са-
не асо ци ја тив не струк ту ре про из во ђа ча.

Кант је био и пр ви ко ји је ту ма чио гра ђан ско дру штво пре ко 
иде је јав не сфе ре као про сто ра где ин ди ви дуе, схва ће не као при-
ват не лич но сти, кроз раз ли чи то струк ту и ра не ин тер ак ци је кре и ра-
ју јав ну упо тре бу збир но фор му ли са них ин те ре са, зах те ва и раз ло-
га. Код ње га су сре ће мо и по јам уни вер зал ног ци вил ног дру штва. 
Сло бо да до сег ну та пре ко гра ђан ског дру штва по ста вље ног кроз 
функ ци је за ко на, по Кан ту, мо же би ти очу ва на са мо пре ко „ис ко ра-
ка“ у ви ши по ре дак: иде ја „фе де ра ци је љу ди“ зна чи да дру штве ни 
уго вор из ме ђу по је ди на ца ко ји са чи ња ва ју ци вил но дру штво мо ра 
би ти тран сфе ри ран на уго вор ме ђу др жа ва ма. За Грам ши је во схва-
та ње ци вил ног дру штва, по ко ме ци вил но дру штво пред ста вља не-
др жав ну и не-еко ном ску област со ци јал не ин тер ак тив но сти, мо же 
се ре ћи да је по ста ло пре ва лент ни ис хо ди шни мо ме нат у са вре ме-
ном при сту пу ци вил ном дру штву.5) По ње му, по јам гра ђан ског дру-
штва об у хва та (кул тур не) ин сти ту ци је (во лун та ри стич ке асо ци ја-
ци је, уни вер зи те те, ме ди је, цр кву итд.) ко је обез бе ђу ју про стор за 
за до би ја ње нор ма тив не ле ги тим но сти (или хе ге мо ни је) др жа ве и 
ка пи та ли стич ке кла се, пре ко со ци ја ли за ци је иде о ло ги је и вред но-
сти, те за до би ја ња оп штег (на род ног) кон сен зу са. Исто вре ме но, 
гра ђан ско дру штво ни је са мо про стор хе ге мо ни стич ке др жав не 
кон тро ле, већ и ме сто за по тен ци јал ну ре а ли за ци ју ан ти-хе ге мо ни-
стич ке кул ту ре, ин тен зи ва ног от по ра опре сив но сти др жа ве. Та ква 
кон јунк ци ја пред ста вља ини ци јал ни мо да ли тет иде је о то ме ка ко 
јав ност мо же да бу де дис пер зив ни, ши ро ко ин клу зив ни фе но мен 
и ка ко нор ма тив но ре гу ли са ње по ли ти ке мо же би ти на до бит ку од 
јав но ар ти ку ли са ног кри ти ци зма.

За Тал ко та Пар сон са, на ста ја ње ци вил ног дру штва је по ве-
за но са ди фе рен ци ја ци јом из ме ђу три ка те го ри је опе ра тив не ор-
га ни за ци је мо дер них дру штва: (1) нов цем ко ји функ ци о ни ше кроз 
тр жи ште; (2) ад ми ни стра тив ним пра ви ли ма ко ја су по др жа ва на 
пре ко при сил не мо ћи др жа ве; и (3) во лун та ри стич ким асо ци ја-
тив ним од но си ма де ло твор ним пре ко нор ма тив ног и дис кур зив-
ног ути ца ја.6) Слич но то ме, по Ха бер ма су, на су прот марк си стич кој 
тра ди ци ји, ин сти ту ци о нал ни ну кле ус са вре ме ног ци вил ног дру-

5) Ви ди Gram sci, A. SelectionsfromthePrisonNotebooksI/II. Law ren ce and Wis hart, Lon don, 
1971.

6) Par sons, T. TheSystemofModernSocietes.Pren ti ce-Hall, En gle wo od Cliffs, 1971, стр. 21-
26.
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штва пред ста вља ју не-вла ди не и не-еко ном ске ве зе и до бро вољ не 
асо ци ја ци је ко је учвр шћу ју ко му ни ка тив ну струк ту ру јав не сфе ре, 
гра ђан ско дру штво об у хва та мре жу асо ци ја ци ја и ин сти ту ци о на-
ли зо ва них дис кур са за ре ша ва ње пи та ња од оп штег ин те ре са уну-
тар гра ни ца ор га ни зо ва них јав них сфе ра.7) У скла ду са ли бе рал ном 
тра ди ци јом, ци вил но дру штво је одво је но од др жа ве и од ре ђу је се 
као сфе ра ауто ном них и во лун та ри стич ки ини ци ра них гру па и асо-
ци ја ци ја (удру же ња). У том кон тек сту, ко ри сти се као де скрип тив-
на иде ја за рад про це њи ва ња рав но те же из ме ђу др жав не вла сти и 
при ват них асо ци ја ци ја, ко је су не за ви сне од вла сти и ор га ни зо ва не 
од стра не по је ди на ца у сме ру за до во ља ва ња ин ди ви ду ал них ци ље-
ва. Осим ово га, из ли бе рал не пер спек ти ве, ци вил но дру штво има и 
не дво сми сле ни нор ма тив ни зна чај у сми слу да је иден ти фи ко ва но 
као под руч је лич не сло бо де и прав де. Ли бе рал на иде ја ци вил ног 
дру штва ин кор по ри ра и па ра докс да љу ди ко ји су су штин ски јед-
на ки у „по ли тич кој аре ни“ ни су јед на ки у „гра ђан ској аре ни“, за то 
што ци вил но дру штво до зво ља ва еко ном ске не јед на ко сти уну тар 
дру штва.8)

Иде ја гра ђан ског дру штва је сво ју ре а фир ма ци ју до жи ве ла 
то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка у цен трал-
ној и ис точ ној Евро пи и Ју жној Аме ри ци. Без об зи ра на чи ње ни цу 
да је у Ју жној Аме ри ци ин те лек ту ал на под ло га би ла марк си стич ке 
про ве ни јен ци је а у ис точ ној Евро пи ан ти-марк си стич ке, у оба слу-
ча ја кон цепт ци вил ног дру штва је ста вљен кон тра од ре ђе не фор ме 
ми ли тант них, дик та тор ских или ле во-то та ли тар них, по ли тич ких 
си сте ма. Ци вил но дру штво је у та квој кон јунк ци ји схва та но пре ко 
атри бу та ауто но ми је и са мо ор га ни зо ва ња, а на гла сак је ста вљен на 
не дво сми сле но се па ра ти са ње сфе ре гра ђан ског дру штва од др жа-
ве. Си мул та но са про це сом по тен ци ра ња гра ђан ског ор га ни зо ва ња 
и ње го ве ауто ном но сти, ци вил но дру штво је за до би ја ло и гло бал-
ну ди мен зи ју или атри бут гло бал но сти.9) На и ме, са јед не стра не, 
до шло је до по ве зи ва ња ис точ но-европ ских и ју жно-аме рич ких 
гра ђан ских ор га ни за ци ја са слич ним ор га ни за ци ја ма у дру гим др-
жа ва ма (на рав ни за шти те људ ских пра ва), ко је су им пру жи ле ка-
ко јав ну та ко и ма те ри јал ну по др шку, што је ре зул то ва ло при ти-
ском на вла де и ин сти ту ци је од но сних др жа ва. Са дру ге стра не, 
чи ње ни ца да су мно ге од ис точ но-европ ских и ју жно-аме рич ких 

7) Ha ber mas, J. BetweenFactsandNorms:ContributionstoaDiscourseTheoryofLawand
Democracy.Po lity Press, Cam brid ge, 1996, стр. 366-367.

8) Chand ho ke, N. StateandCivilSociety:ExplorationsinPoliticalTheory. Sa ge Pu bli ca ti ons 
In dia Ltd., New Del hi, 1995, стр. 189.

9)  Kal dor, M. „The idea of glo bal ci vil so ci ety“, InternationalAffairs, 79(3), 2003, стр. 586.
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др жа ва би ле пот пи сни це ака та из под руч ја ме ђу на род ног ре гу ли-
са ња људ ских пра ва је та ко ђе ко ри шће на као об лик при ти ска на 
ауто ри тар не ре жи ме. In nu ce, ме ђу на род ни ан га жман и по ве за ност 
су омо гу ћи ли ис точ но-европ ским и ју жно-аме рич ким гра ђан ским 
ор га ни за ци ја ма да ство ре аутен тич ни по ли тич ки про стор. Јед на од 
ка рак те ри сти ка ово га пе ри о да пред ста вља и те о рет ско ин си сти ра-
ње на иде ји о дис тан ци ра њу ци вил ног дру штва не са мо од др жа ве 
већ и од тр жи шта, те на гла ша ва ње уло ге ци вил ног дру штва за про-
ду бљи ва ње де мо кра ти је и про мо ви са ње дру штве не прав де.

Мо же се ре ћи да је ре пу бли кан ска те о рет ска ми сао, ма кар 
онај њен део ко ји је био ис про во ци ран де ша ва њи ма у цен трал ној 
и ис точ ној Евро пи, ука зи ва ла на то да се јав ни про стор по зи ци о-
ни ран ван др жа ве не мо ра тре ти ра ти са мо као не ка тран зи ци о на 
фа за усме ре на ка ре а ли за ци ји ли бе рал не де мо кра ти је, већ као иде-
а ли зо ва ни мо дел бу ду ћег раз во ја са вре ме не по ли ти ке. Ње но глав но 
кон цеп ту ал но на пре за ње је усме ре но ка суп сти ту ци ји ин сти ту ци-
о нал не струк ту ре мо дер не др жа ве са све том ствар ног жи во та ци-
вил ног дру штва (све том „па ра лел ног по ли са“ или „еле мен тар не 
ре пу бли ке“), про сто ром аутен тич ног гра ђан ског ан га жма на. Вац-
лав Ха вел, је дан од нај зна чај ни јих за го вор ни ка ове иде је, обра зла-
же ова кав при ступ тран спа рент ним рас це пом из ме ђу си стем ских 
ци ље ва пост-то та ли тар ног ауто ма ти зма, ма ни фе сто ва ног им пе ра-
ти ви ма ма сов ног по тро шач ког дру штва: кон фор ми змом, уни форм-
но шћу, ри гид ном ди сци пли ном и псе у до-жи во том, и ци ље ва ствар-
ног жи во та, есен ци јал но по ме ре ног ка: плу ра ли зму, мак си мал ном 
ува жа ва њу ин ди ви ду ал них раз ли чи то сти и ауто ном ном са мо кон-
сти ту и са њу и са мо ор га ни зо ва њу.10) Ци вил но дру штво се ба зи ра на 
су бјек ти ма ко ји не при па да ју не кој пре де фи ни са ној кла си љу ди, 
већ на они ма ко ји се са мо и ден ти фи ку ју у кон тек сту јав ног от по ра 
„по ли ти ци ма са“ то та ли та ри зу ју ћих ре жи ма. Де мар ка ци о на ли ни-
ја из ме ђу ауто ном ног и ауто ма ти зо ва ног гра ђа ни на је ка рак те ри-
стич на за сва ког по је дин ца, ко ји је си мул та но и жр тва и но си оц 
си сте ма.11)

In sum ma, ак ту ел не те о рет ске де скрип ци је и де фи ни ци је 
гра ђан ског дру штва упу ћу ју на по при лич но ши ро ку дис кур зив ну 
па ле ту ко ја об у хва та раз ли чи те кон цеп ту ал не са др жа је: (1) по ро-
ди це, за јед ни це, со ци јал не фор ма ци је за сно ва не на при ја тељ ству, 
со ли да ри стич ке ве зе за по сле них, во лун та ри стич ке и спон та не гру-

10) Ви ди Ha vel, V. PowerofPowerless.Hutchin son, Lon don, 1985.

11) Ibi dem, стр. 39.
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пе и по кре те;12) (2) са мо ге не ри шу ћи и са мо у пра вљач ки свет при-
ват них гру па и ин сти ту ци ја;13) (3) сфе ру дру штве не ин тер ак тив-
но сти ло ци ра ну из ме ђу еко но ми је и др жа ве, ком по но ва ну од зо на 
ин тим но сти, асо ци ја ци ја, со ци јал них по кре та и фор ми јав не ко му-
ни ка ци је;14) (4) све дру штве не гру пе ко је мо гу би ти схва ће не као 
во лун та ри стич ке и не при сил не, што ис кљу чу је не во лун та ри стич-
ке ре ла ци је ка рак те ри стич не за по ро ди цу и др жа ву (чак и кад ње на 
ле ги тим ност по чи ва на са гла сно сти гра ђа на);15) (5) скуп фор мал но 
и не фор мал но ор га ни зо ва них дру штве них ак тив но сти ко је су по-
ли тич ки ре ле вант не, али ни су уте ме ље не на по ро ди ци и срод ству, 
еко ном ској про из вод њи и раз ме ни, те на др жа ви;16) (6) област у 
окви ру ко је су асо ци ја тив не во лун та ри стич ке ре ла ци је пре ва лент-
не и ко ја је по зи ци о ни ра на као раз ли чи та од до ме на ор га ни зо ва-
них пре ко тр жи шта и др жа ве, те опе ра тив на и функ ци о нал на ван 
под руч ја где су би о ло шке ве зе и ин тим ност пре до ми нант ни;17) (7) 
ам би ци о зни про је кат ре струк ту и ра ња дру штва, по ли ти ке и кул ту-
ре на на чин ко ји до зво ља ва јед на ке шан се, де мо крат ску пар ти ци-
па ци ју, ин ди ви ду ал ну сло бо ду и дру штве но са мо ор га ни зо ва ње, а 
под усло ви ма ми ра, огра ни че не вла сти, дру штве ног бла го ста ња 
и фун да мен тал не ци ви ли зо ва но сти;18) и (8) сфе ру со ли дар но сти у 
окви ру ко је се по сте пе но де фи ни ше и до не кле осна жу је од ре ђе ни 
вид уни вер за ли зу ју ће за јед ни це, мо де ли ра не пре ко се та по себ них 
ин сти ту ци ја и пре по зна тљи ве по исто риј ски де фи ни са ним ин тер-
ак тив ним прак са ма (по пут: ци вил но сти, јед на ко сти, кри тич но сти 
или ре спек то ва ња).19)

Ин те ре сант но је да у по ли тич ком во ка бу ла ру да на шњи це 
мо же мо сре сти раз ли чи те тер ми не ко ји же ле да на овај или онај 
на чин (струк тур но) спе ци фи ку ју фе но мен, по чев од, нај ста ри јег 

12) Wol fe, A. WhoseKeeper?Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1989, стр. 20.

13) Selz nick, P. TheCommunitarianPersuasion. Wo o drow Wil son Cen ter Press, Was hing ton, 
2002, стр. 44.

14) Co hen, J. i Ara to A. CivilsocietyandPoliticaltheory. op cit., стр. IX

15) Wal zer, M. „Equ a lity and Ci vil So ci ety”, у Cham bers, S. и Kymlic ka W. (ed.) Alternative
ConceptionsofCivilSociety, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2002, стр. 35.

16) Ru esche meyer, D. „The Self-or ga ni sa tion of So ci ety and De moc ra tic Ru le”, u Ru esche meyer, 
D., Ru esche meyer, M. и Wit trock, B. (ed.) ParticipationandDemocracyinEastandWest. 
M.E. Shar pe, Ar monk, 1998, стр. 18.

17) War ren, M. E. DemocracyandAssociation. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2001, стр. 
57.

18) Ci So Net (Euro pean Ci vil So ci ety Net work) TowardsaEuropeanCivilSociety (proposalde-
scriptionfortheEU), WZB (So cial Sci en ce Re se arch Cen ter Ber lin), Ber lin, 2002, стр. 3.

19) Ale xan der, J. C. „In tro duc tion“ у Ale xan der, J. C. (ed.)RealCivilSocieties,Sa ge, Lon don, 
1998, стр. 7.



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.53-82.

62

и нај зна чај ни јег- ци вил но дру штво, пре ко, но вих со ци јал них по-
кре та, не-вла ди них ор га ни за ци ја, не-за-про фит асо ци ја ци ја или 
не-про фит них асо ци ја ци ја, па, све до, при ват них во лун та ри стич-
ких гру па, ин тер на ци о нал них удру же ња син ди ка та као и ин те гра-
тив них по ли цен трич них не и де о ло шких мре жа. Ци вил но дру штво 
пред ста вља онај кључ ни по јам, ну кле ус кон цеп ту ал но-те о риј ског 
раз у ме ва ња ова квих об ли ка гра ђан ског ор га ни зо ва ња и по ве зи ва-
ња (ма да, при ме ра ра ди, те шко да се не ки африч ки или азиј ски 
фе ми ни стич ки по крет мо же ла ко до ве сти у ве зу са Фер гу со но вим 
или Хе ге ло вим по и ма њем ци вил ног дру штва), док мно ги оста ли 
тер ми ни уно се га ли ма ти јас, не си гур ност и не сла га ње у ве зи ње-
го вог пре ци зног са др жај ног од ре ђе ња и не сум њи во мно го стра не 
ак ту ел но сти и ко ри сно сти. Је дан од нај и зра же ни јих про бле ма у 
окви ру де фи ни са ња опе ра ци о нал не струк ту ре ци вил ног дру штва 
је сте упо тре ба тер ми на чи ја пар ци јал на екви ва лен ци ја ни ка да ни је 
би ла ефи ка сно и аде кват но ис тра же на. Под тим тер ми ни ма под-
ра зу ме ва мо: не вла ди не ор га ни за ци је, до бро вољ не асо ци ја ци је, 
не про фит ни сек тор, ху ма ни тар не ор га ни за ци је, до бро твор на дру-
штва и тре ћи сек тор. У за ви сно сти од то га ко их ко ри сти и за ко ју 
свр ху, по бро ја ни тер ми ни мо гу да укљу чу ју или не укљу чу ју син-
ди ка те, тр го вач ке ор га ни за ци је, про фе си о нал на удру же ња, ле гал-
но не и ден ти фи ко ва не, чак и иле гал не, ор га ни за ци је ка кве су, на 
при мер, кри ми нал ни кру го ви.

Да би што пре ци зни је од ре ди ли са вре ме ни трет ман ци вил-
ног дру штва, мо жда је ме то до ло шки нај бо ље пр во де фи ни са ти шта 
ак ту ел но ци вил но дру штво ни је. Та ко по зи ци о ни ра но не га тив но 
де фи ни са ње не ће по мо ћи у ње го вом ком плет ном са гле да ва њу али 
ће, у крај њој ин стан ци, ја сни је од ре ди ти ње го ве гра ни це и по ло-
жај у окви ру мо дер них по ли тич ких си сте ма. Као пр во, ци вил но 
дру штво, да кле, си гур но не мо же би ти иден ти фи ко ва но са др жа-
вом: оно је не-офи ци јел ни и не-вла дин сек тор. Гру пе, ор га ни за-
ци је, удру же ња или асо ци ја ци је ко је са чи ња ва ју кор пус ци вил ног 
дру штва не пот па да ју под др жав ну апа ра ту ру (ова ко по ста вље ни 
кри те ри јум би сва ка ко ану ли рао по ли тич ке пар ти је као ре ле вант ну 
си стем ску фор ма ци ју ци вил ног дру штва). До дат ну за бу ну уно се 
не-офи ци јел не ор га ни за ци је фи нан си ра не од стра не др жа ве, екс-
тер не аген ци је ко је по ма жу функ ци о ни са њу др жа ве као и мул ти ла-
те рал не ин сти ту ци је за ду же не за по сма тра ње, фор му ла ци ју и им-
пле мен та ци ју од ре ђе не по ли ти ке. По ред све га, по сто ји ге не рал ни 
кон сен зус да се ци вил но дру штво на ла зи ван до ма ша ја и кон тро ле 
зва нич не др жав не по ли ти ке. Као дру го, ци вил но дру штво не мо-
же би ти иден ти фи ко ва но са тр жи штем: оно је не-про фит на област. 
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Исти не ра ди, ни ов де гра ни ца ни је ја сно и ап со лут но по ву че на. 
Мно ге ин тер на ци о нал не ком па ни је осни ва ју и ор га ни зу ју не-про-
фит на удру же ња са мо да би но си ла њи хо ва кор по ра тив на име на, 
мно ге не-про фит не ор га ни за ци је као вид сво га ис по ља ва ња има ју 
и ак тив но сти ко је до но се од ре ђе не фи нан сиј ске при хо де ко ји се 
ко ри сте за њи хо ву при мар ну де лат ност. И по ред ових гра нич них 
слу ча је ва, по мо ме ми шље њу, оста је као „апри ор на чи ње ни ца“ да 
је ци вил но дру штво на чел но с ону стра ну при ват ног сек то ра тр жи-
шне еко но ми је (о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи).

По зи тив но де фи ни са ње мо дер ног ци вил ног дру штва би мо-
гли, да кле, за по че ти ње го вим од ре ђе њем као ауто ном ног тре ћег 
сек то ра, по ред др жа ве и тр жи шта, ко ји у се бе укљу чу је ка ко раз не 
ти по ве и вр сте гру па, ор га ни за ци ја, удру же ња и асо ци ја ци ја, та ко и 
ин ди ви ду ал не еле мен те ис по ља ва ња и ак тив но сти уну тар кор пу са 
ци вил ног дру штва. Ци вил но дру штво под ра зу ме ва ве ли ки сте пен 
раз ли чи то сти по пи та њу: (1) са ста ва -мо дер но ци вил но дру штво 
укљу чу је ши ро ки спек тар нај ра зли чи ти јих ор га ни за ци ја са ши ро-
ким оби мом кон сти ту ци о них прин ци па: ака дем ске ин сти ту ци је, 
по слов не асо ци ја ци је, ко му нал не ор га ни за ци је, ра зна фор ме ор га-
ни зо ва ња за шти те по тро ша ча, раз вој но-ко о пе ра ци о не гру пе, гру-
пе за за шти ту чо ве ко ве око ли не, ло би је, фон да ци је, удру же ња за 
за шти ту људ ских пра ва, по љо при вред не асо ци ја ци је, син ди кал не 
уни је, про фе си о нал не асо ци ја ци је, ре ли ги о зне ин сти ту ци је, раз-
не мре же за за шти ту жен ских и омла дин ских пра ва итд.; (2) на чи-
на ор га ни зо ва ња и кон сти ту и са ња - са вре ме но ци вил но дру штво 
укљу чу је фор мал но кон сти ту и са не и офи ци јел но ор га ни зо ва не 
гру пе, асо ци ја ци је и удру же ња као и не фор мал не об ли ке ор га ни-
зо ва ња (раз ли чи те кул ту ре има ју раз ли чи та схва та ња о оно ме шта 
се мо же озна чи ти као ор га ни за ци ја), што под ра зу ме ва и раз ли ко ва-
ње у ин тер ним ор га ни за ци о но-кон сти ту ци о нал ним прин ци пи ма: 
не ке асо ци ја ци је ци вил ног дру штва су уни тар не (цен тра ли зо ва ни 
ен ти те ти), не ке ор га ни за ци је функ ци о ни шу на фе де рал ном прин-
ци пу та ко да од ре ђе не гра не ор га ни за ци је ужи ва ју од ре ђе ни ни во 
ауто но ми је, не ка удру же ња су ко а ли ци је без ко ор ди на ци о ног те ла, 
док код не ких по сто ји ла ба ва мре жа ко ја обез бе ђу је по вре ме не, ли-
ми ти ра не и не ре гу лар не кон так те; (3) ка па ци те та - од ре ђе не асо-
ци ја ци је рас по ла жу са ја ким фи нан сиј ским из во ри ма док се дру ге 
бо ре за оп ста нак (че сто без ика квих ма те ри јал них сред ста ва), не ке 
укљу чу ју до ста чла но ва, фон до ва, об у че ног осо бља, кан це ла риј-
ског про сто ра, ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и ба зе по да та ка, не ке 
гра ђан ске ор га ни за ци је има ју ја сну ви зи ју и вред но сну ори јен та ци-
ју по др жа ну ви со ко ква ли тет ним ана ли за ма и ви со ко де фи ни са ним 
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кам па ња ма са се том сим бо ла и тер ми на ко ји мо же да мо би ли ше ве-
ли ки број гра ђа на, дру ге не мо гу да рас по ла жу са та квим људ ским 
и иден ти фи ка ци о ним ка пи та лом, не ка те ла ци вил ног дру штва мо-
гу да оства ре бли ске ве зе са елит ним по ли тич ким кру го ви ма док 
су дру га пот пу но ис кљу че на из ета бли ра них цен та ра мо ћи; (4) так-
ти ке - мно ге гру пе ди рект но ло би ра ју офи ци јел не аген ци је и тр жи-
шне ак те ре, дру ге на гла ша ва ју мо би ли за ци ју јав но сти пре ко сим-
по зи ју ма, ми тин га, пе ти ци ја и бој ко та, не ке по тен ци ра ју ути цај на 
емо ци о нал ни склоп јав но сти (фо то гра фи је, му зи ка, фил мо ви итд.) 
док дру ге ви ше ан га жу ју ин те лек ту ал не ни вое јав но сти (пу бли ка-
ци је, ста ти сти ка, сим по зи ју ми итд.), не ке по ку ша ва ју да ко ри сте 
ма сов не ме ди је док дру ге пре фе ри ра ју кон такт „ли це у ли це“, не ке 
ор га ни за ци је у ве ли кој ме ри ко ри сте Ин тер нет док дру ге уоп ште 
ни су ни по ве за не са cyber spa ce-ом, не ке асо ци ја ци је сво је зах те ве 
оства ру ју кроз са рад њу са јав ним вла сти ма и тр жи шним ак те ри ма 
док дру ге има ју ан та го ни стич ки став и од би ја ју би ло ка кав аран-
жман са ета бли ра ним цен три ма мо ћи; (5) ци ље ва де ло ва ња - из 
ове по зи ци је мо же мо раз ли ко ва ти кон фор ми стич ке, ре фор ми стич-
ке и ра ди кал не гра ђан ске асо ци ја ци је (ма да је ге не рал на ди стинк-
ци ја ва жна, у оп сер ва ци ји њи хо вог прак тич ног де ло ва ња ли ни ја 
раз гра ни че ња мо же по ста ти за ма гље на): (а) под ком фор ми сти ма 
мо же мо да од ре ди мо оне гра ђан ске гру пе ко је тра же по твр ђи ва ње 
и по ја ча ва ње по сто је ћих нор ми (по слов ни ло би ји, про фе си о нал не 
асо ци ја ци је, фон да ци је итд.); (б) под ре фор ми сти ма мо же мо да од-
ре ди мо оне гра ђан ске ен ти те те ко ји же ле да ко ри гу ју све оно што 
ви де као ма ну у по сто је ћим по ли тич ким ре жи ми ма (ака дем ске ин-
сти ту ци је, гру пе за људ ска пра ва, асо ци ја ци је син ди ка та итд.); (ц) 
под ра ди ка ли ма мо же мо да од ре ди мо гра ђан ске асо ци ја ци је ко је 
за циљ има ју про ме ну дру штве ног по рет ка, овај део мо дер ног гра-
ђан ског дру штва нај че шће се под во ди под тер мин со ци јал ни по-
кре ти (ов де тре ба на гла си ти раз ли ку из ме ђу свр хе и ци ља, би ло би 
по гре шно прет по ста ви ти да ло би ра ње и ко ла бо ра ци ју са вла сти ма 
ауто мат ски им пли ци ра кон фор ми стич ки про грам, и обр ну то: да, 
ре ци мо, улич не де мон стра ци је или од би ја ње са рад ње са офи ци јел-
ним аген ци ја ма ауто мат ски им пли ци ра ју ра ди кал не ви зи је).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИГРАНИЧНИПРИНЦИПИ
ГЛОБАЛНОГЦИВИЛНОГДРУШТВА

Но ва тер ми но ло ги ја по ве за на са пој мом гло ба ли за ци је се 
раз ви ја у за ви сно сти од ди на ми ке про ме на у кон крет ним со ци јал-
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ним ре ла ци ја ма (по сто ји уоч љи во ана ли тич ко не сла га ње у ве зи са 
при ро дом, оп се гом, пе ри о ди за ци јом и сме ро ви ма тих про ме на).20) 
Та ко, по Деј ви ду Хел ду, гло ба ли за ци ја пред ста вља про цес или сет 
про це са ко ји ова пло ћу ју про ме не у про стор ној ор га ни за ци ји дру-
штве них ре ла ци ја и тран сак ци ја, ева лу и ра них пре ко екс тен зи те та, 
ин тен зи те та, бр зи не и ути ца ја у ге не ри са њу тран скон ти нен тал ног 
и ме ђу ре ги о нал ног (мре жног) цир ку ли са ња ак тив но сти, ин тер ак-
ци ја и упра жња ва ња мо ћи.21) И по ред све га, мо же мо кон ста то ва ти 
пет оп штих ме ста ко ја пре ци зни је од ре ђу ју мо гу ће ин тер пре та ци је 
тер ми на гло ба ли за ци ја: (1) под гло ба ли за ци јом се че сто под ра зу-
ме ва ин тер на ци о на ли за ци ја - ин тен зив на ин тер ак ци ја, ме ђу за ви-
сност и ко ор ди ни ра ност у де ло ва њу од ре ђе них на ци о нал них дру-
штве них је ди ни ца; (2) гло ба ли за ци ја об у хва та и ли бе ра ли за ци ју 
- кон цепт отво ре не пла не те без ика квих ре стрик ци ја и огра ни че ња; 
(3) гло ба ли за ци ја озна ча ва и про цес уни вер за ли за ци је - из те пер-
спек ти ве гло бал ни фе но мен је пла не тар но све при сут ни фе но мен; 
(4) гло ба ли за ци ја се иден ти фи ку је и са ве стер ни за ци јом или аме-
ри ка ни за ци јом- трен дом ши ре ње си сте ма вред но сти по тро шач ке 
кул ту ре; (5) гло ба ли за ци ја се схва та и као де те ри то ри ја ли за ци ја 
- пла не тар не ре ла ци је ства ра ју дру штве ни про стор ко ји на ди ла зи 
по зи тив ну те ри то ри јал но-по ли тич ку ге о гра фи ју ства ра ју ћи је дан 
са свим не за ви сан фе но мен ко ји мо же мо од ре ди ти као со ци јал ну 
над те ри то ри јал ност.22) Од свих по бро ја них ни воа у пер цеп ци ји 
гло ба ли за ци је са мо за по след њи мо же мо ре ћи да раз два ја крај 20. 
ве ка од оста лих епо ха. На рав но, би ло би пре те ра но и на уч но пре-
тен ци о зно ре ћи да је на ци о нал на те ри то ри јал на ге о гра фи ја пот пу-
но из гу би ла на ва жно сти, то је и раз лог за што се ко ри сти тер мин 
гло ба ли за ци ја уме сто син таг ме „ком плет но гло ба ли зо ва ни свет“. 
Из ме ђу оста лог, те ри то ри јал ност и да ље сна жно ути че на ми гра-
ци је, наш осе ћај иден ти те та и за јед ни штва, на тр жи ште од ре ђе них 
про из во да итд. 

По сто је три ва жна раз ло га због ко јих је нео ло ги зам гло бал но 
ци вил но дру штво аде кват ни ји од ње го вог нај че шће упо тре бља ва-

20) Ви ди Hirst, P и Thom son, G. Globalization inQuestion:TheInternationalEconomyandthe
PossibilitiesofGovernance. Po lity Press, Cam brid ge, 1996; Held, D. et al. GlobalTransfor-
mations.Politics,Economic,andCulture.Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1999; Wo ods, 
N. (ed.) ThePoliticalEconomyofGlobalization. Mac mil lan Press, Lon don, 2000; Sin cla ir, T. 
J. (ed.) GlobalGovernance:CriticalConceptsinPoliticalScience.Ro u tled ge, Lon don, 2003; 
Held, D. „At the Glo bal Cros sro ads: The End of the Was hing ton Con sen sus and the Ri se of 
Glo bal So cial De moc racy?“ Globalizations,2(1), 2005, стр. 95-113.

21) Held, D. et al. GlobalTransformations.Politics,Economic,andCulture. op. cit., стр. 16.

22) Schol te, J. A. Globalization:ACriticalIntroduction. Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2000, 
стр. 15-16.
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ног пан да на тран сна ци о нал но ци вил но дру штво. Као пр во, тер мин 
тран сна ци о нал но ци вил но дру штво не пот пу но и не пре ци зно ука-
зу је на обим и са др жај фе но ме на, не из ра жа ва и не тре ти ра ко му-
ни ко ло шко-тех но ло шки раз вој ци ви ли за ци је (ка рак те ри сти чан за 
по след њих два де сет го ди на) као њен би тан ква ли тет. Да би не што 
мо гло да се озна чи као тран сна ци о нал но, до вољ но је да се схва ти 
као од нос из ме ђу две су сед не на ци је: из тог угла ци вил но дру штво 
је тран сна ци о нал но већ ви ше од 200 го ди на. Као дру го, са ме то-
до ло шке тач ке гле ди шта са мо по јам гло бал ног ци вил ног дру штва 
мо же би ти пан дан пој му гло ба ли за ци је (оба пој ма ука зу ју на не до-
вр ше не со ци јал но-еко ном ске про це се). Ако у фор мал ној де мо кра-
ти ји са мо не ка од ње них ис по ља ва ња за ви се од од ре ђе них функ-
ци о нал них ни воа др жа ве, док се раз ли чи те еко ном ске, по ли тич ке 
и кул тур не ак тив но сти по ка зу ју као гло бал не, он да са мо гло бал но 
ци вил но дру штво мо же да по ну ди оквир за аде кват но ре пре зен то-
ва ње оп штих и по је ди нач них гра ђан ских ин те ре са. На кра ју, гло-
бал но ци вил но дру штво у се би об је ди њу је и нор ма тив не ин тен ци-
је, на исти онај на чи на ко ји пој му „људ ска пра ва“ да је уни вер зал ни 
ко но та тив ни фор мат, „гра ђан ским пра ви ма“ гло бал но ци вил но 
дру штво пла си ра те жње да се до сег не и ак ти ви ра гра ђа нин без об-
зи ра на ње го ву те ри то ри јал ну „пре ди спо ни ра ност“ и да му се омо-
гу ћи да ми сли, осе ћа и де ла као гло бал ни гра ђа нин.

Без об зи ра на екс пан зи ју гло бал ног ци вил ног дру штва без 
ег зи стен ци је не ке фор ме гло бал не др жа ве,23) по сто ји ја ко ма ло рас-
пра ва у ли те ра ту ри о гло бал ном ци вил ном дру штву ко је се ба ве 
ло ку сом и оби мом гло бал не упра ве. То је за пра во до ве ло до то га да 
по сто је и од ре ђе на ста но ви шта ко ја не при зна ју по сто ја ње гло бал-
ног ци вил ног дру штва, јер је ди но ме сто ко је ли чи на гло бал но ци-
вил но дру штво пред ста вља по ље ме ђу соб них од но са оних др жа ва 
где је гра ђан ско дру штво већ уста но вље но на ло кал ном ни воу.24) 
У том сми слу, тер мин гло бал но ци вил но дру штво би тре бао би-
ти за ме њен са не ким дру гим тер ми ном ко ји би спре чио не же ље ни 
се ман тич ки и иде о ло шки са др жај и пој мов ну не ко зи стент ност. За 
раз ли ку од ви ше фор мал не ди стинк ци је тран сна ци о нал но ци вил но 
дру штво - гло бал но ци вил но дру штво, пред ла га но је да се по јам 
гло бал но ци вил но дру штво за ме ни са пој мом свет ско дру штво.25) 
Би ло ка ко би ло, по сто је ства ри ко је се не мо гу ис ка за ти пој мом 

23) Ke a ne, J. „Glo bal Ci vil So ci ety?“ у An he i er, H., Gla si us, M. и Kal dor, M. (ed.) GlobalCivil
Society2001. op. cit., стр. 36.

24) Brown, C. „Co smo po li ta nism,World Ci ti zen ship and Glo bal Ci vil So ci ety“, op. cit., стр. 22.

25) Meyer, J. W. et al. „World So ci ety and the Na tion Sta te“, American Journal of Sociology
103(1), 1997, 144–181.
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свет ско дру штво. Не са мо да гло бал но ци вил но дру штво кон сти ту-
и ше гло бал но као упра вљив до мен, оно ма ни фе сту је и мо гућ ност 
за ви ше ин клу зив ну по ли тич ку за јед ни цу пре не ту на про стор ван 
пар ти ку лар них др жа ва и да је ле ги ти ми тет над на ци о нал ним и не-
вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је упра вља ју у ње го во име.

Ти по ло ги ја гло бал ног ци вил ног дру штва Ме ри Кал дор под-
ра зу ме ва пет ва ри јан ти са ана лог ним раз у ме ва њем са вре ме ног 
ста ња гло ба ли за ци је.26) Нај ста ри ја ва ри јан та, де ри ви ра на из тра ди-
ци о нал ног по и ма ња ци вил ног дру штва, за сно ва на је на иде ји „so-
ci e tas ci vi lis“ и ти че се фор ма ци је на за ко ну за сно ва них др жа ва и 
дру шта ва у ко ји ма су на си ље и ар би трар на вла да ви на зна чај но ре-
ду ко ва ни. Та ква (кан тов ска) по став ка, у са вре ме ном кон тек сту, као 
глав ни за да так ви ди ства ра ње ко смо по лит ског по рет ка или свет-
ске др жа ве. За за го вор ни ке “ко смо по лит ске де мо кра ти је”, ка кав је 
Хелд, мо гло би се ре ћи да при па да ју овој стру ји, док се не до ста так 
свет ске др жа ве тре ти ра као ин ди ка тор не до вр ше но сти и не функ-
ци о нал но сти гло бал ног ци вил ног дру штва.27) Дру га вер зи ја, ко ја се 
осла ња на тра ди ци о нал ни пред ло жак, ма те ри ја ли зо ва на је у иде ји 
“бур жу о а ског дру штва”, у тр жи шно-еко ном ској ви зи ји ци вил ног 
дру штва шкот ског Про све ти тељ ства, док се као ње ни са вре ме ни 
про по нен ти мо гу озна чи ти Ер нест Гел нер и Џон Кин. Ова кон цеп-
ци ја ци вил ног дру штва код пре но ше ња на гло бал ни ни во об у хва та 
све аспек те гло бал ног раз во ја од о здо и ван др жа ва и ме ђу на род них 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, укљу чу ју ћи тран сна ци о нал не кор по ра-
ци је, гло бал ну кул ту ру, ми гра ци је итд.28)

Тре ћа, „ак ти ви стич ка“, ва ри јан та, са ко јом се по и сто ве ћу-
је и Ме ри Кал дор, на пу шта тра ди ци о нал ну ма три цу и ви ше ко-
ре спон ди ра са ак ту ел ним раз во јем пој ма. Она је у ко ре ла ци ји са 
кон цеп том гра ђан ског дру штва ка рак те ри стич ним за ње го во, го ре 
спо ме ну то, ин тен зив но ожи вља ва ње у ис точ ној Евро пи и Ју жној 
Аме ри ци то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка.29) Ма да не ин кор по ри ра тр жи шне ин сти ту ци је, ова ва ри јан та је 
за др жа ла од ре ђе ну до зу кри тич но сти пре ма на ци о нал ним и гло-
бал ним тр жи шним ре ла ци ја ма. Пре не се на на пла не тар ни ни во, 
усред сре ђе на је на (ха бер ма сов ску) јав ну сфе ру ком по но ва ну од 

26) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar. Po lity Press, Cam brid ge, 2003, стр. 6-12.

27) Ви ди Held, D. и Ar chi bu gi, D. (ed.) CosmopolitanDemocracy:AnAgendaforaNewWorld
Order. Po lity Press, Cam brid ge,1995. и Brown, C. „Co smo po li ta nism,World Ci ti zen ship and 
Glo bal Ci vil So ci ety“, CriticalReviewofInternational SocialandPoliticalPhilosophy, 3(1), 
2000, стр. 7-26.

28) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar. op. cit., стр. 8.

29) Ibi dem, стр. 11.
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тран сна ци о нал них мре жа, по пут Gre en pe a ce-а и Am nesty In ter na ti-
o nal-а, гло бал них дру штве них по кре та, те ак тив но сти и фи ло зо фи-
је по ве за них са људ ским пра ви ма и ен ви ро мен та ли змом. Сле де ћа, 
„нео ли бе рал на“, ва ри јан та, за ко ју се мо же ре ћи да је на след ник ва-
ри јан те „бур жо а ског дру штва“, од ра жа ва са вре ме ну фор му ка пи-
та ли стич ке гло ба ли за ци је и зна чај но је ма ње кри тич на по пи та њу 
ути ца ја на дру штво. Две нај бо ље фор ме за про мо ви са ње ово га ти па 
ци вил ног дру штва су: ши ре ње сло бод не тр го ви не и ми ни мал но ре-
гу ли са ње еко ном ских ак тив но сти. Ци вил но дру штво пред ста вља 
под руч је до бро вољ них и при ват них ини ци ја ти ва ко је у не ким слу-
ча је ви ма мо гу суп сти ту и са ти тра ди ци о нал не упра вљач ке функ ци-
је. На гло бал ном ни воу оно пред ста вља по ли тич ки или со ци јал ни 
пан дан про це си ма гло ба ли за ци је, ли бе ра ли за ци је, при ва ти за ци је, 
де ре гу ла ци је и рас ту ће мо бил но сти ка пи та ла и до ба ра.30) По след-
ња ва ри јан та је „пост-мо дер но“ гло бал но ци вил но дру штво, са 
сво јим ста вља њем ак цен та на плу рал ност и, до из ве сног сте пе на, 
на не са мер љи вост. Ма да би се пост мо дер на пер спек ти ва, због от-
кло на пре ма тра ди ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма мо дер но сти, мо-
гла учи ни ти као ре пул зив на пре ма кон цеп ту гло бал ног ци вил ног 
дру штва, она, ипак, ува жа ва да ма сив не ми гра ци је, про жи ма ње 
раз ли чи тих кул ту ра и, ме ђу на род ним ка пи та лом узро ко ва на и фор-
си ра на, де ста би ли за ци ја кла сич них ка те го ри ја мо дер но сти, по пут 
на ци о нал не др жа ве, ства ра ју свет обе ле жен за јед нич ким раз у ме-
ва њем и при хва та њем раз ли чи то сти, што, опет, мо же да слу жи за 
убр за ва ње пост-мо дер них тен ден ци ја. На тој ли ни ји, о плу рал но-
сти раз ли чи тих гло бал них ци вил них дру шта ва се мо же го во ри ти 
пре ко раз ли чи то ор га ни зо ва них гло бал них мре жа (на при мер: гло-
бал ни Ислам, мре же за за шти ту људ ских пра ва итд.).31)

Да би се што бо ље раз у ме ле но се ће кон цеп ту ал не не до у ми-
це по ве за не са гло бал ним гра ђан ским дру штвом де таљ ни је ћу се 
освр ну ти на схва та ње гло бал ног гра ђан ског дру штва Џо на Ки на и 
Ме ри Кал дор. За Џо на Ки на, гло бал но ци вил но дру штво пред ста-
вља ауто ном ни (не-упра вљач ки) си стем ме ђу соб но по ве за них дру-
штве но-еко ном ских ин сти ту ци ја и ак те ра ко ји по кри ва це ло куп ну 
пла не ту, а ко ји те жи ка плу ра ли за ци ји мо ћи и про бле ма ти за ци ји 
на си ља на ли ни ји ци ви ли зи ра ју ћих кон се квен ци32) или не на сил-
ни, ле гал но санк ци о ни са ни аран жман де ље ња (за јед нич ке) мо ћи 
из ме ђу мно го број них и ме ђу соб но по ве за них фор ми дру штве но-

30) Ibi dem, стр. 9. 

31) Ibi dem, стр. 10.

32) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 8.
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еко ном ског жи во та, ко ји је раз ли чит од вла ди них (др жав них) ин-
сти ту ци ја.33) По ње му, без тр жи шта, не ма ни ци вил ног дру штва,34) 
а је дан од нај ва жни јих енер гет ских прин ци па са вре ме ног гло бал-
ног гра ђан ског дру штва су тр жи шне си ле оли че не у „тур бо-ка пи-
та ли зму“.35) Тур бо-ка пи та ли зам пред ста вља ка пи та ли зам у ње го-
вом гло бал ном, нај ди на мич ни јем и мул ти-на ци о нал ном мо ду су, 
он ин тен зи фи ку је ком пре си ју вре ме на и про сто ра до тач ке ка да 
свет по та је јед но ги га - тр жи ште на ко ме се баш све мо же тре ти ра-
ти као ро ба (гло бал но по ве за ни ла нац ро бе ор га ни зо ван од стра не 
транс-на ци о нал них кор по ра ци ја).36) Тр жи ште је по ста ло ин трин-
сич на ем пи риј ска ка рак те ри сти ка дру штве них ре ла ци ја ак ту ел ног 
гло бал ног дру штва, па, у скла ду са тим, без тр жи шних си ла, ко је 
осло ба ђа тур бо-ка пи та ли зам, гло бал но ци вил но дру штво не би мо-
гло ни да оп ста не.37) За раз ли ку од нео-ли бе рал ног кон цеп та, ко ји 
до зво ља ва упо тре бу др жа ве за про мо ци ју при ва ти за ци је и де ре гу-
ла ци је, са при па да ју ћим „афек ти ра њем“ дру штва да је др жа ва пре 
са њим (са ве зник) не го про тив ње га (не при ја тељ), Кин се стрикт но 
за ла же за „го ло ба ли за ци ју од о здо“, за то да ци вил но дру штво оста-
не „у ру ка ма“ гра ђа на и обич них љу ди. На рав но, од ре ђе ни сте пен 
бли ско сти из ме ђу офи ци јел них и дру гих др жав них (на ци о нал них 
и ме ђу на род них) аген ци ја мо ра по сто ја ти, али ни ка ко на на чин да 
не-вла ди не ор га ни за ци је бу ду укљу че не у зва нич ни апа рат упра ве. 
Ра ди се о вр ло де ли кат ном раз два ја њу ко је Ки но ва ко смо кра ти ја 
мо ра по што ва ти, али је на чел но ли ни ја раз гра ни че ња до ста ја сно 
по ву че на.38) Ко смо кра ти ја се де фи ни ше као кон гло ме рат ме ђу соб но 
по ве за них и пре кла па ју ћих суб-др жав них, др жав них и над-др жав-
них ин сти ту ци ја и ви ше ди мен зи о нал них про це са, ко ји се уза јам но 
од ви ја ју, са по ли ти тич ким и дру штве ним ефек ти ма, на гло бал ном 
ни воу.39) По Ки ну, тр жи ште има со ци ја ли зу ју ће и ци ви ли зи ра ју ће 
ефек те, оно мо же да про мо ви ше не на си ље, од го вор ност, по ве ре ње 
и ко о пе ра ци ју.40) Би ло ка ко би ло, пот пу на или де ли мич на ап сорп-

33) Ibi dem, стр. XI-XII

34) Ви ди Ke a ne, J.„Ele venT he ses on Mar kets and Ci vil So ci ety“, JournalofCivilSociety, 1(1), 
2005, стр. 25-34.

35) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 65-75. и Ke a ne, J. „Glo bal Ci vil So ci ety?“ у An-
he i er, H., Gla si us, M. и Kal dor, M. (ed.) GlobalCivilSociety2001. Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 2001, стр. 29-31.

36) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 69, 71.

37) Ibi dem, стр. 78.

38) Ibi dem, стр. 108.

39) Ibi dem, стр. 98.

40) Ke a ne, J.„Ele venT he ses on Mar kets and Ci vil So ci ety“, op. cit., стр. 28.
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ци ја тр жи шног сег мен та у гло бал но ци вил но дру штво ву че за со-
бом опа сност да пот пу но ану ли ра или сма њи ути цај не-тр жи шних 
и не-др жав них ор га ни за ци ја. За Ки на, гло бал но ци вил но дру штво 
пред ста вља ди на мич ко је згро кон струк ци је но ве те о ри је „ван гра-
нич не“ ети ке, због то га што ни је де фи ни са но са мо као опо зит но 
др жа ви и те ри то ри јал но ли ми ти ра ној по ли ти ци већ и иде о ло шком 
фун да ци о на ли зму. Ер го, гло бал но ци вил но дру штво је услов за ви-
ше стру ку мо рал ност, за сфе ру осло бо ђе ну од „јед не је ди не“ уни-
вер зал не ети ке.41)

Ме ри Кал дор спа да у ону гру пу те о ре ти ча ра ко ја га ји кон-
цеп ту ал ни от клон пре ма ва жно сти тр жи шта за гло бал но ци вил но 
дру штво, она ис кљу чу је тр жи шно ори јен ти са не ак те ре из про сто-
ра гло бал ног ци вил ног дру штва. Ме ђу тим, на су прот они ма ко ји га 
пот пу но ели ми ни шу, она идеј но „ле ви ти ра“ из ме ђу ње го вог при-
хва та ња и од ба ци ва ња, ин тен зив но ука зу ју ћи на про ме ње ни исто-
риј ски кон текст кон цеп та ци вил ног дру штва. Са јед не стра не, да 
би по сто ја ло ци вил но дру штво мо ра има ти од ре ђе ни од нос пре ма 
тр жи шту, ко је обез бе ђу је еко ном ску ауто но ми ју.42) Са дру ге стра-
не, сво ју вла сти ту по зи ци ју ће од ре ди ти, ка ко је већ на го ве ште-
но, кроз гло бал но ци вил но дру штво ко је се ре фе ри ра на ак тив но 
гра ђан ство, са мо ор га ни зо ва ње ван по ли тич ких кру го ва и про стор 
где је ло ци ра на не ин стру мен тал на ко му ни ка ци ја. Мо же се ре ћи да 
је до шло до исто риј ске про ме не у зна че њу и са др жа ју ци вил ног 
дру штва: док је тр жи ште би ло ва жно за кон текст 19. ве ка, у 20. и 
21. ве ку до ла зи до сма ње ња ње го ве ре ле вант но сти. Та кав за о крет 
је по ве зан са про це сом гло ба ли за ци је и са тран сна ци о нал но шћу 
гло бал ног ци вил ног дру штва, ко је је дис тан ци ра но од про фит них 
ор га ни за ци ја, осим у слу ча ју ка да пред ста вља ју ме ди јум за јав-
ни при ти сак, те су (ха беп ма сов ски) фо ку си ра но на јав не по сло ве 
а не на тр жи ште.43) Ис хо ди шна по зи ци ја Ме ри Кал дор од ре ђу је 
гло бал но ци вил но дру штво као при мар но по ли тич ки про је кат , а 
се кун дар но као де скрип тив ни или ана ли тич ки тер мин, у сми слу 
из на ла же ња уни вер зал них вред но сти у ме ђу на род ном про сто ру, 
на су прот пар ти ку лар них или ин стру мен тал них др жав них ин те ре-
са пла си ра них по је ди нач но или (ко лек тив но) пре ко ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.44) У скла ду са тим, она де фи ни ше гло бал но ци вил но 
дру штво као област по је ди на ца, ор га ни за ци ја, мре жа, иде ја и вред-

41) Ke a ne, J.GlobalCivilSociety?op. cit., стр. 196.

42) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar, op. cit., стр. 11.

43) Ibi dem, стр. 48.

44) Kal dor, M. „Tran sna ti o nal Ci vil So ci ety“, у Dun ne, T. и Whe e ler, N. J. (ed.) HumanRightsin
GlobalPolitics.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1999. стр. 195.
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но сти, еле ме на та обе ле же них ди мен зи јом јав них по сло ва и ло ци-
ра них ван ин сти ту ци о нал ног до ме на по ро ди це, тр жи шта и др жа-
ве и ван гра ни ца на ци о нал них дру шта ва, по ли ти ке и еко но ми ја.45) 
При пад ност гло бал ном ци вил ном дру штву је пре ствар мо рал не 
фор ме не го по ли тич ке, со ци о ло шке или еко ном ске ка те го ри за ци је, 
што ре зул ту је ње го вом из у зет ном флек си бил но шћу. Те о ре ти зи ра-
ње о гло бал ном ци вил ном дру штву је ма ње ори јен ти са но ка то ме 
ко је ће ор га ни за ци је или ин сти ту ци је ући у ње гов са став, а ви ше 
ка раз у ме ва њу гло бал ног про це са пу тем ко га се рас пра вља, ути че 
и пре го ва ра са цен три ма мо ћи.46) Тре ба на гла си ти да ин си сти ра-
ње Ме ри Кал дор на фак ту да ак ту ел но гра ђан ско дру штво пре ки да 
са те ри то ри јал но огра ни че ним гра ђан ским дру штвом пред ста вља 
нор ма тив но одва ја ње од ли бе рал не тра ди ци је, ко ја прет по ста вља 
по сто ја ње из дво је не, ин сти ту ци о на ли зо ва не, по ли тич ке сфе ре.47)

Нео спор но је да гло бал но ци вил но дру штво ин кор по ри ра 
мо гућ ност да кре и ра тран сна ци о нал не ве зе и, са гла сно то ме, да 
по тен ци јал но оства ри пра вед ни ји мул ти ла те ра ни свет ски по ре дак. 
Иде ја гло бал ног ци вил ног дру штва ма ни фе сту је мо рал ну по зи ци ју 
по ко јој љу ди не при па да ју са мо вла сти тим су ве ре ним др жа ва ма 
већ и људ ској за јед ни ци in ge ne re, она пред ста вља под руч је са ја-
ким нор ма тив ним оче ки ва њем у сме ру људ ског упра вља ња. Гло-
бал но ци вил но дру штво, као тран сна ци о нал ни до мен у ко ме љу ди 
фор ми ра ју спе ци фич не од но се и раз ви ја ју еле мен те иден ти те та 
ко ји ни су по ве за ни са уло гом гра ђа ни на не ке по је ди нач не др жа-
ве, ре пре зен ту је сфе ру ко ја пре ва зи ла зи “се би окре ну ти” си стем 
пар ти ку лар не др жа ве и по тен ци јал но слу жи ствар ним тран сна ци о-
нал ним, јав ним ин те ре си ма.48) Да кле, ако гло бал ност од ре ди мо као 
над те ри то ри јал ност, као от клон пре ма вест фал ском мо де лу ме ђу-
на род ног си сте ма, на ме ће се пи та ње шта у се бе укљу чу је, ко је вр-
сте гра ђан ских ак тив но сти опе ра ци о на ли зу је и ко је атри бу те об у-
хва та гло бал но ци вил но дру штво.

По сто је че ти ри се та ну жних прет по став ки ко ја ка рак те ри шу 
гло бал но ци вил но дру штво: (1) ак тив но сти ко је има ју има ју пла не-

45) Kal dor, M., An he i er, H. и Gla si us, M. „Glo bal ci vil so ci ety in an age of re gres si ve glo ba li-
za tion: the sta te of glo bal ci vil so ci ety in 2003”, у Kal dor, M. An he i er, H. и Gla si us, M. (ed.) 
Globalcivilsociety2003. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2003, стр. 4.

46) Kal dor, M. GlobalCivilSociety:AnAnswertoWar, op. cit., стр. 79.

47) Ibi dem, стр. 3.

48) Wap ner, P. „The Nor ma ti ve Pro mi se of Non sta te Ac tors: A The o re ti cal Ac co unt of Glo bal 
Ci vil So ci ety”, у Wap ner P. и Ru iz, L. E. (ed.) PrincipledWorldPolitics: TheChallenge 
ofNormativeInternationalRelations. Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers Inc., Lan ham, 2000, 
стр. 261.
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тар ни зна чај (еко ло шки про бле ми, ху ма ни тар но пра во, еко ном ске 
ре ла ци је итд.); (2) ко му ни ка тив но-тех но ло шки усло ви, мо гућ ност 
да се за хва љу ју ћи са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма рас по ла же 
ин фор ма ци ја ма, ор га ни зу ју са ве то ва ња и вр ши ефи ка сна ме ђу на-
род на ко ор ди на ци ја ди фе рен ци ра них ак тив но сти ши ро ког спек тра 
гра ђан ских гру па, удру же ња, ор га ни за ци ја и асо ци ја ци ја (са ак цен-
том на фа кат да мо дер не ком пју тер ске тех но ло ги је рас по ла жу са 
од ре ђе ним кри тич ким мо гућ но сти ма, те да су ма ње хи је рар хич-
не а ви ше ди ја ло шке у од но су на тра ди ци о нал не ме ди је); (3) по-
сто ја ње гло бал не ор га ни за ци је (као ре ла тив но зна ча јан мо ме нат 
мо же мо кон ста то ва ти по сто ја ње Удру же ња ме ђу на род них не-вла-
ди них ор га ни за ци ја, ко ја је ауто ном на, не ин стру мен та ли зо ва на 
и не-про фит на ор га ни за ци ја ко ја у се бе укљу чу је ши ро ку па ле ту 
нај ра зли чи ти јих дру штве них фор ма ци ја, по чев од Am nesty In ter-
na ti o nal-a или Gre en pe a ce-a, пре ко ме ђу на род них ор га ни за ци ја за 
рад и ме ђу на род них удру же ња син ди ка та, па све до ра зних ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја ка ква је Chri stian Aid, њен успон, пра ћен са 
ин тен зи ви ра њем зна ча ја и мо гу ћих по ли тич ко-дру штве них до ме та 
и ути ца ја, за по чи ње 1990. ка да ус по ста вља ве зе са ре ла тив но бит-
ним ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма као што су Ује ди ње не На ци је 
и Свет ска бан ка); (4) пре ми са над те ри то ри јал не со ли дар но сти (на 
ли ни ји кла сне при пад но сти, по ла, про фе си је, ра се, ре ли ги је, ста-
ро сти, сек су ал не ори јен та ци је итд.).49) Нај ва жни ји мо мен ти ко ји су 
омо гу ћи ли раст гло бал ног ци вил ног дру штва мо гу се озна чи ти као 
ре зул тат: (1) ме ђу соб но ин тен зи ви ра них им пул са гло бал ног ми-
шље ња; (2) по ве ћа ња на ци о нал ног до хот ка на свет ском ни воу; (3) 
тех но ло шких ино ва ци ја; (4) ре гу ла тив них ме ра стан дар ди за ци је и 
ли бе ра ли за ци је по сма тра них по пут гло бал них ефе ка та.

Прин ци пи јел но нај зна чај ни ји до при нос гло бал ног ци вил-
ног дру штва на пла ну ути ца ја на зва нич ну по ли ти ку је сма ње ње 
др жав ног цен три зма у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка бит них за 
функ ци о ни са ње дру штва уоп ште. Гло бал но ци вил но дру штво ову 
сво ју уло гу ре а ли зу је на раз ли чи тим ни во и ма: (1) мно ге зва нич-
не, др жав не аген ци је окре ћу се ка гра ђан ским асо ци ја ци ја ма ра-
ди по мо ћи у ре а ли за ци ји ре ле вант них за хва та у сфе ри со ци јал не 
по ли ти ке; (2) у за ви сно сти од си ту а ци је не ка гра ђан ска удру же ња 
при хва та ју да кроз офи ци јел не ка на ле уче ству ју у ства ра њу по-
ли ти ке (обич но се ра ди о вла ди ним де ле га ци ја ма на кон гре си ма 
под по кро ви тељ ством Ује ди ње них На ци ја); (3) гло бал но ци вил но 

49) Schol te, J. „A. Glo bal Ci vil So ci ety“ у Wo ods, N. (ed.): ThePoliticalEconomyofGlobali-
zation, op.cit., стр. 180; ви ди и: Vig, Z. „So li da rity Rights- Uni ver sa lity and Di ver si ti es“, 
Правоиполитика, 1(1), 2008, стр. 43-59.
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дру штво мо же ре кон фи гу ри са ти офи ци јел ну по ли ти ку по пи та њу 
ње них ре ла ци ја са ко лек тив ним иден ти те ти ма кроз по тен ци ра ње 
плу ра ли зма на ба зи не те ри то ри јал них и не на ци о нал но-др жав них 
па ра ме та ра (рад ни ци, сту ден ти, на ци о нал не ма њи не, пра ва де це 
и же на итд.); (4) гло бал но ци вил но дру штво про ши ру је обим де-
мо крат ске прак се кре и ра ју ћи до пун ске де ли бе ра тив не ка па ци те те: 
де мо крат ске ка на ле пар ти ци па ци је, кон сул та ци ја и су че ља ва ња 
ми шље ња, вр ше ћи та ко при ти сак на вла да ју ће струк ту ре и зах те-
ва ју ћи по ве ћа ни сте пен њи хо ве од го вор но сти. Ви ше слој но и пар-
ци јал но при ва ти зо ва но упра вља ње, плу ра ли стич ки иден ти тет по-
ли ти ке и но ви мо ду си гра ђан ства и де мо кра ти је су кон тра дик тор ни 
тра ди ци о нал ном од ре ђе њу су ве ре ни те та. Оту да екс пан зи ја гло бал-
ног ци вил ног дру штва (пот по мог ну та са раз во јем гло бал них ко му-
ни ка ци ја, свет ског тр жи шта итд.) озна ча ва ме та мор фо зу кла сич-
ног су ве ре ни те та ка пост-су ве ре ном упра вља њу. Све то, на рав но, 
не под ра зу ме ва крај те ри то ри јал не др жа ве: свет без кла сич но по и-
ма ног су ве ре ни те та не озна ча ва свет без др жа ва. Др жа ве ви ше не 
мо гу оства ри ва ти пот пу ну кон тро лу над те ри то ри јом и по пу ла ци-
јом, али мо гу ис ко ри сти ти мно ге дру ге кон трол не ме ха ни зме, као 
што мо гу при ме ни ти и не ке но ве ка па ци те те (по пут „ком пју тер ске 
при смо тре“). Тре ба има ти на уму да је пост-су ве ре на др жа ва исто 
она ко ја ка као и ње на тра ди ци о нал на (кла сич на) прет ход ни ца.

Као по зи тив не ефек те гло бал ног ци вил ног дру штва мо же мо 
на ве сти сле де ће мо мен те: (1) гло бал не до бро вољ не гра ђан ске асо-
ци ја ци је мо гу по ну ди ти ал тер на ти ву др жа ви и тр жи шту у про дук-
ци ји и рас по де ли до ба ра и услу га (ба ланс ма те ри јал ног бла го ста ња 
на пла не тар ном ни воу); (2) гло бал но ци вил но дру штво мо же би ти 
ва жан фак тор у про це су гра ђан ске еду ка ци је и со ци ја ли за ци је; (3) 
над те ри то ри јал не гра ђан ске ор га ни за ци је мо гу обез бе ди ти аде-
кват не ка на ле пре ко ко јих гра ђа ни мо гу ме ђу соб но раз ме њи ва ти 
по дат ке, уве ре ња и ана ли зе јед ни дру ги ма или у сме ру за ин те ре-
со ва них ор га ни за ци ја (аде ква тан ква ли тет из ра жа ва ња вла сти тих 
опре де ље ња и ста во ва); (4) гло бал но ци вил но дру штво мо же би ти 
ини ци ја тор ши рих де ба та ко је се ти чу ал тер на тив них гло бал них 
пер спек ти ва, те та ко ути ца ти на то ко ве мо гу ћих ре ше ња и по зи-
ци о ни ра ти се као не за о би ла зни со ци јал ни ак тер и/или па ра ме тар; 
(5) гло бал но ци вил но дру штво мо же ис фор си ра ти (и/или осна жи-
ти) или опо врг ну ти (и/или осла би ти) од ре ђе не по ли тич ке ста во ве 
пре ко по ве ћа ња  тран спа рент но сти и од го вор но сти; (6) гло бал но 
ци вил но дру штво мо же ле ги ти ми зо ва ти или де ле ги ти ми зо ва ти од-
ре ђе не над на ци о нал не (су пра др жав не) струк ту ре; (7) као ре зул тат 
све га го ре на ве де ног гло бал но ци вил но дру штво мо же до при не ти 
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сма ње њу кон фликт но сти кроз ја ча ње пла не тар не дру штве не ко хе-
рент но сти и раз у ме ва ња.50)

Без об зи ра на све по зи тив не ефек те гло бал ног ци вил ног дру-
штва оно под од ре ђе ним усло ви ма мо же и под ри ва ти прин ци пе си-
гур но сти, пра вич но сти и де мо кра тич но сти и то у са мом окви ру 
про це са гло ба ли за ци је: (1) пр ви мо ме нат ко ји мо же да се ре ги стру-
је је сте по сто ја ње гло бал них об ли ка удру жи ва ња од ре ђе них не га-
тив ним ин тен ци ја ма, они ма ко је за не ма ру ју оп ште људ ско до бро 
и со ци јал ну прав ду (ра си стич ке, ул тра-на ци о на ли стич ке, фун да-
мен та ли стич ке и ор га ни за ци је слич ног иде о ло шког ти па); (2) сва-
ка ак ци ја ко ја се во ди од стра не ор га ни за ци ја гло бал ног ци вил ног 
дру штва мо ра би ти до бро ис пла ни ра на ка ко на ин фор ма тив ном 
та ко и на ре а ли за ци о ном ни воу ина че се мо гу ја ви ти про пу сти ко-
ји мо гу зна чај но ути ца ти на ње ну ефи ка сност; (3) де ло ва ње гло-
бал ног ци вил ног дру штва мо же би ти на ру ше но и не де мо крат ском 
прак сом, ко ја се ма ни фе сту је кроз про цес сла бље ња уну тра шњих 
ор га ни за ци о них прин ци па и из ди за њем од ре ђе ног упра вљач ко-
ауто ри тар ног сло ја, усло вља ва њем члан ства чла на ри на ма или до-
на ци ја ма, сма ње ном тран спа рент но шћу фи нан сиј ског устрој ства 
итд.; (4) не а де кват на ре пре зен та ци ја је мо жда нај зна чај ни ја пре-
пре ка, јер уко ли ко гло бал но ци вил но дру штво тре ба да обез бе ди 
аде кват ну пре ра спо де лу ма те ри јал них до ба ра и услу га, гра ђан ску 
еду ка ци ју, мо гућ ност из ра жа ва ња ста во ва и опре де ље ња, ини ци ра-
ње де ба та и рас пра ва, по ве ћа ње тран спа рент но сти и од го вор но сти, 
ле ги тим ност и ши ру со ци јал ну ко хе зи ју, он да све чла ни це та квог 
гло бал ног гра ђан ског дру штва мо ра ју има ти јед на ке мо гућ но сти 
за пар ти ци па ци ју што пред ста вља је дан од ну жних пред у сло ва за 
ње го ву ег зи стен ци ју, а што на ни воу по сто је ће свет ске ко њунк ци је 
си гур но ни је слу чај.51)

У том кон тек сту, тре ба на по ме ну ти по сто ја ње етич ких ба ри-
је ра не јед на ко сти у гло ба ли зо ва ном све ту (зе мље Тре ћег све та и 
еx-ре пу бли ке СССР-а, то јест раз ли ке из ме ђу „гло бал ног“ За па да 
и Се ве ра у од но су на „гло бал ни“ Ис ток и Југ), ко ји као им пе ра тив 
на ме ћу по тре бу гло бал не ди стри бу тив не прав де. Са тим су ди рект-
но по ве за не и те шко ће у при хва та њу иде је гло бал ног гра ђан ства. 
„Кон вен ци о нал но“ гра ђан ство омо гу ћа ва гра ђа ни ма ре ци проч не 
пра ва и оба ве зе у њи хо вој по ли тич кој за јед ни ци, они ни су по да ни-
ци и стран ци, већ пу ни чла но ви вла сти те по ли тич ке за јед ни це пре-
ко свој ста ва ко ја про из и ла зе из рас по ла га ња са основ ним пра ви ма. 

50) Schol te, J. A. „Glo bal Ci vil So ci ety“ у Wo ods, N. (ed.) ThePoliticalEconomyofGlobaliza-
tion, op. cit., стр. 190-195.

51) Ibid., стр. 195-196.
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Са гло бал ним ци вил ним дру штвом ства ри сто је дру га чи је. Те о рет-
ски по сма тра но, мо гло би би ти исти ни то да они ко ји о се би ми сле 
као о гло бал ним гра ђа ни ма и је су пу ни чла но ви гло бал ног ци вил-
ног дру штва, те да су при хва ти ли пра ва и оба ве зе као гло бал ни гра-
ђа ни. Ме ђу тим, ма ри ги на ли зо ва ни љу ди не мо гу при хва ти ти пра ва 
и оба ве зе као гло бал ни гра ђа ни, за то што не др же да има ју јед на-
ка пра ва у гло бал ном ци вил ном дру штву. Они ко ји су ис кљу че ни 
из гло бал ног ци вил ног дру штва не де ле исте вред но сти и ети ку 
као они ко је се бе сма тра ју гло бал ним гра ђа ни ма. Иако то не зна чи 
ауто мат ско по вла че ње вред но сног ре ла ти ви зма, раз ли чи тост из ме-
ђу њих че сто оне мо гу ћа ва до се за ње атри бу та уни вер зал но сти. Ре-
ци мо на ово ме ме сту да ли бе рал ни ко смо по ли ти зам апо стро фи ра 
при ват ну ди мен зи ју и ста тус по је дин ца као ауто ном ног ак те ра. Из 
уни вер за ли стич ке пер спек ти ве, гло бал на гра ђан ска пра ва, укљу-
чу ју ћи и пра во пар ти ци па ци је, се спро во де у окви ру гло бал ног ци-
вил ног дру штва. Ер го, они ко ји су ис кљу че ни из гло бал ног ци вил-
ног дру штва не ма ју ни гло бал на гра ђан ска пра ва, њи хо ва уве ре ња 
и прак са су че сто кон фрон ти ра не са ин тер пре та ци јом и при ме ном 
ли бе рал них нор ми и прин ци па.

Ли бе рал ни при ступ гло бал ном гра ђан ском дру штву ин кли-
ни ра ка то ме да сиг ни фи кант не не јед на ко сти у ре сур си ма и ути-
ца ју ак те ра гра ђан ског дру штва тре ти ра као дру штве не да то сти, 
он фа во ри зу је мо рал не вред но сти асо ци ја тив не сло бо де, у од но су 
пре ма обли га ци ја ма ко је јед на ки гра ђа ни има ју јед ни пре ма дру ги-
ма, па за не ма ру је и/или пре ви ђа не јед на ко сти ко је об ли ку ју груп-
не ак тив но сти. За ли бе рал но схва та ње, хи је рар хи ја ко ја се ус по-
ста вља ме ђу и уну тар асо ци ја ци ја гло бал ног гра ђан ског дру штва 
уоп ште не по сто ји, па, у скла ду са тим, ни пи та ње ка ко се та кве 
ор га ни за ци је од но се пре ма они ма у чи је име и го во ре. Под све ве-
ћим при ти ском да се ма ни фе сту је кроз ор га ни за ци је ба зи ра не на 
спе ци ја ли зо ва ним фор ма ма екс перт но сти и про фе си о нал ним опе-
ра тив ним мо де ли ма, асо ци ја тив ни ан га жман на гло бал ном ни воу 
тен ди ра ка то ме да ство ри вла сти ти „па ра лел ни свет“, ди мен зи ју 
по при лич но дис тан ци ра ну у од но су на сва ко днев ну прак су љу-
ди за ко ју се на вод но и за ла же.52) Из то га угла, нео-то кви лов ска 
пред ста ва о тран сна ци о нал ном по ли тич ком дру штву за сно ва ном 
на бе не ва лент но сти, по ве ре њу и мир ним ин тер ак ци ја ма, ши ре ним 
од стра не гру па, пред ста вља екла тант ну ми сти фи ка ци ју ак ту ел не 
дру штве не ствар но сти.

52)  Chand ho ke, N. „The li mits of glo bal ci vil so ci ety“ у Gla si us, M., Kal dor, M. и An he i er, H. 
(ed.) GlobalCivilSociety2002. Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2002, стр. 46.
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До дај мо ово ме да, код ли бе рал них ко смо по ли та, по сто је раз-
ли чи те ин тер пре та ци је етич ке при ро де гло бал ног дру штва, што 
про из и ла зи из иде је да асо ци ја тив не ак тив но сти ко је пре ла зе на-
ци о нал не гра ни це до при но се дру штве ној ре а ли за ци ји исти не да 
вред но сти де мо крат ског гра ђан ства про из и ла зе из уни вер зал них 
мо рал них прин ци па. Јед на ва ри јан та афир ма тив не ко смо по лит ске 
ар гу мен та ци је по пи та њу свет ског (гло бал ног) гра ђан ства по ла зи 
од прет по став ке да се не-вла ди не ор га ни за ци је мо гу тре ти ра ти као 
не фор мал ни пред став ни ци гло бал ног де мо са у прет по ста вље ној 
свет ској ле ги сла ту ри.53) Про бле ма тич ност ова кве по став ке, са јед-
не стра не, ле жи у чи ње ни ци да, за раз ли ку од ин ди ви ду ал них гра-
ђа на, гру пе не по се ду ју во љу или ка па ци те те за де ли бе ра ци ју на 
на чин да „при зи ва ју“ за јед нич ке мо рал не вред но сти и ин те ре се. Са 
дру ге стра не, про бле ма ти чан је и њи хов де мо крат ски по тен ци јал, 
за то што не по сто је про це ду ре ко је ће га ран то ва ти ак тив ну пре зен-
та ци ју оних ко је де кла ра тив но за сту па ју. Иде ја гру па као гра ђа-
на је са мо јед на ма ни фе ста ци ја ко смо по лит ске ли бе рал не тврд ње 
да се гло бал но гра ђан ство раз ви ја са успо ном гло бал ног гра ђан-
ског дру штва. На гла сак мо же да се ста ви и на ра зно ли ке при ли ке 
и ак тив но сти ко је гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју да ис ку се ши ри осе ћај 
мо рал не за јед ни це. Три дру штве на трен да по себ но иду у при лог 
та квој кон ста та ци ји: (1) ком пју тер ска тех но ло ги ја ко ја, не спу та на 
вре мен ским и про стор ним огра ни че њи ма, омо гу ћа ва де ли бе ра ци ју 
и де ље ње ин фор ма ци ја са дру ги ма; (2) гло бал ни ме диј ски си стем 
ко ји иде у при лог но вим об ли ци ма ме ђу за ви сно сти и му ту ал ног 
раз у ме ва ња; и (3) по ве ћа ње скло но сти за уче ство ва њем у ко лек-
тив ним ак тив но сти ма ко је пре ла зе на ци о нал не гра ни це. Те ле о ло-
шка ко смо по лит ска по зи ци ја у иш чи та ва њу по ли тич ког, кул тур ног 
и дру штве ног раз во ја кроз ве ро ва ње у ла тент ну при сут ност уни-
вер зал не мо рал но сти у све ту мо же про из ве сти схва та ње гло бал-
ног дру штва обе ле же ног пре те ра ном до зом по ве ре ња. По ли тич ка и 
мо рал на осве шће ност гло бал ног пла на људ ске ег зи стен ци је мо же 
ре зул то ва ти и ди ле ма ма и па ра док си ма, по пут по нов ног ожи вља-
ва ња по ли тич ког иден ти те та за сно ва ног на ре ги о нал ним или на ци-
о нал ним фор ма ма при па да ња.

Има ју ћи на уму го ре ре че но, ре ги стро ва ње екс клу зи је и ин-
клу зи је де фи ни ше гра ни це гло бал ног ци вил ног дру штва. У том 
кон тек сту, раз ма тра ње иде а ла жи во та у за јед нич ком ци вил ном 
дру штву, ипак, под ра зу ме ва озбиљ но раз ма тра ње окре ну то сти ка 
ко лек ти ви те ти ма, а не ин ди ви ду а ма, као при мар ним но си о ци ма 

53) Ви ди Hutchings, K. „The Idea of In ter na ti o nal Ci ti zen ship“ у Hutchings K. и Dan nre ut her R. 
(ed.) CosmopolitanCitizenship. Mac mil lan, Ba sing sto ke, 1998, стр. 113–134.
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мо рал ног и по ли тич ког жи во та. Та ква кон сте ла ци ја се мо же схва-
ти ти као пред лог за кон струк ци ју ди фе рен ци ра ног гло бал ног гра-
ђан ства на уштрб кон цеп та уни вер зал ног гло бал ног гра ђан ства. 
По Ирис Ме ри он Јанг, по ли ти ка ко ја се ти че раз ли ка по ста вља 
пред ли бе рал ну ми сао сет сло же них, ра зно вр сних и по не кад кон-
тра дик тор них иза зо ва. По њој, аси ми ла ци о ни стич ки иде ал узи ма 
да јед нак по је ди нач ни ста тус ре зул ту је јед на ким трет ма ном у са-
гла сју са иден тич ним прин ци пи ма, стан дар ди ма и пра ви ли ма, док 
по ли ти ка раз ли ка (кул тур но плу ра ли стич ки иде ал) прет по ста вља 
да јед на кост, схва ће на као пар ти ци па ци ја и ин клу зи ја свих гру па 
за рад про мо ци је дру штве не прав де, по не кад зах те ва по се бан трет-
ман угње те них или не при ви ле го ва них гру па.54) Чак ако се и ком по-
зи ци ја тих мар ги на ли зо ва них гру па про ме ни, кул тур ни пру ла ри-
зам тре ба да под ра зу ме ва ду ал ни си стем пра ва: (1) оп шти си стем 
пра ва ко ји се при ме њу је на све по је дин це и (2) спе ци фич ни си стем 
груп но осве шће них пра ва. Очи глед но је да за рад плу рал но сти гло-
бал ног ци вил ног дру штва ли бе рал ни-ко смо по ли ти мо ра ју тра га ти 
за фор ма ма ускла ђе но сти са они ма ко ји су раз ли чи ти.

ЗАКЉУЧАК

Са јед не стра не, очи глед но је да раз вој гло бал ног ци вил ног 
дру штва пред ста вља про цес ко ји си гур но не ће би ти та ко ла ко за-
у ста вљив, јер из ра жа ва мо гућ ност по ве ћа ња сна ге и сло бо де ак-
те ра ко ји би ина че оста ли за ро бље ни из ме ђу др жа ва и тр жи шта. 
Гло бал но ци вил но дру штво пред ста вља и мо гућ ност еман ци па-
ци је ка ко од нео б у зда них си ла гло бал ног тур бо-ка пи та ли зма та-
ко и од струк ту рал ног на си ља на пла не тар ном ни воу. Оно сва ка ко 
пред ста вља на пре до ва ње од при ми тив ног ста ња по ли тич ке мо ћи 
ка ста њу по ве ћа не ци вил но сти у ин тер и ин тра дру штве ној ствар-
но сти („кал до ров ски“ от клон од те жи шне по зи ци је др жа ве ка ин-
ди ви ду ал ном оја ча ва њу и лич ној ауто но ми ји). Да би ње го во да ље 
раз ви ја ње за др жа ло по зи ти ван курс, ва жно је скре ну ти па жњу на 
не ко ли ко ре ле вант них аспе ка та. Ак тив но сти тре ба усме ри ти ка 
да љем по ве ћа ва њу ка па ци те та гло бал ног ци вил ног дру штва, по-
себ но на мо гућ но сти ре пре зен то ва ња не при ви ле го ва них кру го ва 
дру штва. При то ме, тре ба пер ци пи ра ти да по ве ћа ње фи нан сиј ских 
мо гућ но сти ни је кру ци јал на тач ка про гре са, ком по нен та ко ја пре-
суд но или нај бит ни је од ре ђу је да љи раз вој ор га ни за ци ја гло бал ног 

54) Young, I. M. Justiceand thePoliticsofDifference. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1990, стр. 158, 180.
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ци вил ног дру штва. Раз вој ка па ци те та мо ра би ти па жљи во усме ра-
ван ми ну ци о зним так тич ким осми шља ва њем за јед нич ких ак ци ја, 
јав них на сту па, ме ђу кул тур не ко му ни ка ци је итд. Гра ђан ске асо-
ци ја ци је мо ра ју да раз ви ја ју мо де ле ор га ни за ци је ко ји ће, vis-a-vis 
вла ди них и тр жи шних ак те ра, на нај а де кват ни ји, нај де ло твор ни ји 
и нај не по сред ни ји на чин ин фор ми сти и мо би ли са ти сво је чла но-
ве и, си мул та но, успе шно оства ри ва ти сво је ци ље ве. Оне ну жно 
мо ра ју да рас по ла жу са тех но ло ги ја ма ко је омо гу ћа ва ју ефи ка сну 
гло бал ну ко му ни ка ци ју. Де ло ва ње тре ба ори јен ти са ти ка што ве-
ћој екс тен зи ји гло бал ног ци вил ног дру штва фор си ра њем оп штих 
кам па ња ко је ће по ну ди ти ви ше спо на са раз ли чи тим гра ђан ским 
асо ци ја ци ја ма и обез бе ди ти до бро по ен ти ра ну гра ђан ску еду ка ци-
ју кроз раз вој иде је над те ри то ри јал ног (гло бал ног) гра ђа ни на. На-
да ље, тре ба мак си мал но ува жа ва ти, ако не и по др жа ва ти, ши ро ко 
по став ње ну раз ли чи тост у окви ру гло бал ног ци вил ног дру штва. 
Раз вој гло бал ног ци вил ног дру штва сва ка ко тре ба би ти уте ме љен 
на кон стант ној („ра фи ни ра ној“) кон цен три са но сти и у сфе ри вла-
сти тог ор га ни зо ва ња и у ре ла ци ји пре ма зва нич ној по ли ти ци. На 
кра ју, тре ба учи ни ти стал ним ис тра жи ва ња свих бит них од ли ка 
по ве за них са гло бал ним ци вил ним дру штвом, по чев од уну тра шње 
ди на ми ке, пре ко ску па тач но спе ци фи ко ва них и „про гра ми ра них“ 
ак тив но сти, па до кри те ри ју ма учла ње ња у од ре ђе не асо ци ја ци-
је. Ове су ге сти је мо гу да ука жу на гло бал но ци вил но дру штво као 
сна гу ко ја мо же да по ве ћа без бед ност и прав ду у са вре ме ном све ту 
ако до след но, се ри о зно и пот пу но оста не на ни воу про кла мо ва них 
ци ље ва. Над гра нич но кон ци пи ра не гра ђан ске гру пе, асо ци ја ци је, 
удру же ња и ор га ни за ци је рас по ла жу са ве ли ким по тен ци ја лом да 
усме ре гло ба ли за ци ју у сме ру ефи ка сно сти, јед на ко сти и де мо кра-
ти је. Етич ки по тен ци јал гло бал ног ци вил ног дру штва се, да кле, не 
окон ча ва от кло ном пре ма од но си ма мо ћи и су пре ма ти је, већ об у-
хва та и мо гућ ност ства ра ња ра зно ли ких и сна жних јав них сфе ра 
(раз ли чи те дру штве не сна ге, са мо стал но или ком би но ва но, ини-
ци ра ју фо ру ме и зо не ко ји не при па да ју на ци о нал ним вла сти ма и 
кор по ра тив ним ели та ма).

Са дру ге стра не, јед на од опа сно сти по тен ци ра ња ин ди ви ду-
ал ног ак ти ви зма, ка рак те ри стич ног за нор ма тив не ка рак те ри сти ке 
дис кур са гло бал ног ци вил ног дру штва, ле жи у то ме да не ма по ли-
тич ког рас пра вља ња без апри ор ног ува жа ва ња ко лек тив не „де си-
де ра ци је“, ин ди ви ду ал ни чи но ви гу бе би ло ка кав осе ћај ко лек тив-
не сми сле но сти (при ви ле го ва ње ин ди ви ду ал ног над дру штве ним 
чи ни по ли тич ко не из во дљи вим). По ред то га, кла сич ни по ли тич-
ки ан га жман ве ћи не асо ци ја ци ја ко је чи не гло бал но ци вил но дру-
штво је (пот пу но) не мо гућ, јер ра ди кал не стру је да на шњи це не-
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ма ју ни ка кав по ли тич ко-кон цеп ту ал ни ре спект пре ма цен трал ној 
по зи ци ји др жа ве. Због по сто ја ња ви ше слој ног не по ве ре ња пре ма 
про це си ма ко ји мо гу да на ру ше етич ки ал го ри там ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је (по ли ти ка са мо ек спре си је, са мо о све шће но сти или са-
мо про мо ци је) гло бал ног ци вил ног дру штва, (ре)кон струк ци ја и 
про ши ре ња по ли тич ке за јед ни це су крај ње ди ску та бил ни. Екла-
тант на (ак си о ма ти зо ва на) прет по став ка те о ри ја гло бал ног ци вил-
ног дру штва је да ни је мо гу ће јед но стра но (уни ла те рал но) ре ви та-
ли зо ва ње кла сич не ре пре зен та тив не де мо кра ти је, ни ти је мо гу ће 
ње но пре но ше ње на гло бал ни ни во,55) те да се пле ди ра за не ку ап-
стракт ну („пле ме ни ту“) по ли тич ку ауто но ми ју у гло бал ној сфе ри, 
док се га ји спе ци фич на „авер зи ја“ пре ма кон крет ним („про за ич-
ним“), ко лек тив ним и те ри то ри јал но де тер ми ни са ним по ли тич ким 
ак ци ја ма. Ер го, гло бал но ци вил но дру штво пред ста вља сво је вр сну 
кри ти ку ле ги тим но сти фор мал них по ли тич ких про це ду ра, те по-
ку шај да се апо ло ги ја етич ких свр ха и по ли ти ка при зна ва ња пла-
си ра ју као ре ше ња за све ма ни фест ни је де ва сти ра ње де мо кра ти је. 
Та ква фор ма „иде а ли стич ке“ упу ће но сти на мо рал и вред но сти 
у ме ђу на род ним од но си ма мо же да пре не брег не чи ње ни цу да се 
глав ни узрок та квом из ме шта њу мо же тра жи ти у ин су фи ци јен ци ји 
за јед нич ке сми сле но сти (по ве за но сти) на ни воу до ма ћег по ли тич-
ког устрој ства.
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DjordjeStojanovic

DIFFERENTTHEORETICALAPPROACHESTOTHE
GLOBALCIVILSOCIETYCONCEPT

Summary
This pa per cri ti cally re vi ews the dif fe rent the o re ti cal ap pro ac hes 

to the phe no me non of glo bal ci vil so ci ety. It is a way to for mu la te the 
re spec ti ve me ta-analytic le vel and mo re pre ci sely de fi nes the ge ne ral 
ide a ti o nal spa ce of glo bal ci vil so ci ety di sco ur se. The pri mary analyti-
cal in ten tion is to iden tify spe ci fic con cep tual di men sion of re la ti ons 
bet we en ci vil so ci ety and the glo ba li za tion pro cess. Ac cor dingly, the 
work ex plo res the com po si tion of glo bal ci vil so ci ety, the cur rent in-
sti tu ti ons, or ga ni za ti ons and prac ti ces of glo bal ci vil so ci ety, and pro-
blems of glo bal ci ti zen ship as so ci a ted with is su es of in clu sion and ex-
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clu si on. The ar tic le con clu des by di scus sing the eman ci pa tory po ten tial 
of glo bal ci vil so ci ety.

Key words: glo bal ci vil so ci ety, ci vil so ci ety, glo ba li za tion.
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ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКИХ 
СИСТЕМА НА БАЛКАНУ1)

Сажетак
Овај рад има за циљ да укаже на изазове са којима се 

политички системи сусрећу на балканским просторима. Аутор се 
у овом раду користи следећим методама: метод анализе садржаја 
и компаративни метод. Демократски политички системи не 
настају сами по себи. Да би изградња демократских система иоле 
била могућа потребно је пре свега упознати се са друштвено-
историјским миљеом неког простора.

У овом раду се не разматрају политички системи појединих 
балканских држава, већ аутор у центар своје анализе ставља Балкан 
у циљу откривања основних проблема који се намећу политичким 
системима на нашим просторима. Рад започиње кратком анализом 
политичког система, а затим се у фокус анализе стављају изазови 
политичких система на Балкану.
Кључне речи: политички систем, грађанин, политичке партије, 

политичка култура, Балкан, Србија.
 
Иако се за политички систем може рећи да представља 

предмет изучавања читаве историје људске мисли о друштву и 
политици, од самих њених почетака па све до данас, сам појам 
,,политички систем“ представља једну релативно нову творевину. 
Прво дело са овим називом написао је Дејвид Истон 1953. године 
назвавши га ,,Political System.“ Он политички систем дефинише као 

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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,,мрежу интеракција издвојену из тоталитета социјалног понашања 
кроз које се вредности ауторитативно алоцирају у друштву.“2)   

Радослав Ратковић дефинишући политички систем каже 
да ,,под политичким системом подразумевамо повезани склоп 
институција и организација које су, на темељу датих класних 
односа конституисале владајуће друштвене снаге ради одлучивања 
о друштвеним пословима у различитим областима рада и живота и 
усмеравања друштвених токова у одређеном правцу.’’3)

Имајући у виду ове и друге дефиниције можемо рећи да 
политички систем, као један од подсистема глобалног друштва, 
представља организовану целину политичких  делатности, 
односа,  институција и  политичке културе. Из овакве дефиниције 
произилазе и основни елементи политич ког си сте ма: 4)

– по ли тич ки су бјек ти (мо гу би ти ор га ни зо ва ни и нео р га-
ни зо ва ни, ин ди ви ду ал ни и груп ни, од но сно, у њих спа-
да ју: нео р га ни зо ва не дру штве не гру пе, по ли тич ке ор га-
ни за ци је, др жав ни ор га ни, по је ди ни ци...);

– по ли тич ки од но си (од но сно по ли тич ка ко му ни ка ци ја) 
пред ста вља ју про цес ре ци проч не раз ме не по ру ка, иде ја 
и хте ња из ме ђу нај ши рих еле ме на та дру штва, с ци љем 
оства ри ва ња соп стве ног ути ца ја на во ђе ње и раз вој по-
ли тич ке де лат но сти; 

– по ли тич ке ин сти ту ци је (пред ста вља ју об ли ке ор га ни зо-
ва ња по ли тич ких су бје ка та око ме ха ни зма за ре а ли за-
ци ју сво јих по ли тич ких ци ље ва и кон тро лу ме ђу соб них 
од но са);

– по ли тич ка кул ту ра, као ин те грал ни део кул ту ре, са сто ји 
се из мре же вред но сти, ста во ва и ори јен та ци ји ка по ли-
тич ком си сте му и по ли тич ком по на ша њу чла но ва јед не 
ор га ни зо ва не дру штве не за јед ни це; она је исто риј ска те-
ко ви на јед ног на ро да и схва та се као фак тор нај ши ре по-
ли тич ке по др шке или про тив те же по ли тич кој вла сти.

По ли тич ки си стем пред ста вља је дан ве о ма ком плек сан фе-
но мен на ко ји ути че ве ли ки број фак то ра од ко јих ће мо из дво ји-
ти не ке: еко ном ска раз ви је ност дру штва, ин сти ту ци о нал ни оквир, 

2) Бу ти ган, Вје ко слав, ,,Тран сфор ма ци ја по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну’’, Кул тур ни и 
ет нич ки од но си на Бал ка ну – мо гућ но сти ре ги о нал не и европ ске ин те гра ци је, стр. 315-
354, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2006, стр. 355.

3) Исто, стр. 355.

4) Ива ниш, Жељ ко, Мла де но вић Ми ро слав, Дра ги шић Зо ран, По ли тич ки си стем, Фи лип 
Ви шњић Бе о град, 2006, стр. 28.
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кул ту ра (на ро чи то по ли тич ка кул ту ра), ста нов ни штво (са свим 
сво јим ка рак те ри сти ка ма), ме ђу на род ни ути цај...

У овом ра ду не ће мо ана ли зи ра ти по ли тич ке си сте ме по је-
ди них бал кан ских др жа ва, већ ће мо се ба ви ти ана ли зом у ци љу 
от кри ва ња иза зо ва са ко ји ма се по ли тич ки си сте ми су сре ћу на Бал-
ка ну. Ов де ће мо, да кле, по ку ша ти да ука же мо на ка рак те ри сти ке 
бал кан ских зе ма ља ко је у ве ли кој ме ри мо гу од ре ди ти пра вац кон-
сти ту и са ња и ре фор ми по ли тич ких си сте ма на Бал ка ну. 

***
На са мом по чет ку ће мо кре ну ти од гра ђа ни на као не за о би-

ла зног су бјек та по ли тич ког си сте ма, при че му стал но мо ра мо има-
ти у ви ду то да мо дер ни де мо крат ски по ли тич ки си сте ми тре ба 
да слу же оства ре њу до бро би ти гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно 
од њих и да слу же пу ком за до во ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на 
вла сти. Оно че му сва ка ко тре ба те жи ти је сте раз вој пар ти ци па-
тив не де мо кра ти је, где ће гра ђа ни би ти ак тив ни уче сни ци уну тар 
по ли тич ких си сте ма. Љу би ша Ми тро вић ука зу је на то да ис ку ства 
са вре ме ног све та по ка зу ју да дру штва са раз ви је ним си сте мом 
пар ти ци па тив не де мо кра ти је има ју ве ћу раз вој ну сто пу, бо љу про-
дук тив ност ра да, сма ње ну кон фликт ност у дру штве ним од но си ма, 
ви ши раст,  раз вој и бо љи ква ли тет жи во та.5)

Гра ђа нин у нај оп шти јем сми слу пред ста вља чо ве ка са од ре-
ђе ним пра ви ма и ду жно сти ма у окви ру дру штве но-по ли тич ке за-
јед ни це за ко ју је ве зан ре ла тив но трај ним при па да њем.6) Што се 
ти че пра ва и ду жно сти гра ђа на, тре ба на гла си ти по ли тич ка пра ва 
и ду жно сти, што до во ди до схва та ња гра ђа ни на као по ли тич ког су-
бјек та ко ји се на ла зи у ре ла тив но рав но прав ном по ли тич ком од но-
су пре ма дру гим су бјек ти ма.

Сам по јам гра ђа ни на је пре шао је дан дуг пут до оно га што 
ми да нас под ра зу ме ва мо под овим пој мом. Се ти мо се са мо да се 
кроз чи тав исто риј ски раз вој људ ског дру штва ве о ма ма ли број љу-
ди мо гао на зва ти овим име ном. То ко ји ће по ло жај љу ди за у зи ма ти 
у не кој по ли тич кој за јед ни ци у ве ли кој ме ри за ви си од дру штве но-
исто риј ског ми љеа. Уко ли ко кре не мо од ан тич ке Грч ке гра ђа ни ном 
се мо гао на зи ва ти са мо сло бо дан чо век, ка квих је у оно вре ме би ло 
ве о ма ма ло у од но су на уку пан број ста нов ни ка. У ста ром Ри му 
гра ђа ни ном се сма трао пр во бит но са мо сло бо дан при пад ник гра да 

5) О то ме оп шир ни је ви де ти: Ми тро вић, Љу би ша, Со ци о ло ги ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 390.

6) Ма тић, Ми лан, По ду на вац, Ми лан, По ли тич ки си стем, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1995, стр. 233.
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Ри ма. Сред њи век не до но си не ке зна чај ни је про ме не што се ти че 
овог пој ма. Та да се  гра ђа ни ном сма трао чо век ко ји жи ви у гра ду 
и ба ви се за на том и тр го ви ном. Ме ђу тим, нај ве ћи број љу ди се у 
Сред њем ве ку на ла зио у по ло жа ју по да ни ка, а не гра ђа ни на. Тек се 
у XX ве ку по јам гра ђа ни на уни вер за ли зу је. 

 Што се ти че уче шћа гра ђа на у по ли тич ком жи во ту оно је, 
та ко ђе пре тр пе ло ве ли ке про ме не то ком исто ри је. Од њи хо вог не-
по сред ног (ан тич ка Грч ка) до да на шњег пред став нич ког об ли ка 
уче ство ва ња мо рао је да се пре ђе је дан дуг пут. Раз вој мо дер них 
об ли ка по ли тич ког пред ста вља ња за по чи ње у Ен гле ској у XI II ве-
ку, ка да се ја вља ју за че ци по ли тич ког пред ста вља ња. Та да је, ме ђу-
тим, да на шњи об лик пред ста вља ња још увек био да ле ко. Основ на 
раз ли ка из ме ђу сред ње ве ков не и но во ве ков не по ли тич ке ре пре зен-
та ци је је у то ме што се у пр вој пред ста вља ју раз ли чи ти дру штве ни 
ко лек ти ви те ти, док се у дру гој пред ста вља ју по је дин ци, ин ди ви-
дуе, од но сно при пад ни ци на ро да.7) Гра ђа ни у плу ра ли стич ким по-
ли тич ким си сте ми ма ко ји би ра ју из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких 
оп ци ја, оства ру ју пра во на су ве ре но вр ше ње вла сти, пре ко иза бра-
них пред став ни ка.8) Ово из бо ре ста вља у сре ди ште де мо кра ти је.

 Ка да се ра ди о бал кан ским зе мља ма и иза зо ви ма ко ји се 
на ме ћу пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну сва ка ко тре ба 
на по ме ну ти да оне пред ста вља ју ме сто су сре та раз ли чи тих ци-
ви ли за ци ја, ре ли ги ја и кул ту ра. Мо же се ре ћи да је Бал кан пра ви 
при мер зо не ет нич ког кок те ла (Ж.. Бже жин ски) где се се ку лу ко-
ви раз ли чи тих ци ви ли за ци ја. На и ме, про стор Бал ка на је на се љен 
ста нов ни штвом ко је при па да раз ли чи тим ет нич ким (Гр ци, Ср би, 
Цр но гор ци, Ма ке дон ци, Хр ва ти, Ру му ни, Ма ђа ри, Бу га ри, Ру му ни, 
Ал бан ци, Тур ци, Ро ми...) и кон фе си о нал ним гру па ма (пра во слав-
ци, ка то ли ци, му сли ма ни...). Све ово да је Бал ка ну ка рак те ри сти ке 
мул ти на ци о нал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти кул ту рал-
но сти, ко је у ком би на ци ји са бур ном про шло шћу бал кан ских на-
ро да и ин те ре си ма ве ли ких си ла до во де до то га да се за Бал кан 
оправ да но мо же ре ћи да пред ста вља пра во бу ре ба ру та. То до во-
ди до то га да се  пред по ли тич ким си сте ми ма на Бал ка ну на ме ће 
да мо ра ју во ди ти ра чу на о ет нич ким ма њи на ма и о то ме ка ко да 
оне рав но прав но бу ду укљу че не у све ни вое дру штва, као и о то ме 
да из ме ђу ста нов ни штва раз ли чи тих ет нич ких и кон фе си о нал них 
опре де ље ња вла да ју од но си ме ђу соб ног ува жа ва ња и то ле ран ци је. 
Ко ли ко је ет нич ки са став бал кан ских зе ма ља ра зно вр стан мо же се 
ви де ти и на осно ву сле де ћих та бе ла. 

7) Ма тић, Ми лан, По ду на вац, Ми лан, нав. де ло, стр. 319.

8) Ма тић, Пе тар, ,,По ли тич ке пар ти је и из бо ри’’, По ли тич ка ре ви ја, стр. 1067-1086, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 1067. 
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Табела бр. 1: Етничка структура балканских земаља

ДРЖАВЕ Година Становништво
Ве ћин ски 
на род (у 
про цен-

ти ма)

Ма њин ско 
ста нов-
ниш тво 

(у про цен-
ти ма)

Албанија 2005. 3.563.112 95,0 5,0
БиХ 2000. 4.025.476 48,0 52,0
Бугарска 2005. 7.450.349 83,9 16,1
Грчка 2003. 10.668.354 98,0 2,0
Хрватска 2001. 4.495.904 89,6 10,4
Србија и 
Црна Гора 2002. 10.829.175 67,6 32,4

Македонија 2002. 2.045.262 64,2 35,8
Румунија 2002. 22.329.977 89,5 10,5
Словенија 2002. 2.011.070 83,1 16,9
Укупно - 67.418.679 - -

Извор:  Голубовић, Петар, Марковић- Крстић, Сузана, ,,Демографске и ет-
ничке структуре балканских друштава’’, Културни и етички одно-
си на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, 
стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 

Табела бр. 2: Етнички састав становништ-
ва Србије 1991. и 2002. година

Етничке групе Република Србија Централна Србија АП Војводина
1991. 2002. 1991. 2002. 1991. 2002.

Укупно Број 7.759.571 7.498.001 5.745.682 5.466.009 2.013.889 2.031.992
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Срби 72,9 82,9 88,9 89,5 56,8 65,1
Црногорци 1,7 0,9 1,3 0,6 2,2 1,8
Југословени 5,5 1,1 2,5 0,6 8,6 2,5
Мађари 8,5 3,9 0,1 0,1 16,9 14,3
Албанци ... 0,8 ... 1,1 ... 0,1
Роми 1,2 1,4 1,2 1,5 1,2 1,4
Румуни 1,0 0,5 0,1 0,1 1,9 1,5
Словаци 1,6 0,8 0,1 0,0 3,1 2,8
Хрвати 2,1 0,9 0,4 0,3 3,7 2,8
Бошњаци ... 1,8 ... 2,5 ... 0,0
Власи ... 0,5 ... 0,7 ... 0,0
Остало и непознато 5,5 4,5 5,5 3,0 5,5 7,7

Извор: Голубовић, Петар, Марковић-Крстић, Сузана, ,,Демо-
графске и етничке структуре балканских друштава“, Култур-

ни и етички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 
интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 79. 
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Оно што, та ко ђе, мо ра мо ис та ћи ка да се ра ди о гра ђа ни ма 
бал кан ских зе ма ља је сте и то у ко јој ме ри они др же до свог по ли-
тич ког про фи ла, до сво јих по ли тич ких пре фе рен ци ја, до свог ма-
ни фест ног по ли тич ког иден ти те та. На осно ву та бе ле бр. 3 се мо гу 
ви де ти од го во ри гра ђа на Ср би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је на пи та ње 
ко ли ко је за њих ва жно да љу ди зна ју њи хо во по ли тич ко опре де-
ље ње.

Табела бр. 3: Колико је за Вас важно да људи о 
Вама знају Ваше политичко опредељење?

Бугарска Македонија Србија
Битно ми је 7.9% 13.5% 10.8%
Равнодушан/на сам 29.7% 29.1% 15.6%
Није ми битно 54.3% 49.6% 70.7%
Нисам размишљао/ла о томе 8.1% 7.8% 2.9%
Укупно 100% 100% 100%

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прела-
зу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије 

и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на 
Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 165.  

Ре зул та ти по ка зу ју да гра ђа ни Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар-
ске не др же пре ви ше до свог ма ни фест ног по ли тич ког опре де ље-
ња, од ко га опет у ве ли кој ме ри за ви си пут ко јим ће кре ну ти бал-
кан ска дру штва.9) По ли тич ка опре де ље ња мо гу олак ша ти, али и 
оте жа ти из град њу не ког по ли тич ког си сте ма у дру штву. Ста ње у 
ко ме се ве ли ки број ис пи та ни ка из ја шња ва да му по ли тич ки иден-
ти тет ни је би тан је сва ка ко не што на шта мо ра мо обра ти ти па жњу. 
То го во ри о јед ном из ве сном сте пе ну по ли тич ке па сив но сти, ко ји 
се мо же об ја сни ти ра зно ра зним раз ло зи ма. Је дан од њих је сва ка ко 
и да гра ђа ни не ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у де мо крат ске ин сти-
ту ци је. Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и за ин те ре со ва ност гра ђа на 
за до га ђа је из по ли тич ког жи во та. 

9)  О то ме оп шир ни је ви де ти: Сте ва но вић, Бра ни слав, ,,По ли тич ки иден ти те ти Бал ка на у 
пре ла зу: по ступ ни ко ра ци ка гра ђан ском иден ти те ту жи те ља Бу гар ске, Ср би је и Ма ке-
до ни је“, Ме ђу ет нич ки од но си, иден ти те ти и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, стр. 141-194, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2009.
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Графикон бр. 1: Заинтересованост грађана 
за догађаје из политичког живота

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких си-
стема на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балка-
ну – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 

315-354,  Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
На осно ву овог гра фи ко на се мо же ви де ти сте пен за ин те ре-

со ва но сти за до га ђа је из по ли тич ког жи во та у Ср би ји, Бу гар ској и 
Ма ке до ни ји. У Ср би ји је 18.68% ис пи та ни ка из ја вио да се ве о ма 
ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та, у Бу гар ској то исто 
сма тра 15.2%, а у Ма ке до ни ји 27.7%. Нај ве ћи број ис пи та ни ка је 
из ја вио да се до не кле ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич ког жи во та. 
Иако је број оних ко ји се ве о ма ин те ре су је за до га ђа је из по ли тич-
ког жи во та ма ли, то што се 76.9% ис пи та ни ка до не кле или ве о ма 
ин те ре су је за до га ђа је што мо же да бу де до бар знак за по ли тич ке 
ре фор ме у овим др жа ва ма. Оно што , та ко ђе, охра бру је је сте и то 
да око по ло ви на гра ђа на у по сма тра ним зе мља ма из ја вљу је да им 
ни је све јед но у ка квом по ли тич ком по рет ку жи ве. То го во ри у при-
лог то ме да је по треб но по кре ну ти јед ну ак тив ну кам па њу у ци-
љу по нов ног ак тив ног укљу чи ва ња гра ђа на у по ли тич ке про це се у 
бал кан ским зе мља ма, за рад пре ва зи ла же ња по ли тич ке па сив но сти 
и по врат ка по ве ре ња у де мо крат ске ин сти ту ци је на на шим про сто-
ри ма.
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Графикон бр. 2: У којој мери се слажете са следећим ставом:
За људе попут мене свеједно је у как-

вом политичком поретку живе

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: 
поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, 
Србије и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и 
култура мира на Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, 
Ниш, 2009, стр. 184.

*
*             *

По ли тич ке пар ти је да нас за у зи ма ју зна чај но ме сто у по ли-
тич ком жи во ту свих раз ви је них дру штва. Го то во је не за ми сли во 
оства ре ње де мо крат ског си сте ма без по сто ја ња по ли тич ких пар-
ти ја. И ка ко то Вла ди мир Го а ти ле по ка же: ,,на ста нак по ли тич ких 
пар ти ја ни је усле дио као ре а ли за ци ја не ке прет ход не за ми сли, не-
го је до ње га до шло спон та но и по сте пе но, па су у том по гле ду 
пар ти је слу чај но дру штве но от кри ће.’’10) Оне да кле пред ста вља ју 
јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну у људ ској исто ри ји ко ја се ве о ма 
бр зо уста ли ла као са став ни део ско ро сва ког дру штва. Да би смо 
бо ље ука за ли на зна чај ко је по ли тич ке пар ти је има ју у са вре ме ном 
дру штву при ка за ће мо њи хо ве нај зна чај ни је функ ци је. По ли тич ке 
пар ти је пред ста вља ју ви ше функ ци о нал не ин сти ту ци је где се ве-
ћи на ауто ра сла же да се као њи хо ве глав не функ ци је мо гу на ве сти 
сле де ће: 11)

10)  Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 849.

11)  О то ме ви де ти оп шир ни је: McLean, Li sa, ,,По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21 При ча и 
де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 
2005, стр. 107.
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1. да са ку пи а по том пред ста ви дру штве не ин те ре се, обез-
бе ђу ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји 
се при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру-
штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би 
упра вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, 
ује ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при-
о ри те те (пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да буде конструктивна и критичка опозиција (када 
није на власти), представљајући себе као алтернативну 
владу коју бирачи могу желети да изаберу - остварујући 
тиме притисак на актуелну власт како би имала више 
разумевања за јавне интересе.

Политичке странке, дакле, представљају битан фактор 
модерног демократског друштва. Али као што смо већ видели 
грађани Србије, Бугарске и Македоније не држе много до свог 
политичког идентитета. На основу следећих графикона се може 
видети и да грађани немају баш превише поверења у политичке 
странке.

Графикон бр. 3: Мишљења о интереси-
ма за које се боре политичке партије

Извор: Бутиган, Вјекослав, ,,Трансформација политичких 
система на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану – 
могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-354, 
Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 339.
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Овде се може видети да највећи број испитаника сматра да се 
политичке партије боре за сопствене интересе. Далеко је најмањи 
број испитаника који тврди да се политичке партије боре за 
интересе свих грађана. Такође, велики број испитаника сматра да 
политичари спадају међу главне актере који представљају сметњу 
бржој регионалној сарадњи на Балкану.

Графикон бр. 4: Актери и сарадња

Извор: Митровић, Љубиша, ,,Сличности и разлике у перцепцији ква-
литета међуетничких односа, регионалног идентитета и односа ак-
тера према евроинтеграцијским процесима на Балкану’’, Култур-

ни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске 
интеграције, стр. 261-278, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 271.

На основу овог графикона се може видети да се као 
главни актери сарадње на Балкану издвајају спортисти, културне 
институције, научници, универзитети и научне институције 
и привредници. Са друге стране као главни актери који коче 
сарадњу између народа на Балкану издвајају се политичари, верске 
организације, медији и невладине организације.

Интересантно је погледати какав програм треба да има 
политичка партија да би привукла велики број гласача. Изјашњавање 
грађана Србије, Бугарске и Македоније о томе којој би политичкој 
партији пружили подршку дало је веома интересантне резултате.
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Графикон бр. 5: Политичка партија којој 
би најпре пружио подршку

Извор: Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети 
Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету 
житеља Бугарске, Србије и Македоније“, Међуетнички 
односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-194,  
Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 169.

Овде ћемо само укратко анализирати податке везане за Србију. 
У Србији би 27.9% испитаника гласало за политичку партију која 
се залаже за социјалну правду и ублажавање неједнакости, 22.9% 
за ону која се залаже за подједнако промовисање и националних 
и европских вредности, 19.3% је изјавило да се не интересује за 
политику, 17.8% истиче значај националних и државних интереса, 
6.8% даје предност партији која води рачуна о националним 
вредностима, али их не супротставља вредностима ЕУ и на крају 
5.3% је изјавило да се залаже за партију која ће што пре увести 
земљу у ЕУ, док су јој националне вредности у другом плану. Дакле 
јасно се види да би партије у својим програмима морале да обрате 
пажњу на социјалну правду,  ублажавање социјалних неједнакости 
и на националне и европске вредности. 

*
*             *

Политичка култура представља незаобилазан део политичког 
система. Део коме, имајући у виду ситуацију на Балкану, треба 
посветити посебну пажњу За политичку културу Милан Матић 
каже да она представља и фактор најшире политичке подршке, 
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али и противтежу политичкој власти, из које настаје ,,друштвено 
прихватљива’’ мера и начин остваривања те власти. Као једно од 
најпопуларнијих схватања политичке  културе може се издвојити 
схватање да је политичка култура смисао за међусобну толеранцију 
у процесима политичких расправа. 

Габријел Алмонд одређује политичку културу као мрежу 
индивидуалних оријентација и ставова припадника једне заједнице 
према политичком систему. Алмонд сматра да је оријентација 
базична категорија која претходи заузимању ставова у којима он 
издваја когнитивне, афективне и вредносне димензије.

Роберт Лејн сматра да приликом спознаје политичке културе 
неког друштва или средине сазнајемо мишљења, вредновања 
и осећања људи о важним политичким питањима као што су на 
пример: питање слободе, једнакости, демократије, партиципације 
у власти, рата и мира, могућности рада и зараде... 

Разматрајући политичку културу можемо издвојити два 
фактора који у великој мери утичу на њен настанак и развој, а то су 
политичка традиција и политичка социјализација.12)

Политичка традиција подразумева не само велике политичке 
и колективне догађаје и процесе у прошлости, и не само велика 
достигнућа и искуства политичке природе, већ и сва она збивања 
која посредно или непосредно имају велики значај за заједничку 
егзистенцију и самосвест и за идентитет појединих народа.13) 
Политичка култура и традиција се веома тешко могу наметати 
споља, иако ни то није искључено, јер више припадају етици и 
историји него политици. То доводи до тога да се оне политичке 
форме које не одговарају традицији једног народа веома тешко 
,,примају˝, тако да уколико желимо да мењамо политички 
систем неке земље политичка традиција представља нешто 
што свакако морамо узети у обзир. Треба напоменути и то да 
је политичка традиција неког друштва у великој мери обојена 
конфликтима који преовладавају у том друштву. Традицију су у 
неким друштвима обележили унутрашњи сукоби, док у другим 
друштвима преовладавају спољашњи сукоби. За друштва чија је 
традиција обележена унутрашњим сукобима Милан Матић каже 
да представљају друштва у којем ће доћи до бржег демократског 
сазревања политичких култура, јачања индивидуалне слободе и 
аутономије које су веома битне за демократију. За разлику од њих у 
заједницама које су се бориле против спољашњих притисака постоји 

12) О томе опширније видети: Матић, Милан, Подунавац, Милан, нав. дело, стр. 354-358.

13) Исто, стр. 354.
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принуда унутрашњег уједињавања и одбране, упркос унутрашњим 
социјалним разликама, што је, додуше јачало интеграцију, али 
је укидало и смањивало личну слободу и независност. Наравно, 
према политичкој традицији треба имати уважавања, али и 
критички однос уколико желимо да створимо повољне услове за 
развој партиципативне политичке културе. Колико је традиција 
присутна на нашим просторима говоре и подаци из следеће табеле.

Табела бр. 4: У којој мери се слажете са следећом тврдњом:
Традиција треба да нам буде пут ка будућности

Србија Македонија Бугарска
Слажем се 56.8 43.6 59.2
Неодлучан сам 12.9 36.3 24.9
Не слажем се 24.7 11.5 5.3
Не могу да проценим 5.5 8.6 10.6
Укупно 100 100 100

Извор: Здравковић, Данијела, ,,Култура мира у вредносном систему Бал-
канских друштава“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира 

на Балкану, стр. 91-106, Филозофски факултет, Ниш, 2009, стр. 102.
На осно ву ове та бе ле се мо же ви де ти да ве ћи на ис пи та ни ка 

сма тра да у бу дућ ност тре ба ићи пу тем тра ди ци је, ка ко у Ср би ји, 
та ко и у Бу гар ској и Цр ној Го ри. То ука зу је на то ко ли ко је тра ди-
ци ја би тан део дру штва, ко ји је нео п ход но узе ти у об зир при ли ком 
им пле мен та ци је би ло ка квог про јек та уко ли ко же ли мо да се он не 
пре тво ри са мо у је дан од без у спе шних, али ујед но и пре ску пих екс-
пе ри ме на та ко ји мо гу до ве сти до уни ште ња ,,ду ше јед ног на ро да.’’ 

Ка да се ра ди о по ли тич кој со ци ја ли за ци ји мо ра мо раз ли ко-
ва ти спон та не и не све сне про це се со ци ја ли за ци је од оних ко ји су 
усме ре ни, про гра ми ра ни и ра ци о на ли зо ва ни.14) По ли тич ка со ци ја-
ли за ци ја сва ка ко пред ста вља пред мет про у ча ва ња мно го број них 
ауто ра: Фрој да, Фро ма, Адор на... Ов де ће мо по ме ну ти и Лу сје на 
Па ја ко ји је у сре ди ште сво јих про у ча ва ња ста вља на чин при хва та-
ња по ли тич ке кул ту ре од стра не по је ди на ца, као ва жног еле мен та 
из град ње ње го вог иден ти те та. Он се ба ви про у ча ва њем уло ге по-
је ди них дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја и њи хо ву при ла го-
ђе ност жи вот ним по тре ба ма.

Та мо где не ма мо по ли тич ку кул ту ру ја вља се по ли тич ка не-
кул ту ра. По ли тич ка не кул ту ра пред ста вља јед ну од глав них пре-
пре ка оства ри ва ња де мо кра ти је. Код нас по сто ји опа сна на ви ка 
ко ја се од ра жа ва у на чи ну на ко ји ми сли мо: по сто ји са мо за и про-

14)  Исто, стр. 355.
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тив. Они ко ји ни су за нас, тј. они ко ји се не сла жу са на ма, са на-
шим ста во ви ма и убе ђе њи ма су про тив нас. Ово је то тал но по гре-
шан на чин раз ми шља ња. Ње му не до ста је оно из ме ђу. Дру штве на 
си ту а ци ја је мно го сло же ни ја од про сте по де ле на за и про тив, и 
док се то не схва ти, увек ће мо има ти спо ро ве и су ко бе. Макс Ве бер 
ис ти че три кључ не осо би не ко је би тре ба ло да има ју по ли ти ча ри: 
страст, од го вор ност и ме ра. Без то га не мо же по сто ја ти пра ва 
по ли тич ка кул ту ра ко ја ће во ди ти ка јед ном де мо крат ском ре жи му. 
Оно што се нај че шће де ша ва је да у по ли тич ким од но си ма пре о-
вла да ва страст док од го вор ност и ме ра из о ста ју.15) То мо же до ве-
сти до раз во ја по ли тич ког на си ља чи ји су по јав ни об ли ци: прет ња 
си лом, при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко 
уби ство, атен тат, на сил ни про те сти, по бу не, не ре ди, не ми ри, те ро-
ри зам, ре пре си ја, те рор, уста нак, гра ђан ски рат и рат агре си ја.16)  
Оно на че му по себ но мо ра мо ра ди ти при ли ком раз во ја по ли тич ке 
кул ту ре је сте раз вој ди ја ло га и то ле ран ци је. Ка да се ра ди о по ли-
тич ком ди ја ло гу и то ле ран ци ји, ува жа ва ње и при хва та ње пра ва на 
раз ли чи тост је ну жно.   

Ђу ро Шу шњић ба ве ћи се ди ја ло гом ка же да је ди ја лог раз го-
вор дво ји це или ви ше сло бод них љу ди, ко ји хо ће да раз ме не ста во ве 
о за њих ва жном пи та њу, на ко је да ју раз ли чи те од го во ре, ка ко би, 
у рав но прав ним усло ви ма, до шли до од го во ра ко јим би обо ји ца, или 
сви  би ли за до вољ ни. 17)

По ли тич ког ди ја ло га не ма та мо: 18)

1. где је ме ри ло исти не моћ;
2. где се по ли тич ке од лу ке до но се у уским кру го ви ма по-

ли тич ких ели та;
3. где се гра ђа ни пре тва ра ју у ма су;
4. где не по сто ји са рад ња из ме ђу гра ђа на и где их не по-

ве зу ју уни вер зал не вред но сти: сло бо да, рав но прав ност, 
со ли дар ност, при ја тељ ство, љу бав;

5. где се под сти чу вер ски, на ци о нал ни, ра сни, кла сни и 
дру ги су ко би;

15)  Ра до њић., Ра до ван, Де мо кра ти ја, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2004, 
стр. 10.

16)  Га ћи но вић, Ра до слав, ,,Пој мов но од ре ђе ње – де фи ни са ње на си ља’’, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, стр. 147-164, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 4/2008, стр. 160-161.

17)  Шу шњић, Ђу ро, Ди ја лог и то ле ран ци ја, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997, стр. 14.

18)  Уља ре вић, Да ли бор ка, ,,Зна чај и уло га то ле ран ци је у де мо крат ском дру штву“, 21 При-
ча и де мо кра ти ји, гру па ауто ра, стр. 23-34, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри-
ца, 2005, стр. 27.
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6. где по ли ти ча ри ко ри сте пра во на гре шку (пра во на гре-
шку у по ли ти ци не по сто ји – онај ко гре ши мо ра да од-
го ва ра);

7. где по ли ти ча ри ма ни пу ли шу гра ђа ни ма;
8. где по ли ти ча ри про па ган дом ши ре ло ша осе ћа ња (за-

вист, мр жњу, па кост) и ло ша ста ња (страх, стреп њу,  па-
ни ку, лу кав ство);

9. где  се у по ли тич ком жи во ту де вал ви ра ју ре чи и је зик 
(ка да иза из го во ре них ре чи не ма де ла и зна че ња, већ об-
ма не и ла жи);

10. где се у по ли ти ци обе ћа ва, а обе ћа ња се не оства ру ју;
11. где вла да по ли ти ка тла чи те ља и тла че них, моћ них и 

не моћ них (и ка да се раз го ва ра у та квој по ли ти ци се не 
во ди ди ја лог, већ се нај че шће од ме ра ва ју лу кав ства, пре-
ва ре, до ви тљи вост и ла жи – то је раз го вор об ма њи ва ча и 
об ма ну тих) и

12. где сви го во ре а ни ко ни ко га не чу је (то је бр бља о ни ца, 
а не по ли тич ка за јед ни ца).

Тек ка да от кло ни мо све ове не до стат ке мо же мо ре ћи да у не-
ком по ли тич ком си сте му по сто ји по ли тич ка кул ту ра. Све до тле не 
мо же мо го во ри ти о по сто ја њу мо дер них де мо крат ски по ли тич ких 
си сте ма, где би ти раз ли чит не зна чи ујед но и би ти лош. 

ЗАКЉУЧАК

 Као што смо већ по ме ну ли по јам по ли тич ког си сте ма пред-
ста вља јед ну ре ла тив но но ву тво ре ви ну, али је про у ча ва ње по ли-
тич ких си сте ма ста ри је, ако се има у ви ду да се оно што да нас 
под ра зу ме ва мо под по ли тич ким си сте мом ра ни је на зи ва ло по ли-
тич ким ре жи мом, др жав ним уре ђе њем, об ли ком вла да ви не... По-
чев ши од Ари сто те ла, Пла то на, По ли би ја, пре ко сред њег ве ка, за-
тим Ло ка, Мон те ски јеа, Аро на... де ба то ва ло се о то ме ко ји је об лик 
вла да ви не нај бо љи. Да нас је оп ште при хва ће но да је де мо крат ски 
си стем не што ка че му тре ба те жи ти и го то во је не мо гу ће за ми сли-
ти да не ка по ли тич ка стран ка ис ту пи са про гра мом ко ји се не за ла-
же за из град њу и раз вој де мо крат ског си сте ма.

У овом ра ду смо же ле ли да ука же мо на ком плек сност по ли-
тич ког си сте ма, као и на про бле ме са ко ји ма се по ли тич ки си сте ми 
су сре ћу у бал кан ским зе мља ма. Бал кан пред ста вља про стор чи ја је 
исто ри ја обе ле же на мно го број ним ра то ви ма ко ји су умно го ме обе-
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ле жи ли ње го ву суд би ну. Уко ли ко за не ма ри мо це ло куп ну прет ход-
ну исто ри ју бал кан ских на ро да, што је ви ше не го не мо гу ће, и по-
гле да мо бли ску про шлост са мо на ше зе мље, тј. пе ри од по сле 2000. 
го ди не, мо же се ви де ти сва не ста бил ност ко ја је чест пра ти лац 
бал кан ске исто ри је. На ша зе мља је ме ња ла име, гра ни це, гу би ла 
те ри то ри ју... Са мо на осно ву тог јед ног крат ког пе ри о да исто ри је 
мо же се сте ћи гру ба сли ка о то ме са ко јим се све иза зо ви ма сре-
ће из град ња јед ног ста бил ног по ли тич ког си сте ма на бал кан ским 
про сто ри ма. Та из град ња мо ра во ди ти ра чу на и о раз во ју кул ту ре 
ми ра и са рад ње на чи та вом Бал ка ну, ко ја ће у ком би на ци ји са ре ги-
о нал ном и европ ском ин те гра ци јом ко нач но до не ти ма ло ,,до сад-
ни ју исто ри ју’’ на на шим про сто ри ма.

И на кра ју:
Ка да се ра ди о по ли тич ким си сте ми ма уоп ште мо ра мо 

стал но има ти на уму да они тре ба да слу же оства ре њу до бро-
би ти гра ђа на, а не да по сто је не за ви сно од њих и да слу же пу ком 
за до во ља ва њу ин те ре са оних ко ји су на вла сти.
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Misa Stojadinovic

POLITICAL SYSTEM AND BALKANS

Summary
Objective of this text is to underline certain challenges that Bal-

kanian political systems have been dealing with throughout history. 
Author of this text used a content analysis method and comparative 
method in the analysis of the political systems. The author analyzed 
socio-historical background of the Balkan and came to conclusion that 
it has given some original pointers during establishment of Balkanian 
democratic political systems.  

In this text the author did not opt for elaboration of political sys-
tems of certain Balkanian states separately, but instead of it the au-
thor focused on underlining of basic problems that have been posing 
problems in the process of establishment and implementation of local 
political systems. In the first part of the text the author shortly analyzed 
political systems in general, and then focused on relations of the terri-
tory of the Balkan with establishment of its political systems. 
Key Words: political system, citizen, political parties, political culture, Balkan, 

Serbia.

Abstract
The concept of the political system is a relatively new creation, 

but the study of political system is much older one, if we considering 
that what we now mean by the political system are previously called the 
political regime, the form of government… The political system as one 
of the subsystems of global society represents the whole of organized 
political activity, relationships, institutions and political culture.
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Balkans is certainly a good example of ``ethnic cocktail`` area, 
the area where is intersecting curves of different civilizations. This 
leads to the main characteristics of Balkans: multi-nationality, multi-
confessionality, multi-culturality. These characteristics combined with 
the turbulent past of the Balkan peoples and the interests of great world 
powers results that it reasonable for Balkans to say that represents the 
real ``powder keg``. 

In this paper we are not analyzing individual political systems of 
Balkan states, but we are dealing with the analysis in order to discover 
the challenges that face political systems in the Balkans. At the begin-
ning we are underlined that the modern should serve to realization of 
citizen’s welfare. 

Today political parties have an important place in political life in 
all developed societies. Political culture is an indispensable part of the 
political system. Especially having in mind the situation in the Balkans, 
as such, the political culture should be given a special attention. 
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МаркоПејковић

ПОЛОЖАЈШЕФАДРЖАВЕ
УПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕ

Сажетак
У на уч ној за јед ни ци ко ја се ба ви устав ним пра вом и по ли-

тич ким си сте ми ма, не по сто ји пу на са гла сност да је си стем вла сти 
у Ср би ји, ка ко по Уста ву из 1990, та ко и по но вом из 2006, по лу-
пред сед нич ког ти па. Има бит них из у зе та ка, ко ји твр де да је си стем 
пар ла мен тар ног или чак пред сед нич ког (ха ри змат ског?) ти па. Из 
тог раз ло га се пр во размaтра те о ри ја по лу пред сед нич ког си сте ма, 
као и чи ни по ку шај да се ра све тли про блем (још увек) не до вољ но 
пре ци зног де фи ни са ња пој ма по лу пред сед нич ки си стем, у фор ми 
уво да у те му ра да. За тим се пре ла зи на ана ли зу устав них аран жма-
на у по след ње две де це ни је, уз по се бан осврт на при ме ре из по ли-
тич ког жи во та у ко ји ма је пред сед ник, као ак тер, био ва жна фи гу ра, 
али и ком па ра тив ни аспект по лу пред сед нич ких си сте ма ис точ не 
Евро пе. По себ на па жња је по све ће на ин сти ту ту су спен зив ног ве та 
и ван ред ним овла шће њи ма. У све тлу нај но ви јих ста во ва де ла по-
ли тич ке кла се да је Устав зрео за ре ви зи ју, пред ла же мо  је дан па кет 
ре фор ми ин сти ту ци је ше фа др жа ве. Др жи мо да је пред сед ник Ср-
би је, по са да шњим и ра ни јим устав ним овла шће њи ма, по ка зи вао 
кад ја лов, кад не-ин сти ту ци о нал но под стак нут при стра сан ути цај, 
а да по стиг ну тим ре зул та ти ма, ни је ис пу нио зах те ве ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти у по ли тич ком си сте му Ср би је. 
Кључ не ре чи:  по лу пред сед нич ки си стем, шеф др жа ве, по ли тич ки си-

стем, устав, си стем вла сти, су спен зив ни ве то, ван ред на 
овла шће ња.
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УВОД

‘’Краљ је са здан од бо жан ске и хе рој ске тва ри и за то пре ва-
зи ла зи све на све ту сво јим сја јем и за то као сун це је он, са го ре ва 
очи и ср ца и ни ко га на зе мљи не мо же над ма ши ти’’.1)

На са мом по чет ку овог ра да из два ја мо ка ко је дан од нај ста-
ри јих по ли тич ких спи са на све ту - Ма ну ов за ко ник, ви ди сим бо-
лич ну уло гу вла да ра. Екви ва лент овог фе но ме на у мо дер ној др-
жа ви био би шеф др жа ве, би ло да се ра ди о кон сти ту ци о нал ном 
кра љу или пред сед ни ку. Иако је због де пер со на ли за ци је и огра ни-
че ња ди ви ни за ци ја не ста ла, а ути цај опао, шеф др жа ве је и са да 
сим бол на ци о нал не ко хе зи је и су ве ре ни те та.

Дру ги мо тив раз ма тра ња те ме је уло га ко ју ин сти ту ци ја има 
у по ли тич ком си сте му Ср би је. Уло га пред сед ни ка је нај зна чај ни-
ја у пред сед нич ким си сте ми ма - шеф др жа ве исто вре ме но и шеф 
вла де, сред ња у по лу пред сед нич ким - не по сред но иза бра ни пред-
сед ник има не ка овла шће ња, али их де ли са вла дом ко ја про ис ти-
че из пар ла мен та, а нај ма ња у пар ла мен тар ним - сва ки акт ше фа 
др жа ве пре ма пот пи сан од стра не пре ми је ра ко ји за ње га од го ва ра. 
Крај Хлад ног ра та и слом со ци ја ли зма обе ле жио је тре ну так ко-
ји је Ралф Да рен дорф на звао ''тре нут ком прав ни ка''2), по тре бе да 
се ре кон фи гу ри ше по ре дак. У та квом ми љеу би ла је и СФРЈ/СРЈ/
Ср би ја. Ср би ју кра си по лу пред сед нич ки си стем, сла же се ве ћи на 
те о ре ти ча ра, и за то по чи ње мо са те о ри јом и де фи ни ци јом ''се ми-
пре зи ден ци ја ли зма''.

ТЕОРИЈАПОЛУПРЕДСЕДНИЧКОГ
СИСТЕМА–ДЕФИНИЦИЈА

ДИ ВЕР ЖЕ О ВА ТЕ О РИ ЈА

Ма ло је пој мо ва у устав ном пра ву и упо ред ној по ли ти ци ко ји 
су ка рак те ри са ни то ли ком ди на мич но шћу као што је то по лу пред-
сед нич ки си стем (се ми пре зи ден ци ја ли зам). Та ко Ма ри-Ан Ко ан де 
на во ди 29 раз ли чи тих кла си фи ка ци ја си сте ма вла сти уста вље ног 
у Фран цу ској 1958, а ту је реч упра во о по лу пред сед нич ком си сте-
му, јер је та да шња но ва ор га ни за ци ја вла сти те зе мље и по слу жи ла 

1)  Ма ну ов за ко ник, гла ва VII, (5, 6)

2)  Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 213.
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Мо ри су Ди вер жеу да га пр ви те о риј ски фор му ли ше 1970.3) У свом 
уџ бе ни ку устав ног пра ва Ди вер же је та да фор му ли сао по лу пред-
сед нич ки си стем као це ли ну ко ја се са сто ји из три кон сти ту тив на 
де ла: шеф др жа ве се би ра не по сред но на оп штим из бо ри ма, рас по-
ла же од ре ђе ним овла шће њи ма ко ја пре ва зи ла зе ње го ва овла шће ња 
у пар ла мен тар ном си сте му, вла да је од го вор на пред пар ла мен том.

 Ка сни је је до дат но раз ра дио кон цепт. По ред два не так ну та 
еле мен та - из бо ра ше фа др жа ве и од го вор но сти вла де, пре ци зи-
ра на су овла шће ња пред сед ни ка ко ја би он мо рао да има ка ко би 
се да ти си стем уоп ште раз ма трао као по лу пред сед нич ки. На и ме, 
сма трао је да шеф др жа ве мо ра по се до ва ти пра во ди со лу ци је пар ла-
мен та (рас пу шта ња) би ло у са мо стал ном ви ду би ло као овла шће-
њем на осно ву пред ло га пре ми је ра. Још јед ном је вр шио ре фор-
му ла ци ју ка да је и де фи ни тив но дао де фи ни ци ју си сте ма у књи зи 
Шах кра љу (Échec au roi).4) По лу пред сед нич ки си стем под ра зу ме-
ва пред сед ни ка иза бра ног на оп штим из бо ри ма не по сред но, ко ји 
има зна чај на овла шће ња, а вла да је од го вор на скуп шти ни. Ди вер-
же је ис ти цао ка ко је по лу пред сед нич ки си стем не што бли жи по 
ка рак те ру пар ла мен тар ном не го пред сед нич ком. Из вр шна власт је 
по де ље на из ме ђу вла де и пред сед ни ка, вла да за ви си од пар ла мен-
та, из вр шна власт рас пу шта скуп шти ну. Ме ђу тим, dif fe ren tia spe ci-
fi ca по лу пред сед нич ког си сте ма је сте на чин из бо ра ше фа др жа ве 
– у пар ла мен тар ном он је или не из бор ни мо нарх или га би ра пар-
ла мент, а ов де га би ра ју гра ђа ни. По лу пред сед нич ки шеф др жа ве 
има под јед нак по ли тич ки ле ги ти ми тет као пар ла мент. По ред то га, 
пред сед ник ов де има ши ра ре ал на овла шће ња. Ди вер же је пра вил-
но оце нио да је ов де ег зе ку ти ва би це фал на и то не са мо при вид но 
као у пар ла мен тар ном си сте му. А оно у че му су пар ла мен тар ни 
и по лу пред сед нич ки исто вет ни у то ме се овај дру ги раз ли ку је од 
пред сед нич ког, јер су пар ла мен тар ни и пред сед нич ки два су прот на 
по ла. За јед нич ко им је што под ра зу ме ва ју из бор пред сед ни ка од 
стра не гра ђа на, али ту сва ка по ду дар ност не ста је. Пред сед нич ки 
си стем има мо но це фал ну ег зе ку ти ву, тј. из вр шну власт са ку му ли-
ра ним овла шће њи ма ше фа др жа ве и пре ми је ра си сте ма.

Од из у зет ног је зна ча ја и Ди вер же о во уоча ва ње фак то ра ко-
ји ути чу на функ ци о ни са ње си сте ма. Че ти ри је фак то ра: два ег-
зо ге на, од но сно устав и ути цај тра ди ци је/по ли тич ких окол но сти 
и два ен до ге на ко ји тво ре спе ци фич ну тран сфор ма ци о ну мре жу/
tran sfor ma ti o nal grid, од но сно са став пар ла мен тар не ве ћи не и по-

3)  Ibid, стр. 17, 18.

4)  Ibid, стр. 20.
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ло жај пред сед ни ка у од но су на ве ћи ну. Та ко у окви ру пред сед нич-
ких устав них над ле жно сти по сто је три вр сте си сте ма: пр ви ко ји 
ше фу др жа ве да ју кон трол на овла шће ња - ди со лу ци ја, по кре та ње 
кон тро ле устав но сти, рас пи си ва ње ре фе рен ду ма (Ир ска, Фран цу-
ска), за тим они ко ји по ред кон трол них да ју и пра во опо зи ва вла де 
(Вај мар ска Не мач ка, Аустри ја, Пор ту гал) и тре ћи ко ји пре све га 
до де љу ју упра вља ју ћа овла шће ња (Фин ска, Исланд). Да фор мал-
на устав на овла шће ња ни су до вољ на за фак тич ку оце ну по ло жа ја 
ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му до ка зу је из над све га слу чај 
Фран цу ске. Шеф др жа ве има по сло ву уста ва углав ном уло гу ар би-
тра, али у су шти ни до ми ни ра у си сте му. По ре чи ма Ре неа Ка пи та-
на, пред сед ник Фран цу ске је у ста њу да пре ми је ра све де на ‘’ше фа 
свог осо бља’’.5) У по моћ је за то нео п ход но при зва ти дру ги ег зо ге ни 
фак тор, а то је ути цај по ли тич ке тра ди ци је и бит них кон тек сту ал-
них окол но сти у тре нут ку ус по ста вља ња јед ног устав ног си сте ма. 
Та мо где је но ви шеф др жа ве имао да сим бо ли зу је ус по ста вље-
ну не за ви сност он је углав ном и остао са мо сим бол и но ми нал ни 
но си лац ма ко ли ко ши ро ких овла шће ња (Ир ска, Исланд), док је у 
слу ча је ви ма на ме ре уста во твор ца да за у зда хи ро ви ти пар ла мен та-
ри зам ства ра на прет по став ка да ће ег зе ку ти ва пре у зе ти при мат над 
ле ги сла ти вом (Фран цу ска). Ка ко Ди вер же ис ти че, та да је ја ко бит-
но и ко јим пу тем ће кре ну ти прак са по чет ног пред сед ни ка. Ако је 
он са мо но ми нал ни во ђа, по сто ја ће ви со ка ве ро ват но ћа да ће се и 
ње го ви на след ни ци по на ша ти слич но као и он, јер је на кнад но уво-
ђе ње из о би ча је них нор ми ве о ма те шко, без об зи ра што оне сто је на 
па пи ру. Два ен до ге на фак то ра се пак у раз ма тра њу не мо гу раз дво-
ји ти. Стра нач ко по зи ци о ни ра ње у пар ла мен ту мо же да по при ми 
раз ли чи те об ли ке: мо но лит на ве ћи на, ко а ли ци о на ве ћи на, фраг-
мен ти са ност и од су ство ве ћи не, при ли ком че га се у од но су на ту 
ве ћи ну пред сед ник по ста вља на раз ли чи те на чи не: ли дер ве ћи не, 
њен члан, не у тра лан, у опо зи ци ји, а од ком би на ци је тих чи ни ла ца 
(тран сфор ма ци о на мре жа) за ви си и ње гов по ло жај у си сте му: ап-
со лут ни и огра ни че ни мо нарх, сим бол, кон тро лор, ди ар хи ја...

Ло ги ка уста ва и прак се не мо ра ју да се по кло пе у по лу пред-
сед нич ком си сте му. Као при мер нам опет слу жи Фран цу ска. Ка да 
је шеф др жа ве исто вре ме но и шеф пар тиј ске ве ћи не у пар ла мен ту, 
он до ми ни ра це лим си сте мом, ко ји се по ла ко при бли жа ва пред сед-
нич ком си сте му у ви ду ‘’ап со лут не ре пу бли кан ске мо нар хи је’’.6) 
Уко ли ко је у опо зи ци ји у од но су на ту ве ћи ну ње го ва уло га се ре ду-
ку је на кон трол ну, а исто ва жи и уко ли ко је шеф др жа ве не у тра лан. 

5) Ibid, стр. 23.

6) Ibid, стр. 27.
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Ако је њен пу ки члан функ ци ја му је сим бо лич на. Да кле, кад је 
пре ми јер из стран ке чи ји је шеф и пред сед ник др жа ве, он да он има 
ма ло ма не вар ског про сто ра за ини ци ја ти ву та ко да се по де ла ра да 
за ма гљу је, а до ла зи до фу зи је у ко јој је пред сед ник ка та ли за тор 
док се пре ми јер ска власт па си ви зу је. Не тре ба по ми ња ти ко ли ко 
моћ ни ји пред сед ник по ста је у не ре дов ним ста њи ма ‘’ну жде’’, ка да 
до пу ног из ра жа ја до ла зе ње го ве над ле жно сти ‘’спа змич ког ка рак-
те ра’’.7) То су ње го ве над ле жно сти ко је се ауто мат ски ак ти ви ра ју 
у по себ ним си ту а ци ја ма угро же но сти те ри то ри јал ног ин те гри те та 
и су ве ре ни те та и ка да је ре до ван рад др жав них ин сти ту ци ја пре-
ки нут ви шом си лом. Де Гол је та ква из у зет на овла шће ња имао у 
вре ме ну ал жир ске аго ни је и на кон са ме кри зе ви ше пу та играо на 
са мој иви ци уста ва окле ва ју ћи са уки да њем ове сво је спе ци фич-
не по зи ци је. Уко ли ко на сце ни по сто ји ко а ли ци ја са до ми нант ном 
стран ком, шеф др жа ве има сли чан по ло жај, али је ли ми ти ран апе-
ти ти ма са ве знич ких пар ти ја чи ме за слу жу је на зив ‘’огра ни че ног 
мо нар ха’’. Ако је са мо члан вла да ју ће пар ти је он се пре тва ра у 
сим бол, јер те жи ште ефек тив не вла сти пре ла зи на ње го вог пар тиј-
ског ше фа и пре ми је ра. Опо зи ци о ни и не у трал ни ста тус му на ме ћу 
ар би тра жну функ ци ју, а ди ар хи ја или дво вла шће се ја вља или ка да 
га за у зда ва ујед на че на вла да ју ћа ко а ли ци ја чи ји је он сра зме ран 
део или ка да ја сне ве ћи не у пар ла мен ту не ма, тј. ка да је на сце ни 
фраг мен ти са ни и не ра ци о на ли зо ван пар ла мен та ри зам.

Са да је ва жно ис та ћи Ме тјуа Шу гар та. Он твр ди да се овај 
по јам мо же де фи ни са ти дво ја ко – пре ко ин сти ту ци о нал ног при сту-
па, али и би хе ви о рал них по сле ди ца. Пр ва ин стан ца се од но си на 
устав ни аран жман или ин сти ту ци о нал ну хи је рар хи ју, ин ве сти ту-
ру, фор мал ност, а дру га на пар тиј ску ди на ми ку: ‘’И је дан и дру-
ги при ступ су оправ да ни, али не би сме ли да бу ду по и сто ве ће ни. 
Ин сти ту ци о нал ни при ступ раз ма тра из во ре вла сти ег зе ку ти ве и 
скуп шти не и ка кав је кон сти ту ци о нал ни од нос из ме ђу њих. Би хе-
ви о рал ни при ступ, са дру ге стра не, фо ку си ра се на екс тра-ин сти-
ту ци о нал не фак то ре као што су пар тиј ски си стем и ди на ми ка 
ли дер ства’’.8) Шу гарт са мо на гла ша ва оно што је и Ди вер же им-
пли цит но под ра зу ме вао ка да је по ми њао ег зо ге не/ен до ге не фак то-
ре, али при ли ком че га ни је био до вољ но пре ци зан. А то је да су ова 
два по ла ме ђу соб но за ви сна по прин ци пу по врат не спре ге, али не 

7) Го ран Бу џак, По лу пред сед нич ки си стем као мо дел хо ри зон тал не ор га ни за ци је вла сти, 
www.ana li ze-ko men ta ri.com/Dow nlo ad/po lu pred sed nic ki%20si stem.pdf, стр. 7. (да тум 
при сту па 1.3.2010)

8) Mat thew Søberg Shu gart, Se mi-Pre si den tial Systems: Dual Exe cu ti ve and Mi xed Aut ho rity 
Pat terns, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, p. 5. (да тум при сту па 2.3.2010)
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и истог зна че ња за де фи ни ци ју. Ин сти ту ци о нал ни оквир је пред у-
слов ну жан, за евен ту ал но ‘’ја ког’’ пред сед ни ка, од но сно јед на вр-
ста фил те ра ко ја омо гу ћа ва пар тиј ским и ли дер ским аспи ра ци ја ма 
да уоп ште сту пе на сце ну. Ис по ље ни би хе ви о рал ни мо мен ти за тим 
по врат но ути чу на струк ту ру си сте ма, ‘’за ма гљу ју ћи’’ фор мал не 
обра сце у од ре ђе ним окол но сти ма. Ово нас на во ди на то да је по-
лу пред сед нич ки си стем ди на ми чан мо дел, али са бит ним ин сти ту-
ци о нал ним ста тич ним прет по став ка ма.

Шу гарт  кон ста ту је по ја ву по ли тич ких си сте ма у ви ду ‘’хи-
бри да’’, али у окви ру њих раз ли ку је хи бри де огле да ла и ме шо ви те 
хи бри де и то на осно ву то га ка ко се ман дат ле ги сла ти ве и ег зе ку-
ти ве ус по ста вља, а ка ко оба ра у од но су на два кла сич на си сте ма. 
За раз ли ку од пар ла мен тар ног (на че ло fu sed-fu sed ori gin/sur vi val – 
по ве за но по ре кло и оп ста нак на вла сти скуп штин ске и из вр шне 
вла сти) и пред сед нич ког (на че ло se pa ra ted-se pa ra ted) ови си сте ми 
ком би ну ју опо зит но ове би нар не еле мен те. Сто га, ‘’elec ted pri me-
mi ni ste rial’’ си сте ми има ју не за ви стан из бор пре ми је ра од скуп-
шти не, али на кон што што се ус по ста ви ег зе ку ти ва, она за ви си 
од пар ла мен тар ног по ве ре ња (Изра ел). ‘’Аssembly-indеpendent’’ 
под ра зу ме ва ју из бор ег зе ку ти ве од стра не скуп шти не, али ка сни је 
она има оп ста нак не ве зан ста вом пар ла мен та (Швај цар ска, Бо ли-
ви ја). Оба хи бри да-огле да ла зна че спе ци фич ни од нос пар ла мен та 
и вла де бу ду ћи да је фо кус на мо но це фал ној ег зе ку ти ви. Ме шо-
ви ти хи бри ди се пак и на зи ва ју та ко, јер по зајм љу ју еле мен те и 
од јед ног и од дру гог кла сич ног си сте ма, а та по зај ми ца се огле да 
у ре ал ној би це фал ној ег зе ку ти ви – шеф др жа ве има не по сре дан 
из бор и не за ви стан ман дат, а вла да оба ве зно за ви си од по ве ре ња 
пар ла мен та.9) На гла ша ва мо да по Шу гар ту, ни је ин сти ту ци о нал на 
ком по нен та си сте ма та ко ја ва ри ра (al ter na te) не го би хе ви о рал ни 
ис ход ко ји за ви си од по ли тич ке кул ту ре, пар ла мен тар ног рас по ре-
да сна га и по ло жа ја пред сед ни ка пре ма тој чи ње ни ци. По лу пред-
сед нич ки си стем је ‘’фил тер’’ ко ји про пу шта по ли тич ке стра сти, 
а за тим де ли мич но би ва под ути ца јем (при ти ском?) истих. Ако је 
тај ре жим до вољ но ши рок у ви ду пред сед нич ких овла шће ња, шеф 
др жа ве мо же, али и не мо ра ко ри сти ти све сво је ка па ци те те, али 
ако је узак, пред сед ник би ва ве о ма ли ми ти ран, а цео си стем осу ђен 
на че сту ин кли на ци ју ка пар ла мен тар ним ис хо ди ма (овла шће ња су 
од скоч на да ска за би хе ви о рал не ис хо де). Шу гарт и Ке ри су пре-
ци зи ра ли и део де фи ни ци је ко ји се од но си на ин сти ту ци о нал ни 

9) Ibid, p. 3.
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кон текст.10) Кон цепт се по њи ма де ли на пре ми јер ско-пред сед нич ке 
си сте ме и пред сед нич ко-пре ми јер ске. У пр ви ма, вла да је ис кљу чи во 
од го вор на скуп шти ни, док је у дру ги ма та ин сти ту ци ја ду ал но од-
го вор на и пар ла мен ту и пред сед ни ку. 

Чи ни нам се пре о штра оце на Дар ка Си мо ви ћа да је мо дел 
Шу гар та и Ке ри ја ста ти чан и ве штач ки: ‘’На кон ових ре чи, сти че 
се ути сак да су Шу гарт и Ке ри ове ин сти ту ци о нал не си сте ме до-
жи вља ва ли као ста тич не мо де ле ко ји се без у слов но и трај но од-
ли ку ју пре вла шћу јед ног устав ног ор га на у окви ру ег зе ку ти ве’’.11) 
Пот пу но је за не ма ре на (bеhаvioral) ди мен зи ја де фи ни са ња ових 
зна чај них ауто ра. Те о ри ју Шу гар та и Ке ри ја у на шој на у ци при хва-
та Не бој ша Вла ди са вље вић: ‘’По ред ова два об ли ка (пред сед нич ки 
и пар ла мен тар ни си стем - прим. М.П.) по сто је и сле де ћи си сте ми 
са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком: пре ми јер ско – пред сед нич-
ки, пред сед нич ко – пар ла мен тар ни и пар ла мен тар ни си стем са не-
по сред но иза бра ним пред сед ни ком’’.12) Овај аутор у кла си фи ка ци ју 
увр шта ва и пар ла мен тар ни си стем са не по сред но иза бра ним пред-
сед ни ком, ко ји не ма пра во ди со лу ци је, не по се ду је са мо стал на 
овла шће ња у од ре ђи ва њу са ста ва вла де и за ко но дав ном про це су.

Ми ће мо та ко ђе усво ји ти пред ло же ну де фи ни ци ју по лу пред-
сед нич ког си сте ма. Сма тра мо и да се на ову Шу гарт/Ке ри де фи ни-
ци ју мо же ле по на до гра ди ти и Сар то ри је ва ме та фо ра о ‘’осци ло ва-
њу’’.13) На и ме, на дру гу ди мен зи ју де фи ни ци је ука за ли смо као на 
ону ко ја под ра зу ме ва ‘’сме њи ва ње фа за’’ – од ви ше пар ла мен тар-
них ка пред сед нич ким и обрат но. Сар то ри је ва при мед ба је да ако 
би смо го во ри ли о ‘’сме њи ва њу’’, он да и не би смо има ли за се бан 
си стем ко ји се мо же раз лу чи ти и за то пред ла же тер мин ‘’осци ло-
ва ње’’, јер се оно од ви ја у окви ру јед ног ре фе рент ног окви ра.14) 
Ми до да је мо, ако се мо дел упо ре ди са осци ло ва њем елек тро маг-
нен тих та ла са, с тим што би врх и дно та ла сног бре га озна ча ва ли 
ре ци мо иде ал ни за ми шље ни мак си мум ис хо да пред сед нич ког/пар-
ла мен тар ног си сте ма сва ког са по јед не стра не ап сци се ко ја де ли 
та ла сну фа зу на два јед на ка де ла и сто га би ла иде ал на сре до кра ћа 
из ме ђу пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си сте ма, он да би ва ри ја-

10) Ђо ва ни Сар то ри, Упо ред ни устав ни ин жи ње ринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
155.

11) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 50.

12) Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 12.

13) Ђо ва ни Сар то ри, Упо ред ни устав ни ин жи ње ринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
155.

14) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 39.
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бил ност при ро де по лу пред сед нич ког си сте ма ап со лут но мо гли да 
упо ре ди мо са че сти цом ко ја ме ња свој по ло жај из ме ђу два кра ја 
јед не ам пли ту де.

ШЕФДРЖАВЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕОД1990.ДО2006.

Не сум њи во је да би смо мо гли да се сло жи мо са они ма ко-
ји су кри ти ко ва ли на чин усва ја ња уста ва. На и ме, ње га је усво ји ла 
јед но стра нач ка скуп шти на, да би за тим би ли рас пи са ни из бо ри по 
но вом уста ву.15) Ве ћи на кри ти ча ра се усме ри ла ка са др жи ни уста-
ва, а: ‘’...пи са ње уста ва, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, про ти ца ло је 
да ле ко од очи ју јав но сти’’.16) 

Усу ди ли би смо се да твр ди мо да је већ та да на осно ву са мих 
устав них од ре да ба у ин сти ту ци о нал ном по гле ду ус по ста вљен пре-
ми јер ско-пред сед нич ки тип по лу пред сед нич ког си сте ма: ‘’Устав 
Ср би је ус по ста вља пре ми јер ско-пред сед нич ки си стем’’.17) Шеф 
др жа ве се би рао на не по сред ним из бо ри ма од стра не гра ђа на и 
по се до вао је од ре ђе на овла шће ња ко ја се раз ли ку ју од овла шће ња 
пар ла мен тар ног пред сед ни ка и по зна ча ју и по то ме што не из и ску-
ју пре ма по тис пре ми је ра, а вла да је оста ла од го вор на пар ла мен ту. 
Прем да су овла шће ња ми ни мал ног оп се га, она об у хва та ју до њи 
праг из де фи ни ци је ко ју смо при хва ти ли чи ме су ство ре не прет-
по став ке мо жда не за ефек тив ну власт ка ко то твр ди Си мо вић18), 
али си гур но за си ту а ци ју у ко јој би пред сед ник био јак оме та лач ки 
фак тор и по тен ци јал ни ге не ра тор по ли тич ке кри зе у рет ким си ту а-
ци ја ма, као ка да би од био да рас пу сти скуп шти ну на пред лог Вла-
де. Ова кав ин сти ту ци о нал ни склоп огра ни ча ва би хе ви о рал ни део 
де фи ни ци је, сво де ћи по ли тич ку прак су срп ску си сте ма на углав-
ном пар ла мен тар не ис хо де. 

Ни ко лић и оста ли че сто су оп ту жи ва ли уста во твор це да су 
на ру ши ли  прин цип по де ле вла сти у ко рист пред сед ни ка.19) Ло ше 

15) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке и про ма ша ји и не до ре че но сти 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990.“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, 
Бе о град, 1991, стр. 288.

16) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 213.

17) Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

18) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 305.

19) Па вле Ни ко лић, „Ин сти ту ци ја пред сед ни ка ре пу бли ке и про ма ша ји и не до ре че но сти 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990.“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, vol. 77, бр. 2-3, 
Бе о град 1991, стр. 287.
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је што пред сед ник има уче шће у вр ше њу за ко но дав не и уста во-
твор не вла сти, што има су спен зив ни ве то и овла шће ње да до но си 
ак те са за кон ском и устав ном сна гом. То се од но си на овла шће ња 
пред сед ни ка у ‘’ста њи ма ну жде’’. Пред сед ник има пра во да у слу-
ча је ви ма ка да скуп шти на не мо же да се са ста не и без ње про гла си 
рат но или ста ње рат не опа сно сти, да до но си ак те из над ле жно сти 
скуп шти не и да огра ни ча ва сло бо де и пра ва и ме ња ор га ни за ци ју 
вла де, су до ва и ту жи ла шта ва. Слич на је си ту а ци ја и ка да пред сед-
ник про гла си ван ред но ста ње на пред лог Вла де. Ло ше је и што су 
ње го ва овла шће ња пре ма скуп шти ни још ве ћа.20) Пред сед ник има 
нео гра ни че но пра во да рас пу шта скуп шти ну, али се по овом пи-
сцу огра ни че њем не мо же сма тра ти то што је пред сед ник вла де 
ли ми ти ран пред ло гом Вла де, за то што је и Вла да део би це фал не 
ег зе ку ти ве (?). Не ва ља ни то што скуп шти на не мо же да опо зо ве 
пред сед ни ка, иако има пра во да по кре не по сту пак за ње гов опо-
зив. На кра ју, Ни ко лић сма тра да је не ло гич но да пред сед ник ни је 
под ло жан са мо и ни ци ја тив ном опо зи ву гра ђа на (као да скуп шти на 
је сте) и што је ова кав по ло жај ше фа др жа ве упо ре ђи ван са дру гим 
си сте ми ма (Фран цу ска), јер Ср би ја не ма де мо крат ски етос ко ји би 
овај ино ко сни ор ган др жао под кон тро лом, иако је та мо Де Гол кр-
шио устав и био ви ше од ар би тра по ли тич ког жи во та.21)

У по гле ду пред ло га пре ми је ра, пред сед ник не ма из бо ра до 
да пред ло жи ман да та ра из ре до ва пар ла мен тар не ве ћи не и то баш 
кон крет ну лич ност о ко јој је ве ћи на по сти гла са гла сност.22) Ре со-
ре у Вла ди рас по де љу је ис кљу чи во кан ди дат, а Вла да је под ло жна 
ин ве сти ту ри пар ла мен та. У по гле ду пред ло га устав них су ди ја, има 
пра во да пред ло жи кан ди да те та ко да скуп шти на не мо же да иза-
бе ре ли це ко је пред сед ник ни је ода брао. Пред сед ни ку оста је да се 
пре пред ло га до го во ри са пар ла мен тар ном ве ћи ном. Мар ко вић на-
во ди при мер ка да је Де мо крат ска стран ка би ла у опо зи ци ји, али је 
да ва ла ше фа др жа ве. По ку шај Та ди ћа да бу де иза бран ње гов кан-
ди дат ни је ус пео, за то што је пар ла мен тар на ве ћи на сум ња ла да је 
кан ди дат под ве ли ким ути ца јем ове стран ке. Ми до да је мо да би 
ово овла шће ње пред сед ни ка мо гло да бу де ве о ма зна чај но уко ли ко 
не би би ло ко ха би та ци је, ка да би пред сед ник и скуп штин ска ве ћи-
на до ла зи ли из исте пар ти је, а на ро чи то ако би шеф др жа ве био и 
шеф те пар ти је. И по нај но ви јем устав ном ре ше њу, пет су ди ја би-
ра ју скуп шти на и пред сед ник одво је но од укуп но пет на ест су ди ја 

20) Ibid, стр. 290.

21) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 94.

22) Рат ко Мар ко вић, „Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ана ли Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 330.
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Устав ног су да, та ко да у том слу ча ју шеф др жа ве мо же да обез бе ди 
се би чи сту ве ћи ну у овом ор га ну. 

У не ре дов ним окол но сти ма, а у скла ду са на че лом да је ‘’до-
бро др жа ве вр хов ни за кон’’ (sa lus rei pu bli cae su pre ma lex est), до-
ла зи до про ме не у од но су ег зе ку ти ве и ле ги сла ти ве. Ка да се скуп-
шти на не мо же са ста ти на осно ву ми шље ња пре ми је ра пред сед ник 
про гла ша ва рат но/ста ње рат не опа сно сти, са мо стал но или на пред-
лог вла де у до но си ак те за ко је је над ле жна скуп шти на и ду жан је 
да их под не се њој чим она бу де у при ли ци да се са ста не. На пред-
лог Вла де, про гла ша ва ван ред но ста ње на де лу др жав не те ри то ри је 
ка да су угро же ни би ло пра ва и сло бо де гра ђа на би ло рад др жав них 
ор га на. Као и у слу ча ју ме ђу на род ног пред ста вља ња и ове од ред бе 
су ре зер вног ка рак те ра, под усло вом да је Ср би ја по ста ла од фе де-
рал не је ди ни це су ве ре на др жа ва. Сто га, мо гли би смо да твр ди мо 
да је кри ти ка Ни ко ли ћа у ве зи пред сед нич ких овла шће ња у ве зи 
не ре дов них окол но сти пре о штра. Ако по гле да мо слу чај при зна те 
де мо кра ти је – Фран цу ске, у овом сми слу ви де ће мо да устав пред-
ви ђа ско ро иден ти чан ме ха ни зам ус по ста вља ња не ре дов них ста-
ња, а у слу ча ју ван ред ног ста ња до зво ља ва и ве ћу дис кре ци ју.23) 
Је ди но у че му је уста во тво рац по гре шио и где би са Ни ко ли ћем 
мо гли да се сло жи мо, је сте то што у тек сту ни је пре ци зи ра но ко је 
сло бо де и пра ва мо гу би ти огра ни че ни у тим си ту а ци ја ма, а ко ја 
не - као што је то ура дио фран цу ски устав. За то не би смо мо гли да 
се сло жи мо са твр ђе њем: ‘’Та кве гра ни це те шко да би има ле би ло 
ка кво ре ал но зна че ње у ра ту ко ји се, то је ваљ да сви ма бе ло да но, 
во ди то тал но – свим сред стви ма и без ика квих огра ни че ња’’.24) То 
што се за и ста у ра ту до га ђа ју пре сту пи не зна чи да др жав ни ор га ни 
не би тре ба ло да се оба ве жу да та да по шту ју ми ни мум нај о снов ни-
јих сло бо да и пра ва. 

Су спен зив ни за кон ски ве то (Мар ко вић) је овла шће ње не по-
сред но иза бра ног пред сед ни ка да у гра ни ца ма тог овла шће ња, уче-
ству је у вр ше њу за ко но дав не вла сти чи ји је но си лац скуп шти на. 
Пе тров да је пре ци зни ју де фи ни ци ју Ми о дра га Јо ви чи ћа: ‘’...пра во 
ше фа др жа ве да сво јим ак том (ста вља ње ве та) спре чи сту па ње 
на сна гу не ког за ко на усво је ног у пар ла мен ту’’.25) Пар ла мент има 
је ди ну реч ка да је у пи та њу за кон под ути ца јем су спен зив ног ве та. 
Раз ли ка у од но су на си ту а ци ју у ко јој овај ве то не по сто ји је што 

23) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 81.

24) Вла дан Ку тле шић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ар хив за прав не и 
дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 304.

25) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, 
2005, стр. 60.
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пар ла мент о за ко ну од лу чу је два пу та: ‘’Ре зон овог ин сти ту та је у 
то ме што се ве том ефи ка сно мо же ути ца ти на са др жи ну од лу ка 
за ко но дав не вла сти, при че му је прет по став ка да тај ути цај има 
под јед нак из вор ле ги ти ми те та...’’.26) 

У Уста ву је ве то до ве ден у ве зу са ро ком ко ји пред сед ни ку 
да је пра во да про гла си за кон. Тај рок из но си са мо се дам да на. У 
ком па ра тив ној прак си спа да ме ђу вр ло крат ке у ства ри нај кра ће.27) 
Ма ло је ве ро ват но да ће пред сед ник у том ро ку ус пе ти да оба ви  
по треб не кон сул та ци је са екс пер ти ма и фор му ли са ти раз ло ге вра-
ћа ња за ко на. И ка да се за кон ве ти ра, скуп шти на о ње му од лу чу је 
истом ве ћи ном ко јом га је усво ји ла и прет ход ни пут без рас пра ве. 
Не по сто ји пра во по нов ног раз ма тра ња и пре кра ја ња пр во бит не 
вер зи је за ко на.28) Пар ла мент има два из бо ра: по но ви ти пр во бит ну 
од лу ку или усво ји ти су ге сти ју ше фа др жа ве (Ку тле шић). Устав је 
про пу стио слу чај ‘’ћу та ња пред сед ни ка’’, од но сно на ве де но је да 
ће у слу ча је ви ма ка да пред сед ник у ро ку ни ка ко не ре а гу је, пред-
сед ник скуп шти не о то ме оба ве сти ти по сла ни ке.29) Пред сед ник је 
ду жан да про гла си по но во из гла сан за кон. Пре о ста ла мо гућ ност, 
је сте по кре та ње по ступ ка пред Устав ним су дом. 

Су спен зив ни ве то је ко ри шћен ма ли број пу та. До 1994. био 
је ко ри шћен 11 пу та, а за тим пу них 11 го ди на ни је био ко ри шћен 
све до 2005. ка да је пред сед ник ве ти рао два ак та - За кон о Вла ди и 
За кон о ра ду, ко је је пар ла мент из гла сао по дру ги пут, а шеф др жа-
ве по кре нуо по сту пак пред Устав ним су дом. За кон о ра ду је по себ-
но ин ди ка ти ван. Пред сед ник је за пра во био од био да пот пи ше овај 
за кон, јер ни је до нет у за ко но дав ном по ступ ку у скла ду са уста вом. 
По пред сед ни ко вом ми шље њу, он је био спре чен да упо тре би сво је 
пра во на ве то, јер се на вод но ве то мо же ста вља ти са мо на акт ко ји 
је сте за кон. Скуп шти на је по но во гла са ла о истом за ко ну и упу ти-
ла га пред сед ни ку ко ји га је ука зом про гла сио, а по том обра тио се 
Устав ном су ду. Сма тра мо да ово ни је у скла ду са ло ги ком ин сти-
ту та и усва ја мо ми шље ње Вла да на Пе тро ва.30) Устав Ср би је, ни је 
пред ви ђао огра ни че ње упо тре бе ве та из че га сле ди да се он мо гао 

26) Вла дан Ку тле шић, „Су спен зив ни ве то у уста ву Ср би је у све тлу ком па ра тив ног пра ва“, 
Стра ни прав ни жи вот, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 20.

27) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, 
2005, стр. 73.

28) Вла дан Ку тле шић, „Су спен зив ни ве то у уста ву Ср би је у све тлу ком па ра тив ног пра ва“, 
Стра ни прав ни жи вот, бр. 2-3, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1991, стр. 25. 

29) Вла дан Пе тров, „Су спен зив ни ве то Пред сед ни ка Ре пу бли ке“, Пра ва чо ве ка, бр. 3-6, Бе-
о град, 2005, стр. 83.

30)  Ibid, стр. 87.
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упо тре бља ва ти ка ко због не у став но сти, та ко и не це лис ход но сти. 
У по гле ду спо ра да ли пред сед ник мо же да ве ти ра са мо за кон у 
це ло сти или са мо део (item ve to), не по сто ји нај ши ра са гла сност 
у те о ри ји. Ко је ту ма че ње при хва ти ти ако устав о то ме ћу ти? Убе-
дљив је став Ку тле ши ћа да се ов де ва ља ру ко во ди ти на че лом ''ко 
мо же ви ше, мо же и ма ње'' (ar gu men tum ad mi no rem a ma i o re) сле де-
ћи устав но суд ску ло ги ку – за кон се мо же про гла сти ти не у став ним 
и у јед ном де лу.

Су спен зив ни ве то је при су тан у свим пост ко му ни стич ким 
си сте ми ма сем Хр ват ске и Сло ве ни је – што у слу ча ју Хр ват ске 
си гур но ни је мо ра ло да зна чи ве ћу де мо кра тич ност, али са ве ћим 
дис кре ци о ним пра вом пред сед ни ка или ба рем ду жим ро ком до ко-
га се мо же ста ви ти ве то, као и у Фран цу ској. Фран цу ски пред сед-
ник рас по ла же пра вом ве та у ро ку од 15 да на, Ли тва ни је 10, Ру си је 
и Мол да ви је 14, Бу гар ске, Сло ве ни је и Укра ји не 15. Пред сед ни ци 
Ру му ни је, Мол да ви је и Сло вач ке има ју исту оба ве зу као и пред-
сед ник Ср би је – да про гла се пр во бит но ве ти ра ни акт ако га пар ла-
мент из но ва усво ји обич ном ве ћи ном, пред сед ник Пољ ске за кон 
про гла ша ва ако га усво ји тро пе тин ска обич на ве ћи на, а ако је у 
пи та њу устав ни за кон он да про мул га ци ја зах те ва тро пе тин ску ве-
ћи ну укуп ног бро ја. Уста ви Бу гар ске, Ли тва ни је и Ма ке до ни је зах-
те ва ју ап со лут ну ве ћи ну укуп ног бро ја по сла ни ка за пре гла са ва ње 
ве та, пред сед ни ци Укра ји не и Ру си је рас по ла жу нај ја чим пра вом 
су спен зив ног ве та дво тре ћин ске ве ћи не.31)

  Рас пу шта ње скуп шти не је кла сич но сред ство пар ла мен та-
ри зма ко јим ег зе ку ти ва рас пу шта пар ла мент пре ис те ка устав ног 
ман да та. А ка ко је у Ср би ји по сто ја ла би це фал на ег зе ку ти ва пред-
сед ни ка и Вла де, ово овла шће ње је по де ље но из ме ђу њих. Вла да 
да је обра зло же ни пред лог пред сед ни ку за рас пу шта ње, а он од лу-
чу је да ли ће то ура ди ти.32) Он не ма сло бо ду да са мо и ни ци ја тив но 
рас пу сти пар ла мент као што то има фран цу ски шеф др жа ве ко ји 
има са мо оба ве зу да се кон сул ту је са вла дом. Ка да пред сед ник Ср-
би је рас пу сти скуп шти ну, Вла ди пре ста је ман дат. По овом уста ву, 
скуп шти на је би ла рас пу ште на два пу та. Пред сед ник је оба пу та 
при хва тио пред лог вла де.

Из из ло же ног ви ди мо да ''нео гра ни че но'' пра во пред сед ни-
ка да рас пу шта скуп шти ну ни је по сто ја ло. Не ја сна при мед ба да 
пред сед ник не би смео да има ово пра во, чак и ако то ра ди на пред-

31) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 79, 
236, 237.

32) Рат ко Мар ко вић, „Моћ и не моћ пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, Ана ли Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду, vol. 52, бр. 3-4, стр. 339.
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лог Вла де, не мо же би ти узе та у озбиљ но раз ма тра ње. Ин сти ту ци-
је пред сед ни ка и вла де су функ ци о нал но раз дво је не. Чи ње ни ца да 
пред сед ник и пре ми јер мо гу до ћи из исте стран ке при че му је шеф 
др жа ве и стра нач ки шеф, под јед на ко је ве ро ват на оној да су они 
по ли тич ки су пар ни ци у вре ме ко ха би та ци је. У Ср би ји, обе си ту-
а ци је су ва жне не то ли ко због ин сти ту ци о нал ног скло па ко ји њих 
сла бо об ли ку је, јер су овла шће ња ше фа др жа ве ма ло број на, иако 
зна чај на, већ због пар тиј ске/ли дер ске ди на ми ке или оп штих ен до-
ге них фак то ра ко ји су пре све га на ре ла ци ји вла да – скуп шти на. 
Ни ко ли ћу не би би ло за уте ху ни да је 1990. уве ден пар ла мен тар ни 
си стем. Ми ло ше вић и СПС би и та да осво ји ли ап со лут ну пар ла-
мен тар ну ве ћи ну, та ко да би ег зе ку ти ва исто би ла под њи хо вим 
сте гом, из че га ни је те шко за кљу чи ти да би пре ро га тив ди со лу ци је 
опет био код Ми ло ше ви ћа. Упо ред но, сви пост ко му ни стич ки уста-
ви, сем уста ва Ма ке до ни је, пред ви ђа ју ово пра во, док фран цу ски 
не на во ди раз ло ге за рас пу шта ње. 

У од но су пре ма Вла ди, за раз ли ку од Фран цу ске, пред сед-
ник Ср би је ни је имао пра во да пред се да ва сед ни ца ма Вла де, ни ти 
да пот пи су је ње не про пи се, име ну је и раз ре ша ва пре ми је ра/ми ни-
стре. Пред сед ник се на ла зио ван кру га управ них над ле жно сти. 

Устав на во ди да раз лог за од го вор ност на сту па уко ли ко 
пред сед ник ''пре кр ши Устав''.33) ''Кр ше ње Уста ва'' тре ба ту ма чи ти 
као по ли тич ку од го вор ност, као што  фран цу ски устав по ли тич ку 
од го вор ност под во ди под ''ве ле и зда ју''. Јо ви чић је сма трао да овај 
тер мин ни је кла сич но кри вич но де ло из да је, већ: ''по ли тич ки де-
ликт нео д ре ђе не са др жи не ко ји се са сто ји из по вре де уста ва или 
за ко на или те шког огре ше ња о ду жност''.34) По сту пак опо зи ва по-
кре ће две тре ћи не гла со ва укуп ног бро ја по сла ни ка, а тек ако се за 
опо зив опре де ли ве ћи на укуп ног бро ја би ра ча, пред сед ник је опо-
зван. Из но ше не су при мед бе да су ве ћи не пре ви со ке. На ро чи то у 
слу ча ју би ра ча, јер је ве ћи на опо зи ва из над по треб ног ми ни му ма 
да се пред сед ник иза бе ре, по што у дво кру жном ве ћин ском си сте му 
у дру гом кру гу тај ми ни мум из но си че твр ти ну би ра ча. Што се ти че 
скуп штин ске ве ћи не, апо ло ге те уста ва при зна ју да је ди но мо же би-
ти спор на ко ја ве ћи на мо же би ти по доб на: ''...да ли дво тре ћин ска 
или нпр. ве ћи на свих по сла ни ка''.35) Че твр ти на би ра ча је по треб на 
са мо ако се узме у об зир дру ги круг. За по бе ду у пр вом, по треб на 

33) На ве де но пре ма Вла дан Ку тле шић, „Устав ни по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је“, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, вол. 77, бр. 2-3, 1991, стр. 306.

34) Ibid, стр. 306.

35)  Ibid, стр. 307.
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је ве ћи на опо зи ва, та ко да за ову ве ћи ну по сто је ар гу мен ти и за и 
про тив. 

На кра ју, ако се по гле да ин сти ту ци о нал ни аспект по лу пред-
сед нич ког си сте ма, из ве сно је да су све ње го ве прет по став ке уве-
де не овим уста вом: пред сед ни ка би ра ју гра ђа ни, он има зна чај на 
овле шће ња иако у ми ни мал ном оп се гу - бро ју, вла да је од го вор на 
пар ла мен ту. И то пре ми јер ско-пред сед нич ки тип, јер вла да не мо ра 
ужи ва по ве ре ње пред сед ни ка. Опет, ова кав аран жман је на ди мен-
зи ју по лу пред сед нич ког си сте ма би хе ви о рал ног ко ва ути цао као 
ве о ма ''при гу шу ју ћи фил тер'' чи ме го то во да ни је до зво ља вао да 
за хва љу ју ћи овом мо мен ту до би је мо ''ја ког'' пред сед ни ка у би ло 
ком пе ри о ду. У сми слу ''осци ло ва ња'' по лу пред сед нич ки си стем је 
редовнонагињао ка пар ла мен тар ном по лу ''та ла сног бре га'', али се 
због ин сти ту ци о нал них ре ше ња ни ка да ни је и нитисемогаопре
творити у пар ла мен тар ни си стем пре ма пот пи са за сва ки пред сед-
ни ков акт. Не мо же мо се сло жи ти да: ''Не ма ди ле ме да је са чу ва на 
ин сти ту ци о нал на ло ги ка пар ла мен та ри зма''.36) Чи ни се да у овој 
оце ни до ми ни ра ме ша ње аспе ка та де фи ни ци је по лу пред сед нич ког 
си сте ма – ин сти ту ци о нал них и би хе ви о рал них, али  на ро чи то не-
раз ли ко ва ње ши рег и ужег ути ца ја ен до ге них фак то ра на ста тус 
пред сед ни ка. У сми слу ''ен до ге них'' фак то ра, на ше те зе се по кла-
па ју са оце ном Вла ди са вље ви ћа: ''И по ред то га, раз ло ге ус по ста-
вља ња и одр жа ва ња не де мо крат ског ре жи ма не тре ба тра жи ти 
у овом си сте му, већ у ванинституционалнојобласти (под ву као 
М.П.) и дру гим ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма''.37) Сто га, по ред 
ужих ен до ге них фак то ра ко ји су усло вље ни оп се гом пред сед нич-
ких овла шће ња и ко ји ва ри ра њем мо гу да ''осна же'' или ''осла бе'' 
пред сед ни ка, по сто је и они оп шти ко ји се од ви ја ју у скла ду са не-
за ви сном ло ги ком. СПС је има ла 400.000 чла но ва, на сле ди ла је ин-
фра струк ту ру СКС, ка дро ве и фи нан сиј ска сред ства. Све оно са 
чи ме је опо зи ци ја ку бу ри ла: ''На свом че лу има ли су (СПС – прим. 
М.П), у то вре ме не спор но, нај по пу лар ни јег по ли ти ча ра, а по из-
бор ним је ди ни ца ма до вољ но углед них по је ди на ца до ка за них у сво-
јим сре ди на ма, спо соб них да од не су по бе ду по ве ћин ском из бор ном 
мо де лу''.38) Вла ди са вље ви ће ва ана ли за се на до ве зу је на ову чи ње-
ни цу: ''Услед огра ни че них овла шће ња пред сед ни ка, Ми ло ше ви ће-
ва моћ ни је из ви ра ла из пред сед нич ког по ло жа ја већ из кон тро ле 

36)  Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 305.

37)  Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

38)  Ми лан Јо ва но вић, По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 47, 48.
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по сла нич ке ве ћи не''.39) Због ма лих овла шће ња пред сед ни ка ко ја се 
ин стут ци о нал но не по ја вљу ју у пар ла мен та ри зму, ен до ге на ло ги ка 
је ско ро са свим би ла пар ла мен тар ног ти па.

ШЕФДРЖАВЕУПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУСРБИЈЕОД2006.

Но ви Устав је до нео не ко ли ко но ви на у од но су на ра ни ји. 
Пре ам бу ла по ми ње Ко со во и Ме то хи ју, у да љем тек сту се де таљ-
ни је раз ра ђу ју гра ђан ска и људ ска пра ва, ом буд сман, ре ви зор ство, 
спор но пи та ње по сла нич ког ман да та. Је ди на област ко ја се ве о ма 
ма ло ме ња ла, упра во је она нај ви ше кри ти ко ва на у ра ни јем пе ри-
о ду, а то је ор га ни за ци ја вла сти са по ло жа јем пред сед ни ка: ''Су-
штин ских раз ло га је ди но не ма код ор га ни за ци је вла сти ко ја је, уз 
оја ча но пра во ве та пред сед ни ка ре пу бли ке, оста ла иста''.40)

Исти ни за во љу, пред сед ник је до био не ке но ве над ле жно-
сти, што је би ла ис кљу чи ва по сле ди ца рас па да СЦГ и то у сфе-
ри спољ них и вој них од но са.41) Упра во ће мо ана ли зу усре ди ти на 
ње го ва овла шће ња, тј. по ло жај пре ма дру гим ор га ни ма и ме ха ни-
зам од го вор но сти. По ред већ по ме ну тих вој них и спољ них од но са, 
пред сед ник има овла шће ње да скуп шти ни пред ла же кан ди да та за 
пре ми је ра уз оба ве зу да са слу ша ми шље ње пред став ни ка из бор-
них ли ста, док је ра ни је узи ма но у об зир са мо ми шље ње ве ћи не. 
Још пред ла же и би ра су ди је Устав ног су да. У по гле ду ''ста ња ну-
жде'' знат но је осла бље на ње го ва дис кре ци ја. И рат но и ван ред-
но ста ње пред сед ник про гла ша ва са пре ми је ром и пред сед ни ком 
скуп шти не, али са мо ако скуп шти на ни је у ста њу да се са ста не. 
Ов де ви ди мо от клон од ра ни јег ре ше ња, ка да је пред сед ник про-
гла ша вао ван ред но ста ње на пред лог Вла де, без уче шћа пар ла мен-
та. Исто по сто ји мо гућ ност да се у та квим окол но сти ма до но се 
ак ти ко ји огра ни ча ва ју људ ска пра ва и сло бо де су прот но Уста ву, 
са мо што за раз ли ку од ра ни јег устав ног тек ста пред сед ник не мо-
же са мо стал но да до но си та кве ак те. У рат ном ста њу од лу ке ова ко 
спе ци фич не са др жи не до но се за јед но пред сед ник скуп шти не, Вла-
да и шеф др жа ве, док у ван ред ном ста њу у овом по љу де ла Вла да 

39)  Не бој ша Вла ди са вље вић, Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав, При зма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 15.

40)  Ду шан Па вло вић, „Устав у пре ам бу ли“, По ли ти ка, http://www.po li ti ka.rs./po gle di/Dus-
han-Pa vlo vic/t9166.lt.html (да тум при сту па 5.3.2010)

41)  Ми лан Јо ва но вић, По ли тич ке ин сти ту ци је у по ли тич ком си сте му Ср би је, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 215.
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уз су пот пис пред сед ни ка. Ком па ра тив на по лу пред сед нич ка ис точ-
но е вроп ска прак са је у овој тач ки при лич но слич на, уз из у зет ке 
Ру си је и Укра ји не (пред сед ни ци са мо стал ни у вр ше њу ових пра ва) 
и хр ват ског слу ча ја sui ge ne ris, бу ду ћи да шеф др жа ве има пра во 
да вој ску упо тре би и ако ни је про гла ше но рат но ста ње, у по себ но 
на бро ја ним си ту а ци ја ма.42)

Рок за ула га ње су спен зив ног ве та (про мул га ци ју за ко на) 
са да је про ду жен и из но си 15 да на. Уко ли ко ука зом не про гла си 
за кон, пред сед ник мо же да пи сме ним обра зло же њем вра ти за кон 
скуп шти ни на по нов но од лу чи ва ње (чл. 113 Уста ва). За кон о пред-
сед ни ку Ре пу бли ке пре ци зи ра раз ло ге због ко јих се ве то мо же ста-
ви ти. По све му су де ћи су ви шно, јер прак тич но сва ки прав ни или 
по ли тич ки раз лог до ла зи у об зир. За кон ко га су би ра чи по твр ди ли 
би ло пре би ло по сле усва ја ња у пар ла мен ту пред сед ник не мо же 
су спен до ва ти (чл. 19). Да би скуп шти на по но во усво ји ла ве ти ра ни 
за кон, ви ше ни је до вољ на обич на ап со лут на ве ћи на по сла ни ка, већ 
ап со лут на ве ћи на гла со ва свих по сла ни ка. Иако је из ве сно да је 
ово ра зум ни је ре ше но не го 1990, оста је не до у ми ца шта се де ша ва 
ка да се за кон вра ти на по нов но раз ма тра ње. Да ли скуп шти на мо же 
то тал но да за не ма ри и од ба ци пред сед ни ко ве при мед бе или мо же 
да од у ста не од за ко на? Да ли се гла са са мо ако се пред сед ни ко ве 
за мер ке не при хва те?43) Но ви устав је ре шио и ра ни ји озби љан про-
пуст уста во тво ра ца. То је пи та ње шта се де ша ва са за ко ном уко-
ли ко пред сед ни ку у ро ку ни ти про гла си за кон ни ти уло жи ве то. 
Са да, ако пред сед ник ''ћу ти'', указ до но си пред сед ник скуп шти не 
и про гла си ти за кон (чл. 113 Уста ва). Шеф др жа ве мо же пар ла мент 
да рас пу сти или на пред лог Вла де (ка да има сло бо ду од лу чи ва ња), 
с тим да у ро ку од 72 са та мо ра до не ти од лу ку или услед устав не 
оба ве зе ка да скуп шти на у ро ку не иза бе ре Вла ду би ло на кон из бо-
ра би ло на кон из гла са ва ња не по ве ре ња. У пр вом слу ча ју пред сед-
ник је још огра ни чен усло вом да не мо же да рас пу шта скуп шти ну 
уко ли ко je у то ку по сту пак ко ји се ти че пи та ња по ве ре ња Вла де 
или ин тер пе ла ци је. 

У пред сед нич ком си сте му, пред сед ник не мо же по ли тич ки 
да од го ва ра пар ла мен ту, јер он ра ди пре ма на че лу фик сних ман-
да та и кру те по де ле вла сти. Иако мо же кри вич но-прав но (им пич-
мент). У пар ла мен тар ним си сте ми ма, шеф др жа ве је по ли тич ки и 
прав но (мо нарх) нео д го во ран, је ди но због то га што пре ко пре ма-
пот пи са за ње го ве ак те од го ва ра вла да или пре ми јер, тј. за то што 

42) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 244.

43) Рат ко Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, вол. 54, бр. 2, 2006, стр. 19.
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ни је са мо ста лан у вр ше њу функ ци је. По што у по лу пред сед нич ким 
си сте ми ма по сто ји ба рем део над ле жно сти пред сед ни ка ко је ни су 
по кри ве не пре ма пот пи си ма, оту да је ло ги ка по ли тич ке од го вор но-
сти са свим при сут на.44) По во ди по ли тич ке од го вор но сти мо гу да се 
но ми нал но озна че као кр ше ње уста ва, ве ле и зда ја, ми то, али ње на 
при ро да се том чи ње ни цом не ме ња. Ак ту ел ни Устав је на пу стио 
прет ход но ре ше ње опо зи ва, ка да су у крај њој ин стан ци пред сед ни-
ка сме њи ва ли гра ђа ни и увео раз ре ше ње. Та кво ре ше ње у пост ко-
му ни стич ким зе мља ма ко је има ју по лу пред сед нич ки си стем да нас 
зна је ди но Мол да ви ја.45) Пред сед ник Ср би је од го ва ра због ''кр ше-
ња Уста ва'', а та да по сту пак за раз ре ше ње по кре ће јед на тре ћи на 
по сла ни ка (чл. 118 Уста ва). Од лу ку за тим о то ме до но си Устав ни 
суд у ро ку од 45 да на. Ако од лу ка о по вре ди Уста ва бу де по зи тив на, 
да би се пред сед ник раз ре шио 2/3 по сла ни ка то мо ра да по твр ди. 
Упо ред но, у ве ћи ни ис точ но е вроп ских си сте ма пре о вла ђу је ре ше-
ње по ко ме ко нач ну од лу ку о од го вор но сти ше фа др жа ве до но си 
устав ни или вр хов ни суд.46) 

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ако се има у ви ду да тра ди циј ски у Ср би ји не ма аде кват-
не пар ла мен тар не коч ни це за са мо во љу вла де, он да је нео п ход но 
обез бе ди ти ал тер на тив ну по лу гу мо ћи у по ли тич ком си сте му ко ја 
ће за у зда ва ти вла ди ну са мо во љу. ''У Ср би ји је вла да и на род „јед но 
исто“. Или, са мо га гле ди шта, на род по кла ња сву ве ру пар та ји 
што је на вла ди. У Ср би ји не ма ни ли бе ра ла ца ни кон зер ва ти ва-
ца као пар та је. Не ма опо зи ци је...'', још у XIX је ве лио Све то зар 
Мар ко вић.47) Сма тра мо да је по лу пред сед нич ки си стем лек за пре-
ве ли ку моћ вла де, али са нео п ход ним ко рек ци ја ма у при лог ја ча ња 
пред сед ни ка.

Нео п ход но је до да ти ли мит да пред сед ник мо же би ти са мо 
лич ност ко ја је ро ђе на у зе мљи (као у Бу гар ској и Ли тва ни ји) и 
још ста ро сни цен зус од 50 го ди на из раз ло га ак цен ти ра ња ис ку ства 
као ва жног за овај по ло жај. Озбиљ но по раз ми сли ти о про пи си ва-
њу да шеф др жа ве мо же би ти лич ност ко ја не са мо да ни је члан 

44) Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 222.

45) Ibid, 224.

46) Ibid.

47) Све то зар Мар ко вић, Срп ске об ма не, 1869, (http://www.rast ko.rs/rast ko/de lo/10664, да тум 
при сту па 31.3.2010)
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не ке пар ти је, не го и да ни ка да ни је би ла при пад ник стран ке, због 
то га што на шу по ли тич ку кул ту ру бо ји те шко на сле ђе све оп штег 
по ли тич ког ана те ми са ња и пре 2000. и по сле. Да би пред сед ник 
био ар би тар по ли тич ког жи во та, он мо ра би ти осло бо ђен сум ње 
да је не ка да слу жио не кој пар ти ји. За др жа ти ре ше ње да пар ла мент 
и Устав ни суд де ле уло гу у ве зи пред сед нич ке од го вор но сти. Нај-
ви ше ме ња ти у сфе ри од но са пред сед ни ка пре ма Вла ди и ши ри не 
ње го вих овла шће ња. Пред сед ник тре ба да има у не ким мо мен ти ма 
и пра во пред се да ва ња Вла дом, са зи ва ња сед ни ца и пот пи си ва ња  
нај ва жни јих ака та. Др жи мо да би у слу ча ју пат-по зи ци је кри за мо-
гла да се пре ва зи ђе прет њом рас пу шта ња скуп шти не, од но сно пре 
то га по кре та њем по ступ ка пред сед нич ке од го вор но сти. За др жа ти 
су спен зив ни ве то (3/5 ве то), уве сти пра во за ко но дав не ини ци ја ти-
ве и пра во пред сед ни ка да за ко не ша ље на ре фе рен дум (огра ни чи-
ти по бро ју, ма те ри ји и вре мен ском ро ку), као и пра во да се сва ке 
го ди не све ча но обра ти скуп шти ни на чел ним пре гле дом пла на ра да 
из де ло кру га ње го вих над ле жно сти.
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HEADOFTHESTATEPOSITION
INSERBIANPOLITICALSYSTEM

Summary
Lo o king to ward sci en ti fic com mu nity which de als with con sti tu-

ti o nal law’s and po li ti cal system’s is su es, one co uld find no una ni mity 
among sci en tists re gar ding Ser bia’s system of go vern ment un der 1990. 
and 2006. con sti tu ti ons as be ing se mi-pre si den tial. So me im por tant, 
but dis tin cti ve opi ni ons, ar gue of system be ing of par li a men tary, even 
pre si den tial (cha ri sma tic?) type. For which re a son, aut hor first cla ri fi-
es the ory of se mi-pre si den tial system, i.e. ma kes at tempt to shed so me 
light on (still) un pre ci se de fi ni tion of se mi-pre si den tial system no tion, 
and he tho ught this sec tion will ser ve as in tro duc tion in to furt her exa-
mi na ti on of the mat ter at sta ke. Then, he pro ce eds to analyze con sti-
tu ti o nal ar ran ge ments in the last two de ca des, with spe cial re gard to 
exam ples from po li ti cal li fe in which pre si dent ac ted as an im por tant fi-
gu re, but to com pra ti ve se mi-pre si den tial, east-Euro pean aspect as well. 
The due con si de ra tion is gi ven to the su spen si ve ve to and emer gency 
po wers. Ha ving en co un te red with ne west hints from po li ti cal class that 
Con sti tu tion 2006. is ac tu ally to be re vi sed, aut hor sug gests pac ka ge-
re form con cer ning head of sta te in sti tu tion. He as su mes that pre si dent 
of Ser bia, obli ged by for mer and con tem po rary con sti tu ti ons, pro du ced 
not hing but a fu ti le or non-in sti tu i o nal bi as sed prac ti ce and ac hi e ved 
un sa tis fac tory re sults, in terms of ef fi ci ency and ef fec ti ve ness in po li ti-
cal system of Ser bia. 
Key words: se mi-pre si den tial system, head of sta te, po li ti cal system, con sti tu-

tion, system of go vern ment, su spen si ve ve to, emer gency po wers.
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НОВАНАЦИОНАЛНАДРЖАВА
НАПРОСТОРУБИВШЕСФРЈ

Сажетак
Пред мет овог ра да је кон цепт но ве на ци о нал не др жа ве ко-

ји се на Бал ка ну ја вио као по сле ди ца рас па да СФРЈ  и сло ма ко-
му ни зма у Ис точ ној Евро пи. У тек сту се ана ли зи ра ју усло ви на-
стан ка но ве на ци о нал не др жа ве, ње не ка рак те ри сти ке и иза зо ви 
са ко ји ма се су о ча ва. Ме ђу мно штвом фак то ра ко ји су узро ко ва ли  
раз вој но вих на ци о нал них др жа ва, по свом  ути ца ју, из два ја ју се: 
су коб ин те ре са ве ли ких си ла, пад ко му ни зма, кри за фе де ра ли зма, 
ме ђу на ци о нал не про ти ву реч но сти, кри за еко ном ског и по ли тич-
ког си сте ма. Основ не ка рак те ри сти ке но ве на ци о нал не др жа ве су: 
на ци о на ли зам, на си ље и са крал ност, по ли тич ка и еко ном ска не-
ста бил ност, не по сто ја ње по ли тич ке кул ту ре и ци вил ног дру штва. 
Гло ба ли за ци ја  је нај те жи иза зов са ко јим се су о ча ва но ва на ци о-
нал на др жа ва. Рат на под руч ју бив ше Ју го сла ви је на кра ју XX ве ка 
и ства ра ње но вих на ци о нал них др жа ва по ка за ли су да је гло ба ли-
за ци ја, су прот но оче ки ва њи ма, иза зва ла ја ча ње на ци о на ли зма  и 
на ци о нал не др жа ве.
Кључ не ре чи: но ва на ци о нал на др жа ва, на ци о нал на др жа ва, на ци о на ли-

зам, ко му ни зам, гло ба ли за ци ја, СФРЈ

УВОД

Крах ко му ни стич ке иде о ло ги је и рас пад бив ше СФРЈ у про-
те кле две де це ни је у жи жу на уч ног и по ли тич ког ин те ре со ва ња 
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вра ти ли су по јам на ци о нал не др жа ве.Док је та ко зва на мо дер ни-
за ци ја за пад них дру шта ва пре две до три де це ни је на ја вљи ва ла 
чо ве чан ству убр за ни еко ном ско - тех но ло шки раз вој, да нас, раз-
ви је ни За пад бра ни свој раз вој кроз на из ме нич не ре це си је, уве ћа-
ње не за по сле но сти и по раст оп ште ег зи стен ци јал не не си гур но сти 
људ ске је дин ке. Уме сто оче ки ва ња да ће со ци јал на, по ли тич ка и 
еко ном ска ди мен зи ја гло ба ли за ци је са вла да ти пар ти ку ла ри зам и 
кон фликт ност на сле ђе них ет но - кул тур них гра ни ца, на ци о на ли-
зам се као си но ним људ ске по тре бе за ко ре ни ма и при пад но шћу 
вра тио на ве ли ка вра та. “На ци о нал на др жа ва  је ујед но тво ре ви на 
и тво рац мо дер не Евро пе“1), а гло ба ли за ци ја је вра ти ла чо ве ка „на-
ци о нал ном“ и узро ко ва ла на ста нак но ве на ци о нал не др жа ве као 
фор ме оп стан ка на ци о нал не др жа ве.

НОВАНАЦИОНАЛНАДРЖАВА

Да нас се мо же го во ри ти о две вр сте на ци о нал не др жа ве: 
- на ци о нал не др жа ве за те че не у са вре ме но сти и
- све же фор ми ра не  од но сно но во на ста ју ће на ци о нал не  

др жа ве.2)

Националнедржавезатеченеусавременомдобу су др жа ве 
ко је има ју за со бом вре ме нај ве ћих ис ку ше ња, а убра ја мо их у круг 
са вре ме них на ци о нал них др жа ва, пре све га, због њи хо вог тра ди-
ци о на ли стич ког  при сту па пи та њи ма др жав но сти и на ци је.3)

Новенационалнедржаве су др жа ве ко је у на ста ле као ди-
рект на по сле ди ца сло ма ко му ни зма у Ис точ ној Евро пи на кон цу 
XX ве ка. При вид но ре ше но на ци о нал но пи та ње у не ка да шњим ко-
му ни стич ким фе де ра ци ја ма осно ва је раз во ја ове вр сте на ци о нал-
не др жа ве, а на ста ју уз по др шку ве ли ких си ла ра ди оства ри ва ња 
њи хо вих од ре ђе них ин те ре са. Њи хо во  фор ми ра ње је у ве ћи ни слу-
ча је ва пра ће но упо тре бом на си ља, про ли ва њем кр ви и те жња ма да 
по ста ну мо но ет нич ке и мо но ре ли гиј ске др жа ве. Ти пи чан при мер 
ове вр сте др жа ва су др жа ве на ста ле на те ри то ри ји бив ше СФРЈ - 
Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, Ср би ја и 
Цр на Го ра.

1)  Ед гар Мо рен, „По јам на ци о нал не др жа ве“,  у: Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике–ридер, 
Удру же ње „На у ка и дру штво“, Бе о град, 2002. стр. 108.

2)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике–ридер, Удру же ње „На у ка и дру штво“, Бе о град, 2002, 
стр. 112.

3) У на ци о нал не др жа ве за те че не у са вре ме ном до бу спа да ју: Не мач ка, Ен гле ска, Фран цу-
ска, Ита ли ја, Шпа ни ја...
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Фе но мен но ве на ци о нал не др жа ве узро ко ван је не стан ком 
бло ков ске рав но те же услед кра ха Ис точ ног бло ка. Од ла зак ко му-
ни зма до вео jе до бу ђе ња на ци о нал не све сти и из би ја ња ду го при-
гу ши ва ног ре ли гиј ског фа на ти зма, нај пре, у зе мља ма у ко ји ма је 
ин си сти ра но на брат ству и је дин ству, у не раз ви је ним ви ше на ци о-
нал ним и мул ти ре ли гиј ским сре ди на ма. Кључ ну уло гу у раз би ја њу 
мул ти ет нич ких им пе ри ја, као што је СССР и СФРЈ, ни су од и гра ли 
тзв. спољ ни не при ја те љи не го уну тра шњи фак то ри. Др жав не ели-
те су би ле да ле ко ви ше на ци о нал но не го ин тер на ци о нал но опре де-
ље не, а у сла бо сти ма си сте ма су от кри ле мо гућ но сти оства ри ва ња 
лич них ин те ре са и бо га ће ња. Но во фор ми ра не на ци о нал не др жа ве 
раз ви ја ју се као лич не им пе ри је „ода бра них“ и оста ју у гра ни ца ма 
ма лих те ри то ри јал них ди мен зи ја и не ре спек та бил ног вој ног, по ли-
тич ког и еко ном ског зна ча ја.

Рас пад ви ше на ци о нал них со ци ја ли стич ких фе де ра ци ја и на-
ста нак но вих на ци о нал них др жа ва пру жио је мо гућ ност „до ка зи-
ва ња над моћ но сти ве ли ких си ла над ма лим, али и зрелихна ци ја 
над на ци ја ма ко је су схва та не као закаснеле за те про це се“4). Фе но-
мен но ве на ци о нал не др жа ве на Бал ка ну је спе ци фи чан по сво јој 
при ро ди бу ду ћи да је  про из вод на ци ја ко је су у да ле кој про шло-
сти, углав ном, већ има ле сво је др жа ве, те по том осно ву не мо же-
мо при хва ти ти те зу да Ср би или Хр ва ти „за о ста ју за Нем ци ма или 
Фран цу зи ма“, пре се мо же ре ћи да се ра ди ло о не срећ ном спле ту 
исто риј ских окол но сти и ин те ре са, ко ји су  би ли не по вољ ни по 
бал кан ске на ро де. На кон ко му ни стич ког пе ри о да оп ста ја ња ју го-
сло вен ских на ро да, рас пад не ка да шње др жа ве пру жио им је мо-
гућ ност да кре ну пу тем на ко ме су за ста ли по чет ком XX ве ка, та ко 
да је ма сов на по ја ва но вих на ци о нал них др жа ва у на шем ре ги о ну 
ло гич на по сле ди ца по ли тич ког раз во ја овог де ла Евро пе. Ус по ста-
вља њем соп стве не на ци о нал не др жа ве не ки ју го сло вен ски на ро ди 
су уме сто „хе те ро ге не бив ше СФРЈ, ко ју је са чи ња ва ло ари сто те-
лов ско случајномноштво  по но во ство ри ли отаџ би ну, као прав ни 
из раз ле ги тим не дру штве не за јед ни це“ 5).

Гло ба ли за ци ја је бал кан ским на ро ди ма про сто на мет ну та и 
до че ка ли су је пот пу но еко ном ски и кул тур но не при пре мље ни, те 
су им на ци о на ли зам и на ци о нал на др жа ва пру жи ли „уто чи ште“ од 
кри зе иден ти те та и ра то ва ко ји су сле ди ли. Иако се уло га на ци о на-
ли зма на Бал ка ну нај че шће не га тив но ква ли фи ку је јер се сма тра 
узро ком ра то ва, он је у но вим на ци о нал ним др жа ва по ка зао и сво је 

4)  Д. Си ме у но вић, Новисветскипоредакинационалнадржава, Фер ко, Бе о град, 1995, 
стр. 21. 

5)  П. Го лу бо вић, Државаупокушају, Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 2003, стр. 227.
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по зи тив но ли це. Зах те ви за на ци о нал ном сло бо дом, не за ви сно шћу, 
де мо кра ти јом, ми ро љу би вост у од но си ма ме ђу на ро ди ма и на ци-
ја ма су су штин ски, по ли тич ки са др жа ји иде је на ци о на ли зма. Са 
овим сво јим са др жа ји ма на ци о на ли зам је, на по ли тич ком пла ну, 
са став ни део те о ри ја сло бо де и де мо кра ти је. Као етич ки прин цип 
то је, пре све га, прин цип љу ба ви пре ма сво јој на ци ји и не до зво ља-
ва по ри ца ње ни чи је на ци је, а соп стве ну  на ци ју чи ни ме ром др жа-
ве и од ре ђу је гра ни це ње не од го вор но сти пре ма на ци ји. Без та квих 
спо соб но сти на ци о на ли зма, као по ли тич ког прин ци па, да нас не би 
би ло ни иде је гра ђан ске др жа ве ни мно гих кон крет них гло бал них 
дру штве них за јед ни ца. На ци о на ли зам је глав на по кре тач ка сна га 
и осно ва из град ње но вих на ци о нал них др жа ва. На ци о нал но пи та-
ње у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма ни је би ло ре ше но, иако су 
др жав на вођ ства сма тра ла да је сте, не го је сна гом со ци ја ли стич-
ке иде о ло ги је би ло по ти сну то у дру ги план дру штве них зби ва ња. 
На под руч ју Сред ње, Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе на ста ле су и 
број не на ци је, ко је ни су исто риј ски од лу чу ју ће ду го има ле сво ју 
др жа ву, ег зи сти ра ју ћи уз или кроз на ци је ко је су је има ле. Има ју ћи 
све ово на уму, ја сно је ка кву су ме ша ви ну ет ни ци те та, иде о ло ги је 
и гра ни ца као из ра за дав но на сле ђе них исто риј ских ре ше ња пред-
ста вља ле не ка да шње со ци ја ли стич ке фе де ра ци је.

У са вре ме ној Евро пи, ка ко утвр ђу је Мај не ке6), два су кључ на 
обра сца фор ми ра ња др жа ва. Пр ви је „на ци о на ли за ци ја др жа ве“ и 
по ње му су се раз ви ле др жа ве на за па ду и се ве ру Евро пе. То је си-
стем европ ског др жав ног про сто ра ко ји је свој об лик до био Вест-
фал ским ми ром из 1745. го ди не, а кла сич не на ци о нал не др жа ве 
За пад не Евро пе раз ви ле су се уну тар по сто је ћих те ри то ри јал них 
др жа ва. Дру ги је обра зац ко ји мо же мо озна чи ти као про цес „ета-
ти зи ра ња на ци ја“ и ка рак те ри сти чан је за зе мље Ис точ не Евро пе, 
зна чи и за но ве на ци о нал не др жа ве на под руч ју бив ше Ју го сла ви је. 
У дру штви ма тзв. „за ка сне лих на ци ја“ ан ти ци пи ра на је на ци о нал-
на свест, ко ју је ши ри ла про па ган да и за цр та ла по зи ци је ко је су 
во ди ле фор ми ра њу на ци о нал них др жа ва. У овим дру штви ма на ци-
о на ли зам је ус по ста вљен као нај сна жни ја по лу га раз во ја др жа ве. 
Из град ња др жа ве сим бо лич ки се озна ча ва као знак зре ло сти јед ног 
по ли тич ког дру штва.

За вр шет ком Дру гог свет ског ра та и фор ми ра њем НА ТО пак та 
и Вар шав ског бло ка из вр ше на је би по лар на по де ла све та. У пе ри о-
ду Хлад ног ра та две Евро пе су се раз ви ја ле у су прот ним сме ро ви-
ма. За пад на Евро па се под па тро на том САД-а успе шно опо ра вља-

6) М. По ду на вац, „Из град ња мо дер не др жа ве и на ци је: Бал кан ска пер спек ти ва“,Годишњак 
2007,Фа кул тет по ли тич ких на у ка,Бе о град, 2007. 
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ла од рат них ра за ра ња, а Ис точ на Евро па је би ла под кон тро лом 
СССР-а и њен раз вој је стаг ни рао (у не ким др жа ва ма и на за до вао). 
Ови про це си, про гре сив но сти и ре гре си је, су се па ра лел но од ви ја-
ли све до по ја ве Ми ха и ла Гор ба чо ва и пе ре строј ке, а 1989. го ди не 
она је по ре ме ти ла ста ње рав но те же ме ђу бло ко ви ма. А СФРЈ, као 
зе мља ко ја је би ла осни вач тре ћег бло ка у пе ри о ду Хлад ног ра та 
- бло ка Не свр ста них зе ма ља, рас па ла се исте го ди не ка да и СССР 
(1991.). Пред свим др жа ва ма ко је су на ста ле ње ним рас па дом ста-
јао је за да так из гра ђи ва ња на ци о нал не др жа ве и ин сти ту ци ја ко је 
до та да ни су по сто ја ле. Све те зе мље свој са мо стал ни пут от по че ле 
су про це сом тран зи ци је. Сло ве ни ја и не ке со вјет ске др жа ве, ушле 
су успе шно у тај про цес, а то је до ка за но њи хо вим при кљу че њем 
Европ ској уни ји у ма ју 2005. го ди не. За оста ле др жа ве ко је су на-
ста ле на тлу бив ше СФРЈ тај пут је да ле ко те жи и тра гич ни ји.

По сле Дру гог свет ског ра та уну тар ју го сло вен ске, фе де ра-
тив но уре ђе не, др жа ве на шли су се оку пље ни на ро ди ко ји има ју 
сло же не и раз ли чи те исто риј ске пу те ве раз во ја. А рас пад јед но-
пар тиј ског си сте ма озна чио је и ру ше ње је ди ног за јед нич ког иде-
о ло шког окви ра, што се за ви ше на ци о нал ну зе мљу по ка за ло као 
озби љан де ста би ли зу ју ћи фак тор. Ство ре ни ва кум по пу ни ла је 
иде о ло ги ја на ци о на ли зма, ко ју су по ли тич ке ели те ис ко ри сти ле за 
вр ше ње сво је вла сти. Ова кав на чин фор ми ра ња и раз во ја  др жа ва у 
на шем ре ги о ну узро ко вао је и не ста бил ност њи хо вог функ ци о ни-
са ња, а већ од по чет ка, не ке од њих су о чи ле су се са да љим ра сло-
ја ва њем, пре све га Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на. 

Но ва на ста ле на ци о нал не др жа ве у Сред њој и Ис точ ној Евро-
пи тек су по че ле ужи ва ти те шко сте че ну на ци о нал ну су ве ре ност, а 
већ се на ла зе пред мо гућ но шћу ње ног  рас та ка ња. Оне сто је пред 
ди ле мом ула ска или од у ста ја ња од Европ ске уни је. Сце на рио при-
хва та ња гло ба ли за ци је у сми слу при сту па европ ским и ши рим ин-
те гра ци ја ма зна чи де на ци о на ли за ци ју и пре нос де ла су ве ре ни те та 
на но ва за јед нич ка над на ци о нал на те ла, а од у ста ја ње од ин те гра-
ци ја зна чи ло би очу ва ње кон цеп та за тво ре не на ци о нал не др жа ве.

УСЛОВИНАСТАНКАНОВЕ
НАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Усло ви кон сти ту и са ња но вих на ци о нал них др жа ва су, у су-
шти ни,  фак то ри ко ји су узро ко ва ли њи хов на ста нак, а то су: ин те-
ре си ве ли ких си ла, пад ко му ни зма, кри за фе де ра ли зма, ме ђу на ци-
о нал не про ти ву реч но сти, кри за еко ном ског и по ли тич ког си сте ма.
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Но ве на ци о нал не др жа ве, у ве ћи ни слу ча је ва, на ста ју уз 
сна жну по др шку спољ них фак то ра од но сно по др шку ве ли ких си-
ла. Раз лог та квог на стан ка је сте од ре ђе ни еко ном ски, вој ни и по-
ли тич ки ин те рес ве ли ких си ла - на тај на чин не за ви сност су сте кле 
Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна Хер це го ви на, Цр на Го ра и Ко со во. А 
да би оства ри ле сво је ци ље ве и ин те ре се ве ли ке си ле су спрем не на 
све или ка ко је то ис ти цао Вла ди мир Јо ва но вић „ве ли ке си ле при-
бе га ва ју на че лу на род но сти и ма се, са мо да би маг нет ску стру ју 
ко јом се срод на пле ме на при вла че до ве ле под сво ју гво зде ну ру ку, 
а при то ме се слу же ве ли ким иде ја ма и ре чи ма као што су мир, 
прав да и дру гим, а ко је ни су ни шта дру го до зам ка за на ро де ко ји 
те же за при род ним пра вом“.7)

Пад комунизма кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка 
узро ко вао је на ста нак но вих на ци о нал них др жа ва на под руч ју Ју-
го и сточ не Евро пе. Ру ше ње ко му ни зма би ло је ини ци ра но ин-
те ре си ма ве ли ких си ла и њи хо вом же љом за ко нач ним про до-
ром ка пи та ли зма у све де ло ве Евро пе. Др жа ве ко му ни стич ког 
по рет ка ни су се мо гле аде кват но су о чи ти са на ра слом по ли тич ком 
и еко ном ском ком плек сно шћу све та ко ји их је окру жи вао, јер су 
све ви ше гу би ле ин сти ту ци о нал не и дру ге ка па ци те те ко ји су нео-
п ход ни за ком плек сне про бле ме.

Ру ше ње Бер лин ског зи да је сим бо лич ки озна чи ло и по че так 
па да ко му ни зма у Евро пи. Тер мин ко му ни зам по ти че од ла тин ске 
ре чи “com mu nis” (за јед нич ки) и у ши рој упо тре би се ја вља од сре-
ди не XIX ве ка, а ство рен је у тај ним ре во лу ци о нар ним дру штви ма 
ко ја су се обра зо ва ла у Па ри зу од 1834. до 1840. го ди не. У оп штем 
зна че њу под ко му ни змом се под ра зу ме ва ла прак са или схва та ње 
о по тре би или мо гућ но сти дру штве не кон тро ле над еко ном ским 
жи во том, укљу чу ју ћи ту по себ но дру штве ну сво ји ну уоп ште или 
по себ но сред ство за про из вод њу. По ред овог исто риј ског и оп штег 
зна че ња, под овим из ра зом се у пе ри о ду од 1840. до 1872. го ди не 
под ра зу ме ва исто та ко и ре во лу ци о нар на ак ци ја за на сил но оба ра-
ње ка пи та ли стич ког дру штва.8) 

У по ли ти ци Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је на ци о нал ном 
пи та њу свих дру гих на ци ја, осим срп ске, по кла ња на је нај ве ћа мо-
гу ћа па жња. Је ди но срп ско на ци о нал но пи та ње за њу ни је по сто-
ја ло, или се по ми ња ло са мо у не га тив ној ко но та ци ји и осу ђи ван 
је тзв. „ве ли ко срп ски хе ге мо ни зам“. Не га тив ни на зив „ве ли ко-
срп ски“ Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је пре у зе ла је из реч ни ка 

7)  В. Јо ва но вић, Заслободуинарод, Пла то но ва штам па ри ја, Но ви Сад, 1868, стр. 47.

8)  Ј. Ба зић, Српскопитање, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 277.
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аустро у гар ске про па ган де. Он се пр ви пут по ја вио у оп ту жни ци 
про тив Ср ба на за гре бач ком  тзв. “ве ле и здај нич ком про це су“ 1908. 
го ди не, да би сво је ме сто по но во на шао у же сто кој ан ти срп ској 
про па ган ди уочи Пр вог свет ског ра та. Та ко су у бор би про тив „ве-
ли ко срп ства“ на шли за јед нич ки је зик ан ти срп ски рас по ло же на на-
ци о на ли стич ка де сни ца не срп ских на ци ја и ко му ни стич ка ле ви ца, 
раз у ме се сва ка са сво јим раз ло зи ма и оправ да њи ма, а по не кад и у 
са ве зни штву.9) Ру ше ње  ко му ни зма у СФРЈ мо ра ло је ре зул ти ра ти 
ра том јер су на ци о нал ни про бле ми са мо при вид но за та шка ни и ре-
ше ни под ко му ни стич ким ре жи мом. 

Кризафедерализмаузро ко ва на по ра стом на ци о на ли стич ких 
те жњи пред ста вља ла је по во љан услов на стан ка но вих на ци о нал-
них др жа ва. Ве ћи на но вих на ци о нал них др жа ва на ста је на тлу не-
ка да шњих ви ше на ци о нал них фе де ра ци ја. Ви ше на ци о нал ни са став 
Ју го сла ви је био је основ ни раз лог ње ног кон сти ту и са ња као фе де-
ра ци је. Ју го сло вен ска фе де ра ци ја ство ре на је по узо ру на со вјет-
ску, а фе де рал но уре ђе ње Со вјет ског Са ве за ис ти ца но је као нај по-
год ни ји об лик ре ша ва ња на ци о нал ног  пи та ња у ви ше на ци о нал ној 
др жа ви. Ова ква фе де ра ци ја по ла зи ла је од на ци о нал ног са мо о-
пре де ље ња као по ла зног и те мељ ног прин ци па, устав но прав ним 
га ран то ва њем пра ва сва ком на ро ду на от це пље ње и на ци о нал ну 
др жа ву.

Уво ђе ње фе де рал ног уре ђе ња по чи ва ло је на иде ји да сва-
ки од ју го сло вен ских на ро да тре ба да у ци љу ре ша ва ња на ци о-
нал ног пи та ња  до би је сво ју фе де рал ну је ди ни цу. То се по ка за ло 
нео ства ри вим јер, с из у зет ком Ма ке до на ца, Сло ве на ца и до не кле 
Цр но го ра ца, ко ји жи ве у фе де рал ним је ди ни ца ма чи је се гра ни-
це углав ном  по кла па ју с њи хо вим ет нич ким гра ни ца ма, у слу ча ју 
два нај ве ћа на ро да, Ср ба и Хр ва та, би ло је не мо гу ће, због ет нич ке 
из ме ша но сти, обра зо ва ти фе де рал не је ди ни це ко је би оку пи ле све 
њи хо ве при пад ни ке. Хи брид фе де рал ног и кон фе де рал ног уре ђе-
ња, ле га ли зо ван Уста вом из 1974. го ди не, са мо је омо гу ћио да ље 
сла бље ње уста во прав ног ста ту са Ср би је.10)

Ако прет по ста ви мо да је јед на кост ста ту са фе де рал них је ди-
ни ца под ра зу ме ва ју ће на че ло до бро уре ђе ног фе де ра ли зма, у том 
по гле ду бив ша СФРЈ пред ста вља ла је из у зе так и би ла при мер тзв. 
аси ме трич ног фе де ра ли зма11), бу ду ћи да је са мо јед на од шест фе-

9)  Љ. Та дић, „Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је и срп ско на ци о нал но пи та ње“, Збор ник  
Српскопитање, По ли ти ка, Бе о град, 1991, стр. 67.

10)  П. Го лу бо вић, нав. де ло, стр. 87.

11)  Исто, стр. 97.
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де рал них је ди ни ца  има ла у свом са ста ву две ауто ном не по кра ји-
не, ко је су Уста вом из 1974. го ди не го то во у пот пу но сти би ле из-
јед на че не са фе де рал ним је ди ни ца ма ко је су чи ни ле ју го сло вен ску 
фе де ра ци ју.

Ка да го во ри мо о бив шој СФРЈ, нео п ход но је на по ме ну ти да 
је она пр ва од зе ма ља на род не де мо кра ти је ко ја је оштрој кри ти-
ци под вр гла ко манд но - ад ми ни стра тив ни си стем и кре ну ла пу тем 
тра же ња но вих ме то да из град ње со ци ја ли зма. Ни јед на дру га зе-
мља у то ку 40 го ди на ни је оства ри ла то ли ко ре фор ми, про ме на у 
еко ном ском и по ли тич ком си сте му, ни ти је усво ји ла то ли ко уста ва 
и њи хо вих из ме на. Ма да је пр во бит но на ста ла као цен тра ли зо ва-
на др жа ва, ре ша ва ње на ци о нал них про бле ма те ра ло је Ју го сла ви ју 
пре ма фе де ра ци ји. Усва ја њем Уста ва из 1974. го ди не, пре ма ко јем 
су ре пу бли ке и ауто ном не по кра ји не до би ле ши ро ке над ле жно сти, 
по ли тич ку и еко ном ску са мо стал ност, чла ни це фе де ра ци је су сте-
кле др жав ни ста тус. Омо гу ће на је ши ро ка за ко но дав на де лат ност 
ре пу блич ких пар ла ме на та и са рад ња са ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма. Об но вље но је Ве ће на ро да са ста ту сом са мо стал ног скуп-
штин ског до ма, са да у но вом об ли ку, као ве ће ре пу бли ка и по кра-
ји на. За по чео је пе ри од кул та на ци је. На нов на чин ту ма чен је и 
ста тус ауто ном них по кра ји на и њи хов по ло жај у фе де ра ци ји, прем-
да су би ле у са ста ву Ср би је, обе по кра ји не има ле су пра ва фак тич-
ки јед на ка ре пу блич ким.12) Ре пу бли ке су се по ла ко по че ле по на ша-
ти као на ци о нал не др жа ве јер су раз ви ја ле на ци о нал не при вре де и 
оства ри ва ле са мо стал ну ме ђу на род ну са рад њу од но сно по на ша ле 
су по прин ци пу „Ју го сла ви ја је оно што се оне до го во ре и са ве зна 
др жа ва ни је ни шта дру го до сер вис фе де рал них је ди ни ца“. По сте-
пе ни устав но прав ни раз ви так СФРЈ из фе де ра ци је у кон фе де ра-
ци ју по ка зао је да  ју го сло вен ска по ли тич ка оли гар хи ја ни је би ла 
за до вољ на сте пе ном на ци о нал не рав но прав но сти у си сте му фе де-
ра ци је (у ужем сми слу) па је ок тро и са ла кон фе де ра ци ју (од но сно 
њен др жав ни об лик, ко ји је њој са свим бли зу). У са мом овом пре-
у ре ђе њу др жа ве, ко је утвр ђу је по се бан по ло жај Ср би је у кон фе-
де ра ци ји, осли ка ва се са чу ва ни кон ти ну и тет не по ве ре ња у срп ску 
на ци ју и из ра жа ва бо ја зан од ње не хе ге мо ни је.13)

 По кре тач ка сна га  ру ше ња со ци ја ли стич ких фе де ра ци ја био 
је се па ра ти зам у оним ре пу бли ка ма, чи ји је основ ни циљ ства ра ње 
са мо стал них др жа ва. То је би ло мо гу ће због укуп не де ста би ли за-
ци је дру штва ко ја је би ла по сле ди це по ли тич ке, еко ном ске и иде-

12)  Ј. Гу ско ва, Историјајугословенскекризе1990–2000, ИГАМ, Бе о град, 2003, стр. 82.

13)  Љ. Та дић, нав. де ло, стр. 67-68.
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о ло шке кри зе. Рас па ду со ци ја ли стич ких фе де ра ци ја до при но си ла 
је и дру штве но не функ ци о нал на раз у ђе ност њи хо ве др жав но сти 
на два или ви ше ни воа – са ве зном и ре пу блич ком. Па ра лел но са 
сти ца њем дру гих усло ва за ни ца ње на ци о на ли зма, ре пу бли ке и по-
кра ји не со ци ја ли стич ких фе де ра ци ја су све ви ше би ва ле др жа ве,  
да би на кра ју свог фе де рал ног жи вље ња то би ле ви ше и од са ме 
са ве зне др жа ве. Ја ча ње са мо стал но сти ре пу бли ка и за о штра ва ње 
на ци о на ли зма мо ра ли су на кра ју угро зи ти и оп ста нак фе де ра ци је. 
У усло ви ма ви ше на ци о нал не др жа ве, сва ко за о штра ва ње со ци јал-
но - еко ном ских про бле ма исте не ми нов но пре тва ра у на ци о нал не 
не су гла си це. 

Међунационалнепротивуречности,ко је су по сто ја ле на тлу 
не ка да шњих ви ше на ци о нал них фе де ра ци ја, пред ста вља ле су по-
вољ ну под ло гу за раз вој но вих на ци о нал них др жа ва. Глав на по-
кре тач ка сна га тих др жа ва је на ци о на ли зам. Основ ни узрок рас па-
да ви ше на ци о нал них фе да ра ци ја је при вид но ре ше но на ци о нал но 
пи та ње – бив ша СФРЈ је очи гле дан при мер тог при вид ног ре ше ња.

На ци о нал но пи та ње у со ци ја ли стич ком за мља ма ни је би ло 
ре ше но, са мо је сна гом со ци ја ли стич ке иде о ло ги је ди сци пли но ва-
но и по ти сну то у дру ги план дру штве них зби ва ња и тим трет ма-
ном фак тич ки оста ло и за пле те но и не ре ше но. Ти то је ис ти цао: 
„У Ју го сла ви ји се ви ше не ис ти че да ли је не ко Ср бин, Хр ват или 
при пад ник не ке дру ге на ци о нал но сти. Да нас у на шој зе мљи не ма 
ви ше тр за ви ца из ме ђу ре пу бли ка већ у по је ди ним ре пу бли ка ма и 
сре зо ви ма има чи сто ло кал них тр за ви ца, ко је су по зи тив не, јер гу-
ра ју на при јед“.14)

Бив ша СФРЈ је као це ли на пред ста вља ла спој раз ли чи тих 
на ци ја и ве ро и спо ве сти и у њој је, то ком це лог ње ног по сто ја ња, 
во ђе на бор ба око до ми на ци је од ре ђе них на ци ја и ре ли ги је. По на-
че ли ма ко му ни зма гра ђа ни те др жа ве је су се др жа ли одво је но од 
ре ли ги је и сма тра ли да су сви јед на ки, али не мо же мо по бе ћи од 
оно га што је смо и што смо до би ли ро ђе њем. А, вер ских не су гла си-
ца на тлу Бал ка на би ло је од дав ни на, а с об зи ром  да он пред ста-
вља мост из ме ђу Ис то ка и За па да, исла ма и хри шћан ства, не ми нов-
но је да ће не сла га ња и су ко ба би ти и у бу дућ но сти. На ци о нал не 
стра сти и мр жња, ко је да ти ра ју из дав ни на и по сле ди ца су мно гих 
нео ства ре них же ља, мо ра ли су ис пли ва ти на по вр ши ну. Од ла зак те 
иде о ло ги је са ме ста др жав не иде о ло ги је, омо гу ћио је да фор мал но 
од стра ње не на ци о нал не стра сти и вер ски про бле ми из би ју у пр ви 
план, и то се пр во мо ра ло де си ти у ви ше на ци о нал ним сре ди на ма. 

14) Ј.Б. Ти то, Сабранадела, Кул ту ра, Бе о град, 1947, на ве де но пре ма: Пре драг Го лу бо вић, 
нав. де ло, стр. 93.
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Та ко је на ци о на ли зам по стао гла ви по кре тач ан ти со ци ја ли стич-
ких дру штве них за о кре та у свим оним зе мља ма Ис точ не Евро пе, 
СССР-у и СФРЈ,  ко је су „под гра ђи ва не крх ком иде о ло ги зи ра ном 
кон струк ци јом за јед ни штва ра зно род них на ци ја до бре во ље“.15)

Криза економског система,ко ју су иза зва ли пад со ци ја ли-
стич ког ре жи ма и те жње за про до ром ка пи та ли зма на тло Ис точ не 
Евро пе, та ко ђе је усло ви ла на ста нак но вих на ци о нал них др жа ва. 
На ци о нал не по ли тич ке ели те су да би при кри ле ду би ну еко ном-
ске кри зе у пр ви план ис ти ца ле на ци о нал на пи та ња и на тај на чин 
гра ђа ни ма се вештачкимпутем на ме ће на ци о нал на про бле ма ти ка 
као пи та ње од ви тал ног зна ча ја за др жа ву.

Кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка бив ша СФРЈ је 
би ла на пра гу ду бо ке еко ном ске и по ли тич ке кри зе. На пре ла зу у 
де ве де се те др жа ва је тра га ла за пу те ви ма из ла ска из на ста ле си ту а-
ци је и по ку ша ва ла да от поч не сло же ну ре фор му, ко ја је у при вред-
ној сфе ри под ра зу ме ва ла пре ла зак на по сло ва ње по тр жи шним 
прин ци пи ма, а у по ли тич кој сфе ри пре ла зак на ви ше пар тиј ски 
си стем. Про ме не у зе мља ма у ре ги о ну и од ла зак со ци ја ли стич ког 
на чи на  во ђе ња др жа ве и при вре де, на го ве шта ва ле су и про ме не 
у СФРЈ. Ме ђу еко ном ским про бле ми ма из два ја ли су се: кри тич но 
ста ње у обла сти одр жа ва ња спољ не пла те жне мо ћи, пад ин ду стриј-
ске про из вод ње, по раст оп штих и струк тур них дис про пор ци ја у 
еко ном ским од но си ма са ино стран ством, бр жи по раст по тро шње 
од ра ста ре ал них ма те ри јал них и фи нан сиј ских мо гућ но сти зе мље, 
раст це на и по ве ћа ње сто пе ин фла ци је, опа да ње про дук тив но сти 
ра да и ефи ка сно сти при вре ђи ва ња, за о штра ва ње про бле ма на за-
по сле но сти, пад жи вот ног стан дар да и за ра да и про ду бљи ва ње 
со ци јал них раз ли ка.16) СФРЈ је по сте пе но пре ста ла да по сто ји као 
је дин ствен еко ном ски про стор, око две тре ћи не ро ба про из ве де них 
у ре пу бли ка ма и ауто ном ним по кра ји на ма ни је уоп ште пре ла зи-
ло њи хо ве гра ни це, а у  раз ме ну је ишла са мо јед на че твр ти на од 
њи хо ве укуп не про из вод ње. Убр зо је ве ћи на стра на ка на ци о нал-
ног опре де ље ња, ко је по ста ју до ми нант не по ли тич ке сна ге, би ла 
за пре ла зак на тр жи шну еко но ми ју, сло бо ду при ват ног пред у зет-
ни штва и отва ра ње ка за пад ним ула га њи ма и ка пи та лу. Пад жи вот-
ног стан дар да и ма сов на ег зи стен ци јал на не си гур ност у ши ро ким 
дру штве ним сло је ви ма у СФРЈ по тен ци ра ли су по вра так на ци ји 
као при род ној за јед ни ци. На ци о нал на дог ма ти ка, ис так ну та у пр ви 
план, би ће ис ко ри ште на да се еко ном ска  кри за по ти сне у дру ги 

15)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике–ридер, стр. 113.

16)  Исто, стр. 85.
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план и на ци о нал не по ли тич ке стран ке до жи ве као спа си о ци на ци-
је, др жа ве и твор ци не ког бо љег су тра. Али, ра то ви ко ји су сле ди ли 
са мо су про ду би ли по сто је ћу еко ном ску кри зу, а она је на ста вље на 
и у пе ри о ду тран зи ци је. 

Кризаполитичкогсистемау по след ње две де це ни је XX ве-
ка отво ри ла је пут оста лим усло ви ма на стан ка но вих на ци о нал них 
др жа ва. По вла че ње со ци ја ли стич ке иде о ло ги је из дру шта ва у ко-
ји ма је би ла др жав на иде о ло ги ја ство ри ло је по ли тич ку кри зу, ко ја 
је омо гу ћи ла да на ци о но ли зам и на ци о нал не стран ке по ста ну но-
си о ци ства ра ња но ве др жа ве и по рет ка. Рас пад јед но пар тиј ског си-
сте ма озна чио је и ру ше ње је ди ног за јед нич ког иде о ло шког окви-
ра. Ство ре ни ва кум по пу ња ва ла је иде о ло ги ја на ци о на ли зма, ко ју 
су по ли тич ке ели те ко ри сти ле за вр ше ње сво је вла сти. У исти мах 
ова иде о ло ги ја по ста ла је и де то на тор дез ин те гра ци о ног про це са, 
по што су иза ње мо гле да ста ну са мо по је ди не ин те ре сне гру па-
ци је.17) По ли тич ки си стем ко му ни стич ких зе ма ља на ис то ку Евро-
пе ка рак те ри са ли су јед но у мље, јед но пар тиј ски си стем и пот пу но 
пот чи ња ва ње по је дин ца кул ту пар ти је. Про ме не ко је су сле ди ле 
на го ве шта ва ле су нео п ход ност по сто ја ња по ли тич ког плу ра ли-
зма и ста бил ног по ли тич ког ре жи ма. Из бо ри из 1990. го ди не би ли 
су пр во ис ку ство ви ше пар тиј ског си сте ма у Ју го сла ви ји. Бу ду ћи 
пар ла мен тар ни жи вот још ви ше је по ве ћао раз ли ке у по ли тич ком 
жи во ту ре пу бли ка, а то ме до при но си до ла зак на власт стра на ка 
ко је су раз ли чи то ви де ле бу дућ ност Ју го сла ви је. Иако се оче ки ва-
ло ја ча ње де мо кра ти за ци је и фе де ра ци је, ви ше пар тиј ски си стем 
пред ста вљао је за о крет пре ма ства ра њу на ци о нал них стра на ка и 
ши ре ње се па ра ти стич ких иде ја. У свој ству ал тер на тив ног ре ше ња 
ко му ни стич ким иде ја ма на сце ну сту па ју на ци о нал ни по ли тич ки 
про гра ми. По сле 1989. го ди не ве ћи на др жа ва бив ше СФРЈ бо лу је 
од пост ко му ни стич ког син дро ма ет но на ци о на ли зма, ко ји је ме ша-
ви на исто риј ског за ве шта ња и се ћа ња, али и нус про из вод тран зи-
ци је ка по ли тич ком плу ра ли зму и тр жи шној при вре ди.

СФРЈ ни је из др жа ла про ме ну гло бал них од но са сна га до ко-
јих је до шло услед по ли тич ких про це са ко ји су за хва ти ли Ис точ ну 
Евро пу. Бив ша СФРЈ је би ла ком про мис раз ли чи тих ме ђу на род них 
и на ци о нал них ин те ре са као и екс пло зив на сме ша, иде а ли стич ког 
оду ше вље ња с јед не стра не, и праг ма тич ког про ра чу на с дру ге. 
Она је сто га по чи ва ла, као што је по зна то, на осе тљи вом би лан су 
мо ћи ње них на ро да. То је има ло за по сле ди цу та кво си сте мат ско 
устрој ство Ју го сла ви је ко је је, по ред оста лог под ра зу ме ва ло стал-
ну кон тро лу и пре вен тив но за у зда ва ње срп ског на ро да. У ова квој 

17)  Ј. Гу ско ва, нав. де ло, стр. 131.
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пер спек ти ви, рас пад Ју го сла ви је мо же се по сма тра ти и као кон-
ти ну и тет оне ло ги ке ко ја је раз ли чи тим по ли тич ким сред стви ма 
(укљу чу ју ћи и сам рат) спре ча ва ла по ли тич ко и др жав но је дин ство 
срп ског на ро да. Си ту а ци ја рас па да је до кра ја от кри ла овај иде о-
ло шки при кри ван ин те рес до ми нант ног  по ли тич ког окру же ња.18)

КАРАКТЕРИСТИКЕНОВЕНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Но ва на ци о нал на др жа ва ка те го ри ју др жа ве под ра зу ме ва 
ма хом са крал но, као на ци о нал ну све ти њу, да кле, вред ност рав ну 
све то сти.19) По овом при сту пу сле ди да су основ не ка рак те ри сти-
ке но ве на ци о нал не др жа ве: национализам, као глав на по кре тач ка 
сна га овог ти па др жа ва, насиљеисакралност. У људ ској при ро ди 
је да сва ко пре те ра но оду ше вље ње чи ње њем не ке рад ње иза зи ва 
пре це њи ва ње и обо жа ва ње те рад ње, те на та кав на чин до ла зи и до 
пре тва ра ња ла ич ких ства ри у све те ства ри. Та кав је слу чај и са пре-
те ра ним на ци о нал ним оду ше вље њем, те се осни ва ње на ци о нал не 
др жа ве код не ких на ци ја до жи вља ва каосветост од но сно све та 
на ци о нал на ствар.

Сво ју исто риј ску под ло гу на ста ја ња, но ве на ци о нал не др жа-
ве има ју и у те жњи та ко зва них за ка сне лих на ци ја да по ста ну др жа-
во твор не (при мер је ма ке дон ска на ци ја и др жа ва на ста ла рас па дом 
СФРЈ). Та кве на ци је сти ца њем др жав но сти до би ја ју по твр ду сво-
је ве ли чи не и зре ло сти. Ства ра ње соп стве не, на ци о нал не др жа ве 
пред ста вља нај ви ши циљ уз ко ји иде атри бут морања. При род на је 
те жња сва ке на ци је да има сво ју на ци о нал ну др жа ву, то ни ко и не 
оспо ра ва. Али, сва ка на ци ја мо ра би ти у пот пу но сти све сна вре ме-
на, дру штве ног и еко ном ског окру же ња, сво је по ли тич ке зре ло сти 
да би са ре ал ним оче ки ва њи ма кре ну ла у оства ри ва ње свог ци ља. 
А при ли ком оства ри ва ња  при мар ног ци ља – осни ва ња на ци о нал не 
др жа ве, на ци ја сна гу цр пи из исто ри је и ми то ло ги је. На ци о нал-
ни фа на ти зам сво ју енер ги ју цр пи из ро ман ти зо ва не про шло сти, 
а свој стве но му је и не го ва ње бру тал не мо ћи (рат нич ког ду ха и 
хе рој ског на чи на жи во та), уки да ње свих по ли тич ких, гра ђан ских 
сло бо да и на сил но под ре ђи ва ње по је дин ца  ап стракт ним ин те ре си-
ма на ци је и кул ту во ђе.20)

18) З. Обре но вић, РаспадЈугославијеиполитичканеспремностсрпскеелитенаизазове
распада, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, 2004. 

19) Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике–ридер, стр. 118.

20) Љу бо мир Та дић,Далијенационализамнашасудбина, Мул ти принт, Бе о град, 1986. 
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Ка рак те ри сти ка но вих на ци о нал них др жа ва је да на ста ју 
на тлу не ка да шњих ви ше на ци о нал них за јед ни ца (Сло ве ни ја, Хр-
ват ска, БиХ, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра, Ср би ја, су но ве на ци о нал не 
др жа ве на ста ле рас па дом  бив ше фе де ра ци је СФРЈ). Њи хо вим на-
стан ком свет је до био и но ва жа ри шта, а не ка од њих су на мер но 
иза зва на од стра не ве ли ких си ла ра ди за до во ље ња њи хо вих ин те-
ре са (еко ном ских, по ли тич ких, ре ли ги о зних и вој них). Али, За пад 
се су о чио и са ни зом про бле ма – ни је оче ки ван то ли ки сте пен по-
ли тич ке не зре ло сти и не ста бил но сти тих но вих др жа ва. Тран зи-
ци о ни пе ри од пре ду го тра је, а не спро во ђе ње но вих за ко на, ко ји су 
већ до не се ни, спре ча ва сло бо дан ула зак ка пи та ли стич ких сна га и 
на че ла у та под руч ја. 

Но ве на ци о нал не др жа ве на ста ју уз до ста на гло сти и уз по-
моћ екс тер них прав но др жав них ме ха ни за ма, а пре власт ко лек тив-
ног над ин ди ви ду ал ним је трај ни прин цип њи хо вог функ ци о ни-
са ња. Под стак ну те ду плим стан дар дом но вог свет ског по рет ка у 
трет ма ну њи хо вог де ло ва ња но ве на ци о нал не др жа ве раз ви ја ју 
уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку ду плог стан дар да.21) Као нај ва жни-
ји кри те ри јум за од ре ђи ва ње не са мо ко ко ја пра ва мо же да ко ри-
сти, не го и у ко јој ме ри, утвр ђу је се на ци о нал на при пад ност, а под 
њом се под ра зу ме ва и вер ска при пад ност (то је пре све га и глав ни 
узрок не по вољ ног по ло жа ја на ци о нал них ма њи на у тим др жа ва-
ма). Увек је не ка на ци о нал на гру па ци ја пре до ми нант но од ре ђе на, 
што до ка зу је да су на ци о нал не др жа ве усво ји ле као део по жељ ног 
на сле ђа фа во ри зо ва ње од но сно угро жа ва ње пра ва раз ли чи тих на-
ци ја. 

На ста нак но вих на ци о нал них др жа ва и њи хо во функ ци о ни-
са ње ка рак те ри ше и ма ња или ве ћа  ко ли чи на на си ља у раз ли чи тим  
фор ма ма. Са вре ме на на ци о нал на др жа ва овог ти па је у со ци јал ним 
и оби чај ним усло ви ма у ко ји ма на ста је мо ра ла би ти појм ље на као 
све тост, а ка ко све што је све то тра жи као по твр ду сво је вред но-
сти и ва жно сти жр тву, да кле све то на си ље, ти ме се да об ја сни ти и 
ма ња или ве ћа ко ли чи на на си ља ко ја у раз ли чи тим фор ма ма, али 
по пра ви лу, пра ти на ста нак овог ти па са вре ме не на ци о нал не др-
жа ве.22)

Бу ду ћи да но ве на ци о нал не др жа ве, углав ном, на ста ју на тлу 
не ка да шњих фе де ра тив них др жа ва и на си ље за по чи ње као ин сти-

21) При мер за то је ду пли стан дард у ту ма че њу пра ва на са мо о пре де ље ње на ро да у Хр ват-
ској. По ли тич ка ели та у Хр ват ској из вр ши ла је се па ра ци ју Хр ват ске од СФРЈ под пла-
штом пра ва на са мо о пре де ље ње хр ват ског на ро да, а са дру ге стра не ни је до зво ли ла срп-
ском на ро ду у Хр ват ској да ко ри сти то пра во на исти или сли чан на чин.

22)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике–ридер, стр. 118.
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ту ци о нал на де струк ци ја, као јед на вр ста струк ту рал ног на си ља 
над до та да шњом др жа вом. Основ но ге сло при ли ком на стан ка но-
вих  др жа ва је „ства ра ње на ци о нал не др жа ве је нај ва жни ји за да так 
на ци је“, а та кво пра ви ло при ме ње но у бив шим ви ше на ци о нал ним 
др жа ва ма мо ра ре зул ти ра ти на си љем. Хо ће ли струк ту рал но на си-
ље пре ра сти и у ди рект но на си ље за ви си од низ чи ни ла ца, а пре 
све га од опре де ље но сти и по на ша ња на ци о нал них по кре та, и по-
др шке или не на кло но сти ве ли ких си ла пре ма но во на ста ју ћим на-
ци о нал ним др жа ва ма, њи хо вог ин те ре са у зо ни фор ми ра ња тих 
но вих др жа ва. На си ље ни су са мо ра то ви и про ли ве на крв, у но вим 
на ци о нал ним др жа ва ма ве ли ку уло гу игра политичконасиље. На-
си ље ни је ни про ста упо тре ба си ле, већ је њен рад као об лик људ-
ске де лат но сти у ко јој се ди рект но или ин ди рект но ко ри сти си ла. 
Ка рак тер на си ља као људ ске и дру штве не де лат но сти увек за ви си 
од ње го ве функ ци је у сфе ри дру штве них од но са ко је и са мо из ра-
жа ва, а функ ци ја на си ља увек за ви си и од вр сте дру штве не струк-
ту ре у ко јој се вр ши,  као и од вр сте су ко ба ин те ре са у ко ме оно 
по сре ду је.23)

Сва ва жни ја др жав на пи та ња кроз исто ри ју су се ре ша ва ла 
ра том, он је по стао са став ни део људ ске при ро де и оп стан ка кроз 
исто ри ју. Но ва на ци о нал на др жа ва пре тво ри ла је  рат у ну жност 
свог по сту па ња уну тар или ван сво јих гра ни ца, а основ ни из вор 
кон фли ка та је у де фи ни са њу на ци о нал не те ри то ри је као др жав-
не. Сва ка од но вих  на ци о нал них  др жа ва по ста вља се би за да так 
- оства ри ти гра ни це у исто риј ској ви зу ри. Али, не у про сеч ној, већ 
увек у оној из пе ри о да евен ту ал не прет ход не др жав но сти или те-
ри то ри јал не за по сед ну то сти, у ко ме је та да шња на ци о нал на ели та 
има ла или по ла га ла пра во на нај ве ћу као на ци о нал ну те ри то ри ју. 
Че сто су сед не на ци о нал не др жа ве ве ли ча ју пот пу но раз ли чи те пе-
ри о де сво је исто ри је, па је ло гич но да им се та ко осми шље не и же-
ље не гра ни це пре се ца ју и по ста ју раз лог ра та. Раз лог за су коб је, 
на рав но, ве ћи ако не ка од тих др жа ва же ли осло бо ди ти при пад ни ке 
сво је на ци је ко ји жи ве на тлу дру ге др жа ве. Не мо гу ће је из бе ћи да 
при пад ни ци не ке тек по др жа вље не на ци је не жи ве и из ван гра ни ца 
њи хо ве на ци о нал не др жа ве. Све ово де си ло се и при ли ком рас па да 
СФРЈ, а Ср би и Хр ва ти има ли су пот пу но раз ли чи та ми шље ња по 
пи та њу гра ни ца сво јих др жа ва. Не ма њу ре зер ви пре ма упо тре би 
на си ља иде у при лог и чи ње ни ца да на сил ни штво као вар вар ско 
свој ство ко је је утка но у ге нет ски код сва ке на ци је ни је на стан ком 
на ци о нал не др жа ве од стра ње но, као што се то твр ди у за но су и 
ма ни фе сти ма но вих на ци о нал них др жа ва, не го је у за ви сно сти од 

23)  Исто, стр. 151.
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по ли тич ког ин те ре са, или са мо при ми ре но, или је још ви ше под-
стак ну то са ци љем угро жа ва ња и уни ште ња дру гих на ци ја.24)

Сва ка на ци ја, ко ја ства ра сво ју на ци о нал ну др жа ву по зи ва 
се на од ре ђе не при о ри те те ко је же ли до ка за ти: ду гу и кон ти ну и ра-
ну тра ди ци ју са мо стал не „на ци о нал не др жав но сти“; оправ да ност 
и по ве сну уте ме ље ност исто риј ских пра ва и те ри то ри јал них гра-
ни ца „сво је“ на ци је; уте ме ље ност на ци о нал них иде а ла у ду хов-
ни жи вот обич ног на ро да као и тра ди ци ја ма „на ци о нал не цр кве“ 
ко јој при па да ве ћи на гра ђа на; из у зет ну вред ност и су пер и ор ност 
кул тур ног ства ра ла штва сво је на ци је, њен ве ли ки до при нос фон-
ду свет ске кул ту ре и раз во ју ци ви ли за ци је; по сто ја ње по себ них 
за слу га и уло ге од ре ђе не на ци је у исто риј ском раз ре ша ва њу про-
бле ма од ви тал ног ин те ре са за под руч ја ши ра од ње не на ци о нал не 
те ри то ри је и на ро чи то за ства ра ње за јед нич ке др жа ве (фе де ра ци је, 
кон фе де ра ци је или са ве за не за ви сних др жа ва).25)

Но ве на ци о нал не др жа ве ка рак те ри ше те жња да има ју и цр-
квенунезависност јер има ње вла сти те на ци о нал не ре ли ги је је ко-
нач на по твр да др жав но сти. У зе мља ма бив ше СФРЈ ре ли ги ја је, 
по ред на ци о на ли зма, не из о став ни еле мент но ве на ци о нал не др-
жа ве. Пре ма то ме, ту тек тре ба ство ри ти на ци ју у пра вом сми слу. 
Тре ба по ве ћа ти раз ли ке у је зи ци ма, по ли тич ке раз ли ке, на пра ви ти 
ја сно те ри то ри јал но раз гра ни че ње и ко нач но – из ми сли ти тра ди-
ци ју.26) На ауто ке фал но сти Ма ке дон ске и Цр но гор ске пра во слав-
не цр кве и њи хо вом одва ја њу од Срп ске пра во слав не цр кве ин си-
сти ра се то ком по след њих пет на ест го ди на, ка да су и Ма ке до ни ја 
и Цр на Го ра по ста ле не за ви сне др жа ве, а на ци ја је др жа во твор на 
тек ка да има и сво ју цр кву. Али, цр ква ни је исто што и др жа ва. У 
овим др жа ва ма на ру ша ва се одво је ност др жа ве и цр кве, ду хов ног и 
све тов ног. Ра ди се о по ку ша ју да се ка те го ри ја ду хов ног и не ма те-
ри јал ног ис ко ри сти ра ди по твр ђи ва ња кон цеп та но ве на ци о нал не 
др жа ве. На ци о нал не по ли тич ке ели те за бо ра вља ју да је кон цепт 
др жа ве про мен љив и про ла зан за раз ли ку од цр кве – ко ја не мо же 
на ста ти не чи јом во љом или од лу ком. 

Обе леж је но вих на ци о нал них др жа ва је и ве ли ка улогана-
ционалистичких идеологија не са мо у њи хо вом на стан ку, не го и 
у оста лим сфе ра ма њи хо вог функ ци о ни са ња. Ова иде о ло ги ја има 
уло гу со ци јал не те ра пи је. Вред ност на ци о на ли стич ке иде о ло ги је 

24)  Исто, стр. 119.

25)  Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град,1993, стр. 721.

26)  На ве де но пре ма: Гој ко Бе рић, „Зви је ри на оку пу“, Мост-часописзаобразовање,науку
икултуру, бр. 208, Мо стар, 2007. 
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за твор це но вих на ци о нал них др жа ва ле жи у ње ној спо соб но сти да 
пре не се уну тра шње дру штве не тен зи је на спољ ни план и њо ме се 
мо же ве о ма бр зо из гра ди ти осе ћа ње ре ал не угро же но сти соп стве-
не на ци је, не за ви сно од ре ал не уте ме ље но сти тог осе ћа ња. Иза зи-
ва ње спољ них кон фли ка та зна чи трај но при кри ва ње уну тра шњих, 
а ти ме се обез бе ђу је и трај ност вла да ви не по сто је ће на ци о нал не 
ели те. По чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка иде о ло ги ја ко-
му ни зма, ко ја је вла да ла Бал ка ном го то во че ти ри де це ни је, од ба-
че на је за стра шу ју ће на гло и на ро ди ко ји су свој ко лек тив ни иден-
ти тет ве зи ва ли за ту иде о ло ги ју би ли су из гу бље ни. Иде о ло ги ја 
и др жа ва би ле су јед но, а сло мом ко му ни зма отво ри ло се пи та ње 
но ве иде о ло шке ма три це. И ту се по но во ја вља на ци о на ли зам као 
осло нац, те мељ учвр шћи ва ња но вог иден ти те та. Др жа ве на ста ле 
рас па дом СФРЈ опре де ли ле су се за на ци о нал но од ре ђе ње свог 
ко лек ти ви те та. Свест о на ци о нал ном иден ти те ту је сна жан ин-
те гра тив ни фак тор сва ке са вре ме не др жа ве, а у др жа ва ма ко ји ма 
до ми ни ра ја ко на ци о нал но од ре ђе ње иден ти те та, на ци о на ли зам је 
кон сти ту тив ни еле мент дру штве ног жи во та. У ства ри, уме сто да 
утих ну, на ци о на ли зам и те жње за ства ра њем но вих др жа ва су се 
уве ћа ли. 

По ли тич ке про ме не то ком 1989. и 1990. го ди не у на шем ре ги-
о ну ак ту е ли зо ва ле су и про блем при ме ре но сти та да шње по ли тич ке 
кул ту ре ви ше стра нач ком по ли тич ком по рет ку од но сно по ста ви ло 
се пи та ње ко ли ко ће од су ство тра ди ци је гра ђан ског дру штва успо-
ри ти раз вој де мо крат ских про ме на. Вред но сни ва кум, ко ји је на-
стао на кон рас па да СФРЈ и иде о ло шко - вред но сног по рет ка ка кав 
је био ко му ни зам, за ме њен је но вим од но сно ста рим упо ри шти ма, 
на ци јом и ре ли ги јом. Ауто ри тар ност је по ста ла са став на ди мен-
зи ја по ли тич ке кул ту ре но вих на ци о нал них др жа ва. По ли тич ка 
кул ту ра ко ју су на сле ди ле но ве на ци о нал не др жа ве омо гу ћи ла је 
њи хо во функ ци о ни са ње, „али и ја ча ње тзв. па ро хи јал не кул ту ре 
уз ства ра ње прет по став ки за но ве по рет ке ко ји, исти на, има ју раз-
ли чи та ис хо ди шта, ври јед но сти и ра ци о на ли за ци ју, али у осно ви 
исти дру штве ни од нос – ја ку др жа ву,  јед ну „пра ву“ стран ку, јед но 
бит но ис хо ди ште – на ци ју.“27)

Но ве на ци о нал не др жа ве има ју ка рак те ри сти ке прав них др-
жа ва, та ко се и де кла ри шу, али се не по на ша ју увек као прав не др-
жа ве. Тер мин прав на др жа ва  ви ше се на ла зи у тех нич кој упо тре би, 
не го што се осе ћа у ствар ном по ли тич ком жи во ту тих др жа ва. А 
то је по сле ди ца то га што се но во уре ђе ње не гра ди из но вог те ме-

27)  И. Ши бер, „По ли тич ка кул ту ра, ауто ри тар ност и де мо крат ска тран зи ци ја у Хр ват ској“, 
Збор ник Цивилнодруштвоиполитичкакултура, Це дет, Бе о град, 2004, стр. 250.
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ља, не го на те ме љу прет ход ног. У по ли тич ком жи во ту ових др жа ва 
пре на гла шен је култ ап со лут ног вођ ства ко ји је не спо јив са прин-
ци пом прав не др жа ве и ко ји но во фор ми ра не на ци о нал не др жа ве 
ви ше при бли жа ва мо де лу па три јар хал не де мо кра ти је као исто риј-
ски и ци ви ли за циј ски че сто бли жем мо де лу уре ђи ва ња дру штва. 
У За пад ној Евро пи иде ја на ци о нал не др жа ве ро ди ла се у кри лу 
гра ђан ског дру штва, па за то на ци о нал на иде ја и де мо кра ти ја ни су 
у рас ко ра ку као што се то де ша ва у но вим на ци о нал ним др жа ва ма 
на Бал ка ну. Но ве бал кан ске зе мље има ју „ет нич ке на ци је“, ко је ни-
су про шле кроз гра ђан ске ре во лу ци је, те сто га на ста ју ауто ри тар ни 
ре жи ми. То је и раз лог те шко ћа на пу ту но ве на ци о нал не др жа ве у 
де мо кра ти ју.

Ва жан фак тор ко ји је об ли ко вао ка рак те ри сти ке но вих на ци-
о нал них др жа ва је по ли тич ко на сле ђе ве ли ких им пе ри ја. Не са мо 
да су ве ли ке им пе ри је по сво јим струк тур ним обе леж ји ма пред-
мо дер не по ли тич ке фор ма ци је, већ је и њи хов ути цај на овом про-
сто ру на гла ше но не га ти ван. Ото ман ска, ру ска и аустро у гар ска им-
пе ри ја, оста ви ле су на про сто ру Бал ка на вред но сти по да ни штва, 
ор га ни ци зма, це за ро па пи зма и ауто ри тар но сти. Бал кан ска дру-
штва уоби ча је но се озна ча ва ју  као „не до вр ше на дру штва”. Ово 
обе леж је об ја шња ва се као кон се квен ца ото ман ске вла да ви не ко ја 
је оне мо гу ћи ла ра ђа ње мо дер не ели те и мо дер не сред ње кла се. Ме-
сто ових гру па ци ја за у зе ла је ми ли тар на и по ли тич ка ели та, ко ја је 
узе ла уче шће у осло ба ђа њу ових дру шта ва и по че ла да из гра ђу је 
ад ми ни стра тив не струк ту ре на ци о нал не др жа ве.28) 

ЗАКЉУЧАК

Ка да смо ула зи ли у по след њу че тврт два де се тог ве ка, вла да-
ло је ми шље ње да се на ла зи мо на пра гу пост на ци о нал не ере, ко ја 
би са со бом до не ла и по вла че ње на ци о нал не др жа ве са свет ске по-
ли тич ке сце не. Али, на ша бли ска бал кан ска про шлост је по ка за ла 
су прот но. Успон на ци о на ли зма кра јем XX ве ка, чи је су по сле ди це 
нај ду бљи траг оста ви ле на тлу бив ше СФРЈ, са став ни је део со ци-
јал них, еко ном ских и по ли тич ких про ме на у све ту. Рас пад Со вјет-
ског Са ве за и СФРЈ, ко ји је био по сле ди ца по вла че ња со ци ја ли зма 
и ус по ста вља ња ка пи та ли стич ке вла сти у овом де лу Евро пе, омо-
гу ћио је да ду го и ду бо ко са кри ве не на ци о нал не стра сти до спе ју у 
пр ви план свет ских дру штве них зби ва ња. 

28)  М. По ду на вац, нав. де ло.
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Но ве на ци о нал не др жа ве на ста ле у Евро пи од па да Бер лин-
ског зи да до да нас по твр ђу ју нам да је по ли тич ки кон цепт на ци-
о нал не др жа ве још увек  нај ра ши ре ни ји об лик по ли тич ког ор га-
ни зо ва ња на ро да и др жа ва. Од три нај зна чај ни ја  ге о по ли тич ка 
про це са у два де се том ве ку (Пр ви и Дру ги свет ски рат и про паст 
ко му ни зма у Ис точ ној Евро пи), сва ки је на свој на чин осна жио 
кон цепт на ци је и на ци о нал не др жа ве као на че ла по ли тич ког ор га-
ни зо ва ња. Бу дућ ност но ве на ци о нал не др жа ве као фор ме на ци о-
нал не др жа ве за ви си од на чи на и успе шно сти ње ног су о ча ва ња са 
иза зо ви ма ко ји сто је пред њом. На уну тра шњем пла ну из ло же на је 
цен три фу гал ним при ти сци ма, до ко јих је до вео по раст ет нич ке по-
ли ти ке. Спо ља, су о че на је са по ра стом мо ћи над на ци о нал них те ла, 
убр за ним на прет ком еко ном ске и кул тур не гло ба ли за ци је. Су прот-
но оче ки ва њи ма, про це си гло ба ли за ци је су у Ис точ ној Евро пи иза-
зва ли кри зу иден ти те та код на ци ја не ка да шњих со ци ја ли стич ких, 
ви ше на ци о нал них фе де ра ци ја, а „из лаз“ су пред ста вља ли на ци о-
на ли зам и но ва на ци о нал на др жа ва. 

Без об зи ра на зна ча јан по ли тич ки, и пре све га, еко ном ски 
успех европ ских ин те гра ци ја у по след њих пе де сет го ди на, но ва 
на ци о нал на др жа ва као фор ма на ци о нал не др жа ве „ни је су ви шна 
јер мно ги ње ни по ли тич ки и прав ни ме ха ни зми ни су на шли сво ју 
за ме ну. За са да је са мо на ци о нал но др жав ни оквир у ста њу да бу де 
за штит ни омо тач де мо крат ским и ли бе рал ним ин сти ту ци ја ма“. 29) 
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NEWNATIONALSTATEIN
THEREGIONOFFORMERYUGOSLAVIA

Summary
This pa per’s is sue is the con cept of a new na ti o nal sta te, which 

de ve lo ped at the area of the Bal cans as a con se qu en ce of the bre a kup 
of SFRJ and the fall of  com mu nism in Eastern Euro pe. The con di ti ons 
which ha ve ca u sed the cre a tion of the new na ti o nal sta te, its cha rac-
te ri stics and chal len ges it has fa ced are analyzed in this text.Among a 
num ber of fac tors which in flu en ced the de ve lop ment of new na ti o nal 
sta tes, the fol lo wing fac tors can be ex trac ted ac cor ding to the ir im pact: 
con flict of in te rests of gre at for ces, the fall of com mu nism, the cri sis of 
fe de ra lism, in ter na ti o nal con tra dic ti ons, cri sis of eco no mic and po li ti-
cal system. The es sen tial cha rac te ri stics of the new na ti o nal sta te are 
na ti o na lism, vi o len ce and san ctity, po li tic and eco no mic in sta bi lity, the 
lack of po li ti cal cul tu re and ci vil so ci ety. Glo ba li za tion is the gre a test 
chal len ge that the new na ti o nal sta te has fa ced. The war in the area of 
for mer Yugo sla via at the end of the twen ti eth cen tury and the cre a tion 
of new na ti o nal sta tes ha ve shown that glo ba li za tion has con trary to all 
be li efs, bro ught abo ut the strengthe ning of na ti o na lism and of the new 
na ti o nal sta te.
Key words: new na ti o nal sta te, na ti o nal sta te, na ti o na lism, com mu nism, glo-

ba li za tion, SFRJ
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Сажетак
У овом ра ду по ку ша ли смо да, по ла зе ћи од уви да у сло же-

ност про бле ма иден ти те та и кул ту ре, као и њи хо вих ре ла ци ја, кроз 
де скрип ци ју мул ти кул ту ра ли стич ког при сту па истим, по ста ви мо 
пи та ња ве за на за зна чењ ске ре дук ци је ко ји ма је по јам иден ти те та 
из ло жен у дис кур су мул ти кул ту ра ли зма. С тим ци љем у увод ном 
де лу ра да по ну ђен је кра так осврт на нај ре ле вант ни ја схва та ња 
иден ти те та, ка ко лич ног та ко и со ци јал ног, од но сно ука за но је на 
кључ не со ци јал ноп си хо ло шке ме ха ни зме ко ји ма се он гра ди, као 
и на раз ли ке из ме ђу ра ни јих и са вре ме ни јих при сту па у ње го вом 
раз у ме ва њу. На кон то га, дат је при каз основ них по ла зи шта мул ти-
кул ту ра ли зма са фо ку сом на кон цеп ту јав ног при зна ња ма њин ских 
иден ти те та, од но сно њи хо ве за шти те по себ ним прав ним ста ту сом, 
уво ђе њем „груп но ди фе рен ци ра них пра ва“. Циљ овог при ка за био 
је да се по ка же ко ли ко је „тан ка“ мул ти кул ту ра ли стич ка ар гу мен-
та ци ја за уво ђе ње ка те го ри је ко лек тив них иден ти тет ских пра ва и 

1)  Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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ко ли ко она не мо же да ис ко ра чи из по ли тич ког окви ра. Раз ма тра-
ње про бле ма со ци јал не кон стру и са но сти иден ти те та, ње го ве ве ли-
ке усло вље но сти, ка ко вла да ју ћим сте ре о ти пи ма у да том дру штву, 
та ко и до ми нант ним дис кур си ма ко ји фи гу ри ра ју у јав ној сфе ри, 
од но сно дис кур си ма ко ји ма по је ди нац рас по ла же уну тар сво је кул-
ту ре, тре ба ло је да по ка же ко ли ко је „по ли ти ка при зна ња“ као при-
ступ иден ти те ту про бле ма тич на са ста но ви шта ствар ног раз у ме ва-
ња ком плек сно сти ње го ве при ро де и сло же но сти про це са ко ји му 
сто је у осно ви. Ба вље ње про бле мом јав не сфе ре тре ба ло је да ука-
же на ком плек сност со ци јал ног/ко му ни ка циј ског кон тек ста уну тар 
ко га се од ви ја ју про це си со ци јал ног пред ста вља ња иден ти те та и 
афир ми са ња кул ту ра. Из са вре ме не те о риј ске де ба те ко је је те о-
ри ја јав не сфе ре Јир ге на Ха бер ма са по кре ну ла у на уч ним кру го-
ви ма, из дво је ни су они ар гу мен ти кри ти ке Ха бер ма со вог кон цеп-
та ко ји ука зу ју на кључ не про ме не у раз у ме ва њу јав не сфе ре. Ова 
по ме ра ња у схва та њу у ве ли кој ме ри оцр та ва ју ли ни ју мул ти кул-
ту ра ли стич ког хо ри зон та, у ко ме јав ну сфе ру са гле да ва мо као про-
стор отво ре но сти за раз ли чи те „гла со ве“, иден ти те те, ин те ре се, 
кул ту ре, и као сфе ру стал них про ме на ко је до но се ко му ни ка тив не 
прак се, ка ко у од но су сна га ме ђу вла да ју ћим и кон ку рент ским дис-
кур си ма, та ко и у сми слу иден ти те та ко ји се у њој про мо ви шу и 
тран сфор ми шу.
Кључ не ре чи: иден ти тет, мул ти кул ту ра ли зам, кул ту ра, кул тур ни плу ра-

ли зам, за јед ни ца, груп но ди фе рен ци ра на пра ва, раз ли чи-
тост, ин тер кул тур ни ди ја лог 

У овом ра ду по ку ша ће мо да, по ла зе ћи од уви да у сло же ност 
про бле ма иден ти те та и кул ту ре, као и њи хо вих ре ла ци ја, кроз де-
скрип ци ју мул ти кул ту ра ли сти ког при сту па истим, по ста ви мо пи-
та ња ве за на за зна чењ ске ре дук ци је ко ји ма је по јам иден ти те та 
из ло жен у дис кур су мул ти кул ту ра ли зма. С тим ци љем у увод ном 
де лу ра да да ће мо кра так осврт на нај ре ле вант ни ја схва та ња иден-
ти те та, ка ко лич ног та ко и со ци јал ног, ука за ти на кључ не со ци-
јал ноп си хо ло шке ме ха ни зме ко ји ма се он гра ди, као и на раз ли ке 
из ме ђу ра ни јих и са вре ме ни јих при сту па у ње го вом раз у ме ва њу. 
На кон то га, при ка за ће мо основ на по ла зи шта мул ти кул ту ра ли зма 
са фо ку сом на кон цепт јав ног при зна ња ма њин ских иден ти те та, 
од но сно њи хо ве за шти те по себ ним прав ним ста ту сом, уво ђе њем 
„груп но ди фе рен ци ра них пра ва“. Циљ овог при ка за је да се про-
пи та мул ти кул ту ра ли стич ка ар гу мен та ци ја за уво ђе ње ка те го ри је 
ко лек тив них иден ти тет ских пра ва и по ка же ко ли ко она не мо же да 
ис ко ра чи из по ли тич ког окви ра. Раз ма тра ње про бле ма со ци јал не 
кон стру и са но сти иден ти те та, ње го ве ве ли ке усло вље но сти, ка ко 
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вла да ју ћим сте ре о ти пи ма у да том дру штву, та ко и до ми нант ним 
дис кур си ма ко ји фи гу ри ра ју у јав ној сфе ри, од но сно дис кур си ма 
ко ји ма по је ди нац рас по ла же уну тар сво је кул ту ре, тре ба да по ка же 
ко ли ко је „по ли ти ка при зна ња“ као при ступ иден ти те ту про бле ма-
тич на са ста но ви шта ствар ног раз у ме ва ња ком плек сно сти ње го ве 
при ро де и про це са ко ји деј ству ју у ње го вој осно ви. Уво ђе ње про-
бле ма јав не сфе ре има исти циљ – ука зи ва ње на сло же ност со ци-
јал ног/ко му ни ка циј ског кон тек ста уну тар ко га се од ви ја ју про це-
си со ци јал ног пред ста вља ња иден ти те та и афир ми са ња кул ту ра, а 
што је та ко ђе бит но – про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је по је дин-
ца. Из са вре ме не те о риј ске де ба те ко је је те о ри ја јав не сфе ре Јир ге-
на Ха бер ма са по кре ну ла у на уч ним кру го ви ма, би ће из дво је ни они 
ар гу мен ти кри ти ке Ха бер ма со вог кон цеп та ко ји ука зу ју на кључ-
не про ме не у раз у ме ва њу јав не сфе ре. Ова по ме ра ња у схва та њу у 
ве ли кој ме ри оцр та ва ју ли ни ју мул ти кул ту ра ли стич ког хо ри зон та. 
Реч је пре све га о пре ла ску са про у ча ва ња је дин стве не јав не сфе ре 
на раз ма тра ње ње не мно го стру ко сти, од но сно струк ту ре број них и 
ра зно ли ких јав них сфе ра. Ова кав кон цепт ува жа ва кул тур ни плу-
ра ли зам и фраг мен тар ност као од ли ке са вре ме них дру шта ва и омо-
гу ћа ва нам да јав ну сфе ру са гле да ва мо као про стор отво ре но сти за 
раз ли чи те „гла со ве“, иден ти те те, ин те ре се, кул ту ре, и као сфе ру 
стал них про ме на ко је до но се ко му ни ка тив не прак се, ка ко у од но су 
сна га ме ђу вла да ју ћим и кон ку рент ским дис кур си ма, та ко и у сми-
слу иден ти те та ко ји се у њој про мо ви шу и тран сфор ми шу. Кри ти-
ка ри гид не ди хо то ми је јав но/др жа ва-при ват но/дру штво сво ди се у 
осно ви на од ба ци ва ње си сте ма ис кљу чи ва ња ко је из ње про ис хо-
де и ко ји су не спо ји ви са отво ре но шћу као де фи ни шу ћом од ли ком 
јав не сфе ре. Од ба ци ва ње ди хо то ми је др жа ва-дру штво по себ но је 
бит но за мул ти кул ту ра ли стич ку иде ју о по тре би ин тер ве ни са ња 
др жа ве у ци љу за шти те ма њин ских иден ти те та/кул ту ра, про бле ма 
ко ји би у тра ди ци о нал ној по де ли би ли ван ње них ин ге рен ци ја. У 
за вр шном де лу ра да по за ба ви ће мо се ин тер кул тур ном ко му ни ка-
ци јом, „кон цеп том раз ли ке“, чи ме смо на не ки на чин за о кру жи ли 
те му овог ра да, јер иде ја о ди ја лек тич но сти од но са слич но сти и 
раз ли ке, ко ја ле жи у ње ним основ ним по став ка ма исто вре ме но об-
ја шња ва и ба зич ну иден ти тет ску ди на ми ку.  

ПОЈАМИДЕНТИТЕТА
ИМУЛТИКУЛТУРАЛИСТИЧКИДИСКУРС

Иден ти тет пред ста вља јед ну од те мељ них ка те го ри ја за про-
ми шља ње ре ла ци ја по је дин ца, кул ту ре и дру штва. Као сло жен, 
мул ти ди сци пли на ран про блем иден ти тет про у ча ва њу на ме ће при-
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ступ кроз син те зу со ци јал но-пси хи ло шких, кул ту ро ло шких, ан-
тро по ло шких, по ли ти ко ло шких уви да. С дру ге стра не, из ра зи та 
по ли ва лент ност овог пој ма зах те ва ја сни је оме ђи ва ње ње го вог се-
ман тич ког по ља у кон крет ном раз ма тра њу. За про у ча ва ње иден ти-
те та у кон тек сту мул ти кул ту ра ли зма као дру штве ног фе но ме на и 
као про јек та/те о риј ске па ра диг ме, по треб но је фо ку си ра ти се на 
оп сер ви ра ње ин ди ви ду ал ног и дру штве ног иден ти те та, од но сно 
њи хо вих ре ла ци ја, као и ре ла ци ја кул тур ног, ет нич ког/на ци о нал-
ног и по ли тич ког иден ти те та.

Ако по ђе мо од схва та ња иден ти те та као до жи вља ја по је дин-
ца о вла сти том „ја“, то „ја“ не мо же мо са гле да ва ти из ван кон тек ста 
со ци ја ли за ци је, ни ти за не ма ри ти чи ње ни цу да се оно мо ра стал но 
по твр ђи ва ти кроз со ци јал ну ин тер ак ци ју. „Осно ва за ус по ста вља-
ње дру штве ног иден ти те та је спо соб ност раз ли ко ва ња на ре ла ци ји 
ја – дру ги и ми – они, ко ја се пра ви у свим је зи ци ма и кул ту ра ма“ 
(Пре лић, 2008, 25).

 Кључ ни пси хо ло шки ме ха ни зам фор ми ра ња иден ти те та 
пред ста вља про цес иден ти фи ка ци је са раз ли чи тим со ци јал ним ка-
те го ри ја ма (пол, дру штве ни слој, ре ли ги ја, ет нос, на ци ја, про фе си-
ја...) при че му се оне на ла зе у стал но про мен љи вом хи је рар хиј ском 
од но су. Да на шња плу ра ли стич ка дру штва од ли ку је иден ти тет као 
ме ша ви на не рет ко про тив реч них пар ци јал них при пад но сти, од но-
сно ви ше стру ки и кон тек сту ла но-си ту а ци о ни иден ти те ти, за раз-
ли ку од тра ди ци о нал них дру шта ва у ко ји ма су пар ци јал ни иден-
ти те ти кон сти ту и са ли је дин ствен иден ти тет. (Рот, 2000, 278-279) 

Со ци јал ни иден ти тет схва та се као „део ин ди ви ду ал ног self 
кон цеп та, ко ји је за сно ван на зна њу по је дин ца да при па да со ци јал-
ној гру пи (или гру па ма) за јед но са вред но сти ма и емо ци о нал ном 
ве за но шћу ко је та ко ђе чи не при пад ност од ре ђе ној гру пи“. (Taj fel, 
1981, 255)2) Он је кон струк ци ја пре вас ход но од ре ђе на сте ре о тип-
ним свој стви ма ко ја кон сти ту и шу гру пу, од но сно ко је она сма тра 
кон сти ту тив ним за пред ста ву о се би. Ре ле вант ност сва ке од тих, за 
осе ћа ње при пад но сти и са мо и ден ти фи ка ци ју кон сти ту тив них од-
ли ка, као што су кул ту ра, ет нос, је зик, ре ли ги ја, пи та ње је кон вен-
ци је (Рот, 2000, 279) и лич ног из бо ра (при хва та ња или од ба ци ва-
ња), а не ствар при род не да то сти или про кла ма ци ја. По сред ством 
про це са ка те го ри за ци је по је ди нац пер ци пи ра се бе као при пад ни ка 
гру пе, а гру пу као хо мо ге ни ен ти тет, ума њу ју ћи раз ли ке и уве ћа-
ва ју ћи слич но сти уну тар ње, док дру ге гру пе са гле да ва у ма ни ру 
пре це њи ва ња раз ли ка из ме ђу њих и вла сти те гру пе. Зна че ње груп-
не при пад но сти увек је де фи ни са но од но сом пре ма дру гим гру па-

2)  На ве де но пре ма Ми ло ше вић-Ђор ђе вић,Човеконацији,2008, стр. 18.
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ма и уоче ним раз ли ка ма. Та ко про цес ка те го ри за ци је, бу ду ћи да 
омо гу ћа ва раз ли ко ва ње „нас“ и „њих“ пред ста вља је дан од кључ-
них чи ни ла ца при пад но сти гру пи, од но сно пред ста вља ва жан део 
про це са со ци јал не иден ти фи ка ци је (по и сто ве ћи ва ње по је дин ца с 
гру пом), као и ва жан ме ха ни зам со ци јал не ори јен та ци је ко ји бит но 
ути че на кре и ра ње и де фи ни са ње по зи ци је по је дин ца у дру штву/
све ту. 

Ет нич ки/на ци о нал ни иден ти тет нај че шће се од ре ђу је као 
свест о при пад но сти од ре ђе ној на ци ји уте ме ље на на уве ре њу о по-
сто ја њу „ни за за јед нич ких, објек тив них и су бјек тив них, кул тур них 
и со ци јал них, ствар них и сим бо лич ких ка рак те ри сти ка, ко је ујед но 
пред ста вља ју и ње не спе ци фич не раз ли ке“. (Па вло вић, 1991, 211) 
Иако се као објек тив не за јед нич ке од ли ке при пад ни ка на ци је че-
сто на во де и оне кул тур не, на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет ни су 
по ду дар ни. Кул тур ни иден ти тет под ра зу ме ва „обра зац за јед нич ког 
на чи на жи во та, ми шље ња и ис ку ста ва на ко јем су уте ме ље ни об-
ли ци и са др жа ји са зна ња и ко ји као вред но сни оквир ука зу је ин-
ди ви ду а ма шта је са ста но ви шта да те кул ту ре по жељ но а шта не“. 
(Го лу бо вић, 1999, 34) 

У нај ши рем по те зу мо гу ће је из дво ји ти два основ на те о риј ска 
при сту па про бле му дру штве ног иден ти те та: при мор ди ја ли стич ки 
или есен ци ја ли стич ки, као пр во бит ни и ин стру мен та ли стич ки и 
кон струк ти ви стич ки, као потоњe приступe. При мор ди ја ли стич ки 
при ступ по тен ци ра зна чај при мор ди јал не за јед ни це за иден ти тет, а 
иден ти тет схва та као ба зич ну људ ску ка те го ри ју да ту ро ђе њем, као 
не про мен љив, тра јан и за тво рен кон цепт. Осе ћа ње за јед ни штва 
уте ме ље но на иде ји за јед нич ког по ре кла и исто риј ског ис ку ства 
за јед ни це, на за јед нич ким ми то ви ма, тра ди ци ји и кул ту ри, у би ти 
је ира ци о нал но и не из ре ци во и ве зу је љу де ду бо ким ве за ма. Овај 
при ступ на ци о нал ни иден ти тет сма тра фун да мен тал ним, јер се уз 
ка рак те ри сти ке ко је се сти чу ро ђе њем, и оне ко је се сти чу кроз 
при пад ни штво на ци о нал ној кул ту ри, по сред ством ње га пре но се и 
емо ци је, ин стинк ти и успо ме не ко лек тив ног ис ку ства на на чин ко-
ји не ма мно го ве зе са из бо ром по је дин ца. У том сми слу на ци о нал-
ни иден ти тет је ве ли ким де лом пред о дре ђен. 

 У осно ви дру гог ин стру мен та ли стич ког/кон струк ти ви стич-
ког при сту па иден ти те ту сто је по ли тич ки или ин те ре сни кон струк-
ти. Иден ти тет се схва та као про мен љив, флу и дан, ве зан за по себ не 
окол но сти и из бор ко ји уну тар њих пра ви по је ди нац. Пре ма ин-
стру мен та ли стич ком схва та њу ко је по тен ци ра ра ци о нал ни при-
ступ иден ти те ту, на ци о нал не за јед ни це су ство ре не из ин те ре са и 
ве штач ки се одр жа ва ју док год по сто је праг ма тич ни раз ло зи за то. 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.141-164.

146

Из пер спек ти ве овог при сту па, на ци о нал ни иден ти тет се са гле да-
ва кроз функ ци о нал ност ка ко за др жа ву/по ли тич ку за јед ни цу та ко 
и за по је дин ца. Та ко се го во ри о „еко ном ско-те ри то ри јал но-по ли-
тич кој функ ци о нал но сти“ (ко ја др жа ви обез бе ђу је ре сур се, те ри-
то ри ју, рад ну сна гу и по ли тич ко је дин ство), и о ин тим ној/уну тра-
шњој функ ци о нал но сти ко ја по је дин цу обез бе ђу је пер цеп ци ју се бе 
(са мо де фи ни са ње, и са мо по што ва ње) и дру гих.3) 

Кон струк ти ви стич ки при ступ ком би ну је, с јед не стра не еле-
мен те при мор ди ја ли стич ког схва та ња иден ти те та – не ис кљу чу је 
по сто ја ње ира ци о нал них при мор ди јал них емо ци ја (ду бо ке, не из-
ре ци ве и не про мен љи ве ве зе), иако по ла зи од ра ци о нал не осно-
ве иден ти те та, а с дру ге стра не ин стру мен та ли стич ко схва та ње 
иден ти те та, ко је по тен ци ра по ли тич ки и праг ма тич ки ин те рес/
кон структ у осно ви за јед нич ке при пад но сти. Пре ма кон струк ти-
ви стич ком схва та њу, да кле, на ци о нал ни иден ти тет се кон стру и ше 
то ком жи во та и про из вод је спо ја при мор ди јал них ве за као да тих и 
из бо ра ко је по је ди нац пра ви.4)

Сло бо дан Ди вјак5) по ве зу је ове две основ не те о риј ске по зи-
ци је у схва та њу иден ти те та са ре ла ци ја ма две ју раз ли чи тих кон-
цеп ци ја од но са пре ма тра ди ци ји и из њих про ис те клих две ју раз-
ли чи тих кон це па та на ци је: при мор ди ја ли стич ког и ли бе рал ног. 
При мор ди ја ли стич ки кон цепт узи ма на ци ју као пре по ли тич ку ка-
те го ри ју и до во ди је у ве зу са ко лек тив ном ме мо ри јом за сно ва ном 
на за јед нич ком по ре клу и кул ту ри ко ја се ин тер пре ти ра као про-
из вод за јед нич ке исто ри је. Овим пој мом озна ча ва ју се за јед ни це 
љу ди истог по ре кла, ко је су ин те гри са не ге о граф ски и кул тур но, 
пу тем за јед нич ког је зи ка и оби ча ја, тра ди ци је, али он не мо ра ну-
жно да укљу чу је ин те гри са ност тих за јед ни ца на по ли тич ком ни-
воу, у фор му др жав не ор га ни за ци је. Јер, на ци о нал ни иден ти те ти 
схва та ју се као да тост на ста ла „ду го трај ним по сре до ва њем осо бе-
не тра ди ци је“, ко ја мо же по сто ја ти и пре не го што на ђе свој из раз 
у прав но-по ли тич ким пој мо ви ма. 

 На др жа ву се гле да као на ин сти ту ци ју ко ја ће фор мал но-
прав но шти ти ти осо бе ну тра ди ци ју ко ја је у осно ви да те на ци је, 
као не што што је ну жно пар ти ку лар но, што се не мо же из ра зи ти 
у уни вер за ли стич ким и чи сто фор мал но-прав ним тер ми ни ма; јер 

3) Smit, A. (1998), Nacionalniidentitet,Be o grad (пре ма Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 2008, 34). 

4) Con nel S, Hart man, D, (1998), EthnicityandRace,Making Identities inChangingWorld, 
Lon don: Pi ne For ge Pressм, Sa ge Pu bli ca ti ons; (пре ма Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 2008, 36).

5) Ди вјак С, „Са вре ме ни мул ти кул ту ра ли зам и ли бе ра ли зам као спор из ме ђу две кон цеп-
ци је пра ва и на ци је“, Ин тер нет: http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/01_divjak.
pdf, (приступ: 10.03.2010).
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при мор ди ја ли стич ка кон цеп ци ја не мо же при хва ти ти ста но ви ште 
о „ра ди кал ном раз два ја њу etosa i nomosa“. У скла ду с тим, при-
мор ди ја ли стич ком схва та њу од го ва ра пар ти ку лар на кон цеп ци ја 
пер со нал ног иден ти те та, по ко јој по је ди нац раз ви ја сво је са мо ра-
зу ме ва ње, сво је кон цеп ци је до бра и прав де је ди но у кон тек сту по-
себ не за јед ни це, од но сно по себ не тра ди ци је. При мор ди ја ли стич ка 
те о ри ја ту пар ти ку ла ри стич ку кон цеп ци ју осо бе до во ди у ве зу са 
кри ти ком ста но ви шта о не у трал но сти прав них прин ци па у од но-
су наetos, јер су по њој кон цеп ци је осо бе, мо ра ла, пра ва и ра ци-
о нал но сти нео дво ји ве од „суп стан ци јал них хо ри зо на та од ре ђе ног 
на чи на жи во та“, од ре ђе ног etosaза јед ни це. Исто риј ски раз ви је не 
вред но сти, прак се и ин сти ту ци је сва ке за јед ни це обра зу ју нор ма-
тив не хо ри зон те кон сти ту тив не за иден ти тет ње них при пад ни ка, 
па „соп ство“ по сто ји увек са мо као си ту и ра но у кон крет ној за јед-
ни ци и за њу ве за но.

 Дру го, ли бе рал но схва та ње, на су прот при мор ди ја ли стич-
ком, ин си сти ра на одва ја њу др жа ве као по ли тич ке за јед ни це од 
„оби чај но сне“ за јед ни це, као и на уни вер зал но сти и оп што сти (ли-
бе рал но-де мо крат ских) прин ци па на ко ји ма се те ме љи. А то под-
ра зу ме ва ус по ста вља ње ра ди кал не раз ли ке из ме ђу ових за јед ни це 
ка да је реч о на чи ни ма њи хо ве кон сти ту ци је, што пре све га зна чи 
да  по ли тич ка за јед ни ца не мо же свој иден ти тет из ра жа ва ти у кул-
тур но-ет нич ким тер ми ни ма. 

Мо дер но до ба до не ло је ам би ва лент ност, хе те ро ге ност, мул-
ти пли ци тет и отво ре ност пер спек ти ва, а иден ти те ти су по ста ли не-
што про мен љи во, исто риј ско, кон тек сту ал но и ди на мич но (Го лу-
бо вић, 1999, 2). За раз ли ку од пр во бит ног зна че ња иден ти те та ко је 
по тен ци ра ње го ву стал ност и хо мо ге ност са ме ка те го ри је, са вре-
ме ни по јам иден ти те та упу ћу је на ње гов ди на мич ки, ин тер ак тив ни 
ка рак тер, ње го ву те шко раш чла њи ву мул ти ди мен зи о нал ност, као и 
на те сну по ве за ност иден ти те та и је зи ка (дис кур са), од но сно иден-
ти те та и кул ту ре. Као ви ше слој на и про мен љи ва ка те го ри ја, иден-
ти тет се схва та као не што што ни је је дин стве но већ се умно жа ва и 
тран сфор ми ше то ком жи во та; као ен ти тет ко ји се кон стру и ше раз-
ли чи тим дру штве ним дис кур си ма, као „про из вод раз ли чи тих ан та-
го ни стич ких дис кур са, прак си и по зи ци ја ко је се че сто ме ђу соб но 
пре се ца ју“. (Хол, 2000, 218) 

Као вид за кључ ка, а и као за да ља из ла га ња бит но упу ћи-
ва ње, ва жно је ука за ти на то ко ли ко је у мул ти кул ту ра ли стич ком 
дис кур су иден ти те та бит но и вред но сно/по ли тич ки обо је но ди-
стин гви ра ње на ци о нал ни – ет нич ки/ет но кул тур ни иден ти тет. Та-
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ко и уво ђе ње пој ма кул ту ре, од но сно ет но кул тур не за јед ни це6) као 
кључ них ка те го ри ја за од ре ђе ње при пад но сти, има за циљ да кон-
цеп ту ал но за ма ски ра али не и укло ни по ли тич ки аспект пи та ња 
од но са при пад но сти кул ту ри/ет но су и при пад но сти на ци ји, од но-
сно на ци о нал ној др жа ви као по ли тич кој за јед ни ци. 

У мул ти кул ту ра ли стич ком дис кур су пој му ет но кул тур ног 
иден ти те та да је се сво је вр сно вред но сно пр вен ство у од но су на 
по јам на ци о нал ног иден ти те та. Јер, док овај пр ви тер мин упу ћу је 
на по јам ко лек тив ног иден ти те та ко ји је по ли тич ки не у тра лан и 
по тен ци ра но кул ту ро ло шки од ре ђен, тер мин на ци о нал ни иден ти-
тет ни је ис пра жњен од по ли тич ких зна че ња ко ја га ве зу ју за, од 
др жа ве као на ци о нал не/по ли тич ке за јед ни це пре ћут но по др жа-
ва ни при мат на ци о нал не кул ту ре/иден ти те та у од но су на оста ле/
ма њин ске кул ту ре у за јед ни ци. Јер то је кључ на тач ка ко ју мул-
ти кул ту ра ли зам на па да. За то што упра во фа во ри зо ва ње ве ћин ске, 
углав ном на ци о нал не кул ту ре, пред ста вља основ за мар ги на ли за-
ци ју/ис кљу чи ва ње при пад ни ка кул ту ра ма њин ских ет но кул тур них 
за јед ни ца, од но сно угро жа ва ње њи хо вих иден ти тет ских пра ва. Та-
ко, иако при вид но раз дво је ни у дис кур су мул ти кул ту ра ли зма, по-
ли тич ки и ет нич ки/на ци о нал ни иден ти тет и да ље оста ју у ва жним 
ре ла ци ја ма. Ин тер пре та ци јом ко ју у ње му до би ја ју ове ре ла ци је 
оне би ва ју ре ду ко ва не на тер ми не ма њин ских/људ ских пра ва и ну-
жно сти њи хо ве за шти те од стра не др жа ве. 

*

Иден ти тет пред ста вља је дан од те жи шних пој мо ва мул ти-
кул ту ра ли стич ког дис кур са, а мо гло би се ре ћи и ба зич ну вред ност 
на чи јој се за шти ти и афир ма ци ји те ме љи чи тав низ ње го вих ар гу-
мен та ци ја. Из иде је о ва жно сти склад ног су жи во та и рав но прав ног 
не го ва ња раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па/при пад но сти 
ко ју је из не дри ло ис ку ство мул ти кул ту рал но сти са вре ме них дру-
шта ва, на стао је мул ти кул ту ра ли стич ки кон цепт за шти те пра ва по-
је дин ца на вла сти ти (ет но кул тур ни) иден ти тет. По ње му, иден ти-
тет ска пра ва мо гу ће је за шти ти ти по сред ством при зна ња по себ них 
ко лек тив них/груп но спе ци фич них пра ва ма њин ске за јед ни це/кул-
ту ре, ко ја се сти чу при пад ни штвом ис тој. По ла зе ћи од ли бе рал ног 
на че ла ин ди ви ду ал не ауто но ми је7) и де мо крат ског ега ли та ри зма, 

6) Опширније у Нилсен, К. (2001), „Културни национализам, ни етнички ни грађански“,
Новасрпскаполитичкамисао, Vol. VIII, no. 1-4, стр. 143-155, Београд.

7) Мултикултурализам прихвата само један сегмент вредносног опсега либерализма 
(„приватну аутономију“). Када неки аутори, попут Кимлике на пример, говоре 
о „либералном“ педигреу мултикултурализма они, заправо, подразумевају један 
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“јед на ких шан си“ за све, мул ти кул ту ра ли стич ки кон цепт за вр ша ва 
у ко му ни та ри стич ким хи пер тро фи ра њи ма зна ча ја ко ји при пад ност 
гру пи/за јед ни ци има за са мо и ден ти фи ка ци ју по је дин ца. Ње го ва 
ин ди ви ду ал на ауто но ми ја, до сто јан ство и са мо по што ва ње до во де 
се у те сну ве зу са ува жа ва њем ко је ужи ва кул тур на за јед ни ца/гру-
па ко јој при па да. Кул ту ра се схва та као кон сти ту тив ни део усло ва 
сло бод ног ин ди ви ду ал ног из бо ра, јер пру жа кон текст ода би ра раз-
ли чи тих кул тур них оп ци ја ко је по је дин цу сто је на рас по ла га њу, и 
чи ји је ра спон кул тур но за дат је зи ком и исто ри јом, као и си сте мом 
пред ста ва и вред но сти. При ступ кул ту ри за јед ни це ко јој се при па-
да по ста је та ко кључ на по лу га иден ти те та.

 Са мул ти кул ту ра ли стич ком ре а фир ма ци јом уло ге и зна ча ја 
ет но кул тур не за јед ни це за жи вот по је дин ца, вра ћа ју се на сце ну 
ко лек тив ни иден ти тет и ко лек тив на пра ва, као и при мор ди ја ли-
стич ка кон цеп ци ја „соп ства“. Њи хо во уво ђе ње по ве зу је се са ува-
жа ва њем кул тур не плу ра ли за ци је са вре ме них дру шта ва, од но сно 
иде јом о јед на кој вред но сти сва ке кул ту ре, и по што ва њем раз ли чи-
то сти (кул тур не спе ци фич но сти) као вред но сти ко ја ула зи у осно ве 
де мо крат ског дру штве ног иден ти те та. Из кри тич ког зах те ва ко ји 
мул ти кул ту ра ли зам упу ћу је тра ди ци о нал ном ли бе рал ном мо де-
лу гра ђан ских пра ва, као зах те ва за ин клу зив ни јом кон цеп ци јом 
гра ђан ства ко ја би ува жа ва ла ет но кул тур не спе ци фич но сти, про-
ис хо ди до пу на оп штих гра ђан ских пра ва по себ ним пра ви ма ко ја 
би ет но кул тур ним ма њин ским иден ти те ти ма тре ба ло да обез бе де 
рав но пра ван ста тус, од но сно усло ве за по сто ја ње и раз вој. Од го-
ва ра ју ћи на ове мул ти кул ту ра ли стич ке зах те ве ли бе рал но-де мо-
крат ски по ре ци су о ча ва ју са иза зо вом ускла ђи ва ња ко лек тив них 
иден ти те та са по зи ци јом прав не др жа ве (ко ја шти ти по је дин ца), 
од но сно са „ну жно шћу уса гла ша ва ња ре пре зен та ци је ет но кул ту-
рал них иден ти те та са прак ти ко ва њем ин ди ви ду ал них пра ва“. (Ло-
шонц, 2001, 20)

Ли бе рал на те за о етич кој и ет но кул тур ној не у трал но сти гра-
ђан ских пра ва, на шла се по себ но на уда ру мул ти кул ту ра ли стич ке 
кри ти ке, бу ду ћи да усред сре ђе ност на ин ди ви ду ал на пра ва и сло-
бо ду из бо ра по је дин ца не до вољ но ува жа ва чи ње ни цу да сва ки из-
бор за ви си од им пли цит ног вред но сног ста но ви шта, а да упра во 
кул тур на при пад ност пред ста вља ис хо ди ште ин ди ви ду ал них из-
бо ра и по ли тич ких од лу ка. (Пу зић, 2004, 65) Др жа ва и дру ге по-
ли тич ке ин сти ту ци је ни су не у трал не пре ма раз ли ка ма. Ин сти ту-

редуковани (осакаћен) вид либерализма оличен пре свега у „политичком либерализму“ 
Џона Ролса. Мултикултурализам заправо стоји у опреци према либерализму, схваћеном 
у његовом класичном виду, те је и њему, као и Ролсовој политичкој филозофији, ближи 
идејни оквир социјализма. (Новаковић/Пешић, 2010)
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ци је чак по др жа ва ју од ре ђе не је зи ке, (ве ћин ске) кул тур не прак се 
или на ци о нал не сим бо ле, на ра чун дру гих, што за по сле ди цу има 
до ми на ци ју дру штве не ве ћи не, од но сно аси ми ла ци ју и не при зна-
ва ње ма њин ских гру па и њи хо вих кул тур них иден ти те та. Реч је о 
стра те ги ја ма из град ње на ци је ко је су обе ле жи ле пе ри од ства ра ња 
др жа ва-на ци ја (кон цепт: јед на на ци ја, је дан је зик, јед на кул ту ра, 
јед на те ри то ри ја) и оп ста ле као пре ћут на прак са при кри ве на ли бе-
рал ним прин ци пом „бе ниг ног за не ма ри ва ња“ тих пи та ња.

 На ци о нал на др жа ва спро во ди „ре жим исто вет но сти“ пре ма 
на ци о нал ном на че лу, об је ди ња ва њем пре да ња, сим бо ла и се ћа ња 
на про шлост ко ја се цен три ра ју око на ци о нал ног прин ци па. Чла-
но ви на ци је ни су по ве за ни са мо ин те ре сом, већ и „исто вет но шћу“, 
„на ци о нал ном по зи ци јом“ у скло пу кул ту ре за јед ни це, чи ме сти чу 
сво ју фор му при пад но сти, ког ни тив не и сим бо лич ке ре сур се, као 
кон текст сво јих ин ди ви ду ал них иден ти те та и од лу ка. (Ло шонц, 
2001, 15). Сви гра ђа ни се од ре ђу ју пре ма јав ном по љу ко је од ли ку-
је при кло ње ност на ци о нал не др жа ве јед ном кул тур ном иден ти те ту 
ко ји од ре ђу је са др жи ну и фор ме при пад но сти у од но су на јед ну на-
ци ју. На ци о нал на стра те ги ја „не на сто ји да де фи ни ше са мо са др-
жај на ци је, не го се ори јен ти ше на од ре ђи ва ње ре ги стра ко при па да 
на ци ји“. (Ло шонц, 2001, 17).

У тра ди ци о нал ном мо де лу „гра ђан ства као пра ва“, ка ко на-
во ди Вил Ки мли ка, циљ је био про мо ви са ње од ре ђе не вр сте за-
јед нич ког на ци о нал ног иден ти те та гра ђа на. Јер, „гра ђан ство ни-
је са мо за кон ски ста тус де фи ни сан ску пом пра ва и од го вор но сти. 
Он је та ко ђе и иден ти тет, из раз не чи јег члан ства у по ли тич кој 
за јед ни ци“. (Ки мли ка, 2009, 361) И упра во ова ве за на ци о нал ног 
иден ти те та и гра ђан ских пра ва по ка за ла се про бле ма тич ном, јер 
је ре зул ти ра ла не до вољ ном ин клу зив но шћу ве ћин ске/на ци о нал не 
кул ту ре и јав не сфе ре, бу ду ћи да се при пад ни ци мно гих ма њин-
ских гру па (ет нич ке, вер ске, на ци о нал не ма њи не, хо мо сек су ал ци, 
хен ди ке пи ра ни...) осе ћа ју мар ги на ли зо ва но и стиг ма ти зо ва но, уз 
сва за јед нич ка пра ва гра ђан ства ко ја им при па да ју, и то не то ли ко 
због дру штве но-еко ном ског ста ту са, ко ли ко због сво је „раз ли чи-
то сти“, од но сно „дру штве но-кул тур ног иден ти те та“. Ре ше ње ко је 
Ки мли ка ви ди је сте јав но оспо ра ва ње оних аспе ка та на ци о нал не/
ве ћин ске кул ту ре ко ји их жи го шу, а то су сво је вр сне ста ту сне хи је-
рар хи је ко је и да ље оп ста ју у де мо крат ским дру штви ма. (Ки мли ка, 
2009, 363)

Ка ко на ла зи мо у го то во свим тек сто ви ма по све ће ним овом 
про бле му, за раз ли ку од ра ни јег мар ги на ли зо ва ња и стиг ма ти зо ва-
ња раз ли чи то сти (на осно ву ра се, ет нич ке/на ци о нал не при пад но-
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сти, кул ту ре, ро да, сек су ал не ори јен та ци је, хен ди ке пи ра но сти...) 
мо де ли ма „нор мал ног“ гра ђа ни на/ при пад ни ка ве ћин ске кул ту ре, 
да нас се, као де мо крат ски им пе ра тив на ме ће по тре ба за отво ре-
ни јом гра ђан ском кул ту ром ко ја при зна је а не жи го ше ма њин ске 
иден ти те те и укљу чу је њи хо ве раз ли чи то сти. Сма тра се да је јед на 
од по себ них ка рак те ри сти ка мул ти кул ту ра ли зма упра во то што се 
ба ви „иден ти те том“, за раз ли ку од ра ни јих по кре та ко ји су ак це нат 
ста вља ли на еко ном ски ин те рес, те је као та кав име но ван си но ним-
ним на зи ви ма по пут „по ли ти ка раз ли ке“, „по ли ти ка иден ти те та“, 
„по ли ти ка при зна ва ња“. Ме ђу тим, не тре ба гу би ти из ви да чи ње-
ни цу ко ју ис ти че и је дан од уте ме љи ва ча мул ти кул ту ра ли зма Вил 
Ки мли ка, да се у ствар ном жи во ту по ли ти ка го то во увек ти че и 
иден ти те та и ин те ре са, од но сно њи хо вог про мо ви са ња. (Ки мли ка, 
2009, 361)

На чел но, зах те ви свих ма њин ских гру па, би ле оне ет нич ке 
или не ет нич ке „на ди ла зе по зна ти скуп оп штих гра ђан ских и по-
ли тич ких пра ва ин ди ви ду ал ног гра ђан ства за шти ће них у свим ли-
бе рал ним де мо кра ти ја ма; и усво је ни су с на ме ром да се при зна-
ју спе ци фич ни иден ти те ти и по тре бе ет но кул тур них гру па и да 
се за њих на пра ви ме сто“. (Ки мли ка, 2009, 369) Јав но при зна ње 
и по др шка ма њин ским је зи ци ма, прак са ма и иден ти те ти ма у мул-
ти ет нич ким дру штви ма, пре ма за го вор ни ци ма мул ти кул ту ра ли-
зма, пред ста вља ју не што што ли бе рал но-де мо крат ска на че ла ин-
ди ви ду ал не ауто но ми је зах те ва ју. У дис кур су мул ти кул ту ра ли зма 
ауто но ми ја по је ди на ца, као „спо соб ност да на пра ве до бар из бор 
би ра ју ћи је дан од до брих жи во та“ те сно се по ве зу је не са мо са њи-
хо вим при сту пом вла сти тој кул ту ри, не го и са ње ним раз вит ком и 
вред но ва њем исте од стра не дру гих. (Ки мли ка, 2009, 374) Пра ва 
(ма њин ских) за јед ни ца на кул тур ну са мо бит ност ва жна су јер ако 
она ни је за јам че на, ус кра ћи ва ње при зна ња прак тич но зна чи пот-
чи ња ва ње ма њи на, што мо же узро ко ва ти ин фе ри ор ну и из об ли ча-
ва ју ћу са мо пер цеп ци ју њи хо вих при пад ни ка. А по је дин ци ко ји су 
ин тер на ли зо ва ли пред ста ву о вла сти тој ин фе ри ор но сти не ће би ти 
спо соб ни да на пра ве сло бо дан и до бар из бор. 

Ка ко Чарлс Теј лор (Char les Taylor) за ступ ник мул ти кул ту ра-
ли зма као „по ли ти ке при зна ња“ ис ти че, та кав се по ре дак од но са 
не га тив но од ра жа ва на при пад ни ке ма њи на, јер угро жа ва мо гућ-
ност нео ме та ног раз во ја њи хо вих иден ти те та. “Те за гла си, наш се 
иден ти тет дје ло мич но об ли ку је при зна ва њем (recognition) или не-
при зна ва њем, че сто по гре шним при зна њем од стра не дру гих, та ко 
да осо ба или гру па љу ди мо же отр пје ти истин ску ште ту, истин ску 
де фор ма ци ју, ако око ли на или дру штво зр ца ли огра ни че ну, по ни-
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жа ва ју ћу или пре зир ну сли ку њих са мих”. (Taylor, 1994, 25, Пу зић, 
2004, 65)

Бор ба про тив дру штве не мар ги на ли за ци је, со ци јал но де при-
ви ра ју ћих ста ту са и ети ке та ге не ри ше „по ли ти ку при зна ва ња“, чи-
је су глав не од ред ни це сле де ће: 

– „усред сре ђу је се на кул тур не не прав де уко ре ње не у дру-
штве ним обра сци ма пред ста вља ња, ту ма че ња, ко му ни-
ка ци је, укљу чу ју ћи кул тур ну до ми на ци ју (под вр га ва ње 
обра сци ма ту ма че ња ве за ним за дру гу кул ту ру); не при-
зна ва ње (не ви дљи вост у слу жбе ној ко му ни ка циј ској 
прак си до ма ће кул ту ре); и не по што ва ње (пот це ње ност 
кроз сте ре о тип но пред ста вља ње у јав ној кул ту ри и у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји); 

– лек је кул тур на или сим бо лич ка про ме на ко ја се кре ће 
ка све ве ћем вред но ва њу иден ти те та и кул тур них про-
из во да гру па ко је се не по шту ју или ома ло ва жа ва ју или 
по зи тив но вред но ва ње кул тур не ра зно вр сно сти;

– циљ не гру пе су ста ту сне гру пе, од ре ђе не од но си ма при-
зна ва ња у ко ји ма се оне ма ње це не, има ју ма ње по ча сти 
и угле да од оста лих гру па; 

– има за циљ афир ми са ње груп них раз ли ка.“ (Ки мли ка, 
2009, 366)

Мул ти кул ту ра ли стич ки дис курс те ма ти зу је „по ло жај и рас-
це пље но при су ство мар ги на ли зо ва них и хи брид них ет но кул тур-
них сло је ва“ и са жи ма ис ку ства исе ље ни ка, еми гра на та и „свих 
оних ак те ра ко ји су се по ја вљи ва ли на мар ги на ма, у ге то и ма, на 
гра нич ним под руч ји ма“, те про пи ту је „ре жим ви дљи во сти“ са вре-
ме ног дру штва“. (Ло шонц, 2001, 7)

ИДЕНТИТЕТКАОДРУШТВЕНИКОНСТРУКТ

Ако про бле му дру штве ног пред ста вља ња, вред но ва ња и 
при зна ва ња (ма њин ских) иден ти те та при сту пи мо из ван нор ма тив-
них мул ти кул ту ра ли стич ких про кла ма ци ја и фо ку си ра мо се на со-
ци јал ноп си хо ло шке, је зич ке и дру штве не ме ха ни зме и ди на ми ке 
ко ји сто је у њи хо вој осно ви, до би ће мо не што сло же ни ју пред ста ву 
о ње му. То пре све га зна чи укљу чи ва ње у раз ма тра ње зна ча ја ко ји 
у дру штве ним ин тер ак ци ја ма и у ства ра њу пред ста ва о се би и дру-
гом има ју стереотипи, од но сно уви да у то ка ко дис кур си ко ји ма 
рас по ла же мо у окви ру сво је кул ту ре и на ко је се осла ња мо у ко му-
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ни ка ци ји с дру ги ма кон стру и шу на ше иден ти те те и од нос пре ма 
дру гим.

Ако по ђе мо од те зе со ци јал ног кон струк ци о ни зма да не по-
сто ји ствар ност по се би већ са мо ње не ин ди ви ду ал не и ко лек тив-
не кон струк ци је, он да се про це си њи хо вог на ста ја ња, дру штве ног 
пре но ше ња и (по ли тич ке) упо тре бе по ка зу ју као ве о ма зна чај ни.8)

У мул ти кул ту ра ли стич ком дис кур су ве о ма су при сут не, ре-
дук ци је зна че ња сте ре о ти па на ре то ри ку за во дљи во по јед но ста-
вљу ју ћих исти на о „сво ји ма“ и „ту ђи ма“, „на ма“ и „њи ма“, од но-
сно на ет нич ку дис тан цу ко ја се из ра жа ва пре це њи ва њем „сво јих“ 
и пот це њи ва њем „ту ђих“. Ме ђу тим, сте ре о ти пи пред ста вља ју 
не за о би ла зне ме ха ни зме на ше пси хо ло шке кон сти ту ци је, на шег 
са зна ња и со ци јал ноп си хо ло шких про це са уоп ште. Као „из раз 
ну жно сти је зич ког (ми са о ног) еко но ми са ња, од но сно по јед но ста-
вљи ва ња и уни фор ми са ња пред ста ва о све ту“ (Ђе рић, 2005, 42-43) 
сте ре о тип ни је са мо вер бал на ре ал ност већ не што што и на се ман-
тич ком ни воу има вред ност „при мар не ре а ли је“. Ин ди ви ду ал но 
ви ђе ње ствар но сти усло вље но је сте ре о ти пи ма као за јед нич ким, 
на тип ски на чин ре ду ко ва ним пред ста ва ма о њој. (Ђе рић, 2005, 
34, 36) Сте ре о ти пи су ког ни тив не фор му ле, увре же на уве ре ња ко ја 
слу же аси ми ло ва њу окру же ња у соп стве ни са знај ни оквир и сна-
ла же њу у дру штве ној ствар но сти. То су „исто риј ски про мен љи ве, 
али ипак ста бил не сва ко днев не ка те го ри за ци је, ти пи за ци је окру-
же ња“. (Рот, 2000, 260) Као та кви, сте ре о ти пи има ју ва жну ког ни-
тив ну функ ци ју. 

Као си сте ми со ци јал ног при ла го ђа ва ња и раз гра ни ча ва ња, 
сте ре о ти пи има ју и ва жну дру штве ну функ ци ју. У сфе ри сва ко-
днев не и јав не ко му ни ка ци је они ко ди фи ку ју по на ша ња у раз ли-
чи тим си ту а ци ја ма, те пред ста вља ју ва жне па ра ме тре со ци јал не 
ори јен та ци је. У по љу јав не по ли тич ке при ме не по себ но до ла зи 
до из ра жа ја праг мат ски зна чај сте ре о ти па, у ви ду ефе ка та иде о-
ло шког мо би ли са ња њи хо вог зна че ња. То је мо гу ће за то што они 
игра ју ва жну уло гу и у учвр шћи ва њу за јед нич ких пред ста ва сва-

8) Реч је о становиштима социјалног конструкционизма, нове теорије и покрета присутног 
у многим друштвеним наукама, на основу којих се наше поимање себе и друштвене 
стварности сагледавају као друштвене конструкције зависне од културе у којој настају, 
односно од културних образаца утканих у језик. Сви објекти наше свести укључујући 
ту и наше „јаство“, наше схватање особе и наш идентитет, конструишу се путем језика, 
а производе их управо дискурси као кохерентни системи представљања“. При томе, 
наглашава се конструктивна моћ језика, однос између вербалних ознака, менталних 
представа и објеката на које се односе престаје да буде само пука репрезентација, већ 
постаје конститутиван, односно постојање објекта и његово представљање постају 
неразлучиви једно од другог. Тако долазимо до појма дискурса и његове улоге у 
конструкцији друштвеног живота и идентитета. Опширније у Бер В.,Уводусоцијални
конструкционизам, Београд, 2001, стр. 92.
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ког ко лек ти ва, по сред ством ја сних вред но сних атри бу ци ја. Ја ча ју-
ћи груп ну ко хе зи ју, сте ре о ти пи озна ча ва ју и гра ни цу из ме ђу ње них 
при пад ни ка и оних ко ји то ни су.9) Они омо гу ћа ва ју иден ти фи ка ци-
ју са гру пом (би ло да се она де фи ни ше пре ко по ла, уз ра ста, про-
фе си је, срод ства, је зи ка, ре ли ги је, од но сно као ет нич ка, кул тур на, 
по ли тич ка, др жав на), те та ко пред ста вља ју ва жне чи ни о це гра ђе-
ња иден ти те та. Усло вља ва ју ћи од ре ђе не пер спек ти ве чи је очу ва ње 
мо же би ти ва жно за лич ност, сте ре о ти пи слу же уте ме љи ва њу соп-
ства те та ко одр жа ва ју „пси хо ло шку хи ги је ну“. (Ђе рић, 2005, 39; 
Рот, 2000, 275-277) 

За про блем ко јим се ба ви мо, по себ но су ва жни ет нич ки сте-
ре о ти пи, као „кли ше ти ра не, фор му ла ич не и ак си о мат ске пред ста-
ве“ ко је као и на ци о нал ни ми то ви пред ста вља ју „об ли ке на ра ти ва 
ко ји ма се из ра жа ва ју ко лек тив на уве ре ња и са мо по и ма ња“. (Ђе-
рић 2005, 33) Сте ре о ти пи се не рет ко по и сто ве ћу ју са пред ра су да-
ма, као „су до ви ма ко ји по сто је и пре лич ног ис ку ства по је дин ца 
са од ре ђе ном гру пом и ко је по је ди нац пре у зи ма без про ве ре“, а 
ко ји на ста ју „ин тер ак ци јом афек тив них ста во ва и пре вас ход но ког-
ни тив них сте ре о ти па“, сти чу се ра но и не кри тич ки пре у зи ма ју, те 
пред ста вља ју осно ву за на ста нак афек тив них кли шеа о „не при ја-
те љу“. Тан ка је ли ни ја ко ја де ли сте ре о тип као по јед но ста вљу ју-
ће и уоп шта ва лач ко уве ре ње о свој стви ма не ке дру штве не гру пе 
или ње них при пад ни ка и пред ра су де као ста ва о истом ко ји има 
не га тив ни пред знак. Не га тив на и де струк тив на стра на сте ре о ти па 
очи ту је се у фе но ме ни ма ра си зма, шо ви ни зма, ан ти се ми ти зма, ксе-
но фо би је ко ји се са њом по ве зу ју. (Рот 2000, 260-261)

Ка да је реч о кон стру и са њу иден ти те та и ње го вом дру штве-
ном вред но ва њу бит но је то да се сте ре о тип учвр шћу је по на вља-
њем у сва ко днев ним и јав ним упо тре ба ма, а да се ње го вом не га-
ци јом не по сти же ауто мат ско оспо ра ва ње. Упра во за то, мо гућ ност 
ње го ве по ли тич ке ин стру мен та ли за ци је чи ни га по тен ци јал но 
опа сним, бу ду ћи да „екс пан зи ју и зна че ње ’фа ка та’ ’ре а ли стич ких 
об ја шње ња’ сте ре о ти пи до би ја ју упра во за вре ме по ли тич ких на-
пе то сти“, по ста ју ћи ису ви ше вред но сно ко но ти ра не, кру те, не про-
мен љи ве пред ра су де ко је не из бе жно ути чу на до но ше ње по ли тич-
ких про це на. (Ђе рић 2005, 39, 44-45) И не са мо то, ин тер кул тур ни 

9)  „Саморазумевање колектива је отворен, динамички процес између савремених 
наратива и садржаја верникулара. С једне стране оно се стално реорганизује и путем 
нових стереотипа, с друге стране саморазумевање колектива је онакво каквим га култура 
преко својих средстава – предања, веровања, ритуала, песама, прича итд. усађује у свест 
човека“ (Љубинко Раденковић, нав. према Г. Ђерић, П(р)аволицемножине–колективно
самопоивање и представљање: митови, карактери, менталне мапе и стереотипи, 
Београд, 2005)
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ди ја лог у усло ви ма ка да је на сна зи по ли тич ка зло у по тре ба сте ре-
о ти па, гу би сва ку шан су за по сто ја ње. 

*

Пре ма за го вор ни ци ма со ци јал ног кон струк ци о ни зма, сви 
објек ти на ше све сти укљу чу ју ћи ту и на ше „ја ство“, на ше схва та ње 
осо бе и наш иден ти тет, кон стру и шу се пу тем је зи ка, а про из во де 
их дис кур си као „ко хе рент ни си сте ми пред ста вља ња“. (Бер, 2001, 
93) За раз ли ку од иде о ло ги је, као не че га што прет хо ди про це си ма 
дру штве ног озна ча ва ња и пред ста вља ња, или је из дво је но из ње га, 
а ипак игра ути цај ну уло гу у том про це су, дис курс схва ћен као „на-
чин кон стру и са ња зна че ња ко ји вр ши ути ца је и ор га ни зу је и на ше 
ак ци је и на ше схва та ње се бе“ омо гу ћа ва нам да ства ри са гле да мо 
„из ну тра“. Дис курс ни је не што што над гра ђу је или ре пре зен ту-
је по сто је ће ка те го ри је, већ не што што их кре и ра. Те ка те го ри је 
схва та мо као сим бо лич ка сред ства име но ва ња оних аспе ка та на-
ших иден ти те та ко је сва ко днев но про жи вља ва мо као при пад ни ци 
ге не ра ци је, по ла, про фе си је, кла се, сло ја на ци је, кул ту ре, за јед ни-
це... Дис кур си не са мо да до при но се раз у ме ва њу ових ка те го ри ја, 
већ их кре и ра ју и пре о бли ку ју. Пред ста ве о „на ма“ и о „дру ги ма“ 
укљу чу ју у се бе ре пер то ар не ких иден ти те та док ре пер то ар дру-
гих ко ри сте огра ни че но, или ис кљу чу ју. Упра во та ре ду ко ва ност 
ре пер то а ра иден ти те та по ка зу је ко ли ко та огра ни че ност дис кур са 
уну тар од ре ђе не кул ту ре, од но сно до ми на ци ја од ре ђе них дис кур са 
у јав ној сфе ри под ра зу ме ва и „си сте ме ис кљу чи ва ња“ и ка кав они 
зна чај има ју за кре и ра ње не са мо иден ти те та по је дин ца већ и за-
јед ни це.

Ка ко ис ти че Ми шел Фу ко, „дис курс је прак са ко ја фор ми ра 
објект о ко јем го во ри“. (Фу ко, 1998, 49) Он обез бе ђу је ре фе рент-
ни оквир, на чин ту ма че ња све та и да ва ња зна че ња том све ту, а ми 
их ин тер на ли зу је мо. Је зик нам, та ко, по сред ством дис кур са пру жа 
су бјек тив но ис ку ство све та (Бер, 2001, 95) и се бе. У том сми слу 
со ци јал ни кон струк ци о ни сти ис ти чу да не по сто ји ни шта из ван да-
тог дис кур са, ни ка ква ре ал ност као та ква, осим дру гих дис кур са. 

Иден ти тет се ра ђа из људ ских ин тер ак ци ја и за сни ва на је-
зи ку. Он се кон стру и ше на осно ву дис кур са ко ји ма рас по ла же мо 
у окви ру сво је кул ту ре и на ко је се осла ња мо у ко му ни ка ци ји са 
дру ги ма; на ста је пре пли та њем мно го број них раз ли чи тих ни ти, ка-
те го ри ја као што су уз раст, кла сна или на ци о нал на при пад ност, ет-
ни ци тет, про фе си ја, род, сек су ал на ори јен та ци ја... Сва ка од ових 
ком по нен ти кон стру и ше се кроз дис кур се ко ји по сто је у да тој кул-
ту ри (дис курс уз ра ста, ет ни ци те та, обра зо ва ња, сек су ал но сти...). 
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(Бер, 2001, 87)Иако иден ти те ти, бу ду ћи да су со ци јал но кон стру и-
са ни ни су не про мен љи ви и утвр ђе ни не ком су штин ском при ро дом 
као „да те“ ка те го ри је, то не зна чи да су про из вољ ни или на су мич но 
об ли ко ва ни. Дис кур си су бли ско по ве за ни с на чи ном на ко ји је од-
ре ђе но дру штво ор га ни зо ва но и с на чи ном на ко ји се њи ме упра-
вља. А то упу ћу је на по ли тич ку ана ли зу кон струк ци је дру штве ног 
све та, укљу чу ју ћи ту и лич ни и дру штве ни иден ти тет. Та ко се у са-
вре ме ним при сту пи ма ет нич ке гру пе и ет нич ки иден ти те ти ну жно 
до во де у ве зу са хи је рар хиј ским од но си ма мо ћи, те по ли тич ким 
и еко ном ским, са гле да ва ју се као кон стру и са ни и у ве ли кој ме ри 
ин стру мен та ли зо ва ни кон цеп ти. Ет нич ки иден ти тет „има и ре пре-
зен та тив ни ка рак тер, ко ји од го ва ра ка ко кон фи гу ра ци ји кул тур не 
сце не, та ко и иде о ло шким зах те ви ма дру штве но-по ли тич ких си-
ту а ци ја и од ре ђе ним вре мен ским епо ха ма.“ (Бла го је вић, 2005, 69)

ЈАВНАСФЕРАИЗАХТЕВИМУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

Про ми шља ње мо гућ но сти ин те гра ци је са вре ме них дру шта-
ва у све тлу кул тур ног плу ра ли зма у усло ви ма све ве ће ди на ми ке 
ин ди ви ду а ли за ци је и фраг мен та ци је, ну жно укљу чу је и раз ма тра-
ња ка рак те ра јав не сфе ре, од но сно ње не (не)аде кват но сти за то. 
Са вре ме не те о риј ске рас пра ве у ве ли кој ме ри гра ви ти ра ју око дис-
кур зив ног мо де ла јав не сфе ре ко ји је по ста вио Јир ген Ха бер мас10), 
а ко ји у осно ви ком би ну је два фун да мен тал на прин ци па: пу бли ци-
тет у сми слу отво ре но сти и при сту па и јав ност као су ве ре ни скуп 
гра ђа на, са стрикт ним одва ја њем при ват ног и јав ног до ме на, од-
но сно др жа ве и дру штва, ка ко би јав на сфе ра мо гла оства ри ва ти 
сво ју кључ ну уло гу по сред ни ка из ме ђу њих. „Од ре ђу ју ћи јав ност 
као при ват не љу де (гра ђа не) ко ји оку пље ни у пу бли ку ра ци о нал но 
рас пра вља ју о пи та њи ма од оп штег зна ча ја, Ха бер мас по тен ци ра 
сле де ћа нор ма тив на по ла зи шта: ра ци о нал ност/кри тич ност, отво-
ре ност (тран спа рент ност и оп шту до ступ ност) и су ве ре ност (од-
су ство би ло ка кве при ну де осим сна ге бо љег ар гу мен та)“. (Пе шић/
Но ва ко вић, 2008, 114-115)11) 

10) Реч је о делу под називом „Структурни преображај јавне сфере“ (1965), код нас 
објављеном 1969. под насловом „Јавно мнење“.

11) Своја социолошко-историјска уопштавања везана за конституисање и развој грађанске 
јавне сфере Хабермас је развијао на анализама друштвених и политичких промена у 
Енглеској, Француској и Немачкој. Ово ограничење истраживања на западноевропски, 
ранокапиталистички модел, као и свођење грађанина на белог образованог мушкарца, 
поседника приватне својине, односно занемаривање других друштвених покрета 
(плебејске јавности) осим грађанских/буржоаских постало је убрзо предмет опште 
критике. Појава бројних критичких примедби и оспоравања у великој мери допринела 
је стварању плодоносне научне дебате која траје до данас.
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Као по себ но ва жне за ис тра жи ва ње овог ра да из два ја мо сле-
де ће кри тич ке при мед бе упу ће не Ха бер ма со вом кон цеп ту: струк-
тур ну при мед бу ко ја се од но си на је дин стве ност јав не сфе ре; кри-
ти ку стрикт ног раз два ја ња при ват ног и јав ног до ме на и из ње га 
про ис те клог ис кљу чи ва ња и род не нео се тљи во сти кон цеп та, за не-
ма ри ва ње зна ча ја со ци јал них по кре та, уло ге ре ли ги је, као и по ја ве 
на ци о на ли зма.

Кон цепт је дин стве не јав не сфе ре као „фо ру ма гра ђа на у ко ме 
при ват ни љу ди те же да уста но ве јав но до бро, од но сно „ства ра(ју) 
свој иден ти тет у сен ци др жав не вла сти“ тре ба ло би за ме ни ти ви зи-
јом „мо ду ла ри за ци је, раз во ја сло же ног мо за и ка јав них сфе ра раз-
ли чи те ве ли чи не и вр сте“ „ко је се пре кла па ју и ме ђу соб но по ве зу-
ју“ и пред ста вља ју по зор ни це на ко ји ма се од ви ја ју ак ци је ве за не 
за моћ или ин те рес“ (Кин, 2003, 194, Пе шић/Но ва ко вић, 2007, 205) 
Јер, ка ко ис ти че Нен си Фреј зер, „у стра ти фи ко ва ним дру штви ма 
аран жма ни ко ји омо гу ћа ва ју су ко бља ва ње плу ра ли за ма ком пе ти-
тив них пу бли ка бо ље про мо ви шу иде ал парт ци па тив не јед на ко сти 
не го је дин стве на, све о бу хват на, об је ди њу ју ћа јав ност (...) Ни је мо-
гу ће спа си ти спе ци јал не дис кур зив не аре не од ефе ка та дру штве не 
не јед на ко сти; где по ли тич ка не јед на кост оп ста је, де ли бе ра тив ни 
про це си у јав ној сфе ри те жи ће да функ ци о ни шу у ко рист до ми-
нант них гру па и на у штрб под ре ђе них“ (Fra ser, 1992, 121-128).

Од су ство оп сер ви ра ња дру штве них по кре та у Ха бер ма со вом 
кон цеп ту упу ћу је на ге не рал ни не до ста так па жње за ак тив но сти и 
бор бе кроз ко је се јав на сфе ра и ње ни уче сни ци ак тив но об ли ку ју 
и ме ња ју. Ути цај дру штве них по кре та је ва жан, јер он ства ра при-
ли ке за ре струк ту ри ра ње не са мо до ми нант них пи та ња и про бле-
ма, већ и са мих дис кур са и иден ти те та. У том сми слу ре ле вант на 
је кри ти ка Кре га Кал ху на усме ре на на прет по став ку од ко је Ха-
бер мас по ла зи, а то је при ват на сфе ра са фор ми ра ним су бјек ти ма, 
по зи ци о ни ра ним иден ти те ти ма и од ре ђе ним ка па ци те ти ма. Тре-
ти ра ју ћи иден ти те те и ин те ре се та ко што их сме шта у при ват ну, 
а по том до во ди у јав ну сфе ру као пот пу но фор ми ра не, Ха бер мас 
по јед но ста вљу је дру штве не и кул тур не про це се има нент не јав ној 
сфе ри а ре ду ку је и са мо зна че ње пој ма иден ти те та. У ве зи са овом 
про бле ма тич но шћу Ха бер ма со вог тре ти ра ња про бле ма кул ту ре и 
иден ти те та ва жно је ис та ћи и ње го во за не ма ри ва ње по ја ве на ци о-
на ли зма, као и не мар за уло гу ко ју је ре ли ги ја има ла у јав ној сфе ри 
у ње го вим со ци о ло шко-исто риј ским ски ци ра њи ма ра но мо дер ног 
пе ри о да. То је за по сле ди цу има ло нео се тљи вост за кул тур не раз-
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ли ке и спе ци фич но сти у ти пи фи ко ва њу епо хе (Пе шић/Но ва ко вић, 
2007, 214-216)12)

На ри гид ној Ха бер ма со вој по став ци стрикт не гра ни це из-
ме ђу при ват ног и јав ног до ме на ба зи ра се се лек ци ја јав них ин-
те ре са ко ја се по ка зу је као си стем ис кљу чи ва ња у јав ној сфе ри. 
Фе ми ни стич ки по крет по кре нуо је пи та ње јав не пот це ње но сти ва-
жних до ме на при ват ног жи во та ко ји су тра ди ци о нал ном по де лом 
на „при ват но“ и „јав но“ де по ли ти зо ва ни и со ци јал но обе сна же ни. 
Ис кљу чи ва ње од ре ђе них те ма и ин те ре са из јав не сфе ре њи хо вом 
„пер со на ли за ци јом“, „фа ми ли ја ри за ци јом“, од но сно „еко но ми за-
ци јом“ ре зул ти ра ге то и за ци јом, из два ја њем из јав не де ба те и оспо-
ра ва ња. За то фе ми ни стич ки кон цепт „при ват но је по ли тич ко“ пре-
ва зи ла зи окви ре фе ми ни зма и ука зу је на ну жност ре де фи ни са ња 
прин ци па струк ту ри ра ња јав не сфе ре. (Пе шић/Но ва ко вић, 2007, 
219)

На су прот по ме ну тој ди хо то ми ји „при ват но“/дру штво : „јав-
но“/др жа ва у Ха бер ма со вој по став ци, у са да шњим усло ви ма све 
је ве ћи зна чај јед ног со ци ја ли зо ва ног до ме на у ко ме се те шко чу-
ва стрикт на раз гра ни че ност. Ту се не ра ди о „по ни шта ва њу функ-
ци о нал не ди фе рен ци ја ци је ме ђу сфе ра ма, већ о ко ре ни тој из ме ни 
од но са ре ле вант но сти ме ђу њи ма“ (Пе терс, пре ма Ми ли во је вић, 
2001, 193-194). Нен си Фреј зер ис ти че зна чај ове ин тер вен ци је јер 
„мно га ма њин ска пра ва су из мра ка ин ти ме, при ват но сти, у сми слу 
по је ди нач но сти, до би ла јав ни ста тус („од оп штег ин те ре са“), при 
че му је со ци ја ли зо ва на јав на сфе ра омо гу ћи ла про стор у ко ме се и 
ова кве јав но сти огла ша ва ју“. (Ми ли во је вић, 2001, 193-194 )13)

Пре ма мул ти кул ту ра ли стич ком ста но ви шту, ин тер вен ци ја 
др жа ве у дру штво је и по треб на, због за шти те ма њин ских гру па 
чи ја пра ва тре ба да до би ју по зи тив ну за шти ту на ко лек тив ном ни-
воу. 

  У скла ду са по ма ком у тре ти ра њу ре пре зен та ци је иден ти-
те та ко ји ја на пра вио мул ти кул ту ра ли зам ста вља ју ћи у пр ви план 
про блем њи хо ве ко му ни ка ци је, ис ти че се зах тев да јав на сфе ра не 
бу де до мен „ап стра хо ва ња од по јав них фор ми раз ли чи тих кул тур-
них иден ти те та“, већ да на про тив по ста не ме ди јум њи хо ве ко му-
ни ка ци је, уз услов да по сто ја ње раз ли чи тих кул тур них иден ти те-
та бу де по сре до ва но прав ним ка те го ри ја ма. (Ло шонц, 2001, 14-15)

12) Радови посвећени критици Хабермасовог концепта јавне сфере објављени су у зборнику 
који је приредио Крег Калхун (Calhoun C.) под називом HabermasandthePublicSphere
(MIT Press, Cambridge, Massachusetts & London, 1992). 

13)  Fracer, N, Rethinking the Publis Sphere, “A contribution to the Critique of Actually Existing 
Democracy”, (ed. Calhoun C. ) Habermasand thePublicSphere (MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts& London, 1992, pp. 109-143.



МиленаПешић,АлександарНоваковић Проблемидентитета...

159

Про јек ци ја мул ти кул ту рал не јав не сфе ре, про и за шла из зах-
те ва ко је на ме ће кул тур ни плу ра ли зам са вре ме них дру шта ва, ба зи-
ра се пре све га на иде ји отво ре но сти ње не ко му ни ка ци о не струк-
ту ре ко ја омо гу ћа ва по ја вљи ва ње раз ли чи тих „гла со ва“, од но сно 
ет но кул тур них раз ли чи то сти, иден ти те та и зах те ва као фак то ра 
ње ног ме ња ња, а след стве но то ме и про ме на ве за них за њи хо во 
пер ци пи ра ње и са мо пер ци пи ра ње, као и за са мо ра зу ме ва ње ве-
ћи не. (Ло шонц, 2001, 20). Али отво ре ност јав не сфе ре за раз ли-
чи те „гла со ве“, „иден ти те те“, од но сно њи хо ве зах те ве, не га ран-
ту је пре жи вља ва ње/при зна ва ње ма њин ских кул ту ра и дру штве ну 
афир ма ци ју ма њин ских иден ти те та. Ка ко ис ти че Јир ген Ха бер мас, 
са мо кул ту ре ко је при ста ју на де мо крат ски ди ја лог за вре ђу ју пра во 
на при зна ње, а са мо оне спо соб не за ре флек сив ну тран сфор ма ци ју 
кроз уче шће у дис кур зив ним прак са ма са вре ме них мул ти кул тур-
них дру шта ва до би ја ју мо гућ ност за оп ста ја ње (Пу зић, 2004, 67 ). 

ИДЕНТИТЕТИИНТЕРКУЛТУРНИДИЈАЛОГ:
ОТВАРАЊЕПРЕМАДРУГОСТИИРАЗЛИЧИТОСТИ

Про блем раз ли чи то сти јед но је од ве ли ких пи та ња ко ја је 
мул ти кул ту ра ли зам по кре нуо. Уз де мо крат ску иде ју о за јед ни штву 
исто вет них, од но сно за јед ни штва на осно ву оних ка рак те ри сти ка 
ко је сви де ли мо, по ко ји ма смо јед на ки, мул ти кул ту ра ли зам уво-
ди у дру штве но по ље „ди со ци ја тив не мо мен те“, ди стинк тив не 
иден ти те те, за пра во, за јед ни штво кул ту ра на осно ву оно га што ни-
је за јед нич ко, што не де ли мо. „Реч је о раз ли чи тим ис ку стви ма и 
раз ли чи тој исто рич но сти; мно штву ис пре пле те них пре се ца ју ћих 
жи вот них фор ми са пре ла зи ма, чво ри шти ма, кон фликт ним зо на ма 
али и мо гућ но сти ма пре во ђе ња“. (Ло шонц, 2001, 13)

Основ но по ла зи ште мул ти кул ту ра ли зма у схва та њу ре ла ци ја 
кул ту ре и дру штва је сле де ће: ако су, пре ма кла сич ном ли бе рал ном 
уче њу, сви љу ди у сво јим пра ви ма ро ђе ни јед на ки, та кве мо ра ју 
би ти и њи хо ве кул ту ре, с об зи ром на то да су оне, нај пре, јед на ко 
вред не, а по том и кључ не за об ли ко ва ње иден ти те та по је ди на ца. 
Кри те ри ју ми јед не кул ту ре не сме ју се при ме њи ва ти у вред но ва њу 
и оце њи ва њу дру гих кул ту ра, од ко јих сва ка за се бе тво ри по се-
бан ен ти тет с вла сти тим вред но сно-нор ма тив ним скло пом. За то је 
нај ва жни је свим кул ту ра ма оси гу ра ти исте дру штве не и кул тур-
не мо гућ но сти раз во ја уну тар дру штве не за јед ни це и сва ка прак са 
ко ја је у су прот но сти с овим прин ци пи ма не ле ги тим на је и из раз 
је ет но цен три зма. (Пу зић, 2004, 64). Ова нор ма тив на по ла зи шта 
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мул ти кул ту ра ли зма упу ћу ју на ве ли ки зна чај ко ји у са вре ме ним 
плу ра ли стич ким дру штви ма има ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, на 
шта ука зу је раз вој ин тер ди сци пли нар них те о риј ских при сту па под 
овим име ном.14)

Иде ја ин тер ку лур не ко му ни ка ци је прет по ста вља пре све-
га је дан ши ре схва ћен кон цепт кул ту ре, и са вре ме но раз у ме ва ње 
исте. Ши ре схва та ње пој ма кул ту ре под ра зу ме ва „осим ви дљи вих 
об је ки ва ци ја (ар те фак ти, рад ње, по на ша ње) и не ви дљи ве су бјек-
ти ва ци је: вред но сти и нор ме, ста во ве и пред ста ве, иде је, на чи не 
раз ми шља ња и ма три це пер цеп ци је“. (Рот, 2000, 309) Са вре мен по-
глед на кул ту ру не раз у ме ва је ви ше као ста бил ну, не про мен љи ву 
це ли ну зна ња, ве ро ва ња, оби ча ја и вред но сти од ре ђе не за јед ни це. 
(Rap port/Ove ring, 2000, 94) А упра во тај кон цепт кул ту ре као за тво-
ре ног си сте ма омо гу ћа вао при ступ у ко ме су се кул ту ре ме ђу соб но 
по ре ди ле и вред но ва ле. Ме ђу тим, овај кон цепт до жи вео је број не 
кри ти ке још на по чет ку 20. ве ка. Кул ту ра се у са вре ме ним при сту-
пи ма по и ма као флу ид на, ди на мич ка, про мен љи ва ка те го ри ја, као 
про цес. (Rap port/Ove ring, 2000, 94–95).

Су сре ти ме ђу кул ту ра ма не по ла зе од нул те тач ке, већ су, на-
про тив, не све сно од ре ђе ни ра ни јим кон так ти ма или исто риј ским 
ис ку стви ма са дру гом кул ту ром, са чу ва ним у ко лек тив ном пам ће-
њу. Сва ки кул тур ни кон такт од ре ђен је и соп стве ним и пре не се ним 
ис ку стви ма ко ји су до би ли свој из раз у спе ци фич ним пред ста ва ма 
о „дру гом“. (Рот, 2000, 270) За то би ин тер кул тур на ко му ни ка ци ја, 
ко ја тре ба да пру жи те о риј ску по др шку раз у ме ва њу ме ђу за јед ни-
ца ма и ди ја ло гу ме ђу кул ту ра ма тре ба ло да се, с јед не стра не, ба ви 
„на ви ка ма у пер цеп ци ји и схе ма ма ту ма че ња, на стан ком сте ре о ти-
па и њи хо вом упо тре бом, док с дру ге у сва кој кул ту ри мо ра да из-
дво ји сре ди шње вред но сти и нор ме, пој мо ве, пој мо ве и пред ста ве 
о све ту, стан дар де и ма три це“. (Рот, 2000, 310) 

Ис ку ства кул тур ног плу ра ли зма са вре ме них дру шта ва ути чу 
на уоб ли ча ва ње јед не но ве кул тур не по ли ти ке раз ли чи то сти ко ју 
пра те и но ве „фор ме ин те лек ту ал не све сти“, ко је афир ми шу: „раз-
би ја ње мо но лит ног и хо мо ге ног у име ра зно ли ког, мно штве ног и 
хе те ро ге ног; од ба ци ва ње ап стракт ног, оп штег и уни вер зал ног, због 
кон крет ног, спе ци фич ног и по себ ног“; њи ма су свој стве не исто ри-
за ци ја, кон тек сту а ли за ци ја и плу ра ли за ци ја, окре та ње ка не из ве-
сном, при вре ме ном, про мен љи вом, екс пе ри мен тал ном, по крет ном 
и ме ња ју ћем“. (Вест, 2008, 242)

14)  Опширније у К. Рот, Сликеуглавама, Београд, 2000. 
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*
У дис кур су мул ти кул ту ра ли зма по јам иден ти те та има цен-

трал ни зна чај. Ка ко смо на сто ја ли да по ка же мо у овом ра ду, њи ме 
се ба ра та вр ло про из вољ но, не пре ци зно, ње го ва зна че ња се по ли-
ти зу ју, чи ме се ап стра ху је сло же ност, плу рал на и ди на мич ка при-
ро да фе но ме на ко ји озна ча ва. Ет но кул тур ни иден ти тет ма њин ских 
гру па, у дис кур су мул ти кул ту ра ли зма схва та се као ба зич на по лу га 
соп ства њи хо вих при пад ни ка, а сви дру ги дру штве ни про це си, од-
но сно објек ти са мо и ден ти фи ка ци је се ап стра ху ју, као и сло же ност 
ре ла ци ја из ме ђу ин ди ви ду ал ног и со ци јал ног иден ти те та. Кон цепт 
прав не за шти те, од но сно јав ног при зна ња ко лек тив ног иден ти те та 
ка ко би се за шти тио ин ди ви ду ал ни, по ка зу је се као ду бо ко про бле-
ма ти чан.

По зи ва ње на нео ту ђи во пра во при пад ни штва ра си, ет ни ци-
те ту, кул ту ри, сти лу жи во та, ве ли ка ак ци ја за шти те пра ва на иден-
ти тет обе ле же но је ра зним об ли ци ма кул тур них ком пе ти ци ја, па и 
бор би. Пре ла зак из „до ба иде о ло ги ја“ у „до ба кул ту ра“ на кон кра ја 
со ци ја ли стич ких по ре да ка у са вре ме ном све ту вра тио је на сце-
ну ко лек тив не кул тур не иден ти те те, са не што из ме ње ном тер ми-
но ло ги јом, али истом су шти ном. „Умје сто ра ди кал но га по врат ка 
иде ји осо бе, оно ме ап со лут но ме Ја ко је не при зна је ни ка кав дру ги 
ауто ри тет осим мо ћи сло бо де сви је сти у ис ка зи ва њу вла сти то сти, 
гло бал но је до ба оби ље же но сло бод ним роп ством “сво јој” кул-
ту ри“. Кул ту ра се по ка зу је као нај ви ша вред ност али пре вас ход-
но у уло зи „ угро же не вр сте“ (Па ић, 2009). А у усло ви ма стал них 
про ме на и рас ту ће со ци јал не ре флек сив но сти мо гу одр жа ти са-
мо кул ту ре спо соб не за ре флек сив ну са мо тран сфор ма ци ју. Сва ки 
про је кат за шти те кул ту ра прав ним ме ра ма за и ста ли чи на за шти ту 
“угро же них вр ста”, под ра зу ме ва ју ћи ко лек тив на пра ва и оба ве зе, 
он од у зи ма кул ту ри ње ну ви тал ност, а по је дин це спу та ва у кри-
тич ком про ми шља њу иден ти те та. Све нас ово упу ћу је на за кљу чак 
да мул ти кул ту ра ли стич ки трет ман про бле ма иден ти те та и кул ту ре 
зах те ва у те о риј ској сфе ри да ље осна жи ва ње и про ду бљи ва ње уви-
ди ма ве за ним за сло же ну и ди на мич ку при ро ду ових дру штве них 
фе но ме на.

У овом ра ду по ку ша ли смо да упра во по ла зе ћи од иде је о 
сло же но сти про бле ма иден ти те та и кул ту ре, кроз де скрип ци ју 
мул ти кул ту ра ли стич ког при сту па истим, по ста ви мо не ка пи та ња 
ве за на за при хва тљи вост ње го ве ар гу мен та ци је. Реч је са мо о ски-
ци ра њу окви ра за да ља про ми шља ња ком плек сног од но са мул ти-
кул ту ра ли зма пре ма про бле ми ма иден ти те та и кул ту ре. 
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MilenaPesic,AleksandarNovakovic

PROBLEMOFIDENTITYANDMULTICULTURALISM

Summary
In this pa per we tried to ad dress qu e sti on of se man tic re duc tion 

of the con cept of iden tity in a di sco ur se of mul ti cul tu ra lism. Ha ving in 
mind she er com ple xity of the is su es of iden tity and cul tu re, as well as 
the ir mu tual re la ti on ship, this se man tic de fi ci ency is ex pla i ned thro ugh 
the de scrip tion of mul ti cul tu ra list ap pro ach to the pro blem. Aiming to 
this, a short re vi ew of the most re le vant con cep ti ons of iden tity is of fe-
red, as well as dif fe ren ces in ap pre hen si ons bet we en old and con tem-
po rary ap pro ac hes. Fol lo wing this, a de scrip tion of the ba sic star ting 
po ints of mul ti cul tu ra lism is gi ven – fo cu sing on pu blic re cog ni tion 
of mi no rity iden ti ti es; na mely, its pro tec tion un der spe cial le gal sta tus, 
with in tro duc tion of „gro up dif fe ren ti a ted rights“. The pur po se of this 
de scrip tion was to pre sent struc tu ral de fects of mul ti cul tu ra lists’ ar gu-
men ta tion in fa vor of esta blis hment of col lec ti ve iden tity rights ca te-
gory. Al so, it sho uld do cu ment its ina bi lity to di sen ga ge from strictly 
po li ti cal con si de ra ti ons. Sin ce so cial con struc tion of iden tity is highly 
sti pu la ted by ru ling ste re otypes wit hin so ci ety and do mi nant di sco ur ses 
pre sent in a pu blic sphe re – na mely, di sco ur ses used by in di vi du als in 
the ir own cul tu res, its analysis sho uld ha ve in di ca ted how much spe cial 
ap pro ach to iden tity is su es la be led „the po licy of re cog ni tion” is pro ble-
ma tic with a re spect to real un der stan ding of com ple xity of its na tu re. 
De a ling with the pro blem of pu blic sphe re sho uld ha ve de pic ted com-
plex so cial/com mu ni ca ti ve con text wit hin which the pro ces ses of so cial 
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re pre sen ta ti ons of iden ti ti es and cul tu re af fir ma tion, are be ing un fol ded. 
From the con tem po rary de ba te, in tro du ced in the aca de mic cir cles with 
the ory of pu blic sphe re of Jürgen Ha ber mas, so me ele ments of cri ti que 
of ha ber ma sian con cept, re la ted to the key chan ges in the un der stan ding 
of pu blic sphe re, are be ing ex tra po la ted.The se shifts in un der stan ding 
are con to u ring the li nes of mul ti cul tu ra lists ho ri zon, in which we per ce-
i ve pu blic sphe re as the spa ce of open ness for dif fe rent „vo i ces“, iden-
ti ti es, in te rests, cul tu res, and pla ce of con stant chan ges in tro du ced by 
com mu ni ca ti ve prac ti ces; chan ges, equ ally con cer ning po wer re la ti ons 
among ru ling and com pe ting di sco ur ses, and pro mo tion/tran sfor ma tion 
of iden ti ti es and cul tu res wit hin it. 
Key words: iden tity, mul ti cul tu ra lism, cul tu re, cul tu ral plu ra lism, com mu nity, 

gro up dif fe ren ti a ted rights, di ver sity, in ter cul tu ral di a lo gue…
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Сажетак
По ре ђе њем два тек ста ко ји го во ре, у пот пу но раз ли чи тим 

рас по ло же њи ма, о од но су са да шњих по сле ни ка ет но ло ги је од но-
сно ет но му зи ко ло ги је пре ма уте ме љи ва чи ма тих на уч них ис тра-
жи ва ња у Ср би ји, Јо ва ну Цви ји ћу и Ми о дра гу Ва си ље ви ћу, отва ра 
се мо гућ ност за са гле да ва ње ме ђу соб ног од но са ет нич ких про у-
ча ва ња као и њи хо вих из гле да у кон тек сту не ми нов не дру штве не 
ан га жо ва но сти на у ке о на ро ду. У фо ку су овог пи та ња на ла зи се 
де лат ност ет но му зи ко ло га Ми о дра га А. Ва си ље ви ћа, на ро чи то ње-
гов му зи ко ло шки пред лог за ет нич ку иден ти фи ка ци ју, ко ји до да-
нас ни је под врг нут ис пи ти ва њу - упр кос из у зет ној при ро ди му зи-
ке, ко ја ука зу је на ве ли ке мо гућ но сти ис тра жи ва ња (и на ла же ња) у 
на зна че ном прав цу. Ње го ва фол клор на то нал на те о ри ја, ме ђу тим, 
ни је са мо на уч ни до при нос по зна ва њу ет нич ке ствар но сти, већ 
исто вре ме но и пут за ин те гри са ње ет но му зи ко ло ги је и ет но ло ги је.
Кључ не ре чи: Ет но ло ги ја; Ет но му зи ко ло ги ја; Ми о драг А. Ва си ље вић; Ет-

нич ки иден ти тет

О сто го ди шњи ци ро ђе ња и че тр де се то го ди шњи ци упо ко је ња 
ет но му зи ко ло га Ми о дра га Ва си ље ви ћа, 2003. го ди не, ње гов мла ђи 
ко ле га, Мла ден Мар ко вић, об ја вио је текст под на сло вом „Ми о драг 
А. Ва си ље вић : пр вих сто го ди на“. Аутор је на гла сио да је то дру-
ги пут ка ко пи ше о Ва си ље ви ћу, на по ми њу ћи ка ко је прет ход ног 
пу та ис та као ње гов на уч ни до при нос, а овог пу та ве ћу па жњу по-
кла ња са мој лич но сти Ми о дра га Ва си ље ви ћа, од но сно про јек ци ји 
ње го вих лич них скло но сти у ет но му зи ко ло шки рад, што је, сва ка-

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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ко, има ло од ре ђе не по сле ди це по суд би ну Ва си ље ви ће вог на уч ног 
опу са.2) На из глед слич но то ме, ет но лог Ми лош Ми лен ко вић се, 
ко ју го ди ну ка сни је, освр нуо на на сле ђе Јо ва на Цви ји ћа у срп ској 
ет но ло ги ји, у члан ку под на сло вом „О на уч ном ра ду и на шем уни-
вер зи те ту (сто го ди на ка сни је)“.3) При мет на је по вр шна слич ност 
ова два ра да, за сно ва на на ис ти ца њу сто го ди шњи це у оба на сло ва, 
те на при год ном освр ту ауто ра на за чет ни ке „ет нич ких“ на у ка у 
Ср би ји, ет но ло ги је и ет но му зи ко ло ги је. Ме ђу тим, већ у на сло ви ма 
се ви ди и раз ли чи то вред но ва ње кон ти ну и те та ко ји са да шњи тре-
ну так у раз вит ку до тич них на у ка ус по ста вља са ра дом сво јих уте-
ме љи ва ча у Ср би ји. Ет но му зи ко лог сво јом фор му ла ци јом од но са 
пре ма ју би ле ју, као „пр вих сто го ди на“, ис ка зу је оче ки ва ње да ће 
де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа и у на ред ним сто ти на ма го ди на би ти 
при сут но и има ти зна чај у срп ској ет но му зи ко ло ги ји. Ет но лог, на-
про тив, опи су је ста ње ака дем ске ет но ло ги је „сто го ди на ка сни је“, 
на го ве шта ва ју ћи ти ме да ће у ра ду на гла си ти про ме не ко је су се 
од и гра ле то ком тих сто ти ну го ди на, као до вољ но ве ли ке и зна чај-
не да се по чет но и са да шње ста ње мо гу по ре ди ти пре ма прин ци пу 
ис ти ца ња раз ли ка, као „не кад и сад“.

Ет но му зи ко лог Мар ко вић, ис ти чу ћи кон ти ну и тет из ме ђу 
са да шњег ста ња на у ке са ра дом Ми о дра га Ва си ље ви ћа, да је се би 
мо гућ ност да се освр не на не до стат ке у Ва си ље ви ће вом још увек 
не пот пу но про у че ном на уч ном де лу а да не до ве де ти ме у пи та ње 
сво ју на чел ну до бро хот ност пре ма осни ва чу срп ске на у ке о му зич-
ком фол кло ру. У том сми слу, шта ви ше, Мар ко вић ус по ста вља и 
ли чан, емо ти ван од нос са сво јим зна ме ни тим прет ход ни ком, на-
зи ва ју ћи га сво јим „ет но му зи ко ло шким де дом“ – бу ду ћи ђак Ва си-
ље ви ће вог аси стен та, тј. за и ста у ре ду уну ка кад би се ту ра ди ло 
о срод ству.4) Он из ра жа ва жа ље ње што та ко ма ло пра ти траг ко ји 
је оста вио ње гов про фе си о нал ни „пре дак“, за раз ли ку од од но са 
ко ји има пре ма фи гу ри свог би о ло шког де де ко га, ка же, „и дан-
да нас по шту јем и се тим се ње го вих жи вот них са ве та“.5) Та ко је у 
тек сту при су тан и из ве стан пре кор упу ћен ет но му зи ко ло зи ма, што 
до да нас ни су се ли да се озбиљ но по за ба ве це ло куп ном „де ди ном“ 
за о став шти ном, а нај пре оним што је сам Ва си ље вић сма трао глав-
ним ре зул та том сво јих ис тра жи ва ња и нај зна чај ни јим те о риј ским 

2) Мла ден Мар ко вић, „Ми о драг А. Ва си ље вић : пр вих сто го ди на“, Новизвук:Интерна-
ционалничасописзамузику, бр. 22, 2003, стр. 21.

3) Ми лош Ми лен ко вић, „О на уч ном ра ду и на шем уни вер зи те ту (сто го ди на ка сни је)“, 
ГласникЕтнографскогмузејауБеограду, бр. 72, 2008.

4) Мла ден Мар ко вић, нав.де ло, стр. 26.

5) На истом ме сту.
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оства ре њем: фор му ла ци јом ле ствич не осно ве срп ске на род не му-
зи ке. То је још је дан раз лог због ко га је рад по нео у на сло ву упу-
ћи ва ње на тек пр вих сто го ди на срп ске ет но му зи ко ло ги је, то ком 
ко јих се по ла ко по че ло са отва ра њем Ва си ље ви ће вог на уч ног за-
ве шта ња пред ње го вим на след ни ци ма, по што ће, по свој при ли ци, 
тим тем пом би ти по треб но не ко ли ко ве ко ва да се стиг не до ис пи-
ти ва ња цен трал не Ва си ље ви ће ве те зе. Из то га се, на рав но, ви ди да 
је срп ска ет но му зи ко ло ги ја ве о ма ма ло осло ње на на те о риј ски део 
Ва си ље ви ће вог на уч ног опу са и да су ње го ви „по том ци“ углав ном 
за хвал ни за оне ства ри о ко ји ма је Мар ко вић пи сао у свом прет-
ход ном ра ду о ње му: за то што је осно вао Ка те дру за му зич ки фол-
клор, као и за то што је, ко нач но, усме рио па жњу ис тра жи ва ча на 
окол но сти у ко ји ма му зич ки фол клор при род но по сто ји.6)

Ми лен ко ви ћев осврт, пак, на ње го вог „ет но ло шког пре тка“, 
Јо ва на Цви ји ћа, је сте у пот пу но сти дру га чи је ин то ни ран. Он та-
ко ђе лич но бо ји сво је из ла га ње али, на су прот ет но му зи ко ло шком 
ко ле ги, ис ка зу је ве ли ку ра дост што је срп ска ет но ло ги ја ко нач но 
на шла упо ри ште за успе шан об ра чун са Цви ји ће вим на сле ђем. 
Ми лен ко вић сма тра да је „де да“ Цви јић кроз сво ју ет но ло шку и 
ан тро по ге о граф ску де лат ност лан си рао по ли тич ке ста во ве ко ји су 
од ет но ло ги је на чи ни ли пре вас ход но иде о ло шко ору ђе. Оно је од-
и гра ло зна чај ну уло гу у уоб ли ча ва њу усло ва за уче шће Ср ба у оба 
свет ска ра та и „шест ет нич ких ра то ва“, као на уч на пот по ра ет нич-
ком шо ви ни зму.7) Пре ма Ми лен ко ви ћу, срп ска ет но ло ги ја је – за 
раз ли ку од ет но му зи ко ло ги је - и-те-ка ко раз ра ди ла не ке од цен-
трал них ста во ва свог ро до на чел ни ка, и то на та кав на чин и у то ли-
кој ме ри да се, ево, чи та ва „по ро дич на“ исто ри ја ука зу је по том ству 
као то тал но ком про ми то ва на.

Од ред ни ца „ет но“ је сто жер ко ји оку пља све бит не еле мен те 
ове си ту а ци је: она се, на и ме, на ла зи у на зи ви ма две ју спо ме ну тих 
на у ка, ет но ло ги ји и ет но му зи ко ло ги ји, док исто вре ме но упу ћу је 
на њи хов при ступ ствар но сти кроз про у ча ва ње ка те го ри је по зна-
те као ет нос или на род, као и на пре и спи ти ва ње тог од но са пре ма 
ствар но сти у оној ме ри у ко јој је да нас про бле ма ти зо ван по јам ет-
но са. Две ет но-на у ке тек за јед но по кри ва ју ис тра жи ва ње укуп не 
обла сти на род не кул ту ре, као тра ди ци о нал ног до ми ни о на на у ке о 

6) Мла ден Мар ко вић, „Ка ко је на стао пр ви срп ски ет но му зи ко лог (при лог про у ча ва њу 
... срп ске ет но му зи ко ло ги је)“, Расковник, бр. 73-74, је сен-зи ма 1993, пре штам па но у:
МиодрагА.Васиљевић:животидело,Зборникрадовасаокруглогстолаодржаног
октобра2003. године, Уре ди ли проф. др Не над Љу бин ко вић, проф. др Зо ри сла ва М. 
Ва си ље вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Удру же ње гра ђа на „Ми о драг А. Ва-
си ље вић“, Бе о град 2006.

7) Ми лош Ми лен ко вић, нав. де ло, стр. 43.
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на ро ду: јед на је над ле жна за све еле мен те кул ту ре осим за му зи ку, 
а дру га, на рав но, за му зи ку чи је про у ча ва ње зах те ва по себ ну вр сту 
пи сме но сти. Али ни је са мо пи сме ност оно што ове две ет но-на у ке 
др жи раз дво је ни ма, не го и усме ре ност ис тра жи ва ња, по што је ет-
но ло ги ју из не дри ла ро ман ти зо ва на по ли тич ка по тре ба за де фи ни-
са њем и про мо ви са њем на ци о нал них атри бу та,8) а ет но му зи ко ло-
ги ју умет нич ка по тре ба за ис ка зи ва њем на ци о нал ног иден ти те та.9) 
Дру гим ре чи ма, док је ет но ло ги ја си па ла го ри во ди рект но у по гон 
на ци о нал ног по кре та, ет но му зи ко ло ги ја се по све ти ла у пот пу но-
сти естет ској ди мен зи ји ми сти фи ко ва не на ци је. Ет нос се, за то, у 
ет но му зи ко ло ги ји под ра зу ме ва, укуп но са сво јим ет нич ким ду хом, 
ко ји се му зич ки из ра жа ва - на исти на чин на ко ји би се мо гла из 
укуп не му зи ко ло ги је изо ло ва ти би ло ко ја по себ на, на при мер, мо-
цар то му зи ко ло ги ја, као про у ча ва ње му зич ког ис по ља ва ња Мо цар-
то вог ге ни ја. У ет но ло ги ји се ет нос, ипак, ви ше не ка ко прет по ста-
вљао не го што се под ра зу ме вао, по што је са ма на у ка о на ро ду би ла 
је дан од до ка за по сто ја ња на ро да, по врх то га што је тра га ње за тим 
до ка зи ма би ло основ на ње на де лат ност.

Су шти на на уч ног за ве шта ња Ми о дра га Ва си ље ви ћа, ко је је 
нај о чи глед ни је по ну дио у тек сту при ло же ном уз збор ник ме ло ди ја 
из ле ско вач ке обла сти,10) је сте упра во свра ћа ње па жње ет но му зи-
ко ло га са му зич ке умет но сти на ет нос као оквир ни по јам ис тра-
жи ва ња, те на ин те гра ци ју ет но му зи ко ло ги је и ет но ло ги је на за-
јед нич кој осно ви и од ре ђи ва ње му зи ке као еле мен та тра ди циј ске, 
ет нич ке кул ту ре. Та ко се он, без мно го пре ми шља ња, из ја шња ва о 
при ро ди фол клор них пе са ма и ига ра не као о естет ским из ра зи ма 
на род ног ге ни ја, не го као о ма гиј ским сред стви ма ко ја сво јим уче-
шћем у об ре ду „у ве зи с про из во ђач ким про це си ма у при ро ди“ до-
при но се обез бе ђи ва њу здра вља и бла го ста ња.11) Ја сно се код Ва си-
ље ви ћа ви ди на ме ра да про у ча ва ње му зич ког фол кло ра при бли жи 
на у ци о на ро ду и да спе ци фич ни му зи ко ло шки те о риј ско-ме то до-
ло шки ин стру мен та ри јум под ре ди на чи ну на ко ји ет но ло ги ја при-

8) Иван Ко ва че вић, „Из ет но ло ги је у ан тро по ло ги ју“, Традицијамодерног:прилозиисто-
ријисавременеантропологије, Ет но ло шка би бли о те ка, Књи га 20, Срп ски ге не а ло шки 
цен тар и Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 
2006, стр. 47.

9) Oskar El schek, „Ide as, Prin ci ples, Mo ti va ti ons and Re sults in Eastern Euro pean Folk-Mu sic 
re se arch“, in: ComparativeMusicologyandAnthropologyofMusiс:EssaysontheHistoryof
Ethnomusicology, Edi ted by Bru no Nettl and Phi lip V. Bohlman, The Uni ver sity оf Chi ca go 
Press, 1991,  p. 91.

10) Ми о драг А. Ва си ље вић, Народнемелодија лесковачког краја, По себ на из да ња САН, 
Књи га CCCXXX, Му зи ко ло шки ин сти тут, Књи га 11, На уч но де ло, Бе о град 1960.

11) Исто, стр. 3.
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сту па ства ри ма - уме сто до та да шње прак се да ет но му зи ко ло ги ја 
ис ко ри шћа ва спе ци фич ност свог иди о ма да би је дан од еле ме на та 
тра ди циј ске се о ске кул ту ре об ра ђи ва ла са стро го естет ског ста но-
ви шта, као ру сти кал ну му зич ку умет ност. С тим ци љем се Ва си ље-
вић био упо знао са оним што је на шао као вр хун ске до ме те срп ске 
на у ке о на ро ду: са ан тро по ге о граф ским пој мо ви ма, упот пу ње ним 
кла сич ним ми то ло шким при сту пом про у ча ва њу оних еле ме на та 
ко ји би мо гли има ти ве зе са ре ли гиј ским од но сом пре ма ствар но-
сти. Око тих ме тод ских кон це па та офор мио је Ва си ље вић при ло-
же не тек сто ве у збор ни ку ле ско вач ких пе са ма, по ну див ши ту чак и 
не ка ори ги нал на ре ше ња за ет но ло шке на до у ми це, и та ко отво рио 
пут сво јим „ет но му зи ко ло шким по том ци ма“ да са гле да ва ју му зи ку 
у ам би јен ту у ком она на ста је и жи ви, као об лик ко му ни ци ра ња, а 
не ви ше као си ро ви ну за ства ра ла штво ком по зи то ра.

Ме ђу тим, ре ци проч ни на пор ко ји је Ми о драг Ва си ље вић 
уло жио у ста вља ње му зи ко ло шких ана ли за у слу жбу ет но ло ги је 
ни је про из вео оче ки ва ни ефе кат и упра во је то оно због че га ње гов 
„унук“ жа ли. Фор му ли са њем му зич ке ле стви це (пр во бит но на зва-
не антички а ка сни је квинтнидур)12) и за ко ни то сти пре ма ко ји ма 
се она уоб ли ча ва у не бро је не кон крет не ме ло ди је, из ко јих је то и 
ап стра хо ва но, Ва си ље вић је по ну дио ре ше ње за кру ци јал но ет но-
ло шко пи та ње, от кри ва ју ћи јед ну од ема на ци ја ду ха на ро да или, 
ка ко је то фор му ли сао Мар ко вић, „му зич ки ге ном јед ног на ро да“.13) 
Та ко је Ва си ље ви ће ва ет но му зи ко ло ги ја од го во ри ла на пи та ње ко је 
је ет но ло ги ја на па да ла са свих стра на, из у зев кроз ана ли зу му зи ке: 
ка ко је мо гу ће до ка за ти на род но је дин ство тј. угле да ти сам ет нич-
ки дух, на рав но ис ка зан кроз не ки аспект кул ту ре - кон крет но, ов-
де, кроз му зи ку и у њој скри вен спе ци фи чан то нал ни си стем. Нај-
ве ро ват ни ји је раз лог том успе ху Ва си ље ви ће ве ет но му зи ко ло ги је 
чи ње ни ца да је му зи ка нај та јан стве ни ји чо ве ков из раз,14) чи је сва ко 
спо зна то пра ви ло за и ста пред ста вља де фи ни ци ју не ка квог иден ти-

12) Ми о драг А. Ва си ље вић, „То нал не осно ве на шег му зич ког фол кло ра“, сту ди ја у књи зи: 
Ми о драг А. Ва си ље вић,ЈугословенскимузичкифолклорI,Народнемелодијекојесепе-
вајунаКосмету, Про све та, Бе о град 1950; и ње го ва сту ди ја „Струк ту ра тон ских ни зо ва 
у на шој на род ној му зи ци“, у књи зи: Ми о драг А. Ва си ље вић, НароднемелодијесКосова
иМетохије, при ре ди ла Зо ри сла ва М. Ва си ље вић, Бе о град ска књи га, Бе о град и Но та, 
Кња же вац, 2003.

13) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 25.

14)  Нај пот пу ни ју ква ли фи ка ци ју му зи ке и, ујед но, при зна ње ње ном зна ча ју и из у зет ном 
ме сту ко је за у зи ма у чо ве ко вом све ту дао је Клод Ле ви-Строс, по све ћу ју ћи сво је ка пи-
тал но де ло, Митологике, му зи ци и кон ци пи ра ју ћи га као низ му зич ких об ли ка, по ред 
ди рект ног го во ра о му зи ци у „Увер ти ри“ (Клод Ле ви-Строс, МитологикеI:Преснои
печено, Би бли о те ка Ка ри ја ти де, Про све та и Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о-
град 1980.
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те та (ауто ра, епо хе, дру штва), од но сно, ако би се узе ла као ме тод, 
по сто ји „мо гућ ност да усред сре ђи ва ње на му зич ки ма те ри јал мо же 
да нам обез бе ди при ви ле го ван при ступ ши рим исто риј ским про це-
си ма“ по што по сто ји „угра ђе ност дру штве ног у сам му зич ки ма те-
ри јал“.15) „Му зи ка, у од ре ђе ном сми слу, го во ри исти ну, чак и ако је 
све на о ко ло лаж“,16) или, ка ко се из ра зио Клод Ле ви-Строс: „као да 
му зи ка мо же да бу де не што о че му се го во ри – му зи ка, чи ја је при-
ви ле ги ја да зна да из ра зи оно што се ни јед ним дру гим сред ством 
не би да ло ис ка за ти“.17) У том сми слу се Ми о драг Ва си ље вић и це-
ло куп ним сво јим ра дом за ла гао за очу ва ње му зич ке аутен тич но сти 
као ет нич ког иден ти те та, фор му ли шу ћи, та ко ђе, си стем му зич ке 
пе да го ги је на осно ва ма на род не му зи ке и по ве зу ју ћи с по тре ба ма 
про свет ног ра да и све оста ле сво је де лат но сти – ком по зи тор ску, 
ме ло граф ску, ет но му зи ко ло шку. Овај је мо ме нат Мар ко вић ис та као 
у свом члан ку као из раз Ва си ље ви ће вог уну тар њег су ко ба, као сла-
бост ње го ве лич но сти ко ја ни је има ла спо соб ност да у пот пу но сти 
из диг не на уч ну де лат ност из над прак тич них по тре ба на став нич ке 
слу жбе, већ се це лог жи во та ло ми ла у свом „ду а ли зму по све ће-
но сти“, као „Ва си ље вић пе да гог vs. Ва си ље вић ет но му зи ко лог“.18) 
На су прот овом ту ма че њу, сма тра мо да се Ва си ље вић ин ту и тив но 
ода звао на нај кон струк тив ни ји мо гу ћи на чин, то та ли те том свог ра-
да, на кри зу иден ти те та ко ја је за хва ти ла срп ски на род још при ли-
ком фор ми ра ња пр ве Ју го сла ви је и дра ма тич но се за о штри ла са 
усто ли че њем ко му ни стич ког ре жи ма. Де ло Ми о дра га Ва си ље ви ћа 
је сте при мер па три от ског пре га ла штва и по зи тив не ан га жо ва но сти 
на у ке о на ро ду, а ујед но и до каз да ет но ло ги ју не обез вре ђу је ње на 
дру штве на ан га жо ва ност, а још ма ње те о риј ска отво ре ност ње ног 
сто жер ног пој ма ет но са тј. на ро да, не го про ста зло у по тре ба то га од 
стра не де струк тив них иде о ло ги ја.

Увид у ре ла тив ност и усло вље ност са др жа ја те мељ них ет но-
ло шких кон це па та, на ро да и кул ту ре,19) као и згра жа ва ње над њи-
хо вом ком про ми то ва но шћу ка кво је при ка зао Ми лен ко ви ћев текст, 

15) „the pos si bi lity that a fo cus on mu si cal ma te ri als may pro vi de us with a pri vi le ged ac cess to 
lar ger hi sto ri cal pro ces ses“, „em bed ded ness of the so cial wit hin mu si cal ma te ri als them sel-
ves“ , Jim Sam son, „Bor ders and Brid ges : Pre li mi nary Tho ughts on Bal kan Mu sic“, Музико-
логија, бр. 5, 2005, стр.52.

16) “mu sic, in a cer tain sen se, tells the truth even when all aro und the re may be li es“, на истом 
ме сту.

17) Исто, стр. 33.

18) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 23.

19) Ду шан Бан дић, „Ет нос“, у аутор ском збор ни ку Царствоземаљскоицарствонебеско:
огледионароднојрелигији, тре ће из да ње, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град 2008. (прет ход но 
об ја вље но у ча со пи си ма Етнолошкесвеске, бр. 4, 1982. и Култура, бр. 62-63, 1983).
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до вео је да нас срп ску ет но ло ги ју до озбиљ не кри зе иден ти те та и 
до по ку ша ја са мо у би ства на ко је је на го ва ра „кон цеп ци ја ан тро по-
ло ги је за сно ва на на ху ма ни стич ком и уни вер за ли стич ком ми шље-
њу“.20) Ви ди мо, ево, ка ко се са ста но ви шта ан тро по ло ги је са гле-
да ва ет но ло ги ја: „Иде о ло шка осно ва ет но ло ги је као на ци о нал не 
на у ке ... раз от кри ла се и са ма се бе ра зо ри ла као псе у до-на уч на, 
мон стру о зна иде о ло шка пре це ње на иде ја и ет но ме га ло ма ни ја, по-
губ на по са му на ци ју ко јој је на вод но тре ба ла да по слу жи“,21) а сва 
ет нич ка ис тра жи ва ња „за ме ње на су Антропологијометницитета
– под-ди сци пли ном ко ја у сво јој осно ви има ан ти-есен ци ја ли стич-
ки и ан ти-ра си стич ки при ступ кон струк ци ји, ин стру мен та ли за-
ци ји и тран сфор ма ци ји иден ти те та“.22) Сти же, до ду ше, у те шком 
тре нут ку и по др шка угро же ној на у ци о на ро ду, у ви ду на по ме не о 
уза луд но сти оче ки ва ња да ће на у ка ика да мо ћи да бу де сло бод на од 
иде о ло шких усме ра ва ња - ова „ху ма ни стич ка и уни вер за ли стич ка“ 
исто као и она ет нич ка – по што се „на исти на чин мо гу ева лу и ра ти 
про јек ти де мо кра ти за ци је, евро пе и за ци је, мул ти кул ту ра ли за ци је и 
то ле ран ци је ко је ве ћи на ан тро по ло га у Ср би ји да нас још увек не 
до во ди (озбиљ но) у пи та ње“.23) Је ди но се, он да, иде о ло ги ја по ме-
ра на не ки те же при сту па чан ко но та тив ни ни во, са ког ће и да ље 
про из во ди ти од ре ђе не не же ље не ефек те, и то ве ро ват но сло же ни је 
не го што је мо гућ ност за по ли тич ку зло у по тре бу ет но ло ги је, ина че 
ве о ма ви дљи ву.24) С том чи ње ни цом на уму, а у ам би јен ту ет нич-
ке об но ве ко ја се до га ђа ши ром Евро пе, с јед не стра не, и на уч ног 
де кон стру и са ња ко лек тив них иден ти те та и гло ба ли стич ког при ти-
ска у прав цу огра ни ча ва ња су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва, с 
дру ге стра не, не чи ни се на ро чи то му дрим из јед на ча ва ти гре шну 
про шлост из ви то пе ре ног па три о ти зма са ет но ло ги јом као на у-
ком о усло ви ма, ме ха ни зми ма и об ли ци ма ус по ста вља ња и тран-
сфор ми са ња ма сов ног иден ти те та и исту па ти у то бож по ли тич ки 
не у трал ну и објек тив ну ан тро по ло ги ју ет ни ци те та. Ако је чак и 
по сло вич на ег закт ност фи зи ке угро же на су да ром са су бјек тив но-

20) Иван Ко ва че вић, „На у ка о на ро ду и ан тро по ло ги ја Чо ве ка“, ГласникЕтнографскогин-
ститутаСАНУ, књ. LVI, бр.1, 2008, стр. 250-251.

21) Ми лош Ми лен ко вић, нав. де ло, стр. 49.

22) Исто, стр. 43.

23) Ја на Ба ће вић, „HonourandShame: при лог ал тер на тив ној исто ри ји срп ске ет но ло ги је“,
Етноантрополошкипроблемин.с,год. 1,св. 1,2006, стр. 98.

24) Ми лош Ми лен ко вић, „Па ра докс пост кул тур не ан тро по ло ги је – пост мо дер на те о ри ја ет-
но гра фи је као те о ри ја кул ту ре“, Антропологија, бр .3, 2007.
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шћу ин хе рент ном са мом на уч ном по сма тра њу,25) ка ко ли је тек не-
мо гу ће ет но ло ги ји да пре ва зи ђе огра ни че ња сво је по зи ци је и бу де 
објек тив на, као да ни је без на де жно ис пре пле те на са објек том сво-
јих ис тра жи ва ња, окру же њем у ком по сто ји и са мим ис тра жи ва чи-
ма. При зна ти не ми нов ну ан га жо ва ност ет но ло ги је, уз при сту па ње 
„озбиљ ним про јек ти ма афир ма ци је и про мо ци је ди сци пли не“,26) 
пред ста вља ло би куд-и-ка мо ма ње дра стич но сред ство за но во по-
зи ци о ни ра ње на уч ног при сту па пи та њи ма ко лек тив ног иден ти те-
та, не го што би то би ло про сто на пу шта ње ет но ло ги је као иде о ло-
шке олу пи не. За то што је то исто вре ме но по ли тич ки про би тач ни је 
у кон тек сту за сту па ња иден ти те та као ин те ре са, бу ду ћи у ет но ло-
ги ју, кроз на слов ни по јам ет но са, угра ђе на тен ден ци ја по ве зи ва-
ња и збли жа ва ња ко ја се у хри шћан ском све ту сма тра по зи тив ним 
на че лом, а што ни је од ли ка ан тро по ло ги је ет ни ци те та „за сно ва не 
на ху ма ни стич ком и уни вер за ли стич ком ми шље њу“, ко је по чи ва 
на на че лу ин ди ви ду а ли зма а у прак си зна чи про мо ви са ње трен да 
пар ти ку ла ри за ци је. 

Мар ко вић је, освр нув ши се ле ти мич но са струч не стра не на 
сам ан тич ки/квинт ни дур, ста вио пар при мед би ко је ве ро ват но сто-
је, али ко је ни ма ло не ути чу на сми сао фор му ли са ња фол клор не 
му зич ке те о ри је као ко лек тив ног пси хич ког ди на мич ког си сте ма, 
ко ји се оства ру је у кон крет ним ме ло ди ја ма. Ово је са свим аде кват-
но оно ме што је Ле ви-Строс на зи вао структуром27) ко ја је, по ње-
го вим на ла зи ма, нај при сту пач ни ја по сма тра њу као уоб ли ча ва ње 
ми то ва, јер се они и те мат ски ба ве са мим уну тра шњим про це си ма 
и од но си ма, по ред то га што их из ра жа ва ју сво јим устрој ством. То 
исто, да кле, пред ста вља упра во те о риј ски пре глед не ког то нал ног 
си сте ма, са мо што се од но си на уну тра шњу ствар ност ко ја се ка-
зу је му зич ким је зи ком, за са да још увек не пре во ди вим на овај уни-
вер зал ни. Мар ко ви ћев за кљу чак и иде у том прав цу: „у мо јим ге-
ни ма и да ље сто ји за пи са на она ком би на ци ја ко ја мо жда ни је баш 
ан тич ки дур, али си гур но ни је су ви ше да ле ко од ње га“.28) Узев-
ши у об зир па ра ле лу са срод нич ким од но сом ко ју је ис ко ри стио 
у свом ра ду о Ва си ље ви ћу, спо ме ну те ге не ће мо та ко ђе схва ти ти 
у пре но сном сми слу и чи та ти ово као сим бо лич ки го вор о ет но-
су као ду хов ној ка те го ри ји. Ово је, уоста лом, у пот пу ном скла ду 

25) Вер нер Хај зен берг, Физикаифилозофија, Пре ве ла са ен гле ског Ан ђе ла Чу пић, Би ли о-
те ка Алеф, 43. књи га, Умет нич ко дру штво Градац, Ча чак - Бе о град 2000.

26) Ја на Ба ће вић, нав. де ло, стр. 98.

27) Клод Ле ви-Строс, „Струк ту ра и об лик“, Структуралнаантропологија2, Би бли о те ка 
Су вре ме на ми сао, Школ ска књи га, За греб 1988, стр. 103.

28) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 26.
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са оп штим ста вом са вре ме них ху ма ни стич ких и дру штве них на-
у ка пре ма ко лек тив ним иден ти те ти ма тог ре да ве ли чи не - ет но су, 
на ро ду, на ци ји - као пре ма сим бо лич ким за јед ни ца ма са пре вас-
ход ном ди на мич ком вред но шћу, чи ја се су штост, за то, не на хо ди 
не го са мо де ли ми це ис по ља ва у не ким фи зич ким по ја ва ма. Не ма 
раз ло га да се због та кве чул но не у хва тљи ве при ро де ет но са ре ла-
ти ви зу је ње го во по сто ја ње и да се, он да, по ри че та ко ђе по тре ба за 
на у ком о на ро ду. Та квих је по ја ва мно го и не мо гућ ност да се њи-
хо во по сто ја ње по ка же у ја сном и фик си ра ном об ли ку ни је ујед но 
и до каз њи хо вог не по сто ја ња. Ако ет нос, на род и на ци ја по сто је 
у гла ва ма и ср ци ма љу ди он да они ту за и ста по сто је и на раз не 
се на чи не ко му ни ци ра ју, нај ве ро ват ни је  док ан тро по ло ги ја ет ни-
ци те та пред ста вља огром но ис ку ше ње за сво је по сле ни ке да под 
фир мом објек тив но сти за у зму над мен став пре ма љу ди ма са ет-
нич ким или на ци о нал ним иден ти те том и опа сност да се, рас кла-
па ју ћи „кон структ“ ко лек тив ног иден ти те та са „ан ти-есен ци ја ли-
стич ког“ ста но ви шта, на ђу у ри зич ној по зи ци ји да од и гра ју мо жда 
де струк тив ну дру штве ну уло гу. Не ма, за то, по тре бе да се ет но му-
зи ко ло ги је уоп ште до ти че ак ту ел на кри за на у ке о на ро ду и ње них 
основ них пој мо ва, с об зи ром на то да му зи ко ло шка фор му ла ци ја 
ет нич ког (или на ци о нал ног или, мо жда, ре ги о нал ног) иден ти те та 
ко ју је пред ло жио Ми о драг Ва си ље вић још увек сто ји као ње гов 
нео тво рен те ста мент за ет но му зи ко ло шко по том ство.

„На сле ђе се мо ра по што ва ти“, за кљу чу је свој рад Мла ден 
Мар ко вић. „Ако из гу би мо по што ва ње пре ма на шим пре ци ма, из-
гу би ће мо сва ка ко и се бе. За то се на дам да је ових не ко ли ко де це-
ни ја по ти ски ва ња Ва си ље ви ће вих те о ри ја са мо при вре ме на фа за. 
Уоста лом, у сва кој људ ској за јед ни ци, ма ка ко ри гид на би ла у све-
тлу исто ри је или се озна ча ва ла не ким дру гим не га тив ним кон тек-
стом, би ло је ба рем не чег до брог. А до бро тре ба ис ко ри сти ти. Пре-
по зна ти га, па ис ко ри сти ти“.29) За ни мљи во је да иако је ово на пи сао 
пет го ди на пре не го што је на стао рад Ми ло ша Ми лен ко ви ћа ко ји 
смо ов де спо ми ња ли, у ко ме из у зет но не га тив но оце њу је Цви ји ће-
ву ет но ло ги ју, Мар ко вић као да се овим ре чи ма обра тио баш ње му 
баш по во дом тог ра да - а ти ме и чи та вом трен ду пот пу ни јег или 
ма ње пот пу ног по ри ца ња бу дућ но сти срп ске ет но ло ги је и, са мим 
тим, ре ал но сти ко лек тив ног иден ти те та ко јим се ет но ло ги ја тре-
ба да ба ви. Ва си ље ви ћев по ку шај да пру жи му зи ко ло шки при каз 
ет нич ког иден ти те та пред ста вља чин пот пу ног ин те гри са ња ет но-
ло ги је и ет но му зи ко ло ги је, али и омо гу ћа ва ње на у ци о на ро ду да 

29) Мла ден Мар ко вић, нав. де ло, стр. 26.
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уђе у но ву фа зу, обе ле же ну ја сном све шћу, ово га пу та, о ње ној дру-
штве ној усло вље но сти и од го вор но сти.
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Summary

A be ne ath pre sen ted com pa ri son of two texts that in dif fe rent 
style pre sent a re la ti on ship of con tem po rary et hno lo gists (et hno mu si co-
lo gists) to ward the pi o ne ers of this sci en ti fic fi eld of study in Ser bia, Jo-
van Cvi jic and Mi o drag Va si lje vic, pro vi des an op por tu nity for the re-
se arch of mu tual re la ti ons of et hnic re se arch and its per spec ti ves wit hin 
the con text of ine vi ta ble di men sion of so cial en ga ge ment of the sci en ce 
in folk stu di es. The re se arch is fo cu sed on ac ti vity of et hno mu si co lo gist 
Mi o drag A. Va si lje vic, in par ti cu lar his mu si co lo gist pro po sal for et hnic 
iden ti fi ca tion. It has not been re se ar ched up to da te de spi te gre at cha rac-
ter of the mu sic that has po in ted out gre at op por tu ni ti es of the re se arch 
(and re ve la tion) in the po in ted di rec tion. Ho we ver, his fol klo re to nal 
the ory has not been only a sci en ti fic con tri bu tion to com pre hen sion of 
et hnic re a lity, but al so one po in ter for in te gra tion of et hno mu si co logy 
and et hno logy. 
Key Words: et hno logy, et hno mu si co logy, Mi o drag A. Va si lje vic, et hnic iden-

tity 
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САВРЕМЕНА БЕЗБЕДНОСТ

РадославГаћиновић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ТЕРОРИЗАМУПОЛИТИЧКОЈТЕОРИЈИ1)

Сажетак
Рад је по све ћен де фи ни са њу са вре ме ног те ро ри зма и до-

при но су на у ке - по ли тич ке те о ри је на пу ту ка оп ште при хва тљи-
вој де фи ни ци ји те ро ри зма. У овом ра ду ни су по себ но ана ли зи ра не 
по ли тич ке те о ри је, већ је це ло ку пан рад про жет по ли тич ком те-
о ри јом ко ја из у ча ва про бле ма ти ку са вре ме ног те ро ри зма. По ред 
пој мов ног од ре ђе ња, аутор ну ди сво ју де фи ни ци ју  те ро ри зма, а 
по себ ну па жњу по све ћу је мо ти ви ма но си ла ца овог ви да на си ља уз 
ар гу мен та ци ју да је сва ки те ро ри зам по ли тич ки мо ти ви сан. Кри-
тич ки су ана ли зи ра не ака дем ске и ад ми ни стра тив не де фи ни ци је 
те ро ри зма, по себ но ад ми ни стра тив не или де фи ни ци је “по на ре ђе-
њу”. Осве тли ти ду бин ске ди мен зи је по ли тич ких аспе ка та са вре-
ме ног те ро ри зма, пред ста вља ве ли ки иза зов за на у ку, јер те ро ри-
зам као свет ски про блем ни је аде кват но тре ти ран од стра не не ких 
ве ли ких си ла, због раз ли чи тих ци ље ва њи хо ве спољ не по ли ти ке, 
као и ме ста и уло ге над на ци о нал них ор га ни за ци ја у тој по ли ти ци. 
Утвр ђи ва ње узро ка те ро ри зма је ве о ма те жак и ма гло вит пут до 
ци ља. Не по сто ја ње дру штве не ана ли зе на свет ском ни воу о узро-
ци ма и мо ти ви ма ни је слу ча јан про пуст по је ди них др жа ва, већ 
њи хо ва на ме ра, што од га ђа ве ро ват но ћу успе шни јег ан ти те ро ри-
стич ког де ло ва ња на гло бал ном ни воу. Да кле, ме ђу на род ни си стем 

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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без бед но сти је пред ве ли ким иза зо ви ма: ка ко очу ва ти ин тег трал ну 
без бед ност и ка ко за шти ти ти гра ђа не од све те же кон тро ли са ног 
по ли тич ког на си ља - те ро ри зма.
Кључ не ре чи: те ро ри зам, те ро ри стич ке ак тив но сти, ан ти те ро ри зам, те-

рор, ге ри ла, ме ђу на род на за јед ни ца, мо ти ви, по ли ти ка, 
по ли тич ка те о ри ја.

Са вре ме ни те ро ри зам као је дан од ви до ва на си ља по стао је 
нај зна чај ни ји иза зов ка ко за др жа ву и ње не ор га не за шти те, та ко 
и за ОУН. Те ро ри стич ке ак тив но сти су у XX ве ку би ле ениг ма и 
ве ли ки про блем за ин те грал ну без бед ност, али ће би ти још ве ћи у 
XXI ве ку па је сва ки по мак у из на ла же њу ме то да, иден ти фи ка ци је 
и са др жа ја те ро ри зма зна ча јан на пре дак ка ства ра њу прет по став ки 
за успе шни је су прот ста вља ње том ви ду на си ља. Зна чи, нео п ход на 
је ин тен зив на при пре ма свих а не са мо не ких др жа ва кроз по ве-
зи ва ње ре зул та та те о ри је и прак се у пре по зна ва њу и су прот ста-
вља њу све че шћем и опа сни јем на си љу. Про у ча ва њем фи ло зо фи је 
са вре ме ног те ро ри зма до ла зи се до са зна ња да је те ро ри зам свој 
нај ве ћи уз лет до жи вео у дру гој по ло ви ни XX ве ка, раз ви ја ју ћи се 
на осно ва ма оту ђе но сти по је ди на ца и гру па, на ци о нал ним су ко би-
ма, тен зи ја ма, зло у по тре би вла сти у зе мља ма под вла шћу дик та то-
ра и не функ ци о ни са њу прав них др жа ва. До кра ја XX ве ка при ступ 
са вре ме ном те ро ри зму и од нос пре ма ње го вим ак тив но сти ма од 
стра не ме ђу на род не за јед ни це и ве ли ких си ла ни је до нео на ро чи-
те ре зул та те, па је ре де фи ни са ње тог од но са на по чет ку XXI ве ка 
не ми нов ност. На у ка је је ди но моћ на да уз по моћ по ли тич ке те о ри-
је2) и по ли ти ке осло бо ди чо ве ка ле де не оп чи ње но сти и стра ха од 
те ро ри стич ких ак тив но сти. Да би се ова зна чај на иде ја оства ри ла, 
од нос на у ке и по ли ти ке мо ра би ти рав но пра ван и ком пле мен та-
ран. При од ре ђи ва њу пој ма по ли ти ке тре ба раз ли ко ва ти по ли ти-
ку као на у ку од по ли ти ке (или “по ли тич ког”, по ли тич ких по ја ва) 
као озна ке за јед ну по себ ну вр сту дру штве них по ја ва, за по себ ну 

2) Те о ри ја је грч ка реч, ко ја, уоп ште узе то, зна чи з н а њ е, и то зна ње у три ви да: зна ње 
без об зи ра на при ме ну (''те о риј ско'' зна ње, отуд по тре ба тзв. ве зи ва ња ''те о ри је'' и прак-
се);зна ње на уч но, на у ку, да кле – си сте мат ски до би је но и про ве ре но као тач но зна ње и 
зна ње хи по те тич но, на уч но не до ка за но, тј. на уч не хи по те зе (та ко се ка же, на при мер, 
Кан то ва ко смо ло шка те о ри ја, ор ган ска те о ри ја у со ци о ло ги ји). ''Док три на'', пак, по ти-
че од ла тин ске ре чи: doceo,docere,doctus, што зна чи: учи ти, на у чен. И она има ви ше 
зна че ња и то: те о ри ја ко ја још ни је на уч но про ве ре на у прак си, што се по кла па са зна-
че њем те о ри је и зна ње ко је се сма тра исти ни тим, али је ве за но за ак ци ју, ни је чи сто 
“те о риј ско” (под те о ри јом се та да под ра зу ме ва кон ста та ци ја чи ње ни ца, а под док три-
ном на ре ђе ње, упут ство за ак ци ју); по ста вља ње иде а ла за чи је је оства ре ње док три на 
за ин те ре со ва на и зна ње на уч но(Др Ра до мир Д. Лу кић, Историјаполитичкихиправних
теорија, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства и Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод, Бе о град, 1995, стр. 15-16).
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област дру штве них зби ва ња, тј. за је дан део објек тив но, ма те ри-
јал но по сто је ћег дру штве ног све та. По ли ти ка као на у ка је на у ка, 
тј. си стем (са)зна ња о “по ли тич ком”, од но сно по ли ти ци као де лу 
дру штве ног жи во та. У овом дру гом сми слу узи ма се та реч кад се 
нпр. ка же да не ко во ди по ли ти ку, или да је не чи ја по ли ти ка та ква 
и та ква итд. 3) 

Де фи ни са ње са вре ме ног те ро ри зма пред ста вља нај сло же-
ни ју и нај зна чај ни ју фа зу ан ти те ро ри стич ког про це са. У ци љу оп-
ште при хва тљи вог де фи ни са ња те ро ри зма бит но је на гла си ти да 
те ро ри зам ни је би о ло шка по ја ва, тј. да се чо век не ра ђа као те ро ри-
ста. У по след њој де це ни ји XX ве ка ја вио се низ ра до ва из обла сти 
те ро ри зма и без бед но сти ко ји су у су шти ни за ма гљи ва ли ду бин ске 
ди мен зи је и ме то до ло ги ју су прот ста вља ња са вре ме ном те ро ри зму, 
јер је низ не ком пе тент них, по себ но ад ми ни стра тив них (де фи ни-
ци ја по на ре ђе њу) де фи ни ци ја те ро ри зма оте жа ва ло пра во вре ме-
но пре по зна ва ње и успе шно де фи ни са ње те ро ри зма, што зна чи да 
на у ка још увек тра жи од го вор на пи та ње: Ка ко про тив те ро ри зма? 
У са вре ме ном дру штву, а по себ но у си сте му ви ше пар тиј ског дру-
штва, по тре бан је но ви пра вац у окви ру сту ди ја по ли тич ког си сте-
ма ко ји ће се укљу чи ти у про у ча ва ње ду бин ских ди мен зи ја те ро-
ри зма, јер ће се са вре ме не те ро ри стич ке ак тив но сти при ме њи ва ти 
бр зо, у нај ве ћој тај но сти, а из во дит ће се му ње ви то, струч но, са 
аде кват ним сред стви ма уз мак си мал но из не на ђе ње за др жа ву. 

Те ро ри зам је да кле, про ду же на ру ка по ли ти ке, ко ја се во ди 
дру гим (не ле гал ним) сред стви ма. Да кле, и за те ро ри зам се мо же 
при ме ни ти по зна та је зу ит ска мак си ма “циљоправдавасредство”. 

Из гле да да је да на шња по ли тич ка ми сао, са се би свој стве-
ним, не до след ним ху ма ни змом, са мо по твр да да је атак на чо ве ка 
го то во уни вер зал на ствар ност. Јер, по што је чо век убио Бо га, са да 
тре ба уби ти чо ве ка.4) Али да иро ни ја бу де ве ћа, то се де ша ва у ери 
оп ште про мо ци је пра ва чо ве ка у ме ђу на род ној за јед ни ци. 

Да кле, су штин ска ак тив ност су бје ка та ме ђу на род не за јед-
ни це тре ба би ти усме ре на ка афир ма ци ји иде је ко ја ће за и ста са-
чу ва ти чо ве ка. У том сми слу по ли тич ка кул ту ра мо ра до жи ве ти 
пре по род и сво ју ак тив ност спро ве сти у скла ду са ци ви ли за циј-
ским нор ма ма, што зна чи да ће од ба ци ти на сил ну бор бу за власт 
пу тем ре пре си је, за ве ре, те ро ра и те ро ри зма. Ци ви ли за ци ја је, да-
кле, угро же на не пред ви ди вим на ра ста њем те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја у све ту, због ко јих тур бу лент но ста ње мо же за хва ти ти ши ра 

3) Исто.

4) Mi kel Du fren ne,Začoveka, No lit, Be o grad, 1972, str. 340.
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свет ска про стран ства. То ме до при но се: нео збиљ но схва ће на опа-
сност од те ро ри зма и при ме на дво стру ких стан дар да од стра не не-
ких ве ли ких си ла. Ка да је реч о бор би за су зби ја ње те ро ри зма, она 
је да нас ви ше стру ко огра ни че на, јер се огром на сред ства и енер-
ги ја усме ра ва ју на по сле ди це, уме сто на от кри ва ње узро ка 5) те ро-
ри зма. Ка да је реч о ме то да ма бор бе ве ли ких си ла – до ми нант но је 
ко ри шће ње си ле и екс пан зи ја вој ног фак то ра, а тек у дру гом пла ну 
је при сут но раз ма тра ње из во ра те ро ри зма и мо ти ва те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја ши ром све та. Си гур но је да се те ро ри зам не мо же 
ис ко ре ни ти ко ри шће њем са мо вој не си ле, већ ме ња њем укуп них 
дру штве них од но са, раз во јем де мо кра ти је и ма сов ним еду ко ва њем 
це ло куп ног дру штва о том про бле му. Озбиљ на бор ба про тив те ро-
ри зма усло вља ва јед нак од нос пре ма сва ком те ро ри зму. Те ро ри зам 
се не сме кла си фи ко ва ти на ма ли или ве ли ки те ро ри зам, наш или 
њи хов те ро ри зам. Сва ки те ро ри зам пред ста вља пра ву по шаст про-
тив ко га УН, ве ли ке си ле, а он да и сви оста ли, мо ра ју по кре ну ти 
ис кре ну, ис трај ну у кон крет ну ан ти те ро ри стич ку ак тив ност. Ве о ма 
је бит но ре а фир ми са ти основ не прин ци пе ме ђу на род них од но са, 
од но сно осно ве ме ђу на род ног јав ног пра ва, а пре све га прин цип 
су ве ре не јед на ко сти зе ма ља. Из град њом пра вед них еко ном ских 
од но са у све ту и за у ста вља њем да љег про ду бљи ва ња еко ном-
ских раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних афир ми шу се основ ни 
прин ци пи бор бе про тив те ро ри зма и дру гих вр ста на си ља. Мо ра се 
ели ми ни са ти сва ка по др шка, по себ но са рад ња и под сти ца ње те ро-
ри зма за би ло ко је ци ље ве и ин те ре се. Прак са мо ра по твр ди ти пра-
ви ло да је бор ба про тив те ро ри зма ле ги тим на, да је то јед на ко ле-
ги тим но пра во свих зе ма ља, ве ли ких и ма лих. Ка да се ма ле зе мље 
уве ре да се про тив њих не во ди ни ка ква дис кри ми на ци ја од стра не 
ве ли ких и моћ них, ка да се уве ре да се ува жа ва ју као ствар ни су-
бјек ти ме ђу на род них по ли тич ких од но са, ка да се у све ту ре ши пи-
та ње ет но са, та да ће се су зи ти про стор за де ло ва ње те ро ри зма ка ко 
на уну тра шњем та ко и на ме ђу на род ном пла ну. Ово су, на жа лост, 
тре нут но са мо же ље чи је оства ри ва ње не ка да у бу дућ но сти мо же 
до не ти пре по род ме ђу на род не без бед но сти и са рад ње. 

По ли тич ки став да циљ оправ да ва сред ство обе ле жио је це-
ло куп ну исто ри ју са ужа сним по сле ди ца ма за чо ве ка. На жа лост, 
од свог по стан ка до да нас, тај прин цип се ни је про ме нио, са мо су 

5) Uzrok je po ja va ili pro ces ko ji iza zi va pro me ne na dru gim pro ce si ma i po ja va ma. Bu du ći da 
su dru štve ne po ja ve po li de ter mi ni sa ne, pro me ne na dru gim dru štve nim po ja va ma i pro ce si-
ma obič no iza zi va uzroč ni kom pleks. Zbog di na mič ne struk tu re dru štve nih po ja va i pro ce sa, 
uzroč ni kom pleks je pro me njiv. Jed na po ja va ili pro ces, u uzroč nom kom plek su na zi va se 
neo p hod ni uslov. Ako jed na po ja va ili pro ces sa mi iza zi va ju po sle di cu na zi va se do vo ljan raz-
log (Mi ro slav Vu je vić, Uvođenjeuznanstveniradupodručjudruštvenihznanosti, In for ma tor, 
Za greb, 1998, str. 229)
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се су штин ски ме ња ли об лик и на чин ње го вог ис по ља ва ња. Да кле, 
ње го ва ан ти ху ма ни стич ка су шти на је и да ље при сут на, усме ре на 
про тив основ них људ ских пра ва и гра ђан ских сло бо да чо ве ка за то 
што је он све ден на обје кат упо тре бљен за оства ри ва ње по ли тич-
ког ци ља. 

Да кле, су штин ска ак тив ност су бје ка та Ор га ни за ци је УН тре-
ба да бу де усме ре на ка афир ма ци ји иде је ко ја ће за и ста са чу ва ти 
чо ве ка. У том сми слу по ли тич ка кул ту ра мо ра до жи ве ти ци ви ли за-
циј ски пре по род, што зна чи да ће од ба ци ти на сил ну бор бу за власт 
пу тем ре пре си је, за ве ре, те ро ра и те ро ри зма. 

ДЕФИНИСАЊЕСАВРЕМЕНОГТЕРОРИЗМА

Тер мин те ро ри зам има у осно ви ла тин ски из раз ter ror (terror, 
terroris= ужас, ве ли ки страх) ко ји по ети мо ло шким ту ма че њи ма 
во ди сво је по ре кло од ин до е вроп ске ре чи, ter, укљу чив и ње ну ме-
та так сич ку ва ри јан ту tre. Сма тра се да исти ко рен има ју и из ра зи: 
terrible (ужа сан), deterrent (за стра ши ва ње, за стра шу ју ћи), turmoil
(не мир, ме теж), tremble(дрх та ње), tremor (по трес, дрх та ње) у срп-
ском је зи ку тре сти се, тре ма, итд.

Са вре ме на на у ка ула же ве ли ке на по ре да по ну ди оп ште при-
хва тљи ву де фи ни ци ју те ро ри зма. Ме ђу тим, и по ред то га што те ро-
ри зам пред ста вља пра ву по шаст са вре ме не ци ви ли за ци је по ли ти ка 
мно гих моћ них др жа ва од ла же де фи ни са ње са вре ме ног те ро ри-
зма. У пи та њу су дво стру ки стан дар ди, ка да не ке др жа ве ко ри сте 
те ро ри зам тј. пла ни ра ју без ан га жо ва ња соп стве них вој них сна га 
иза зва ти су ко бе и не ста бил ност у ре ги о ни ма. Да кле, не ма до брих 
и ло ших те ро ри ста, пра вед ног или не пра вед ног те ро ри зма(сви су 
те ро ри сти ло ши и не пра вед ни), без об зи ра што не ка да ве ли ке си ле 
сво јим не прин ци пи ел ним ту ма че њем ових по ја ва до во де у за блу-
ду јав но мње ње при ли ком пре по зна ва ња са вре ме ног те ро ри зма. У 
пој мов ном од ре ђе њу са вре ме ног те ро ри зма при сут не су ака дем ске 
и ад ми ни стра тив не де фи ни ци је.

У реч ни ку фран цу ског је зи ка, те ро ри зам се ту ма чи као “скуп 
ака та на си ља ко је не ка по ли тич ка ор га ни за ци ја вр ши да би ути ца-
ла на ста нов ни штво и ство ри ла не ку кли му не си гур но сти.”6) 

6) Dic ti on na i re de la lan gue française par Paul Ro bert, re dac tion di rigé, par A. Rey, J. Rey-De-
bo ve, Pa ris, 1979, p. 1950.
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У реч ни ку ен гле ског је зи ка те ро ри зам се пре ци зи ра као “ме-
тод вла да ви не или су прот ста вља ња не кој вла ди по ку ша ва ју ћи да 
про у зро ку је страх.”7)

У реч ни ку ита ли јан ског је зи кате ро ри зам се пред ста вља као 
“сред ство екс трем ног и иле гал ног на си ља у по ли тич кој бор би.”8) 

На при мер, Р. Лем кин (Rap hael Lem kin) 9) од ре ђу је те ро ри зам 
као уми шље ну упо тре бу би ло ка квог сред ства ко јим мо же да се 
ство ри оп шта опа сност (dangercommun). Та оп шта опа сност је у 
ства ри опа сност ко ја пре ти ин те ре си ма ви ше др жа ва или њи хо вим 
гра ђа ни ма. Овај аутор сма тра да се те ро ри зам у нај ши рем сми слу 
са сто ји од за стра ши ва ња љу ди из во ђе њем на сил них рад њи. 

А. Со ти ле10) под те ро ри змом под ра зу ме ва ме тод кри ми нал-
не ак тив но сти ко ју ка рак те ри шу те рор и на си ље ра ди по сти за ња 
од ре ђе ног ци ља. То је, да кле, кри ми нал ни акт ко ји је из ве ден уз 
за стра ши ва ње и на си ље ра ди оства ри ва ња од ре ђе не на ме ре.

Г. Пон те ра 11) де фи ни ше те ро ри зам као сва ки акт ко ји је из-
ве ден као ме тод по ли тич ке бор бе, уз упо тре бу екс трем ног на си-
ља пре ма жр тва ма. Те о ре ти чар Гла сер сма тра да је те ро ри зам “ко-
ри шће ње на си ља уз по моћ раз ли чи тих сред ста ва са ци љем да се 
по стиг не по је ди нач на, лич на ко рист на ра чун дру штва или да се 
оства ри од ре ђе на по ли тич ка док три на од че га ће за ви си ти да ли 
је у пи та њу зло чин оп штег пра ва или по ли тич ки де ликт”.12) П. Ро-
берт де фи ни ше те ро ри зам: “као упо тре бу ме ра на си ља са ци љем 
по сти за ња по ли тич ких ефе ка та, по је ди ним или ко лек тив ним атен-
та ти ма, ру ше њи ма у ви ду осва ја ња, чу ва ња или вр ше ња вла сти у 
ре жи ји од ре ђе них по ли тич ких ор га на ко ји на сто је да про из ве ду 
страх и не си гур ност.”13) 

Пре ма А. Шми ду ис кри ста ли са ла су се 22 еле мен та ко ји ка-
рак те ри шу по јам те ро ри зма: упо тре ба си ле; по ли тич ко свој ство; 

7) The Ran dom Ha u se Dic ti o nary of the En glish lan gu a ge, The Una brid ged Edi tion, Edit, Di rec-
tor S. B. Flax ner, New York, p. 1466.

8) Il gran de Di zi o na rio Gar zan ti de la lin gua ita li a na, l`o pe ra e sta ta re al laz za ta dal la Re da zi o ni, 
di ret te du Lu cio Fe li ci, Mi la no, 1989,p. 2006”; E. Pa laz zi, Di zi o na rio del la lin gua ita li a na, 
Gar zan ti, Mi la no, 1965

9) R. Lem kin, Fa ut il un no u ve au de it de dro it gens nom me ter ro ri sme, Re vue de dro it pe nal et 
cri mi no lo gie, Bel ge, br. 13/1933, p. 900-901.

10) A. Sot ti le, Le ter ro ri sme in ter na ti o nal, Re cu eil des Co urs, Pa ris, T. 65, 1938, str. 96.

11) G. Pon te ra, Vi o lenyia e ter ro ri smo, Il ppro ble ma de lia de fi ni zi o ne e del la gu i sti fi cayione, Di-
men si o ni del ter ro ri smo po li ti co, Mi la no, 1979. p. 58.

12) Међународнаполитика, 1. 9. 1998. год.стр.7

13)  Исто.
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иза зи ва ње стра ха; за стра ши ва ње; прет ња; оче ки ва ње пси хо ло-
шких ефе ка та; раз ли чи тост жр та ва и ши ри пред мет на па да; ор га-
ни зо ва но де ло ва ње; ме то ди у стра те ги ји бор бе; кр ше ње пра ви ла и 
не чо веч ност; уце на и при ну да; пу бли ци тет; са мо во ља и од су ство 
дис кри ми на ци је; нај че шће жр тве – ци ви ли; жр тве у прин ци пу – 
не ви не осо бе; ор га ни зо ва но вр ше ње на си ља;екс по ни ра ње и при-
ка зи ва ње “сво јих по сту па ка” дру ги ма; не пред ви ди вост; при кри ве-
ност; по на вља ње; зло чи нач ко свој ство; зах те ви и ул ти ма ту ми ко ји 
се упу ћу ју дру гим љу ди ма.14) 

Чак је и Маркс раз ми шља ју ћи о те ро ри зму на пи сао:”У ве ћи-
ни слу ча је ва те ро ри зам је скуп не ко ри сних сви ре по сти, ко је чи не 
љу ди ко ји су са ми за пла ше ни, по ку ша ва ју ћи да пре ки ну не си гур-
ност.”15) 

В. Ла кер (Wal ter La qu e ur), не ка да шњи ди рек тор лон дон ског 
Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју је из бро јао укуп но 109 де фи ни-
ци ја те ро ри зма у пе ри о ду од 1963 – 1981 го ди не,16)а до да нас их 
има мно го ви ше. Не у спе ли по ку ша ји да се утвр ди сви ма при хва-
тљи ва де фи ни ци ја ве о ма су број ни. Он сма тра да је те ро ри зам до-
при нос по сти за њу по ли тич ког ци ља не ле гал ном упо тре бом си ле, 
ка да су ме та не ви ни љу ди.

К. То ма шев ски сма тра да се “Пој мом те ро ри зма об у хва та ју 
раз ли чи ти ак ти на си ља и угро жа ва ња људ ских пра ва и људ ских 
жи во та, као и јав них, од но сно за јед нич ких и ин ди ви ду ал них до ба-
ра. У том мно штву и ра зно ли ко сти ака та, ко ји се под во де под по јам 
те ро ри зма, оста је део раз ло га због ко јих ни је мо гла би ти утвр ђе на 
јед на све о бу хват на и оп ште при хва тљи ва де фи ни ци ја те ро ри зма.” 
Но, ва жни ји раз лог не у спе ха по ку ша ја да се по стиг не са гла сност 

14) Др Ра до слав Га ћи но вић, Тероризам, Дра слар парт нер, Бе о град, 2005. стр.39

15) Маркс–Ен гелс : ''Пи смо'', ју ли 1870 – де цем бар 1874, Делa, том 40, Про све та, Бе о град 
1979, стр. 47. 

16) Уче ста лост де фи ни циј ских еле ме на та те ро ри зма у 109. де фи ни ци ја те ро ри зма:На си-
ље, си ла 83,5%; По ли тич ки5%, Страх; по ја ча ни те рор 51%;Прет ња 47,5%; (Пси хо ло-
шки) ефек ти и (оче ки ва не) ре ак ци је 41,5%; Ди фе рен ци ја ци ја жр тва-циљ 37,5%; На мер-
на, пла ни ра на, си сте мат ска, ор га ни зо ва на ак ци ја 32%; Ме тод бор бе, стра те ги ја, так ти ка 
30,5%; Ано ма ли је у кр ше њу при хва ће них пра ви ла без ху ма ни тар них огра ни че ња 30%; 
При си ла, из ну ђи ва ње при стан ка 28%; Пу бли ци тет 21,5%; Са мо вољ ност, без лич ни, на-
су мич ни ка рак тер 21%; Ци ви ли, не у трал ци, аут сај де ри као жр тве17,5%; За стра ши ва ње 
17%; На гла ше на не ви ност жр та ва 15,5%; Гру па, по крет, ор га ни за ци ја као из вр ши лац 
14%; Сим бо ли чан аспект, де мон стра ци ја дру ги ма 13,5%; Не пред ви ди вост, нео че ки ва-
ност де ша ва ња на си ља 9%; Тај на, при кри ве на при ро да 9%; По но вљи вост, се риј ски или 
кам пањ ски ка рак тер на си ља 7%; Кри ми нал 6%;Зах те ви по ста вље ни тре ћим стра на ма 
4%. (La qu e ur Wal ter: “Re tlec ti ons on ter ro rism”, ForeginAfairs, је сен 1986). 
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око де фи ни са ња те ро ри зма, тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да је те ро-
ри зам увек по ли тич ки мо ти ви сан.17)

П. Вил кин сон (Paul Wil kin son), ко ри сти син таг му по ли тич ки 
те ро ри зам, за ко га по ред по ли тич ког по сто ји и кри ми нал ни те ро-
ри зам, ко ји се од ре ђу је као “си стем ско при бе га ва ње те ро ру у ци љу 
сти ца ња при ват не ма те ри јал не до би ти.”18) Ме ђу тим, oвај аутор ни-
је на пра вио ја сну ди стинк ци ју из ме ђу те ро ри зма и кри ми на ла, па 
је про блем још ви ше за ма гљен и ова де фи ни ци ја ни је у функ ци ји 
на уч ног про ви ри ва ња у ду бин ске ди мен зи је те ро ри зма као пред у-
слов за по ку шај успе шног де фи ни са ња овог про бле ма.

П. Кер бер19)сма тра да “ као сим бо ли чан акт, те ро ри зам мо-
же би ти ана ли зи ран као и дру ги на чи ни ко му ни ка ци је, ана ли зом 
ње го ва че ти ри са став на де ла: трансмитер (терориста);незави-
снипрималац(мета);порука(бомба,заседаилинекадругатеро-
ристичка акција) и повратна спрега (реакција одређеног круга
слушалаца).”По сто је те о ре ти ча ри ко ји те ро ри зам де фи ни шу као 
по зо ри ште ко јим ци љем ни су ства ра не жр тве, већ на сто је да иза-
зо ву ре ак ци ју по сма тра ча. Да кле, са вре ме ни те ро ри зам се мо же 
раз у ме ти и као по ку шај пре но ше ња по ру ка при ме ном по ли тич ког 
на си ља. 

В. Шрој дер (Wil le mijn Schre u der) при хва та де фи ни ци ју да ту 
у Веб сте ро вом уни вер зи тет ском реч ни ку (1981), где је те ро ри зам 
де фи ни сан као си сте мат ско ко ри шће ње те ро ра као сред ства за-
стра ши ва ња, а те рор је на си ље из вр ше но од гру па у на ме ри да се 
за стра ши ста нов ни штво или вла да ра ди одо бре ња њи хо вих зах те-
ва.20) Без об зи ра што је де фи ни ци ја да та у углед ном уни вер зи тет-
ском реч ни ку, основ ни про пуст у де фи ни ци ји је по и сто ве ћи ва ње 
те ро ри зма и те ро ра, што се у де фи ни са њу те ро ри зма тре ба из бе ћи, 
јер вла да се не за стра шу је при ме ном те ро ра, већ обр ну то вла да уз 
при ме ну те ро ра за стра шу је соп стве но ста нов ни штво. 

Г. Бот хол (Ga ston Bo ut houl) је за пи сао: “На те ро ри зам су ве-
о ма ути ца ле ин те лек ту ал не и док три нар не иде је. У ис тра жи ва њу 
ње го вих мо ти ва мо же се от кри ти про мен љи ви ни во иде о ло шких 
вред но сти. Је дан за дру гим, иде о ло шки трен до ви су се осло бо ди-
ли се ри је те ро ри стич ких на сил них по сту па ка чи је је оправ да ње 

17) Ка та ри на То ма шев ски, Изазовтероризма, НИ РО Мла дост, Бе о град, 1983, стр. 13-22.

18) P. Wil kin son: Politicalterrorism, New York, Hal sted Press, 1974.

19) P. Kar ber, “Ur ban ter ro rism: Ba se li ne da ta and a con cep tual fra me work”, SocialScienceQu-
arterly, 1071, pp. 527-533. 

20) Wil le mijn Schre u der, “In ter na ti o nal Le gal Me a su res Aga inst Ter ro rism”, LeidenJournalof
InternationalLaw, 1988, p. 52.
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са гла сно ак ту ел ном ми шље њу ко је је за сно ва но на па три о ти зму, 
на ци о на ли зму, ра си зму, кул тур ној не то ле ран ци ји, ре ли ги о зном фа-
на ти зму и по ли тич кој дог ми.”21) 

М. Крен шо (Mart ha Cren shaw) сма тра да се те ро ри зам не мо-
же де фи ни са ти ако се не ана ли зи ра сам акт те ро ри зма, ње гов циљ 
и шан се за успех. За Крен шо ву те ро ри зам пред ста вља дру штве но и 
по ли тич ки не при хва тљи во на си ље упeрено про тив не ви них љу ди 
да би се по сти гао пси хо ло шки ефе кат.22) 

Р. Кре лин стен (Ro nald D. Cre li sten), де фи ни ше те ро ри зам као 
фор му по ли тич ке ко му ни ка ци је. Пре ци зни је, то је на мер но ко ри-
шће ње на си ља или прет ње на си љем ко је тре ба да иза зо ве ста ње 
стра ха(или те ро ра), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни 
пре ма дру гој гру пи ме та. Иза зва ни те рор је сред ство по мо ћу ко-
јег се иза зи ва по пу стљи вост или по слу шност. Обич но, спро во ђе-
ње на си ља или прет ња на си љем усме ре ни су на јед ну гру пу ме та 
(жр тве), док су зах те ви за по пу стљи во шћу усме ре ни пре ма дру гој 
гру пи ме та. Да кле, и ов де се го во ри о тро стру ком од но су из ме ђу 
те ро ри ста и две раз ли чи те гру пе ме та. Што се ти че по слу шно сти, 
она се иза зи ва или одр жа ва код јед не гру пе ме та, док она осла-
би код оне гру пе ме та од ко је се зах те ва по пу стљи вост, као и код 
дру гих гру па ко је те ро ри сти сма тра ју сво јим не при ја те љи ма. Без 
об зи ра на то о ка квом ци љу се ра ди, сва ки те ро ри зам је ство рен 
да ути че, на је дан или дру ги на чин, на од но се из ме ђу љу ди, по је-
ди на ца или гру па. Кад се све са бе ре, до ла зи мо до за кључ ка да је 
те ро ри зам так ти ка упо тре бе или прет ња на си љем ко ја има ко му-
ни ка тив ну свр ху. Ка ко и за што се ко ри сти, за ви си од кон тек ста.23)

Џ. Стерн (Jes si ca Stern) сма тра да те ро ри зам пред ста вља акт 
на си ља или прет ња на си љем про тив ли ца ко ја ни су бор ци, а са 
ци љем да се из вр ши осве та, по стиг не за стра ши ва ње, или на дру ги 
на чин ути че на не ку пу бли ку.24)Ова де фи ни ци ја је при лич но не пре-
ци зна, не иден ти фи ку је по чи ни о ца ни ти ње го ву на ме ру.

Б. Га нор (Bo az Ga nor), ди рек тор изра ел ског Ин сти ту та за 
про тив те ро ри зам и бив ши ана ли ти чар изра ел ског Ми ни стар ства 
за про тив те ро ри зам, при сту пио је де фи ни са њу те ро ри зма пре ко 
од ре ђи ва ња ме ста те ро ри зма ме ђу на сил ним су ко би ма, где те ро-

21) Ga ston Bo ut houl, “De fi ni ti ons of Ter ro rism”, InternationalTerrorismandWorldSecurity, ed. 
Da vid Carl ton and Car lo Scha erf, Gro om Helm, Lon don, 1975, p. 52.

22) Џо на тан Р. Вајт, Тероризам, Ale xan dria Press, Бе о град, 2004, стр. 10.

23) Исто.

24) Иван Ди ми три је вић, “Про бле ма ти ка на уч но-те о риј ског де фи ни са ња те ро ри зма'', Без-
бедност,6/2005, стр. 973.
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ри зам спа да у кон вен ци о нал не су ко бе, и сма тра да је “те ро ри зам 
на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља пре-
ма ци ви ли ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва, док је ге рил ска 
бор ба на сил на бор ба ко ја ко ри сти или пре ти ко ри шће њем на си ља 
пре ма вој ним ме та ма, сна га ма без бед но сти или по ли тич ким во ђа-
ма, због по сти за ња по ли тич ких ци ље ва.25)

П. Џон сон (Paul Johnson) сма тра да је те ро ри зам на мер но, 
си сте мат ско уби ство, са ка ће ње и угро жа ва ње не ви них да би се 
под ста као страх за рад по сти за ња по ли тич ких ци ље ва.26)

Про фе сор по ли тич ких на у ка са уни вер зи те та Џорџ Ва шинг-
тон Не тан Бра ун (Nat han Brown) де фи ни ше те ро ри зам као «из во-
ђе ње на сил ног ак та, упе ре ног про тив јед не или ви ше лич но сти, са 
на ме ром од стра не по чи ни о ца то га ак та да за стра ши јед ну или ви-
ше осо ба и да на тај на чин про у зро ку је оства ре ње јед ног или ви ше 
по ли тич ких ци ље ва то га по чи ни о ца»27)

М. Па шан ски сма тра да је те ро ри зам си сте мат ско вр ше ње 
(или прет ња да ће би ти из вр ше но) ору жа них ака та на бри жљи-
во ода бра не ме те на па да, по уна пред утвр ђе ном пла ну, са ци љем 
иза зи ва ња по ли тич ких по сле ди ца у дру штву или ши ре у ме ђу на-
род ној за јед ни ци. Ка да се у те ро ри стич ке ак те – ди рект но или ин-
ди рект но, на мер но или не на мер но укљу че две или ви ше др жа ва, 
би ло пре ко сво јих др жа вља на или до ба ра, ко ји мо гу би ти су бјек ти 
или објек ти (или су бјек ти и објек ти) те ро ри стич ког ак та – или ка да 
су те ро ри стич ким ак ти ма угро же на ли ца или до бра (или ли ца и до-
бра) ко ја ужи ва ју за шти ту ме ђу на род них кон вен ци ја, он да по сред-
ством еле ме на та ино стра но сти на ста је ме ђу на род ни те ро ри зам.28)

В. Ди ми три је вићсма тра да је сва ки акт те ро ри зма по ли тич-
ки мо ти ви са них из вр ши ла ца од ре ђен од но сом пре ма вла сти и да је 
“пре ма то ме по ли тич ки”. Ако по ли тич ку су шти ну мо же по не кад 
за ма гли ти ра зно ли кост, ти ме се су шти на не ће про ме ни ти.29) 

Да кле, ака дем ске де фи ни ци је те ро ри зма по твр ђу ју да су нај-
че шћи еле мен ти де фи ни ци је те ро ри зма на си ље као метод,гра ђа-
ни и вла да као мете,иза зи ва ње стра ха и из ну ђи ва ње по ли тич ких 
или со ци јал них про ме на као циљеви, а ве ли ки број жр та ва ко ме 

25) Исто, стр. 974.

26) Др Ра до слав Га ћи но вић,Тероризам, Дра слар парт нер, Бе о град, 2005, стр. 39.

27) Исто, стр. 41.

28) Док тор ска ди сер та ци ја Терористичкиактипротивдипломатскихпредставника, ок то-
бар 1982, стр.78.

29) Во јин Ди ми три је вић, Тероризам, Рад нич ка штам па, Бе о град 1982, стр, 37.
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те же те ро ри сти ука зу је на спектакуларност као де фи ни ци о ни еле-
ме нат те ро ри зма. По ли тич ки мо тив из вр ши о ца, је услов да би се 
не ка рад ња озна чи ла као те ро ри стич ка, јер је то је ди на де фи ни-
циј ска ком по нен та ко ја раз два ја те ро ри зам од обич ног кри ми на ла. 
Бу ду ћи да се зна че ње ре чи те ро ри зам кроз исто ри ју ме ња ло ка ко 
би се при ла го ди ло по ли тич ком ри зи ку сва ког на ред ног пе ри о да, па 
ни је ни ка кво из не на ђе ње што је ве о ма те шко од ре ди ти јед ну трај-
ну де фи ни ци ју те ро ри зма. 

Нај ве ћи број ауто ра ко ји су из у ча ва ли фе но мен те ро ри зма 
сма тра да је по ли тич ка ком по нен та је дан од бит них еле ме на та те-
ро ри зма. Ово се мо же за па зи ти и у би ла те рал ним уго во ри ма, за тим 
у за ко но дав стви ма ве ли ког бро ја зе ма ља, као и у до ку мен ти ма ре-
пре сив них др жав них ор га на. 

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма, ја сно се 
уоча ва ју еле мен ти пој ма те ро ри зма и то насиље,страх,циљимо-
тив. На си љем се де мон стри ра си ла, чи ју де струк ци ју да ле ко на-
ди ла зе пси хо ло шки ефек ти. Иако у ли те ра ту ри по сто ји ви сок сте-
пен са гла сно сти о то ме да је на си ље нај ре ле вант ни ја ком по нен та 
при ли ком де фи ни са ња те ро ри зма, ипак се по јам фи зич ког на си ља 
у кон тек сту те ро ри зма не ми нов но до пу њу је пси хо ло шким и струк-
тур ним на си љем. Мо тив те ро ри сте да из вр ши на си ље је нај та јан-
стве ни ји и за на уч ни ке још увек не до сту пан еле мент те ро ри стич ке 
ак тив ност.

Те ро ри стич ке ак тив но сти, све док су те ро ри стич ке, ни ка да 
не ма ју ма сов ну по др шку гра ђа на и ста нов ни штва. Ако је пак има-
ју он да то ви ше ни је те ро ри зам већ ге ри ла или ма сов ни уста нак 
ста нов ни штва. Ве о ма је бит но при том зна ти да зах те ви те ро ри ста 
ни ка да ни су ре ал ни ни ти на за ко ну уте ме ље ни.  

По зна то је да сва ко ко по се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни ше 
“ле ги ти ми тет” има и моћ да де фи ни ше те ро ри зам. Због то га је про-
блем у ана ли тич ком де фи ни са њу те ро ри зма ве о ма при су тан.

Ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма иако са не до ста ци-
ма, је ди но ег зи сти ра ју у прак си, нпр: Стејт де парт мент (US Sta te 
de part ment), ФБИ (FederalBureau of Investigation), Тим пот пред-
сед ни ка САД, Ми ни стар ство од бра не САД, Оба ве штај на аген ци ја 
Ми ни стар ства од бра не САД, При руч ник аме рич ке вој ске за бор бу 
про тив те ро ри зма раз ли чи то де фи ни шу те ро ри зам.

Ује ди ње не на ци је сма тра ју да је те ро ри ста сва ка осо ба ко ја, 
де лу ју ћи не за ви сно од зна ња не ке зе мље, или као по је ди нац, или 
као члан гру пе ко ја ни је при зна та као зва нич но те ло или део не ке 
на ци је, по сту па на тај на чин што уни шта ва или оште ћу је имо ви ну 
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ци вил ног ста нов ни штва или вла да да би по сти гао не ки по ли тич-
ки циљ. Те ро ри зам је акт ли ша ва ња жи во та или ра ња ва ња или акт 
уни шта ва ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или вла де, без ја сне 
до зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или гру па љу ди ко ји 
са мо стал но де лу ју, или вла да ко је де лу ју из вла сти тих по бу да или 
ве ро ва ња, да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ.30)

У ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти ОУН бр. 1377 ко ја је из-
гла са на 2001. го ди не пи ше да «Са вет без бед но сти, за сту пљен на 
ми ни стар ском ни воу зе ма ља чла ни ца, об ја вљу је да ак ти ме ђу на-
род ног те ро ри зма пред ста вља ју иза зов свимдр жа ва ма и укуп ном 
чо ве чан ству....да ак ти те ро ри зма увекинасвакомместуугро жа-
ва ју до сто јан ство и си гур ност љу ди, под ри ва ју дру штве ни и при-
вред ни раз вој свих др жа ва и у светскимразмерама пот ко па ва ју 
ста бил ност и бла го ста ње», као и то да је Са вет без бед но сти «нај ду-
бље за бри нут због за бе ле же ног по ра ста те ро ри стич ких по сту па ка 
у раз ли чи тим свет ским ре ли ги ја ма, ко ји су мо ти ви са ни не то ле ран-
ци јом и екс тре ми змом.» Европ ска Уни ја де фи ни ше те ро ри зам као 
на мер ни акт ко ји мо же на не ти озбиљ ну ште ту зе мљи или ме ђу на-
род ној ор га ни за ци ји, по чи њен са ци љем да се озбиљ но за стра ши 
ста нов ни штво, нео прав да но при мо ра ва ју ћи вла ду или ме ђу на род-
ну ор га ни за ци ју да не што учи ни или да се уз др жи од сва ког чи ње-
ња, озбиљ но де ста би ли шу ћи или уни шта ва ју ћи основ не по ли тич-
ке, еко ном ске или дру штве не струк ту ре по мо ћу на па да жи вот или 
фи зич ки ин те гри тет не ке осо бе, кид на по ва ња, узи ма ња та ла ца, 
за у зи ма ња ле те ли ца или бро до ва или про из вод њом, по се до ва њем 
или тран спор том оруж ја или екс пло зи ва.31)

Да кле, тзв. ад ми ни стра тив не де фи ни ци је те ро ри зма су оне 
ко је су про из вод од ре ђе них др жав них или ме ђу др жав них ин сти-
ту ци ја. Њи хов не до ста так је у ре флек то ва њу иде о ло ги зи ра них 
по ли тич ких ста во ва др жав ног или не ког дру гог ру ко вод ства у оп-
што сти, или пак у по ре ђе њу са јед ном кон крет ном си ту а ци јом што 
та кву де фи ни ци ју чи ни ма ње ге не рал ном и ти ме ма ње при мен љи-
вом на не ку но ву, и у мно го че му раз ли чи ту си ту а ци ју.

ЗАШТОЈЕТЕРОРИЗАМТЕШКОДЕФИНИСАТИ

При ли ком де фи ни са ња те ро ри зма у свет ској на у ци се ја вља-
ју мно ге не до у ми це, као нпр: Ка ко раз ли ко ва ти те ро ри зам од бор бе 
на осно ву пра ва на ро да на са мо о дре ђе ње и бор бе про тив оку па-

30)  Ра до слав Га ћи но вић, Тероризам, Дра слар Парт нер, Бе о град, 2005, стр. 47.

31)  Исто, стр. 48.
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ци је; Пи та ње од но са ком прен сив не (об у хват не) кон вен ци је са по-
сто је ћим и бу ду ћим ан ти те ро ри стич ким уго во ри ма. Те ро ри зам је 
те шко де фи ни са ти и за то што је он «кон тек сту ал ни кон цепт» па 
се по ли тич ке, прав не и без бед но сне на у ке че сто ра зи ла зе у са мом 
при сту пу де фи ни са ња овог про бле ма; За то што се пи та ње де фи-
ни ци је ве зу је за (де)ле ги ти ми за ци ју и кри ми на ли за ци ју;За то што 
по сто ји мно го по јав них об ли ка и вр ста те ро ри зма са раз ли чи тим 
по јав ним ма ни фе ста ци ја ма; За то што је тер мин под ле гао раз ли ка-
ма у по и ма њу те ро ри зма то ком про те клих 200 го ди на ње го ве ег зи-
стен ци је. Не по сто ја ње оп ште при хва тљи ве де фи ни ци је те ро ри зма 
спре ча ва: и по ја ва ве ли ког бро ја не ком пе тент них љу ди ко ји са ми 
се бе про гла ша ва ју екс пер ти ма за те о рет ско ту ма че ње са вре ме ног 
те ро ри зма;  дво стру ки стан дар ди не ких ве ли ких си ла, по себ но 
Аме ри ке и Ве ли ке Бри та ни је о пој мов ном од ре ђе њу и де фи ни са-
њу те ро ри зма, јер они до га ђа је исте са др жи не ту ма че раз ли чи то, 
за ви сно од њи хо вих тре нут них по ли тич ких ин те ре са, што је и нај-
ве ћи про блем за от по чи ња ње све о бу хват не ме ђу на род не ан ти те ро-
ри стич ке ак тив но сти, ка ко би се те ро ри зам у XXI ма кар др жао под 
кон тро лом као и због не пра вед ног про те жи ра ња ад ми ни стра тив-
них де фи ни ци ја те ро ри зма, тј. де фи ни са ња те ро ри зма по на ре ђе-
њу, јер сва ко ко по се ду је по ли тич ку моћ да де фи ни ше “ле ги ти ми-
тет” има и моћ да де фи ни ше те ро ри зам. 

На уч ни ци не ма ју ди ле му да је те ро ри зам про блем, али још 
увек не ма је дин стве ног од го во ра на пи та ње: Шта је те ро ри зам ? 

КОМПАРАТИВНОМАНАЛИЗОМ
ДОПРИХВАТЉИВЕДЕФИНИЦИЈЕ

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма, мо же се 
за кљу чи ти да је он усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва и ин-
сти ту ци ја др жа ве у бор би за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва. Пре-
ма иде о ло шкој осно ви те ро ри зам се нај че шће ја вљао у про шло сти 
као ул тра де сни(“цр ни” од но сно фа ши со ид ни) и ул тра ле ви (“цр-
ве ни”), тј. ква зи ре во лу ци о нар ни, да кле ин три зич но мо ти ви са ни 
циљ ни те ро ри зам. У од но су на про стор де ло ва ња, те ро ри зам се 
де ли на ур ба ни, ру рал ни, те ро ри зам на плов ним пу те ви ма и те ро-
ри зам у ме ђу на род ном ва зду шном са о бра ћа ју. Пре ма при су ству на 
тлу соп стве не др жа ве те ро ри зам се де ли на уну тра шњи и ме ђу на-
род ни, јер је у том сми слу од лу чу ју ћи “елементиностраности”. 
Уну тра шњи те ро ри сти на те ри то ри ји соп стве не др жа ве мо гу из-
ве сти те ро ри стич ки акт про тив стра них ди пло мат ских пред став-



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.177-195.

190

ни шта ва или ли ца са ди пло мат ским иму ни те том што пред ста-
вља еле мент ино стра но сти и та ко по ста је ме ђу на род ни. Да кле, o 
унутрашњeмтероризмусеможеговоритисамоондакадсугра-
ђани,властилидобрасопственеземљеметанасиљаилипретње
насиљемодстранетерориста.

Са вре ме не об ли ке ме ђу на род ног и уну тра шњег те ро ри зма 
тре ба пој мов но раз ли ко ва ти од дру гих, на из глед слич них ак тив-
но сти, као што су ге ри ла и те рор. За раз ли ку од те ро ри ста, ге рил ци 
но се исте уни фор ме и фор ма циј ско на о ру жа ње; јав но се по ја вљу ју 
– ни ка да се не скри ва ју и јав но са оп шта ва ју ци ље ве сво је бор бе. У 
Же нев ској кон вен ци ји од 12. ав гу ста 1949. го ди не ге рил ска деј ства 
су де фи ни са на у чла но ви ма 4, 1 и 13, а ге рил ци мо ра ју ис пу ња ва ти 
и усло ве из чла на 1. Ха шког пра вил ни ка и то: мо ра ју на че лу има-
ти ли це од го вор но за сво је пот чи ње не; мо ра ју има ти од ре ђе ни знак 
рас по зна ва ња – ам блем ко ји се мо же уочи ти са ра сто ја ња; мо ра ју 
се при др жа ва ти од ре да ба ме ђу на род ног рат ног пра ва.

У не де мо крат ским дру штви ма др жа ва при ме њу је те рор и 
пре ма сво јим гра ђа ни ма ра ди на сил ног ути ца ја на јав но мње ње у 
ци љу из ну ђи ва ња не ких по ли тич ких од лу ка ко је у де мо крат ским 
окол но сти ма гра ђа ни те др жа ве не би при хва ти ли. Не ка да др жа-
ва при ме њу је те рор и про тив соп стве не опо зи ци је, тј. кад у њој 
по сто је до вољ но ја ке по ли тич ке лич но сти ко је би у да тим по ли-
тич ким окол но сти ма за ре жим пред ста вља ле по ли тич ке про бле ме. 
Тре ба раз ли ко ва ти две основ не вр сте те ро ра: Ге но цид ни те рор и 
те рор као на чин вла да ња. Ге но цид ни те рор има за циљ пот пу ну ли-
кви да ци ју јед не на ци о нал не, ет нич ке или вер ске гру пе. За раз ли ку 
од ге но цид ног те ро ра, те рор као на чин вла да ња је ра ци о нал ни ји, 
јер уни ште ње и ни је пра ви циљ вла да ња љу ди ма, јер ка да ак тер 
те ро ра све уни шти он да не ма над ким да вла да. Круг жр та ва је 
ужи од укуп ног ста нов ни штва, док се под ши ру ме ту мо же под ве-
сти ма ни пу ла ци ја и за стра ши ва ње.32) Та ко ђе те ро ри зам тре ба раз-
ли ко ва ти од на из глед слич них ак тив но сти, као што су ак тив но сти 
кри ми на ла ца и па то ло шких уби ца. Кри ми на лац, као и те ро ри ста, 
ко ри сти на си ље као сред ство за по сти за ње соп стве ног ци ља. Без 
об зи ра на то да ли кри ми на лац ко ри сти на си ље као сред ство за 
сти ца ње нов ца или ма те ри јал ног бо гат ства, или уби ја или на но си 
по вре де од ре ђе ној жр тви за нов ча ну на кна ду, увек де лу је пр вен-
стве но из се бич них (лич них) раз ло га. 

За раз ли ку од те ро ри зма, на сил ни чин обич ног кри ми нал ца 
ни је сра чу нат на иза зи ва ње по сле ди ца – на ро чи то не пси хо ло шких 

32) Во јин Ди ми три је вић, Страховлада, Рад, Бе о град 1985, стр. 105-167.
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– из ван са мог чи на. Кри ми на лац ко ри сти не ки на сил ни чин за, на 
при мер, “те ро ри са ње жр та ва”, као што је прет ња но жем тр гов цу 
пред ка сом ко ја је пу на нов ца да би га при мо рао да му да но вац. За-
то се под ак тив но шћу кри ми нал ца не под ра зу ме ва иза зи ва ње ефе-
ка та пре ма ма си или око ли ни, па је нај зна чај ни ја раз ли ка из ме ђу 
те ро ри сте и кри ми нал ца у то ме што кри ми на лац ни је за ин те ре со-
ван за ути цај на јав но мње ње – је ди но же ли да узме но вац и по бег-
не, и да, при то ме, бу де што ма ње за па жен.

Раз ли ко ва њем те ро ри ста од дру гих об ли ка зло чи на, до ла зи-
мо до за кључ ка да је те ро ри зам: не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан; 
на си лан или пре ти на си љем; усме рен ка да ле ко се жним пси хо ло-
шким по сле ди ца ма ван не по сред не жр тве на си ља; во ђен од стра не 
не ке те ро ри стич ке ор га ни за ци је чи ји при пад ни ци не но се уни фор-
ме или озна ке.

Те ро рист, по пра ви лу, ми сли да сам ни је крив за зло чин ко-
ји је по чи нио, не го онај ко ји ни је ис пу нио ње гов зах тев, па је за-
то зло чин на стао. На жа лост, ап со лут ни за штит ни си стем про тив 
те ро ри зма не по сто ји. Он је фе никс фе но мен. Ла ко се об на вља-
ре ге не ри ше ако ње гов је дан део оста не жив. При ли ком од ре ђи ва-
ња-де фи ни са ња те ро ри зма мо ра се узе ти у об зир чи ње ни ца, да је 
те ро ри ста оба ве зно ин три зич но мо ти ви сан. 

Да кле, све до са да шње де фи ни ци је те ро ри зма има ју свој ква-
ли тет, али ни јед на још увек ни је оп ште при хва тљи ва у Ор га ни за-
ци ји УН. Има за то оправ да ња, јер су мно ге де фи ни ци је прот ка не 
по ли тич ким мо ти ви ма од стра не оно га ко де фи ни ше те ро ри зам, 
или пак ни су убе дљи ве у де фи ни са њу те ро ри стич ких рад њи, па 
се та ко до би ја про стор за при ме ну дво стру ких стан дар да и од ла-
же по че так де фи ни тив ног об ра чу на са те ро ри змом на гло бал ном 
ни воу. 

Ме ђу тим, у ци љу што при хва тљи ви јег де фи ни са ња те ро ри-
зма тр ба има ти у ви ду и сле де ће: Да те ро ри ста вр ши на си ље или 
пре ти на си љем, да је не из бе жно по ли тич ки мо ти ви сан (animus
terrorandi) и да при па да не кој ор га ни за ци ји; Ак ци је те ро ри ста су 
усме ре не ка да ле ко се жним пси хо ло шким по сле ди ца ма (те ро ри сти 
ни је ва жна са ма ме та на па да ко ли ко по ли тич ки од јек ак ци је); Те ро-
ри зам ни ка да не по др жа ва ве ћи на ста нов ни штва, а ако кон крет ну 
вр сту на си ља по др жа ва ве ћи на ста нов ни штва то ви ше ни је те ро-
ри зам већ ге ри ла или ма сов ни уста нак; Зах те ви те ро ри ста ни ка да 
ни су ре ал ни ни ти су на за ко ну уте ме ље ни, они су увек плод по ли-
тич ких мо ти ва – се па ра ти зам или пак осло ба ђа ње њи хо вих чла-
но ва из др жав них за тво ра; Те ро ри сти сма тра ју да је пре пла ше ном 
чо ве ку ла ко на мет ну ти сво ју во љу и на тим пре ми са ма гра де сво ју 
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стра те ги ју, др же ћи ста ло тен зи ју у јав ном мње њу јер ни ко се не 
бо ји оно га што је про шло већ не из ве сно сти ко ја до ла зи; Те ро ри-
зам – тај опа сни фе но мен увек је за ко рак ис пред ор га на др жав не 
за шти те, из ме ђу оста лог и за то што др жав ни слу жбе ни ци раз ми-
шља ју о том про бле му са мо за вре ме рад ног вре ме на а те ро ри сти 
24 ча са, што по твр ђу ју мно ги шри ме ри из про шло сти; Те ро ри сти 
се не ка да спре ма ју и го ди на ма за ак ци ју ко ја не ка да тра је у ми ну-
ти ма; Те ро ри сти су у пред но сти у од но су на ор га не др жав не за-
шти те. Они се спре ма ју ко ли ко тре ба, са ми би ра ју ме ту на па да, би-
ра ју вре ме на па да. На па да ју он да кад обич но по сти жу из не на ђе ње, 
на па да ју обич но тзв. ме ке ме те; Је дан од нај ва жни јих а ве ро ват но и 
пре суд ни еле мент од ко јег за ви си бу дућ ност те ро ри зма је ре ак ци ја 
дру штва а не са мо ре а го ва ње др жав них ор га на, већ по на ша ње јав-
ног мње ња. Вој ска и по ли ци ја не мо гу ис ко ре ни ти те ро ри зам. На-
жа лост, то је да нас не мо гу ће ура ди ти, али са мо од луч ност јав ног 
мње ња са вре ме ни те ро ри зам мо же др жа ти под кон тро лом. Да кле, 
ува жа ва ју ћи из ме ђу оста лог на ве де не чи ње ни це, ве о ма при хва-
тљи ва де фи ни ци ја те ро ри зма би по ми шље њу ауто ра овог тек ста 
би би ла: “Тероризамјеорганизованаприменанасиља(илипретња
насиљем)одстранеполитичкимотивисанихизвршилаца,којису
одлучнидакрозстрах, зебњу,дефетизамипаникунамећусвоју
вољуорганимавластииграђанима.”33)

Иакоте ро ри зам сви у све ту фор мал но осу ђу ју, у прак си се 
по твр ди ла чи ње ни ца да је те ро ри зам ипак ефи ка сно оруж је за 
оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва од ре ђе них на ци о нал них за јед ни-
ца. Исто ри ја под се ћа да је ор га ни за ци ја УН фор мал но осу ђи ва ла 
де ло ва ње мно гих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја у све ту, али ве ли ке 
си ле ни су увек ува жи ле ме ђу на род но пра во, јер су у од ре ђе ном 
тре нут ку по др жа ли и осна жи ли де ло ва ње те ро ри стич ких ор га ни-
за ци ја у мно гим ре ги о ни ма. Те ро ри стич ке ор га ни за ци је не пра вед-
но тре ти ра ју као осло бо ди лач ке, уз ма сов ни пу бли ци тет кре и ра се 
ис кри вље но ми шље ње јав ног мње ња у све ту. На тај на чин се пру-
жа кон крет на по моћ те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма, а зе мља жр-
тва на си ља се про гла ша ва као тво рац те ро ра. Ти ме јој се од у зи ма 
ле гал но и ле ги тим но пра во да се на сво јој те ри то ри ји бо ри про тив 
те ро ри зма. То је слу чај са “ОВК” и “АНА” на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ако се ова кав тренд дво стру ких стан дар да на ста ви, опа сност од 
са вре ме ног те ро ри зма ће се дра стич но по ве ћа ти у мно гим зе мља-
ма у све ту, по себ но у Ве ли кој Бри та ни ји, Шпа ни ји, Фран цу ској, 
Ср би ји.

33) Ра до слав Га ћи но вић, Савременитероризам, Гра фо марк, Бе о град, 1998, стр. 31.
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Да кле, про тив те ро ри стич ких ак тив но сти и дру гих об ли-
ка угро жа ва ња мо ра се, нај пре, бо ри ти са мим си сте мом др жа ве и 
дру штва, ње го вом сна гом, ква ли те том, ви тал но шћу, де мо кра тич-
но шћу, ко ја се на ла зи у ње го вој осно ви, прав ном др жа вом и да љим 
раз во јем сло бо да и пра ва гра ђа на, те учвр шћи ва њем тих од но са у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во та.

 Уко ли ко је де мо крат ско дру штво етич ки, еко ном ски и ор га-
ни за ци о но ја че и ста бил ни је – уто ли ко се оно осе ћа од го вор ни јим 
за про цес за шти те дру штва и уто ли ко се сма њу је мо гућ ност ја вља-
ња те ро ри стич ких ак тив но сти. По тре ба за вр хун ском оспо со бље-
но шћу др жав них ан ти те ро ри стич ких је ди ни ца је очи глед на. 

Ме ђу на род ни си стем без бед но сти у на ред ном пе ри о ду је 
пред ве ли ким иза зо ви ма, ка ко очу ва ти ко лек тив ну без бед ност ста-
нов ни штва и за шти ти гра ђа не од ове те шко кон тро ли са не по ша сти. 
То се из ме ђу оста лог мо же по сти ћи кроз ор га ни зо ва ње; вр хун ску 
обу ку и са вре ме но опре ма ње је ди ни ца за про тив те ро ри стич ка деј-
ства; стал ним пра ће њем на уч них до стиг ну ћа из обла сти вој них, 
дру штве них и тех нич ких на у ка; ана ли зом до са да шњих ис ку ста ва 
у ан ти те ро ри стич кој де лат но сти; уна пре ђе њем си сте ма ме ра за од-
вра ћа ње те ро ри стич ких ак тив но сти и ти ме ја ча ти уну тра шњу сна-
гу и спо соб ност дру штва за на ста вак де мо крат ских про це са. Поред
овихпредуслова,основниусловзауспехјеодлучнаопредељеност
јавног мњења за супротстављање савременом тероризму. Ста-
вља ње под кон тро лу са вре ме ног те ро ри зма, био би ве ли ки успех 
Ор га ни за ци је УН, јер ис ко ре њи ва ње те ро ри зма у све ту је за сад са-
мо же ља ве ћи не чо ве чан ства.

Мо же се, да кле, за кљу чи ти да су са вре ме не те ро ри стич ке ак-
тив но сти све при сут ни је у све ту. Оне мо гу би ти све ви ше и чвр-
шће под кон тро лом од ре ђе не др жа ве, ко јој слу же за оства ри ва ње 
ин те ре са у од ре ђе ном под руч ју, ко је има зна ча јан еко ном ски и ге-
о стра те гиј ски по ло жај, што је нај ве ћи про блем без бед но сти у све-
ту. Овим опа сним ак ти ма мо ра се су прот ста ви ти це ло куп но јав но 
мње ње на пла не ти. 
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RadoslavGacinovic

TERRORISMINPOLITICALTHEORY

Summary
It is ne ces sary to fight aga inst ter ro rist ac ti vi ti es and ot her forms 

of im pe ril ment firstly by the sta te and so cial system – by de moc racy at 
the co re of the system, its strength, qu a lity and vi ta lity, by le gal sta te 
and furt her de ve lop ment of fre e dom and rights of the ci ti zens, as well 
as in stal ling and strengthe ning of the se fe a tu res in to all fi elds of so cial 
li fe. The mo re a de moc ra tic so ci ety strengthens and sta bi li zes it self in 
et hi cal, eco no mi cal and or ga ni za ti o nal sen se, the mo re it fe els re spon si-
ble for the pro cess of its pro tec tion and in li ne with this the re dec re a ses 
op por tu nity for emer gen ce of ter ro rist ac ti vi ti es. Ter ro rist ac ti vi ti es are 
most dan ge ro us when do ne un der con trol of so me po wer ful sta te that is 
using it for pur po se of ac hi e ving cer tain go als. In ter na ti o nal com mu nity 
do es not pay ne ces sary at ten tion to the se ac ti vi ti es. De spi te enor mo-
us mi li tary po ten ti a lity in the world, the sta tes ha ve not suc ce e ded to 
con front the acts of in ter na ti o nal ter ro rism up to the be gin ning of 21st 
cen tury. At the end of 20th cen tury the re we re abo ut 28.000.000 sol di-
ers, 5.500 nuc le ar war he ads, hun dreds of tho u sands of tanks, air pla nes 
and ships, and mi li tary bud get co un ted one tho u sand of mil li ards dol-
lars wor ldwi de. Not even such mi li tary ar se nal suc ce e ded to in ti mi da te 
va ri o us world ter ro rist or ga ni za ti ons wor ldwi de, so that the 21st cen tury 
will cer ta inly bring many chal len ges, vi o len ce, bat tle aga inst vi o len ce 
and suf fe ring of in no cent pe o ple. Phe no me no lo gi cal cha rac te ri stics of 
mo dern ter ro rism (in ter na ti o na li za tion and trans-na ti o na li za tion) in di-
ca te a mul ti di men si o na lity of the phe no me non and mul ti-di sci pli nary 
ap pro ach to its con fron ta tion. An analysis of phi lo sophy of mo dern ter-
ro rism le ads to con clu sion that ter ro rism has ex pe ri en ced its pe ak in 
se cond half of the 20th cen tury, ha ving been de ve lo ped on the ba sis of 
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ali e na tion of in di vi du als and gro ups, na ti o nal con flicts, ten si ons, mi su-
ses of po wer in the sta tes with dic ta tor ship re gi mes and non-fun cti o ning 
of le gal sta tes. Un til the end of the 20th cen tury the in ter na ti o nal com-
mu nity and gre at po wers’ ap pro ach to ward mo dern ter ro rism and the ir 
re la ti on ship to its ac ti vi ti es has not bro ught abo ut po si ti ve re sults and 
so it is ine vi ta ble to re-de fi ne such ap pro ach at the be gin ning of the 21st 
cen tury. Only sci en ce with help of the ory and po li tics is po wer ful eno-
ugh to set pe o ple free of a chilly fright and fe ar of the ter ro rist ac ti vi ti es. 
In or der to ac hi e ve such sig ni fi cant idea, the re la ti on ship bet we en sci-
en ce and po li tics ought to be equ al and com ple men tary one. 
Key Words: ter ro rism, ter ro rist ac ti vi ti es, an ti-ter ro rism, ter ror, gu er ril la, in ter-

na ti o nal com mu nity, mo ti ves, po li tics, po li ti cal the ory 
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СПОЉНАИБЕЗБЕДНОСНА 
ПОЛИТИКАЕУУСВЕТЛУ 

СОЦИЈАЛНОГКОНСТРУКТИВИЗМА1)

Сажетак
Аутор у овом члан ку раз ма тра до при нос со ци јал ног кон-

струк ти ви зма об ја шње њу раз во ја спољ не и без бед но сне по ли ти-
ке ЕУ. Шта је то што со ци јал ни кон струк ти ви зам чи ни по год ним 
за ис тра жи ва ње про це са европ ске ин те гра ци је? Кон струк ти ви зам 
сма тра да европ ска ин те гра ци ја, као про цес, има «трансформа
тивни» ути цај на европ ски си стем и ње не кон сти ту тив не еле мен-
те. Про цес европ ске ин те гра ци је се ме њао то ком го ди на, и са мим 
тим и иден ти те ти др жа ва чла ни ца ко ји су про ме ни ли њи хо ве ин те-
ре се. Кон струк ти ви зам под вла чи зна чај ове про ме не, ко ји је остао 
«невидљив» у при сту пи ма ко ји за не ма ру ју про це се фор ми ра ња 
иден ти те та и ко ји сма тра ју да ин те ре се др жа ва стро го од ре ђу је 
струк ту ра ме ђу на род ног си сте ма. Ипак, чи ни се да овај при ступ 
ни је до вољ но ис ко ри шћен у про у ча ва њу спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ. Чла нак је по де љен у три де ла. У пр вом, аутор се ба ви 
основ ним од ли ка ма кон струк ти ви зма као при сту па у ме ђу на род-
ним од но си ма. У дру гом де лу би ће раз ма тран кон струк ти ви стич ко 
об ја шње ње раз во ја спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ко нач но, у 
тре ћем де лу, аутор ће на сто ја ти да ука же на не ке сла бо сти со ци јал-
ног кон струк ти ви зма у об ја шње њу раз во ја спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке.
Кључ не ре чи: со ци јал ни кон струк ти ви зам, иден ти тет, ин те рес, нор ма, 

кул ту ра, Европ ска уни ја, спољ на и без бед но сна по ли ти ка 
ЕУ.

1) Чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је „Дру штве не и по-
ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“, бр. 149057Д, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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СОЦИЈАЛНИКОНСТРУКТИВИЗАМ 
УСАВРЕМЕНОЈТЕОРИЈИ
МЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

«Конструктивизамјеутренду», ка же Џе фри Че кел (Jef frey 
Chec kel)2), док Стив Смит (Ste ve Smith) сма тра да кон струк ти ви-
стич ки при ступ мо же да по ну ди «убедљиво» об ја шње ње процeса 
европ ске ин те гра ци је.3) Али шта је за пра во со ци јал ни кон струк ти-
ви зам? Ко ја је ње го ва вред ност у те о ри ји ме ђу на род них од но са? 
На ова два пи та ња ни је ла ко да ти од го вор, али је ипак, ка ко не ки 
ауто ри ис ти чу, лак ше уста но ви ти зна чај кон струк ти ви зма не го ње-
гов иден ти тет.4)

Со ци јал ни кон струк ти ви зам по стао је је дан од во де ћих при-
сту па у ме ђу на род ним од но си ма у по след њој де це ни ји. То ком 80-
тих го ди на XX ве ка, те о ри ју ме ђу на род них од но са обе ле жи ле су 
две де ба те: јед на је је тзв. «нео-нео» де ба та из ме ђу нео ре а ли ста 
и нео ли бе ра ла, ко ји су на сто ја ли да при ме не ло ги ку ра ци о на ли-
стич ке те о ри је на ме ђу на род не од но се, али су се ра зи ла зи ли око 
за кљу ча ка о до ме ти ма ме ђу на род не са рад ње, а дру га је де ба та из-
ме ђу ра ци о на ли ста и кри тич ких те о ри ја, ко је су до во ди ле у пи та-
ње епи сте мо ло шке, он то ло шке и нор ма тив не прет по став ке нео ре-
а ли зма и нео ли бе ра ли зма. Ме ђу тим, од по чет ка 90-тих го ди на ХХ 
ве ка, ове де ба те су усту пи ле ме сто де ба та ма из ме ђу ра ци о на ли зма 
и кон струк ти ви зма са јед не стра не, и кон струк ти ви зма и кри тич ке 
те о ри је са дру ге стра не. Ка та ли за тор овог пре о кре та би ла је по ја ва 
кон струк ти ви стич ког при сту па, ко ји је оспо ра вао ра ци о на ли зам и 
по зи ти ви зам нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма, док је исто вре ме но 
«притискао» кри тич ке те о ри је од ме та те о риј ске кри ти ке ка ем пи-
риј ској ана ли зи свет ске по ли ти ке.5)

Сâми за го вор ни ци кон струк ти ви зма озна чи ли су овај при-
ступ као «прелаз» из ме ђу ра ци о на ли зма и ре флек ти ви зма. Та ко 
нпр. Ема ну ел Адлер (Ema nuel Adler), је дан од во де ћих кон струк-
ти ви ста, ис ти че да кон струк ти ви зам пред ста вља «средњитерен» 

2) Jef frey Chec kel, “So cial con struc ti vism in glo bal and Euro pean po li tics: a re vi ew es say”, Re
viewof InternationalStudies, vol. 30, 2004, p. 229.

3) Ste ve Smith, “So cial con struc ti vism and Euro pean stu di es : a re flec ti vist cri ti que”, Journalof
EuropeanPublic Policy, vol. 6, n° 4, 1999, p. 684.

4) Ma ja Zeh fuss, ConstructivisminInternationalRelations:ThePoliticsofReality, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, p. 6.

5) Chri stian Re us-Smith, “Con struc ti vism”, in Scott Bur chi et al., TheorisofInternationalRela
tions, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2005, p. 188.
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из ме ђу ра ци о на ли зма и ре ла ти ви зма6), док Џе фри Че кел ка же да 
се кон струк ти ви зам на ла зи из ме ђу те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра и 
пост мо дер них шко ла.7) По сто је, ипак, и дру га чи ја ми шље ња. Та ко 
се Стив Смит не сла же са овим ста но ви шти ма и ис ти че да је кон-
струк ти ви зам мно го бли же  ра ци о на ли зму не го ре флек ти ви зму.8)

Оно што оте жа ва ја сно ћу и иден ти тет кон струк ти ви стич ког 
при сту па су, пре све га, ве ли ке раз ли ке ме ђу ње го вим при ста ли-
ца ма у ана ли зи ме ђу на род не по ли ти ке. Та ко, на при мер, Ри чард 
Прајс (Ric hard Pri ce) и Кри сти јан Рojс Смит (Chri stian Re us-Smith) 
пра ве раз ли ку из ме ђу тзв. «си стем ског» кон струк ти ви зма, ко ме 
при па да Алек сан дар Вент (Ale xan der Wendt), ко ји из у ча ва од но се 
из ме ђу др жа ва у ме ђу на род ном си сте му, док за не ма ру је не си стем-
ске фак то ре др жав ног иден ти те та, и тзв. «хо ли стич ког» кон струк-
ти ви зма, ко ји на сто ји да ин те гри ше уну тра шње и ме ђу на род не 
струк ту ре. При ме ра ра ди, Мар та Фајн мор ( Mart ha Fin ne mo re) ис-
тра жу је нор ме ме ђу на род ног дру штва и њи хов ути цај на др жав ни 
иден ти тет и ин те ре се, док се Пи тер Ка цен стајн (Pe ter Kat zen stein) 
и Тед Хоф (Ted Hopf) фо ку си ра ју на уло гу уну тра шњих нор ми у 
обла сти на ци о нал не без бед но сти.9) Раз ли ке су уоч љи ве и на по-
љу ме то до ло ги је, где се мо гу уочи ти ра зи ла же ња из ме ђу тзв. «ин-
тер пре та тив них» и «по зи ти ви стич ких» кон струк ти ви ста. Док ин-
тер пре та тив ни кон струк ти ви сти ис тра жу ју уло гу иде ја, нор ми и 
кул ту ре, по зи ти ви стич ки кон струк ти ви зам је окре нут кон крет ној 
ем пи риј ској ана ли зи. На су прот овој по де ли, Че кел на во ди да тре ба 
раз ли ко ва ти три под гру пе кон струк ти ви стич ког прав ца: кон вен ци-
о нал ни, ин тер пре та тив ни и кри тич ки/ра ди кал ни кон струк ти ви зам. 
Кон вен ци о нал ни кон струк ти ви зам је до ми нан тан у САД-у, и овај 
при ступ ис тра жу је уло гу нор ми у ме ђу на род ној по ли ти ци, док кри-
тич ки кон струк ти ви зам, ко ји је до ми нан тан у Евро пи, ста вља ак-
це нат на моћ и дис курс.10) По де лу на «кон вен ци о нал ни” и “кри тич-
ки” кон струк ти ви зам на ла зи мо и код Те да Хо фа (Ted Hopf)11), док 

6) Ema nuel Adler, “Se i zing the Mid dle Gro und : Con struc ti vism in World Po li tics”, European
Journalof InternationalRelations, vol. 3,  n° 3, 1997, p. 322.

7) Jef fery Chec kel, “The Con struc ti vist Turn in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory”, WorldPolitics, 
vol. 50, n° 2, 1998, p. 327.

8) Ste ve Smith, “So cial con struc ti vism and Euro pean stu di es : a re flec ti vist cri ti que”, op.cit.,p. 
683.

9) Ric hard Pri ce, Chri stian Re us-Smith, “Dan ge ro us Li a i sons ? Cri ti cal In ter na ti o nal The ory and 
Con struc ti vism”, EuropeanJournalofInternationalRelations, vol. 4, n° 3, 1998, p. 268.

10)  Jef frey Chec kel, “So cial con struc ti vism  in glo bal and Euro pean po li tics: a re vi ew es say”, op.
cit.,p. 231.

11) Ted Hopf,  “The Pro mi se of Con struc ti vism in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory”, International
Security, vol. 23, n° 1, 1998, p. 171.
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Џон Ру џи (John Rug gie) раз ли ку је «нео кла сич ни», «пост мо дер ни» 
и «на ту ра ли стич ки» кон струк ти ви зам.12) За тим, ана ли зу кон струк-
ти ви стич ког при сту па оте жа ва и «терминолошказбрка» ко ју уво де 
ње ни пред став ни ци. При ме ра ра ди, тер мин «ре флек ти ви зам» код 
Сти ва Сми та је «пост мо дер ни кон струк ти ви зам» код Џо на Ру џи ја 
(John Rug gie), док је Сми тов тер мин «кон струк ти ви зам» си но ним 
Ру џи је вом «нео кла сич ном кон струк ти ви зму».

Ме ђу тим, и по ред раз ли ка ме ђу пред став ни ци ма кон струк-
ти ви зма, као и тер ми но ло шких не ја сно ћа, уоча ва ју се не ке за јед-
нич ка обе леж ја овог при сту па. Нај пре, пре ма кон струк ти ви сти ма, 
ме ђу на род ни си стем ни је не про мен љив и ста ти чан, већ је «дру
штвеноконструисан». Оту да 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.13) Ра ци о на ли зам 
(нео ре а ли зам, нео ли бе ра ли зам) за сту па ста но ви ште да је свет ко-
ји по сто ји ма те ри ја лан, кон кре тан, мер љив и са гле дљив. Ре ал ност 
је са ста вље на од ства ри ко је мо же мо да опа зи мо, а ко је су из ван 
нас. Ово схва та ње о то ме шта по сто ји (он то ло ги ја), за сно ва но је на 
спе ци фич ној фи ло зо фи ји на у ке (епи сте мо ло ги ја), ко ја за го ва ра да 
мо же мо зна ти са мо оно што опа жа мо. Да кле, ко нач ни циљ је ис-
тра жи ва ње ма те ри јал не струк ту ре. Ме ђу тим, овај при ступ пре ви ђа 
уло гу иде ја, нор ми, кул ту ре у об ја шње њу свет ске по ли ти ке. На су-
прот њи ма, кон струк ти ви сти сма тра ју да су нор ма тив не или идеј не 
струк ту ре под јед на ко ва жне као и ма те ри јал не струк ту ре. Алек сан-
дар Вент (Ale xan der Wendt) је ово ста но ви ште из ло жио још 1992. 
го ди не, ка да је ис та као да је «основнипостулатконструктивизма
даљудиделујупремаобјектиманаосновумишљењакојеобјекти
имајузањих».14) Др жа ве, ка же овај аутор, де лу ју раз ли чи то пре ма 
не при ја те љу не го пре ма при ја те љу за то што су не при ја те љи прет-
ња а при ја те љи ни су, те сто га анар хи ја и рас по де ла мо ћи ни су до-
вољ ни да нам ка жу ко је ко. При ме ра ра ди, вој на моћ САД-а има 
дру га чи ји зна чај за Ка на ду не го за Ку бу, и по ред њи хо вих слич них 
«струк ту рал них» по зи ци ја. Про ста рас по де ла мо ћи не мо же да об-
ја сни чи ње ни цу да је Ка на да бли ски са ве зник САД-а, а Ку ба не-
при ја тељ. Јер, рас по де ла мо ћи и анар хи ја мо гу ути ца ти на кал ку ла-
ци је др жа ва, али на њи хо во по на ша ње ути че «интерсубјективно» 
раз у ме ва ње и очекивaња, ко је обра зу ју њи хо ве кон цеп ци је о се би 

12) John Ge rard Rug gie, “What Ma kes the World Hang To get her ? Neo-uti li ta ri a nism and the So-
cial Con struc ti vist Chal len ge”, InternationalOrganization, vol. 52, n° 3, 1998, pp. 881-882.

13) Ke ith Kra u se, “Ap proc he cri ti que et con struc ti vi ste des étu des de sécu rité”, Annuairefrançais
derelations internationales, vol. 4, 2003, p. 603.

14) 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, pp. 396-397.
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и дру ги ма. Дру гим ре чи ма, ко лек тив но ми шље ње обра зу је струк-
ту ре ко је ор га ни зу ју на шу ак ци ју. Оту да Вен то во ста но ви ште да је 
«анархијаоноштодржавеначинеодње».15) 

Да кле, кон струк ти ви сти сма тра ју да иде је, пред ста ве и зна-
че ња пре суд но од ре ђу ју по на ша ње др жа ва – њи хо вом про ме ном 
ме ња се и су шти на струк ту ре, ко ја је њи хов про из вод.16) Оту да овај 
при ступ ве ли ку па жњу по све ћу је ис тра жи ва њу нор ма тив них и 
идеј них струк ту ра ко је обра зу ју дру штве ни иден ти тет по ли тич ких 
ак те ра. Та ко Ема ну ел Адлер сма тра да je кон струк ти ви зам пру ступ 
ко ји сма тра да «начиннакојиматеријалнисветобликујеибива
обликованљудскомакцијомиинтеракцијомзависиоддинамичних
нормативних и епистемолошких интерпретација материјалног
света».17) 

Ра ци о на ли зам сма тра да су ин те ре си ак те ра «егзогени», тј. 
да су стро го од ре ђе ни струк ту ром ме ђу на род ног си сте ма. Ак тер 
мо же да про ме ни по на ша ње, али не и ин те ре се. Су штин ско пи-
та ње код ра ци о на ли зма је зашто су не ке од лу ке до не те, зашто је 
по на ша ње ак те ра усло ви ло од ре ђе не, спе ци фич не ак ци је, и па жња 
је усме ре на на об ја шње ње узро ка из бо ра и по на ша ња. На су прот 
овом ста но ви шту, кон струк ти ви зам по ла зи од ста ва да су ин те ре си 
про из вод дру штве не ин тер ак ци је, тј. да су «ендогени». Они, да кле, 
ни су ста тич ни, већ се мо гу ме ња ти. Код кон струк ти ви зма, основ но 
пи та ње ко је се по ста вља је како су не ке од лу ке мо гу ће, шта је у њи-

15) Ibid, p. 397. Вент се у свом де лу Социјалнатеоријамеђународне политике ба ви ин тер-
ак ци јом из ме ђу др жа ва у си сте му ко ји од ли ку је анар хи ја, у ци љу от кри ва ња спе ци фич-
не «културеанархије» ко ја се мо же раз ви ти ме ђу њи ма. При том он раз ли ку је три иде-
ал на ти па кул ту ре анар хи је: Хоб сов, Ло ков и Кан тов. У Хоб со вој кул ту ри, сва ка др жа ва 
ви ди дру гу др жа ву као не при ја те ља, па је и ло ги ка Хоб со ве анар хи је «рат свих про тив 
сви ју». Хоб со ва анар хи ја је, пре ма Вен ту, би ла до ми нант на до 17. ве ка. У Ло ко вој кул-
ту ри, др жа ве сма тра ју јед на дру гу као ри ва ле, али ов де по сто ји огра ни че ње, јер оне не 
тра же да ели ми ни шу јед на дру гу, већ при зна ју пра во дру гој др жа ви да по сто ји. Ло ко ва 
анар хи ја је ка рак те ри стич на за мо дер не др жа ве по сле Вест фал ског ми ра. Ко нач но, у 
Кан то вој кул ту ри, др жа ве ви де јед на дру гу као при ја те ље, ре ша ва ју спо ро ве ми ро љу-
би вим пу тем, и по др жа ва ју јед на дру гу у слу ча ју прет ње од тре ће др жа ве. Ова кул ту ра 
ка рак те ри стич на је за ли бе рал но-де мо крат ске др жа ве на кон за вр шет ка Дру гог свет ског 
ра та. У пр вом ти пу кул ту ре, по сто ји сла ба при вр же ност за јед нич ким иде ја ма, док је та 
при вр же ност из ра же на у тре ћем, Кан то вом ти пу кул ту ре. За слу га Вен та је да на сто ји 
да при ка же со ци јал ни кон струк ти ви зам као не што ви ше од «до да ва ња» уло ге иде ја у 
по сто је ће те о ри је ме ђу на род них од но са. Ма те ри јал на моћ и др жав ни ин те рес се обра-
зу ју пу тем иде ја и дру штве не ин тер ак ци је. Та ко др жа ве у анар хич ном си сте му мо гу да 
по се ду ју вој не ка па ци те те ко је мо гу би ти схва ће не као по тен ци јал на прет ња од дру гих 
др жа ва, али дру шве на ин тер ак ци ја во ди ка јед ној «бе ниг ној» и при ја тељ ској кул ту ри 
анар хи је. Ви де ти Ale xan der Wendt, SocialTheoryofInternational Politics, Cam brid ge Uni-
ver sity Press, Cam brid ge, 1999, pp. 246-312.

16) 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. 73.

17) Ema nuel Adler, “Se i zing the Mid dle Gro und : Con struc ti vism in World Po li tics”, op.cit., p. 
322.
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хо вој осно ви.18) Оту да кон струк ти ви сти сма тра ју да је од су штин-
ског зна ча ја раз у ме ва ње ка ко ак те ри раз ви ја ју ин те ре се, а да би се 
об ја сни ло обра зо ва ње ин те ре са, нео п ход но је про у ча ва ње иден ти-
те та. Јер, ка ко ис ти че Вент, «идентитетисуу основиинтереса».19) 
На зна ча ју иден ти те та ин си сти ра и Хоф, ко ји ка же да су «иденти
тетинеопходни(...)какобисеобезбедиобаремминималниниво
предвиђањаиреда».20) При том овај аутор ис ти че да су дру ги еле-
мен ти кон струк ти ви стич ког при сту па, као што су нор ме, кул ту ра, 
ин сти ту ци је, та ко ђе ва жни, али да су иден ти те ти нај ва жни ји за из-
у ча ва ње из бо ра и по на ша ња.21) Да кле, свет без иден ти те та је свет 
ха о са, не по зна ни це, свет ко ји је мно го опа сни ји од анар хи је. Иден-
ти те ти го во ре на ма и дру ги ма ко смо ми и ко су дру ги. Сâмим тим 
што нам го во ре ко смо, иден ти те ти усло вља ва ју по себ не ин те ре се, 
ко ји, опет, усло вља ва ју из бор од ре ђе не ак ци је и од ре ђе но по на ша-
ње. Иден ти те ти су кључ не ва ри ја бле за раз у ме ва ње ме ђу на род не 
по ли ти ке, ко је у ве ли кој ме ри за ви се од исто риј ско-кул тур ног и 
дру штве но-по ли тич ког кон тек ста.22) 

Три су еле мен та ко ја чи не кон струк ти ви зам по себ ним при-
сту пом у те о ри ји ме ђу на род них од но са. Пр во, ме ђу на род ну по-
ли ти ку од ре ђу ју за јед нич ке иде је, нор ме и вред но сти ак те ра. 
Кон струк ти ви зам ин си сти ра на зна ча ју уло ге иде ја, ко је об ли ку-
ју по на ша ње ак те ра. Дру го, идеј на струк ту ра има кон сти ту тив ни 
ефе кат на ак те ре. Она усло вља ва ак те ре да ре де фи ни шу сво је ин-
те ре се и иден ти те те у про це су ин тер ак ци је. Идеј не струк ту ре ути-
чу на на чин на ко ји ак те ри де фи ни шу се бе – ко су они, ко ји су 
њи хо ви ци ље ви, ко ју уло гу тре ба да има ју. Тре ће, идеј не струк ту ре 
и ак те ри се ме ђу соб но кон сти ту и шу и од ре ђу ју. Струк ту ре кон сти-
ту и шу ак те ре у по гле ду њи хо вих ин те ре са и иден ти те та, али су и 
струк ту ре про из вод дис кур зив не прак се ак те ра. Да кле, струк ту ре 
по сто је кроз ре ци проч ну ин тер ак ци ју ак те ра, и то зна чи да ак те ри 
мо гу ме ња ти струк ту ре.23) 

18)  Ben Ton ra, “Con struc ting the Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy : The Uti lity of a Cog ni-
ti ve Ap pro ach”, JournalofCommonMarketStudies, vol. 41, n° 4, 2003, pp. 735-736.

19)  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”, op.cit., p. 398. 

20)  Ted Hopf,  “The Pro mi se of Con struc ti vism in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory”, International
Security, vol. 23, n° 1, 1998, p. 174.

21)  Ibid. 

22)  Thi e rry Bra spen ning, “Con struc ti vi sme et réfle xi vi sme en théorie des re la ti ons in ter na ti o na-
les”, Annuairefrançaisderelationsinternationales, vol. 3, 2002,  pp. 320-321. 

23)  Da le Co pe land, “The Con struc ti vist Chal len ge to Struc tu ral Re a lism : A re vi ew Es say”, In
ternationalSecurity, vol. 25, n° 2, 2000,  pp. 190-191.
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СОЦИЈАЛНИКОНСТРУКТИВИЗАМ 
ИСПОЉНАИБЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКАЕУ

Бу ду ћи да је кон струк ти ви стич ки пра вац по стао по пу ла ран 
од по чет ка 90-тих го ди на, мно ги ауто ри су се по зи ва ли на овај пра-
вац у сво јим ис тра жи ва њи ма. Ипак, не по сто ји је дин стве на кон-
струк ти ви стич ка те о ри ја у ис тра жи ва њу про це са европ ске ин те-
гра ци је. 

Са рад ња др жа ва чла ни ца у обла сти спољ не по ли ти ке, без-
бед но сти и од бра не је тра ди ци о нал но би ла пред мет те о риј ског 
раз ма тра ња ре а ли зма, ко ји су, у скла ду са сво јим по сту ла ти ма, ис-
ти ца ли да не ће до ћи до ства ра ња за јед нич ке по ли ти ке у обла сти 
спољ не по ли ти ке и без бед но сти, и да ће др жа ве стал но бло ки ра ти 
про цес ин те гра ци је у овој обла сти. Пре ма ре а ли сти ма, ве ли ке др-
жа ве чла ни це ЕУ ус по ста вља ју пра ви ла и свр ху игре, а ма ле др жа-
ве чла ни це не ма ју из бо ра осим да им се при кло не. Спољ на и без-
бед но сна по ли ти ка ЕУ је про из вод на ци о нал них ин те ре са, и сва ка 
др жа ва чла ни ца у про це су ин те гра ци је на сто ји да мак си ми зи ра 
сво ју моћ. Дру гим ре чи ма, спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ и 
не по сто ји, она је ре зул тат зби ра на ци о нал них ин те ре са. 

Нео ли бе ра ли, пак, по сма тра ју спољ ну и без бед но сну по-
ли ти ку ЕУ кроз при зму ап со лут не до би ти. Др жа ве пре го ва ра ју 
са уна пред утвр ђе ном хи је рар хи јом ин те ре са и при сту па ју «цењ-
ка њу» око ин те ре са. Иако је спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ 
не што ви ше од ску па на ци о нал них по ли ти ка, пре ма нео ли бе ра ли-
ма, она не мо же по ста ти за и ста «за јед нич ка», јер ин те ре си др жа ва 
не мо гу би ти угро же ни у овој обла сти. Ме ђу тим, раз вој спољ не, 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ука зу је да је ова по ли ти-
ка да нас знат но «про ду бље на», ин сти ту ци о на ли зо ва ни ја и «ко лек-
тив ни ја» не го што су мо гли да пред ви де нео ли бе рал на и нео ре а ли-
стич ка те о ри ја.

Пре ма кон струк ти ви сти ма, основ ни раз лог ко ји на го ни др-
жа ве да се удру жу ју је 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 по чи ва 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. Кон струк-
ти ви стич ки при ступ оту да не мо же по сма тра ти раз вој спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ као про из вод на ци о нал них ин те ре са. За 
кон струк ти ви сте, овај про цес је дру штве но кон стру и сан, ја вља се 
као ре зул тат ко му ни ка ци је на ци о нал них ди пло ма ти ја о њи хо вим 
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на ме ра ма и пер цеп ци ја ма ове са рад ње.24) Дру штве на ин те гра ци-
ја се та ко ја вља као «при род ни» исто риј ски про из вод сва ко днев-
не по ли тич ке прак се др жа ва чла ни ца ЕУ. Да кле, кон струк ти ви сти 
ука зу ју на зна чај про це са «со ци ја ли за ци је» у окви ру спољ но по ли-
тич ке са рад ње др жа ва чла ни ца, ко ја усло вља ва вла да ју ће ели те да 
вр ше из бор од ре ђе них по ли ти ка, иде ја, стра те ги ја и кон крет них 
ин те ре са. 

Кон струк ти ви зам под вла чи да ни су са мо др жа ве је ди ни 
пред мет те о риј ског раз ма тра ња, јер ни су ис кљу чи во др жа ве те ко је 
мо гу кон тро ли са ти или ути ца ти на не ку си ту а ци ју на ме ђу на род-
ној сце ни. Европ ска уни ја тре ба та ко ђе да бу де пред мет те о риј-
ског раз ма тра ња као је дан вољ ни ак тер, ко ји ути че и на ко га ути чу 
спољ ни про це си, ак тер ко га «кон стру и ше» ре ал ност ко ја га окру-
жу је, ак тер ко ји обра зу је но ва ми шље ња у ди на мич ком про це су 
спољ не ин тер ак ци је.25) Оту да се Вен то ва фор му ла «агентструк
тура» мо же при ме ни ти ка ко на др жа ве као тра ди ци о нал не ак те ре 
у ме ђу на род ним од но си ма, та ко и на ЕУ као «не тра ди ци о нал ног» 
ак те ра. Кон струк ти ви зам од би ја да пред ста ви Европ ску уни ју у 
нео ре а ли стич ком ду ху, као урав но те жи ва ча мо ћи САД-а (или не-
ке дру ге др жа ве), већ на сто ји да је при ка же као но ву, ори ги нал ну 
по ја ву у ме ђу на род ним од но си ма, ко ја са ма од ре ђу је се бе, и сво је 
спо соб но сти и ам би ци је. При ме ра ра ди, Европ ска стра те ги ја без-
бед но сти ука зу је да ЕУ «ми сли» о се би, о окру же њу и дру гим ак те-
ри ма, да кле, из ра жа ва во љу ко лек тив ног су бјек та, ко ји је по др жан 
од стра не др жа ва чла ни ца.

Со ци јал ни кон струк ти ви зам оту да са гле да ва Европ ску уни ју 
као ауто ном ног ак те ра, ко ји је на стао по сте пе ним ус по ста вља њем 
за јед нич ких пра ви ла и нор ми.26) Европ ска ин те гра ци ја, као про-
цес, има «трансформативни» ути цај на европ ски др жав ни си стем 
и ње не кон сти ту тив не еле мен те. Дру гим ре чи ма, про цес европ ске 
ин те гра ци је ути цао је на про ме ну иден ти те та, а са мим тим и на 
ин те ре се и по на ша ње уче сни ка у про це су.27) Та ко је про цес ин-
тер ак ци је од Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик тран сфор ми сао 

24) Ken neth Glar bo, “Re con struc ting a Com mon Euro pean Fo re ign Po licy”, in Tho mas Chri sti-
an sen, Knud Erik Jørgensen, An tje Wi e ner (eds.), TheSocialconstructionof Europe, SA GE, 
Lon don, 2001, p. 141.

25) Ana sta sia Che ba ko va, “The o rizng the EU as a glo bal ac tor : a con struc ti vist ap pro ach”, EC-
SA-Ca na da Bi en nial Con fe ren ce, “The Ma tu ring Euro pean Union”, 25-27 Sep tem ber 2008, 
Ed mon ton, Al ber ta, p. 5.

26) Per ni le Ri e ker, “EU Se cu rity Po licy : Con tra sting Ra ci o na lism and So cial Con struc ti vism”, 
NU PI Pa per, n° 659, 2004, p. 9.

27) Tho mas Chri sti an sen, Erik Knud Jørgensen, An tje Wi e ner, “The So cial con struc tion of Euro-
pe”, Journalof EuropeanPublicPolicy, vol. 6, n° 4, 1999, p. 529.
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иден ти те те и ин те ре се европ ских др жа ва, и до при нео «европеиза
цији» иден ти те та др жа ва.28) 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. По пут 
ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма, 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 ути цај на дру-
штве ни жи вот уоп ште, и на ме ђу на род не од но се.29) Ме ђу тим, 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.30) Мар та Фајн мор го во ри о тран сфор ма тив ном ути ца ју нор ми 
на уче сни ке у ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма Фајн мор, по што је 
по на ша ње др жа ва од ре ђе но иден ти те том и ин те ре сом, ко ји су, пак, 
од ре ђе ни ме ђу на род ним нор ма ма, сâме ме ђу на род не нор ме су пре-
не те, пре ко ме ђу на род них ор га ни за ци ја, др жа ва ма, и та ко об ли ку ју 
на ци о нал не по ли ти ке др жа ва, «уче ћи» их ко ји тре ба да бу ду њи хо-
ви ин те ре си.31)

Та ко се Европ ска уни ја са гле да ва као «нормативнасила»32) 
ко ја ути че на на ци о нал не без бед но сне по ли ти ке др жа ва чла ни-
ца. У окви ру ЕУ, др жа ве чла ни це су усво ји ле за јед нич ке нор ме и 
вред но сти у обла сти без бед но сти и спољ не по ли ти ке, ко је ме ња ју 
њи хо ве ин те ре се и об ли ку ју њи хо во по на ша ње. При ме ра ра ди, ци-
ље ви спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ су де фи ни са ни Уго во ром 
о ЕУ, и кроз њи хо во спро во ђе ње, Уни ја тре ба да афир ми ше свој 
иден ти тет на ме ђу на род ној сце ни. Та ко, за кљу чу ју не ки пред став-
ни ци кон струк ти ви зма, Европ ска уни ја има без бед но сни иден ти-
тет ко ји ни је иден ти чан по сто је ћим без бед но сним иден ти те ти ма 
др жа ва чла ни ца. По сто ји «европ ски» и «на ци о нал ни» ни во, и сва-
ки од њих ка рак те ри шу спе ци фич не нор ме и спе ци фич не кул ту ре. 
Без бед но сни иден ти тет ЕУ ко ји је про из вод нор ми, вред но сти и 
пра ви ла уста но вље них од стра не ЕУ по сле хлад ног ра та, ства ра, 
ка ко ис ти че Пер ни ле Ри кер (Per nil le Ri e ker), «очекивањаонаци
оналним безбедносним приступима који делују у истом култур
номконтексту,аликојесуограничененационалнимбезбедносним

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

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

30) 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.

31) Пре ма Ro bert Jac kson, Ge org Sørensen, Introduction to InternationalRelations.Theories
and Approaches, 3rd edi tion, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2007, p. 169.

32) Ian Man ners, “Nor ma ti ve Po wer Euro pe : A Con tra dic tion in Terms ?”, JournalofCommon
Market Studies, vol. 40, n° 2, 2002, pp. 235-258.
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традицијама». Оту да «јаз» из ме ђу без бед но сног иден ти те та ЕУ и 
ње них др жа ва чла ни ца, ко ји се мо же пре ва зи ћи про це сом со ци-
ја ли за ци је спољ не по ли ти ке др жа ва чла ни ца.33) По сто ји не ко ли ко 
фа за со ци ја ли за ци је. У пр вој фа зи, тра ди ци о нал но схва та ње без-
бед но сти оста је до ми нант но ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма. У дру гој, 
ја вља се но ви по ли тич ки дис курс на уну тра шњој сце ни, ко ји вр ши 
при ти сак на по ли тич ку ели ту да про ме ни ста во ве, али она ипак 
оста је до след на сво јој тра ди ци о нал ној по ли ти ци. Тре ћу фа зу од-
ли ку је ути цај до ма ћих, на ци о нал них сна га, ко је ин си сти ра ју на 
усва ја њу но вог на чи на раз ми шља ња и из ме не по ли ти ке, ка ко би се 
оства рио ути цај и са чу ва ли (тра ди ци о нал ни) на ци о нал ни ин те ре си 
у из ме ње ном ме ђу на род ном окру же њу. У овој фа зи, вла де по чи њу 
да усва ја ју но ве ста во ве у обла сти без бед но сти. Ову фа зу од ли ку је 
тзв. «инструменталнаадаптација», ко ја је дво ја ка, и под ра зу ме ва 
при ти сак до ма ћих гру па у ци љу ускла ђи ва ња по ли ти ке са ме ђу на-
род ним нор ма ма, али и за јед ни це (ЕУ) ко ја те жи да уве ри др жа ве 
да ускла де сво је по на ша ње са ме ђу на род ним нор ма ма. У че твр тој 
фа зи, др жа ве су убеђенеда је ускла ђи ва ње на ци о нал не по ли ти ке 
са ме ђу на род ним нор ма ма је ди но ис прав но, и ти ме је ин стру мен-
тал на адап та ци ја по сте пе но за ме ње на про ме ном у без бед но сном 
иден ти те ту др жа ва чла ни ца. Ко нач но, у по след њој, пе тој фа зи ин
ституционализације, ме ђу на род не нор ме су узе те «здра во за го то-
во» и ин сти ту ци о на ли зо ва не су у на ци о нал не без бед но сне по ли-
ти ке.34)

Ме ђу тим, сâм раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ (ESDP –
EuropeanSecurityandDefencePolicy) ма ло је те о риј ски ис тра жен. 
Те шко се мо гу на ћи те о риј ски по ку ша ји да се ова по ли ти ка сме сти 
у ши ри исто риј ски кон текст и да се утвр де фак то ри ко ји мо гу да 
олак ша ју раз у ме ва ње по ја ве и раз во ја ове по ли ти ке. У том сми-
слу, ни со ци јал ни кон струк ти ви зам ни је пру жио од го ва ра ју ће об-
ја шње ње за раз вој ове по ли ти ке. Из у зе так су Сте фа ни Ан дер сон 
(Step ha nie An der son) и То мас Сајц (Tho mas Se itz), ко ји, ана ли зи-
ра ју ћи раз вој ове по ли ти ке, за сту па ју ста но ви ште да је свр ха раз-
во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ «промовисањеевропскогполитич
когидентитета».35) Они од ба цу ју тра ди ци о нал но ста но ви ште да 
раз вој ове по ли ти ке тре ба по сма тра ти као глав ну прет њу НА ТО-у 

33) Per nil le Ri e ker, EuropeanizationofNationalSecurityIdentity.TheEUandthechangingse
curityidentitiesoftheNordicstates, Ro u tled ge, New York, 2006, p. 53.

34) Ibid, pp. 59-61.

35) 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.
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или ис кљу чи во у од брам бе не свр хе36), већ 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. Ова по ли ти ка је обра зо ва на у 
свр ху изградњеидентитета,а не као по ли ти ка за се бе. Ка ко ауто-
ри за па жа ју, «чиниседаЕвропљаниимајумалотогаштоихпове
зује», јер «дабипосталачланЕУ,државаморадаимаразвијену
тржишнуекономију,дабудедемократскаидасеналазинаевроп
скомконтиненту», те да осим то га, «јединоштодржавеЕУимају
заједничко,тојехришћанскокултурнонаслеђеикрваваистори
ја». Оту да без бед но сна по ли ти ка ЕУ пред ста вља «једанновипут» 
по ве зи ва ња ње них гра ђа на уну тар про це са европ ске ин те гра ци је. 
Европ ска уни ја не тре ба да бу де ви ђе на као «Кан тов рај», већ тре ба 
да раз ви ја без бед но сну по ли ти ку, ко ја је «централна» за европ ски 
про је кат, јер 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 поноса пре ма 
европ ском иден ти те ту ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма.37) 

Без бед но сном по ли ти ком ЕУ ба вио се и Кри стоф Ме-
јер (Chri stop he Meyer), ко ји ука зу је на спо соб ност ин сти ту ци ја и 
струк ту ра од лу чи ва ња на су пра на ци о нал ном ни воу да де лу ју на 
на ци о нал не нор ме кроз про цес со ци јал ног ути ца ја.38) Овај аутор 
ис ти че да су но ве струк ту ре од лу чи ва ња у обла сти без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ (Ко ми тет за по ли тич ка и без бед но сна пи та ња, Вој ни 
ко ми тет, Штаб ЕУ) спо соб не да до ве ду до ускла ђи ва ња стра те гиј-
ског раз ми шља ња др жа ва чла ни ца и до сти ца ња по ве ре ња у без-
бед но сну по ли ти ку ЕУ. Та ко аутор на во ди да је институционална
социјализација у овој обла сти до ве ла до бр зог од ба ци ва ња при мед-
би и не по ве ре ња но вих чла ни ца око пи та ња да ли је ЕУ од го ва ра-
ју ћи оквир за ду го роч ну са рад њу у обла сти од бра не, и о пи та њи-
ма као што су кла у зу ла со ли дар но сти, бор бе не гру пе и обра зо ва ње 
Европ ске аген ци је за од бра ну.39) Је дан од за ни мљи вих при ме ра убе
ђивања ко ји се на во ди у тек сту овог ауто ра од но си се на де ло ва ње 
ути цај них чла но ва Ко ми те та за по ли тич ка и без бед но сна пи та ња 

36) Ово ста но ви ште за сту па ју Ro bert Hun ter, TheEuropeanSecurityandDefencePolicy:NA
TO’sCompanionorCompetitor?  RAND, San ta Mo ni ca, 2002, и Stan ley Sloan, NATO,The
EuropeanUnionandtheAtlanticCommunity:theTransatlanticBargainReconsidered, Row-
man&Lit tle fi eld Pu blis hers, Inc, Maryland, 2003.

37) 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. 

38) Chri stop he, Meyer, “Con ver gen ce To wards a Euro pean Stra te gic Cul tu re ? A Con struc ti vist 
Fra me work for Ex pla i ning Chan ging Norms”, EuropeanJournalofInternationalRelations, 
vol. 11, n° 4, 2005, p. 536.

39)  Ibid, p. 538.



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.197215.

208

(по себ но из Ве ли ке Бри та ни је) у ци љу убе ђи ва ња про а тлант ских 
чла ни ца да без бед но сна по ли ти ка ЕУ ни је ри вал, већ ком па ти бил-
на са НА ТО-ом. Ефек ти овог де ло ва ња су ви дљи ви код др жа ва ко је 
су пр во бит но би ле скеп тич не пре ма раз во ју без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ. Аутор та ко ђе на во ди и при мер Европ ске стра те ги је без бед но-
сти, ко ја је ре зул тат ути ца ја чла но ва Ко ми те та за по ли тич ка и без-
бед но сна пи та ња. Стра те ги ја пред ста вља «пре лаз» од ЕУ као «ци-
вил не» си ле ка јед ној Уни ји ко ја има за циљ да раз ви је ауто но ми ју 
у обла сти без бед но сти и од бра не и ко ја по сма тра упо тре бу вој них 
сред ста ва као ле ги тим ну оп ци ју у ре ша ва њу са вре ме них прет њи. 
Оту да Европ ска стра те ги ја без бед но сти пред ста вља по мак у стра-
те гиј ском раз ми шља њу про а тлант ски ори јен ти са них др жа ва, ко је 
су се пр во бит но опи ра ле ја ча њу уло ге ЕУ у обла сти без бед но сти 
и од бра не (Ве ли ка Бри та ни ја), као и не у трал них др жа ва, ко је ни су 
при хва та ле упо тре бу вој них сна га за ре ша ва ње прет њи или од бра-
ну људ ских пра ва.40) 

Је дан број ауто ра раз ма тра ка кав ути цај има раз вој без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ на «при ро ду» ЕУ. Та ко се сма тра да без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ ни је ис кљу чи во ве за на за вој на сред ства, већ се она 
са гле да ва у ши рем све тлу, кроз све ин стру мен те ко ји су на рас по-
ла га њу ЕУ у обла сти спољ не по ли ти ке и без бед но сти. Оту да је, 
пре ма кон струк ти ви сти ма, без бед но сна по ли ти ка ЕУ схва ће на као 
тех нич ки еле ме нат у слу жби спољ не по ли ти ке, а не као те жња ка 
«ми ли та ри за ци ји» ЕУ. Вој на сред ства ЕУ схва ће на су као део чи та-
ве па ле те ин стру ме на та ко ја су на рас по ла га њу Уни ји за ре ша ва ње 
ме ђу на род них кри за.41) За кон струк ти ви сте је ва жно да се раз мо три 
«отворени» при ступ без бед но сти, у ко ји би би ли укљу че ни сви ин-
стру мен ти ко ји су на рас по ла га њу Уни ји. Ова ко схва ће на без бед-
ност мо же се ис тра жи ти би ло раз ма тра њем прет њи у до ку мен ти ма 
ЕУ, би ло про у ча ва њем по ли ти ка усме ре них на су о ча ва ње са тим 
прет ња ма.42) Не ки ауто ри су, пак, усме ре ни на ана ли зу кул тур них 
узро ка без бед но сне по ли ти ке. Раз ма тра ње кул тур них узро ка вој не 
стра те ги је и без бед но сне по ли ти ке ни су но ви на, и сту ди је се нај че-
шће усме ра ва ју на по јам «стра те гиј ске кул ту ре», при че му се исто-
вре ме но под вла чи исто риј ски пе чат и ути цај ин сти ту ци о нал них 
фак то ра на вој не стра те ги је јед не др жа ве. У кон струк ти ви стич ком 
ста но ви шту, овај при ступ је про ши рен, јер се узи ма у об зир и тзв. 

40) Ibid, pp. 538-539. 

41) Hen rik Lar sen, “The EU : A Glo bal Mi li tary Ac tor”, CooperationandConflict, vol. 37, n° 3, 
2002, p. 290.

42) Per ni le Ri e ker, “EU Se cu rity Po licy : Con tra sting Ra ci o na lism and So cial Con struc ti vism”, 
op.cit., p. 10.



ДејанаВукчевић СпољнаибезбедноснаполитикаЕУусветлу...

209

«без бед но сна кул ту ра», као скуп исто риј ских и по ли тич ких фак то-
ра ко ји мо гу ути ца ти на на чин на ко ји јав ност и ели та до жи вља ва-
ју, ор га ни зу ју и раз ви ја ју ин те ре се др жа ве у обла сти без бед но сти. 
Ауто ри ко ји на овај на чин при сту па ју ис тра жи ва њу без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ сма тра ју да по сто ји од ре ђе ни сте пен кон вер ген ци је 
из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ око без бед но сних прет њи43), на ро чи то 
на кон усва 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.44) 

СЛАБОСТИСОЦИЈАЛНОГКОНСТРУКТИВИЗМА

Иако је нео спо ран зна чај кон струк ти ви зма за са вре ме ну те о-
ри ју ме ђу на род них од но са и њен бу ду ћи раз вој, због ве ли ких раз-
ли ка у ста во ви ма ме ђу при пад ни ци ма овог прав ца, не ки ауто ри 
сма тра ју да кон струк ти ви зам не ће по ста ти ко хе рен тан пра вац ко ји 
би успе шно «па ри рао» ве ли ким тра ди ци о нал ним те о ри ја ма ме-
ђу на род них од но са (ре а ли зам, ли бе ра ли зам, кри тич ка те о ри ја).45) 
Од су ство ја сног де фи ни са ња овог прав ца оте жа ва и свр ста ва ње 
од ре ђе них ауто ра у овај пра вац. Та ко не ки ауто ри ко ји при па да-
ју постструк ту ра ли зму би ва ју на зна че ни као пред став ни ци кон-
струк ти ви зма. Осим ове «збр ке» око пи та ња ко ји ауто ри при па да ју 
кон струк ти ви зму, ак ту ел на је и рас пра ва о то ме да ли је кон струк-
ти ви зам те о ри ја ме ђу на род них од но са или ви ше фи ло зоф ска ка-
те го ри ја, «метатеорија» или ме тод за ем пи риј ска ис тра жи ва ња. 
Та ко, на и ла зи мо на ми шље ња да је кон струк ти ви зам «филозофска
позиција»46), или пак «метапарадигматска алтернатива» мно-
гих при сту па, ко ја чи ни те мељ свих но вих при сту па чи ји је циљ 
да по ну де ра ди кал не кри тич ке ал тер на ти ве у раз ли чи тим на уч ним 

43) 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.

44) 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.

45) An drew Bra dley Phil lips, “Con struc ti vism”, in Mar tin Grif fits (ed.), InternationalRelations
TheoryfortheTwentyFirstCentury:AnIntroduction, Ro u tled ge, New York, 2007, p. 61.

46) Thomas Christiansen, Knud Erik Jørgensen, Antje Wiener, “The Social construction of Eu-
rope”, op. cit., p. 529.
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обла сти ма47), па чак  и«теоријскиинформисанприступуистра
живањумеђународниходноса».48) 

Оно што пред ста вља сла бост овог при сту па је не по сто ја ње 
је дин стве не, за о кру же не те о ри је о европ ским ин те гра ци ја ма, и о 
ме ђу на род ним од но си ма уоп ште. То се од но си и на про у ча ва ње 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Оно што се нај ви ше за ме ра 
кон струк ти ви зму у раз ма тра њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ је да пру жа ма ло ем пи риј ских до ка за ко ји по ка зу ју про ме не 
ин те ре са др жа ва чла ни ца у про це су «евро пе и за ци је» као ре зул-
та та дру штве не ин тер ак ци је (со ци ја ли за ци је). Ис ти че се да су ти 
до ка зи не у вер љи ви и да не по ка зу ју за и ста про ме не ин те ре са код 
ве ли ких др жа ва (по себ но Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је) пре ма 
без бед но сној по ли ти ци ЕУ.49) Док ве ћи на кон струк ти ви ста, као 
што смо на ве ли, ин си сти ра на ме ђу соб ном кон сти ту и са њу ак те ра 
и струк ту ра, ве ћи на чла на ка о про це су со ци ја ли за ци је за сно ва на је 
на струк ту рал ној пер спек ти ви. Раз лог за то ле жи у чи ње ни ци да је 
те шко ем пи риј ски утвр ди ти ме ђу соб но кон сти ту и са ње струк ту ра 
и аге на та (ак те ра).50) Та ко ђе, кон струк ти ви зам не те жи да об ја сни, 
тј. да пред ви ди по на ша ње, као на при мер, нео ре а ли зам, али, пре-
ма не ким кон струк ти ви сти ма, мо же да пру жи «раз ло ге» за ак ци ју. 
При ме ра ра ди, Фајн мор ка же да ве ро ва ња о ле ги тим ној ин тер вен-
ци ји кон сти ту и шу од ре ђе не мо гућ но сти по на ша ња, и да их, на тај 
на чин, узро ку ју.51) Ипак, кон струк ти ви зам, пре све га, те жи раз у ме-
ва њу од ре ђе ног исто риј ско-по ли тич ког кон тек ста.

Кон струк ти ви зам је нај ви ше кри ти ко ван од стра не нео ре а ли-
зма, ко ји из ра жа ва скеп ти ци зам у по гле ду зна ча ја нор ми, по себ но 
ме ђу на род них нор ми, ко је, пре ма ре а ли сти ма, нео спор но по сто је, 
али се че сто за не ма ру ју, ако је то у ин те ре су ве ли ких си ла. Та ко-
ђе, нео ре а ли сти не при хва та ју ста но ви ште да др жа ве мо гу по ста ти 
«при ја те љи» кроз про цес дру штве не ин тер ак ци је, јер тај циљ, пре-
ма њи ма, не мо же би ти оства рен у ре ал но сти, бу ду ћи да струк ту ра 
ме ђу на род ног си сте ма на го ни др жа ве да се по на ша ју его и стич но. 

47) Ду шан Ма рин ко вић, „Со ци о ло ги ја и кон струк ти ви стич ка пер спек ти ва: со ци о ло шка те-
о ри ја и кон струк ти ви стич ка ме та те о ри ја“, ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, 
бр. 114-115, 2003, стр. 111. 

48) Јohn Ge rard Rug gie, “What Ma kes the World Hang To get her ? Neo-uti li ta ri a nism and the 
So cial Con struc ti vist Chal len ge”, op.cit.,pp. 879-880.

49) Jan ne Ha a land Ma tlary,EuropeanUnionSecurityDynamics, Pal gra ve Mac Mil lan, New York, 
2009, p. 82.

50)  Per nil le Ri e ker,EuropeanizationofNationalSecurityIdentity.TheEUand thechanging
securityidentitiesoftheNordicstates, op.cit., p. 57.

51) Пре ма Ro bert Jac kson, Ge org Sørensen, Introduction to InternationalRelations.Theories
and Approaches, op.cit., p. 169.
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Иако се «евро пе и за ци ја» на ци о нал них ин те ре са мо же у 
прак си по твр ди ти све ве ћим «су пра на ци о на ли змом» ЕУ, то се 
мно го те же мо же при ме ни ти на без бед но сну по ли ти ку ЕУ, у ко јој, 
исти на, по сто ји, од ре ђе ни сте пен «ко му ни та ри за ци је», али и ја сне 
гра ни це овог про це са, ко је (бар за са да) не ука зу ју на од ба ци ва ње 
на ци о нал них без бед но сних по ли ти ка за рад за јед нич ке европ ске 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. 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. Ипак, не мо же 
се ни оспо ри ти до при нос со ци јал ног кон трук ти ви зма у из у ча ва њу 
ме ђу на род не по ли ти ке, 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 про из во ди објек тив не или ма те-
ри јал не струк ту ре ме ђу на род ног си сте ма.
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De ja na Vuk ce vic

LA PO LI TI QUE ETRAN GE RE, DE SE CU RI TE ET 
DE DE FEN SE DE L’UNION EURO PEN NE DANS LA 

LU MI E RE DU CON STRUC TI VI SME SO CIAL

Som ma i re
Dans cet ar tic le, l’aute ur en vi sa ge la portée du con struc ti vi sme 

so cial dans le pro ces sus du déve lop pe ment de la po li ti que de sécu-
rité et de défen se de l’UE. Qu’est-ce qui rend le con struc ti vi sme so-
cial un ca dre ap pro prié po ur l’ex pli ca ti on du pro ces sus de l’intégra tion 
européen ne, et plus précisément, de la po li ti que de sécu rité et de défen-
se de l’UE ? Le con struc ti vi sme esti me que le pro ces sus d’intégra tion 
européen ne a une in flu en ce “tran sfor ma ti ve” sur le système européen et 
ses unités con sti tu ti ves. Ce pro ces sus a changé gra du el le ment, chan ge-
ant en même temps les iden tités des Etats mem bres qui ont, de le ur part, 
changé les intérêts des Etats. Le con struc ti vi sme so u lig ne l’im por tan ce 
de ce chan ge ment, qui restе “in vi si ble” dans les ap proc hes qui négli-
gent la for ma tion des iden tités et qui con sid èrent que les intérêts des 
Etats sont défi nis par la struc tu re du système in ter na ti o nal. Ce pen dant, 
il sem ble que cet te ap proc he n’est pas suf fi sam ment uti lisée po ur tra i ter 
la po li ti que de sécu rité et de défen se de l’UE. 

L’ar tic le est di visé en tro is par ti es. Dans la pre miè re, l’aute ur 
en vi sa ge les ca ractéri sti qu es es sen ti el les de l’ap proc he con struc ti vi ste 
dans la théorie des re la ti ons in ter na ti o na les. Dans la de u xi ème par tie, 
l’ac cent se ra mis sur l’ex pli ca ti on con struc ti vi ste de l’évo lu tion de la 
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po li ti que de sécu rité et de défen se de l’UE. Fi na le ment, dans la tro i siè-
me par tie, l’aute ur s’ef for ce de présen ter cer ta i nes fa i bles ses du con-
struc ti vi sme dans l’ex pli ca ti on de la PESD.
Mots-clefs : con struc ti vi sme so cial, iden tité, intérêt, nor me, cul tu re, Union 

européen ne, po li ti que de sécu rité et de défen se de l’UE.

РЕЗИМЕ
За раз ли ку од нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма ко ји су мате

ријалистичке те о ри је ме ђу на род них од но са и ис тра жу ју рас по де лу 
ма те ри јал не мо ћи, со ци јал ни кон струк ти ви зам сма тра да је нај ва-
жни ји аспе кат ме ђу на род них од но са дру штве не, а не ма те ри јал не 
при ро де. Дру штве на ре ал ност ни је објек тив на, или спољашња, за 
по сма тра ча ме ђу на род них од но са, то ни је фи зич ки или ма те ри-
јал ни ен ти тет ко ји је из ван људ ске све сти. Оту да се ис тра жи ва ње 
ме ђу на род них од но са, пре ма со ци јал ном кон струк ти ви зму, мо ра 
усме ри ти на иде је и ве ро ва ња ко ја ин фор ми шу ак те ре на ме ђу на-
род ној сце ни као и на за јед нич ка раз у ме ва ња ме ђу њи ма.

У про це су со ци јал не ин тер ак ци је обра зу ју се иден ти те ти и 
ин те ре си др жа ва. За нео ре а ли сте, иден ти те ти и ин те ре си су да ти, 
јер др жа ве зна ју ко су и шта же ле пре не го што уђу у ин тер ак ци ју 
са дру гим др жа ва ма. Со ци јал ни кон струк ти ви зам, на про тив, сма-
тра да кроз ин тер ак ци ју са дру ги ма др жа ве ства ра ју иден ти те те 
и ин те ре се. У ис тра жи ва њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, 
кон струк ти ви сти по ла зе од ста ва да je основ ни раз лог ко ји на го ни 
др жа ве да се удру жу ју је 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 по чи ва 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. За кон-
струк ти ви сте, овај про цес је дру штве но кон стру и сан, ја вља се као 
ре зул тат ко му ни ка ци је на ци о нал них ди пло ма ти ја о њи хо вим на ме-
ра ма и пер цеп ци ја ма ове са рад ње. Дру штве на ин те гра ци ја се та ко 
ја вља као «при род ни» исто риј ски про из вод сва ко днев не по ли тич ке 
прак се др жа ва чла ни ца ЕУ. Да кле, кон струк ти ви сти ука зу ју на зна-
чај про це са «со ци ја ли за ци је» у окви ру спољ но по ли тич ке са рад ње 
др жа ва чла ни ца, ко ја усло вља ва вла да ју ће ели те да вр ше из бор од-
ре ђе них по ли ти ка, иде ја, стра те ги ја и кон крет них ин те ре са. 
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Résumé
A la différen ce du néoréali sme et néolibéra li sme qui sont les 

théori es matérialistes des re la ti ons in ter na ti o na les et qui ex plo rent la 
répar ti tion du po u vo ir matériel, le con struc ti vi sme so cial con sid ère que 
l’aspect le plus im por tant des re la ti ons in ter na ti o na les est de na tu re so-
cial et non ex clu si ve ment mi li ta i re. La réalité so ci a le n’est pas ob jec-
ti ve po ur l’ob ser va te ur des re la ti ons in ter na ti o na les, ce n’est pas une 
en tité physi que ou matéri el le qui re ste hors de la con sci en ce hu ma i ne. 
D’après le con struc ti vi sme so cial, la rec her che des re la ti ons in ter na ti o-
na les do it donc être ori entée vers les idées et la croyan ce qui in for ment 
les ac te urs sur la scène in ter na ti o na le, ain si que vers les com préhen si-
ons mu tu el les en tre eux. Les iden tités sont défi ni es et les intérêts sont 
forgés dans le pro ces sus d’in ter ac tion so ci a le. Po ur les néoréali stes, ces 
iden tités et intérêts sont sta ti qu es, car les Etats sa vent qui sont et ce 
qu’ils ve u lent avant d’en trer en in ter ac tion avec d’autres Etats. En re-
van che, le con struc ti vi sme so cial con sid ère que les Etats défi nis sent les 
iden tités et for gent les intérêts grâce à l’in ter ac tion avec les autres Etats. 
Dans le do ma i ne de la po li ti que étrangère, de sécu rité et de défen se de 
l’UE, les con struc ti vi stes af fir ment que la ra i son prin ci pa le qui ex ci te 
les Etats de se réunir, c’est le ur désir de l’ap par te nan ce à la com mu na-
uté. L’as so ci a tion des Etats dans le do ma i ne de la sécu rité re po se sur la 
ten ta ti ve de créer et de tran sfor mer la com mu na uté de sécu rité à tra vers 
les nor mes et les iden tités formées sur la ba se col lec ti ve. Ces nor mes et 
ces iden tités sont in sti tu ti on na lisées gra du el le ment, et el les con tri bu ent 
à l’ap pro fon dis se ment du sen ti ment de l’ap par te nan ce à la com mu na-
uté. Po ur les con struc ti vi stes, ce pro ces sus re présen te une con struc tion 
so ci a le, il est le résul tat de la com mu ni ca tion des di plo ma ti es na ti o na les 
sur le urs in ten ti ons et les per cep ti ons de le ur co opéra tion. L’intégra tion 
so ci a le est ain si aperçue com me un pro du it hi sto ri que «na tu rel» de la 
pra ti que po li ti que qu o ti di en ne des pays mem bres de l’UE. Le pro ces sus 
de «so ci a li sa tion» est l’élément clé dans la co opéra tion des pays en ma-
tiè re de la po li ti que étrangère, de sécu rité et de défen se, et il déter mi ne 
les éli tes de fa i re le cho ix en tre cer ta i nes po li ti qu es, idées, stratégi es et 
intérêts con crets.
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НАЦИОНАЛНАБЕЗБЕДНОСТ– 
АЛТЕРНАТИВЕИПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра са вре ме ни кон цепт на ци о нал не без бед-

но сти и ал тер на ти ве ко је се том кон цеп ту по ја вљу ју у са вре ме ној 
те о ри ји и прак си. Кон цепт људ ске без бед но сти ко ји се по ја вио сре-
ди ном де ве де се тих го ди на про шло га ве ка, мно ги те о ре ти ча ри су 
до че ка ли као «на по кон про на ђе ну» ал тер на ти ву др жа во цен трич-
ном кон цеп ту на ци о нал не без бед но сти, ко ји је чо ве ка-по је дин ца 
ис кљу чи вао као ре фе рент ни обје кат без бед но сне за шти те. Ме ђу-
тим, др жа ве ко је су пр ве при хва ти ле кон цепт људ ске без бед но сти 
и укљу чи ле га у сво је без бед но сне стра те ги је и по ли ти ке, ни су од-
у ста ле од си сте ма на ци о нал не без бед но сти, на про тив, ве ћи на тих 
др жа ва је до дат но оја ча ла сво је ору жа не сна ге, чи ме је у прак си ус-
по ста вљен, сред њи пут из ме ђу ова два кон цеп та, за ко ји сма тра мо 
да ће би ти осно ва за но ву кон цеп ту а ли за ци ју без бед но сти.
Кључ не ре чи: на ци о нал на без бед ност, људ ска без бед ност, без бед но сна 

па ра диг ма, сред њи пут у без бед но сти

Од ре ђи ва ње пој ма без бед но сти , ње го вог са др жа ја и оби ма 
пред ста вља је дан од нај и за зов ни јих те о риј ских про бле ма са вре ме-
них сту ди ја без бед но сти. По јам без бед но сти су по ку ша ва ли да об-
ја сне те о ре ти ча ри ме ђу на род них од но са у кон тек сту од но са ме ђу 
др жа ва ма и као део кон цеп та обез бе ђи ва ња ме ђу на род ног ми ра. У 
са вре ме ни дис курс без бед но сти укљу чу ју се тер ми ни људ ске, со-
ци је тал не, др жав не , на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти, као 
по ку шај да се ви ше ди мен зи о нал ност овог про бле ма об ја сни раз-
ли чи тим кон цеп ти ма, ко ји се ба зи ра ју на раз ли чи тим пер цеп ци ја-

1) Аутор је ван ред ни про фе сор на Фа кул те ту без бед но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду
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ма без бед но сти, од но сно, раз ли чи тим раз у ме ва њи ма ре фе рент них 
обје ка та без бед но сти (оно га што је пред мет за шти те), раз ли чи тим 
од но сом пре ма про вај де ри ма без бед но сти (они ма од ко јих се оче-
ку је да «пру же» без бед ност), као и раз ли чи тим од но сом пре ма без-
бед но сним иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма. 

Ра ди кал ни кри ти ча ри тра ди ци о нал но схва ће ног кон цеп та 
др жав не и на ци о нал не без бед но сти, ко је че сто пот пу но нео сно-
ва но по и сто ве ћу ју, глав ну оштри цу сво је кри ти ке усме ра ва ју на 
де фи ни са ње др жа ве и ње них вред но сти као кључ ног ре фе рент ног 
објек та без бед но сне за шти те, чи ме се пре ма њи хо вом ми шље њу, 
це ло куп на гра ђе ви на људ ских пра ва и сло бо да, пра ва со ци јал них 
гру па, еко ло шких и дру гих срод них про бле ма де се ку ри ти зу је и 
оста вља из ван2) ин те ре со ва ња сту ди ја без бед но сти. На овим те о-
риј ским раз ми мо и ла же њи ма на ста ла су две гру пе кон це па та тзв 
«др жа во цен трич ни» и «људ ско цен трич ни» кон цеп ти без бед но сти.

Оба кон цеп та су о ча ва ју се са озбиљ ним про бле ми ма и кри-
ти ка ма њи хо ве ва ља но сти и прак тич не упо тре бљи во сти. Кон цепт 
тра ди ци о нал не «др жа во цен трич не» без бед но сти су о ча ва се са кри-
ти ка ма да ни је до вољ но флек си би лан и ефи ка сан у од но су на но-
ве, пре све га, аси ме трич не без бед но сне, иза зо ве ри зи ке и прет ње, 
као и да не ке со ци је тал не узро ке са вре ме них без бед но сних прет-
њи, тра ди ци о нал ни ета ти стич ки без бед но сни мо дел мо же учи ни ти 
са мо го рим3) . Са дру ге стра не, иако у по след њих де се так го ди на 
мно го хва љен кон цепт људ ске без бед но сти, се још увек су сре ће са 
озбиљ ним кри ти ка ма сво је вред но сти и прак тич не упо тре бљи во-
сти.4) Тер мин људ ска без бед ност се ве о ма че сто упо тре бља ва ис-
кљу чи во да би се ис та кла «са вре ме ност» по гле да на без бед ност, 
на су прот «за ста ре лим» ета ти стич ким кон цеп ти ма, без озбиљ ни јег 
обра зла га ња ње го ве са др жи не. Од нос људ ске пре ма на ци о нал ној 
без бед но сти пред ста вља по себ но ин те ре сант но по ље на ко ме се 
укр шта ју иде је са вре ме них те о ре ти ча ра без бед но сти. Са вре ме ни 
дис курс кон це па та без бед но сти кре ће се од ме ђу соб ног ис кљу чи-
ва ња, до по ку ша ја да се де фи ни ше но ва без бед но сна па ра диг ма 
и но ви на чин про ми шља ња без бед но сти. Но ва без бед но сна па ра-
диг ма се ипак те шко ус по ста вља, јер се раз ли чи ти угло ви гле да ња 
на без бед ност те шко ме ђу соб но ми ре, због раз ли чи тих ме то до ло-

2) Ber trand Ram cha ran “Se cu rity and Hu man Rights”, http// www.dcaf.ch/ pu bli ca tion

3) По лин Кер “Раз вој ди ја лек тич ког од но са из ме ђу др жа во цен трич не и људ ско цен трич не 
без бед но сти”, у Људ ска Без бед ност, Збор ник ра до ва, при ре ђи вач Проф.др Дра га на Ду-
лић, Фонд за отво ре но дру штво, Бе о град 2006. го ди не 

4) Ba rry Bu zan: “Hu man Se cu rity: What it me ans and what it en ta ils”, Text bo ok Asian-Pa ci fic 
Ro und ta ble, Sydney, 2000. 
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шких при сту па, а још ви ше због по ли тич ких ре флек си ја ко ји сва ки 
од по ну ђе них кон це па та има, или мо же има ти.

НАЦИОНАЛНАИЉУДСКАБЕЗБЕДНОСТ- 
СУПРОТСТАВЉЕНИИЛИ 

НАДОПУЊУЈУЋИКОНЦЕПТИ?

Ка да се у окви ру сту ди ја без бед но сти во ди рас пра ва о кон-
цеп ти ма, она се по пра ви лу, во ди уну тар пој мо ва ко ји се од но се на 
ре фе рент ни обје кат, од но сно оно што се шти ти, про вај де ра без-
бед но сти, оно га ко шти ти, иза зо ва, ри зи ка и прет њи, оно од че га 
се шти ти и сред ста ва ко ја се у за шти ти ре фе рент ног објек та мо гу 
упо тре би ти. 

 У кон цеп ту др жав не без бед но сти ре фе рент ни обје кат за шти-
те је др жа ва, од но сно њен су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет 
на спољ њем и устав ни по ре дак на уну тра шњем пла ну. Но си лац 
ових без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи су дру ге др жа ве, од-
но сно раз ли чи ти ин су рек циј ски по кре ти на уну тра шњем пла ну. 
Глав ни про вај де ри без бед но сти су ору жа не сна ге и оба ве штај но-
без бед но сни си стем, од но сно ору жа не сна ге и оба ве штај но-без-
бед но сни си сте ми др жа ва са ве зни ца, сред ства ко ја се при ме њу ју 
у за шти ти ре фе рент ног објек та, од но сно ње го вих вред но сти су 
вој но за стра ши ва ње, од но сно упо тре ба вој не си ле, уко ли ко се за 
тим ука же по тре ба. Тра ди ци о нал ни кон цепт др жав не без бед но сти 
је да нас, го то во у пот пу но сти, пре ва зи ђен, а на ње го вом ме сту по-
ја вљу је се кон цепт на ци о нал не без бед но сти, са ко јим се кон цепт 
др жав не без бед но сти че сто нео сно ва но по и сто ве ћу је. 

На ци о нал на без бед ност је као тер мин пр ви пут по ме ну та 
че тр де се тих го ди на два де се то га ве ка у аме рич кој по ли тич кој те о-
ри ји, а да нас се у уџ бе ни ку «Аме рич ка на ци о нал на без бед но сти», 
ко ји се ко ри сти на вој ној ака де ми ји West Po int и још не ким уни вер-
зи те ти ма у САД, ауто ра Теј ло ра и Ма за ра,5) на ци о нал на без бед ност 
де фи ни ше као «... за шти та љу ди и те ри то ри је не ке зе мље од фи-
зич ког на па да». Иако на пр ви по глед уска, ова де фи ни ци ја зна чај но 
про ши ру је по јам на ци о нал не без бед но сти у од но су на тра ди ци о-
нал но зна че ње пој ма др жав не без бед но сти. Пре све га, ис ти ца ње 
«љу ди», као ре фе рент ног објек та за шти те, ука зу је на нео п ход ност 
да се вред но сти људ ских пра ва и сло бо да, не са мо по ли тич ких већ 
и еко ном ских и со ци је тал них, укљу че у по јам на ци о нал не без бед-

5) Ј. Taylor, S. Ma zar: AmericanNationalSecurity, West Po int Press, 1999.
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но сти као ре фе рент ни обје кат за шти те. Ме ђу тим, ова ква де фи-
ни ци ја ука зу је са мо на опа сност од фи зич ког на па да, чи ме се чи-
тав низ аси ме трич них прет њи и оно га што Јо хан Гал тунг на зи ва 
«струк тур ним на си љем», оста је из ван кон цеп та на ци о нал не без-
бед но сти. На овај на чин се отва ра про стор да се на ци о нал на без-
бед ност про ши ру је дру гим кон цеп ти ма, пре све га људ ском и со ци-
је тал ном, ко је се у крај њој ли ни ји мо гу сли ти у је дан но ви кон цепт 
без бед но сти, о ко ме ће ка сни је би ти ви ше ре чи. 

По зна ти из ве штај Харт-Рад ма но ве ко ми си је о на ци о нал ној 
без бед но сти САД се за ла гао за по ве ћа ње ула га ња у обра зо ва ње као 
део стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, чи ме је ма те ри јал но бла-
го ста ње до ве де но у ди рект ну ве зу са на ци о нал ном без бед но шћу, 
што је био зна ча јан ко рак ка ус по ста вља њу људ ске и на ци о нал не 
без бед но сти као ком пле мен тар них кон це па та.6)

Овај из ве штај је ука зи вао на по тре бу да се «уни вер зал не 
вред но сти сло бо де, де мо кра ти је и људ ских пра ва» по ве жу са на-
ци о нал ном без бед но шћу САД, од но сно да се САД ан га жу ју на гло-
бал ном про мо ви са њу ових вред но сти, у ци љу очу ва ња вла сти те 
без бед но сти. Ова кав став је иза звао оштре кри ти ке јер ди рект но 
под сти че ин тер вен ци о ни зам САД у спољ ној по ли ти ци и на ме та-
ње вла сти тог си сте ма вред но сти као уни вер зал ног. На тај на чин се 
не ги ра ју вред но сти дру гих кул ту ра и по ли тич ке тра ди ци је ко је су 
на ста ле на те ме љу тих кул ту ра,7) што под озбиљ ну сум њу ста вља 
ин тен ци ју да се по бољ ша ста ње без бед но сти љу ди и њи хо вих за-
јед ни ца.

Про ши ри ва ње на ци о нал не без бед но сти на но ве ре фе рент не 
објек те ство ри ло је но ве тер ми не по пут «за јед нич ке», «ко лек тив-
не» и «гло бал не» без бед но сти.

За јед нич ка без бед ност је фор му ли са на од стра не За јед нич-
ког фо ру ма за без бед ност (Com mon Se cu rity Fo rum)8), као «ин клу-
зив на, али ко ја се не ши ри ми мо људ ских ди мен зи ја вој ног су ко ба 

6) У Из ве шта ју се из ме ђу оста лог ка же “ САД тре ба да се за ла жу у гра ни ца ма оно га што је 
ра зло жно и ре ал но, за ши ре ње ма те ри јал ног оби ља и ис ко ре њи ва ње си ро ма штва ши ром 
све та. Оне та ко ђе тре ба да про мо ви шу по ли тич ки плу ра ли зам, сло бо ду ми сли и го во ра, 
као и ин ди ви ду ал ну сло бо ду. Не са мо што су ови ци ље ви угра ђе ни у аме рич ке прин-
ци пе, већ су то и прак тич ни ци ље ви. Не по сто ји га ран ци ја про тив на си ља и зла у све ту. 
Па ипак, ми ве ру је мо да ће ши ре ње људ ских пра ва и основ ног ма те ри јал ног бла го ста ња 
ство ри ти не по пу стљи ву бра ну про тив њих. Uni ted Sta tes Com mis sion on Na ti o nal Se cu-
rity/ 21. Cen tury 2001. 

7) Ви ди ши ре: Са мју ел Хан тинг тон, Трећиталас, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2004. 

8) На осно ву ра да Пал ме о ве ко ми си је, ис тра жи вач ки цен три из САД, Ве ли ке Бри та ни је, 
Ру си је, Ин ди је, Ја па на, Мек си ка, Нор ве шке и Швед ске, осно ва ли су 1992. го ди не Фо рум 
за јед нич ке без бед но сти.
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– укљу чу ју ћи и здрав стве не и по пу ла ци о не ди мен зи је по ли тич ких, 
ет нич ких, еко ном ских и еко ло шких аспе ка та без бед но сти»9). Ко-
лек тив на без бед ност се схва та у сми слу По ве ље Ује ди ње них на-
ци ја, пре ма ко јој су све др жа ве чла ни це при хва ти ле од го вор ност 
за мир у све ту и оба ве за ле се на ко лек тив ну ак ци ју про тив ака та 
агре си је. Пре ма не ким ауто ри ма, 10)ко лек тив на без бед ност на ста ла 
је мно го пре на стан ка Ује ди ње них на ци ја, још за вре ме Ли ге на-
ро да, а пре ма истим ауто ри ма чак је иде ја ко лек тив не без бед но сти 
би ла при сут на на пре го во ри ма о Вест фал ском ми ру 1648. го ди не. 
Кон цепт ко лек тив не без бед но сти за сни ва се, у ин сти ту ци о нал ном 
сми слу, на си сте ми ма на ци о нал не без бед но сти др жа ва чла ни ца и 
на ме ђу на род ним оба ве за ма ко је су др жа ве чла ни це у по гле ду очу-
ва ња свет ског ми ра и без бед но сти пре у зе ле члан ством у Ује ди ње-
ним на ци ја ма. И Ко ми си ја о гло бал ном упра вља њу (Com mi sion on 
Glo bal Go ver na na ce), сма тра да се гло бал на без бед ност мо ра про-
ши ри ти, у од но су на свој тра ди ци о нал ни фо кус на без бед ност др-
жа ва ко ја би укљу чи ва ла без бед ност љу ди и пла не те.

Иако де лу је ло гич но и нео п ход но да се на ци о нал на без бед-
ност про ши ри људ ском без бед но шћу, та ко што ће се у фо кус ин-
те ре со ва ња ин сти ту ци ја ко је чи не си стем на ци о нал не без бед но сти 
укљу чи ти пи та ња ко ја у суп стан ци јал ном зна че њу пред ста вља ју 
људ ску без бед ност, на те о риј ском а по себ но на прак тич ном ни воу, 
ства ри ни су ни из бли за та ко јед но став не ка ко се на пр ви по глед 
мо гу учи ни ти. 

Ве о ма оштре и озбиљ не кри ти ке и кон цеп та на ци о нал не и 
кон цеп та људ ске без бед но сти сти жу и са јед не и са дру ге стра не. 

Кри ти ке за ступ ни ка на ци о нал не («др жа во цен трич не») без-
бед но сти на ра чун за ступ ни ка људ ске без бед но сти има ју не ко ли ко 
ди мен зи ја. Пре ма схва та њу за ступ ни ка тра ди ци о нал но схва ће не 
на ци о нал не без бед но сти, не ма адeкватног осно ва за по ста вља ње 
људ ске без бед но сти за ре фе рент ни обје кат без бед но сне за шти те. 
Та ко, Ба ри Бу зан11), сма тра да не по сто је раз ло зи да се фо кус на ци о-
нал не без бед но сти, са др жа ве као ре фе рент ног објек та за шти те по-
ме ра на људ ску без бед ност, па чак сма тра да не ма раз ло га ни да се 
кон цепт на ци о нал не без бед но сти до пу њу је људ ском без бед но шћу. 
Бу зан сма тра да ре фе рент ни обје кат за шти те људ ске без бед но сти 
не мо же би ти ин ди ви ду а лан, ни ти се сви љу ди на све ту мо гу сма-

9) C. Lin coln, Ap pen dix 3.2 Re ports on Plan sfor a Com mon Se cu rity Fo rum 1993. -1997, in 
Edi son Re wi ev, Lon don 2001. 

10) M. Ro berts, CollectiveSecutityinaPost-ColdWorld, UP, Bri stol, 2000. pp. 67.

11) B. Bu zan, Ibid, pp. 8.
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тра ти чо ве чан ством. У прак си, ста вља ње у фо кус по је дин ца зна чи 
по ку шај за о би ла же ња др жа ве, што ства ра про блем по сред ни ка, јер 
је др жа ва нео п хо дан (ма да не и је ди ни) про вај дер без бед но сти сва-
ког по је дин ца у дру штву.

По ред то га, Бу зан сма тра да је људ ска без бед ност ко ја за свој 
ре фе рент ни обје кат за шти те по ста вља чо ве ка-по је дин ца из ли шна 
јер већ по сто је за ко ни и за кон ске про це ду ре ко је се ба ве за шти том 
људ ских пра ва. Ако се људ ска без бед ност ба ви чо ве чан ством, он да 
је то, по Бу за но вим ре чи ма, пре ви ше не ја сно и ве ли ко да би сте-
кло ши ру по др шку12). Уко ли ко би со ци је тал ну без бед ност схва ти ли 
као «сред њи ни во» људ ске без бед но сти, ко ји се од но си на људ ске 
гру пе ко је де ле за јед нич ке иден ти те те, до шли би смо до ет нич ких 
и ре ли гиј ских гру па, што пред ста вља «по вра так на ци о нал ној без-
бед но сти, од ко је по бор ни ци људ ске без бед но сти ве ро ват но же ле 
да по бег ну»13). Ову ар гу мен та ци ју Бу зан ко ри сти за од ба ци ва ње 
кон цеп та људ ске без бед но сти као ко ри сног чи ни о ца ме ђу на род не 
без бед но сти. Од но си ко ји се ус по ста вља ју по во дом до сти за ња и 
очу ва ња ме ђу на род не без бед но сти, су пре све га од но си из ме ђу су-
ве ре них др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ко ји се бит но раз-
ли ку ју од од но са ко ји по сто је уну тар јед не др жа ве. Ме ђу на род ни 
кон текст се за сни ва на по ли ти ци мо ћи и анар хи ји, где је за шти та 
др жав них ин те ре са глав ни циљ свих ак те ра на ме ђу на род ној по зор-
ни ци. Због то га се и не оче ку је да у од но си ма ме ђу др жа ва ма мо-
же би ти уве ден ред ни ти пра вед ност и мо рал ни ко дек си. Стрикт но 
ре гу ли са на прав на пра ви ла и про це ду ре, зах те ви за јед на ко шћу и 
со ци јал ном прав дом, као мо рал не ка те го ри је, ка рак те ри стич ни су 
за од но се уну тар јед не др жа ве. Ове вред но сти пред ста вља ју ак си-
о ло шки те мељ људ ске без бед но сти и ни су при мен љи ве за ме ђу на-
род ни си стем где вла да ју дру га чи је прет ње - ору жа на си ла др жа ва 
и дру га чи ји од го во ри ко ји су при ме ре ни та квим прет ња ма. Оту да 
је за тра ди ци о на ли сте по пут Бу за на по ку шај да се љу ди уну тар 
др жа ва по сма тра ју као ре фе рент ни објект за шти те не при хва тљив.

За раз ли ку од Ба ри Бу за на, ко ји кон цепт људ ске без бед но сти 
од ба цу је као не при хва тљив у кон тек сту ме ђу на род не без бед но сти, 
Ју ен Фунг Конг, од ба цу је иде ју се ку ри ти за ци је ин ди ви ду ал ног 
људ ског би ћа, «за то што она не успе ва да обез бе ди прак тич не са-

12) Ibid. pp. 10.

13) Ibid. pp. 10.
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ве те, ни ти да од ре ди при о ри те те, ни ти да ума њи људ ску не бе збед-
ност»14) 

Конг сма тра да се «по ста вља њем по је дин ца као при о ри те та 
не по сти же ни ка ква ствар на ко рист»15) . Нео п ход но је, пре ма ре чи-
ма овог ауто ра, ус по ста ви ти кри те ри ју ме по ко ји ма би се пра ви ла 
раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих ри зи ка и прет њи по лич ну без бед ност 
ко ју до жи вља ва ју по је дин ци, ка ко би се мо гли од ре ди ти при о ри-
те ти за де ло ва ње. Конг да ље на во ди да не ма ни ка квих га ран ци ја 
да ће се ку ри ти за ци ја по је дин ца убла жи ти не при ли ке угро же них, и 
да због то га ова иде ја бу ди ла жне на де и код жр та ва и код ме ђу на-
род не за јед ни це. Конг та ко ђе, сум ња да ће «узи ма ње људ ске без-
бед но сти «за озбиљ но» има ти би ло ка кав ути цај на ме ђу на род ни 
мир и без бед ност.16) Ста вља ње љу ди на пр во ме сто је ису ви ше уни-
вер за ли стич ко да би уочи ло по сто ја ње раз ли чи тих љу ди, па због 
то га мо же по слу жи ти као ин стру мент хе ге мо ни је и не до при но си 
по бољ ша ва њу ме ђу на род не без бед но сти. Го во ре ћи о со ци јал ној 
вред но сти кон цеп та људ ске без бед но сти, Конг та ко ђе, ис по ља ва 
крај њи скеп ти ци зам, твр де ћи да је «за љу де бо ље да кар ту ста ве на 
сво ју вла ду, уко ли ко же ле да иза ђу из оску ди це»17)

Tрећи ни во на ко ме се кри ти ку је кон цепт људ ске без бед но-
сти је сум ња у ње го ву ана ли тич ку вред ност. Та ко, Ро лан Па рис 
твр ди да је људ ска без бед ност ко ри сни ја као по клич за оку пља ње 
не вла ди них ор га ни за ци ја, ме ђу на род них аген ци ја и не ких за ин те-
ре со ва них вла да и као сло ган за пра вље ње по ли тич ких ко а ли ци ја 
за ре ша ва ње не ких кон крет них про бле ма, као што су на га зне ми-
не или Ме ђу на род ни кри вич ни суд, не го што пре ста вља озби љан 
без бед но сни кон цепт. Оп шта укљу че ност, хо ли зам и ко лек тив но 
де ло ва ње ни су ал тер на ти ва за ана ли тич ки оквир ис тра жи ва ња и 
без бед но сну прак су.18)

Озбиљ не и че сте кри ти ке упу ћу ју се кон цеп ту људ ске без-
бед но сти из зе ма ља у раз во ју. Те о ре ти ча ри из ових др жа ва, али и 
њи хо ви по ли тич ки ли де ри у људ ској без бед но сти углав ном ви де 
још је дан по ку шај За па да да на мет не сво је ли бе рал не вред но сти, 
ко је ис ти чу пре по ли тич ка, не го дру штве на и еко ном ска пра ва, ко-

14) Yuen Fo ong Khong, „Hu man se cu rity: A shot gun ap pro ach to al le vi a ting hu man se cu rity“, 
GlobalGovernance Vol. 3, 2001. pp. 231-236.

15) Ibid, pp. 233.

16) Ibid. pp. 234.

17) Ibid. pp. 236.

18) Ro land Pa ris, „Hu man se cu rity: Pa ra digm shift or hot air?“, InternationalSecurity, no. 26 Fall 
2001. pp. 87-102.
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је под ри ва ју прин ци пе су ве ре но сти и по др жа ва ју ху ма ни тар не ин-
тер вен ци је.19) 

На ве де ни ар гу мен ти про тив људ ске без бед но сти углав ном 
се за сни ва ју на ин те ре си ма по ли тич ких ли де ра да очу ва ју уну тра-
шњи и спо ља шњи су ве ре ни тет сво јих др жа ва, као осно ви ме ђу др-
жав не су ве ре но сти и уну тар др жав не без бед но сти, и ве о ма че сто, 
не екс пли цит но из ра же ној, же љи за очу ва њем ре жи ма. Оно у че му 
мо ра мо по др жа ти кри ти ча ре људ ске без бед но сти је чи ње ни ца да 
одр жа ње уну тра шње и ме ђу на род не ста бил но сти има мно го ви ше 
ве зе са ус по ста вља њем ре да не го са при ме ном уни вер зал них вред-
но сти.

Нај о збиљ ни ји за го вор ни ци кон цеп та људ ске без бед но сти 
ме ђу те о ре ти ча ри ма ко ји се ба ве пи та њи ма ме ђу на род них од но са 
и сту ди ја без бед но сти мо гу се на ћи ме ђу пред став ни ци ма тзв «кри-
тич ке шко ле без бед но сти». Мно ге шко ле ми шље ња уну тар сту ди ја 
без бед но сти ко је се про ти ве не ким или свим тра ди ци о нал ним ми-
шље њи ма о зна че њу без бед но сти, та ко ђе по др жа ва ју, сва ка на свој 
на чин, кон цепт људ ске без бед но сти.

Те о ре ти ча ри кри тич ке шко ле без бед но сти за ла жу се за мно-
го ши ре раз у ме ва ње без бед но сти ко је Кит Кра у зе опи су је кроз «три 
ди мен зи је»20). Пр ва «хо ри зон тал на ди мен зи ја «ко ја уско тра ди ци о-
на ли стич ко схва та ње без бед но сти про ши ру је укљу чу ју ћи оно што 
сма тра прет ња ма др жа ви, као што су еко ном ске, еко ло шке и прет-
ње ко је про ис ти чу из не кон тро ли са них ми гра ци ја. Дру га «вер ти-
кал на» ди мен зи ја иде из ван др жа во цен трич ног кон цеп та, укљу чу-
ју ћи и дру ге ре фе рент не објек те: са јед не стра не то је без бед ност 
по је дин ца, а са дру ге стра не гло бал на без бед ност, и из ме ђу њих 
ре ги о нал на и со ци је тал на без бед ност.

Ве о ма оштра кри ти ка тра ди ци о нал но схва ће ном кон цеп ту 
на ци о нал не без бед но сти до ла зи из кру го ва ли бе рал но ори јен ти-
са них те о ре ти ча ра као што је Ри чард Фолк21). Фолк иде ју људ ске 
без бед но сти по ста вља у оквир ви зи о нар ског ту ма че ња људ ске суд-
би не, ко је се мо же пра ти ти од нај ра ни јих вре ме на до да нас. Иде ја 
људ ске без бед но сти се, пре ма Фол ку, мо же сме сти ти у има ги на ци-
је по је ди на ца и гру па ко ји по ку ша ва ју да про на ђу ауто но ман пут ка 
бо љој и си гур ни јој бу дућ но сти људ ских дру шта ва. Ова кви по гле ди 

19) Ови ар гу мен ти су по себ но до бро из не ти у A. Ac harya, HumanSecurity:EastversusWest, 
IDSS, Sin ga po re, Sep tem ber 2001.

20) K. Kra u se, „The o ri zing se cu rity, sta te for ma tion and “Third World” in the po sr-Cold War“,
ReviewofInternationalStudies,24, 1998. pp. 125-136

21) R. Falk, „Pur su ing the qu est for hu man se cu rity“, RewievofInternationalStudies, 24, 1988. 
pp 4-22
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су, пре ма ре чи ма са мог Фол ка ре ак ци ја на ре а ли стич ки по глед на 
свет и на ма ки ја ве ли зам.

Нор ма тив на ди мен зи ја људ ске без бед но сти не укљу чу је са-
мо ви зи о нар ска ту ма че ња људ ске суд би не, већ про пи су је и не ке 
ем пи риј ске ка рак те ри сти ке те ви зи је.22) Људ ска без бед ност мо же 
има ти не га тив ну, по зи тив ну или «дво стру ку»ко но та ци ју. Не га ти-
ван ко но та ци ја од но си се на сло бо ду од ус кра ће но сти, гла ди, му-
че ња, за тва ра ња без фер су ђе ња, дис кри ми на ци је и сл. По зи тив на 
под ра зу ме ва сло бо ду и мо гућ но сти ко је су до ступ не сва ком чо ве ку. 
Об је ди ња ва ју ћи ове две ко но та ци је, људ ска без бед ност се од но си 
на ква ли тет жи во та љу ди у не ком дру штву. Би ло шта што мо же 
ума њи ти ква ли тет жи во та љу ди, пред ста вља без бед но сну прет њу 
и обр ну то, оно што по пра вља ква ли тет жи во та пред ста вља уна пре-
ђе ње људ ске без бед но сти.

Ако па жљи во ана ли зи ра мо из у зет но обим ну ли те ра ту ру ко ја 
је се по след њих де се так го ди на ба ви раз во јем и оправ да ва њем кон-
цеп та људ ске без бед но сти, ви де ће мо да се кри ти ке тра ди ци о нал но 
схва ће ном кон цеп ту на ци о нал не без бед но сти углав ном гру пи шу 
око раз вој них и ху ма них про бле ма, ко је кон цепт на ци о нал не без-
бед но сти из се бе и ис кљу чу је, а пре ма ра ди кал ним по бор ни ци ма 
људ ске без бед ност, чак и ути че на сма ње ње људ ске без бед но сти.

Из ве штај о људ ском раз во ју Про гра ма за раз вој Ује ди ње-
них на ци ја(UNDP) из 1994. го ди не, сма тра се за чет ком озбиљ ни јег 
про у ча ва ња људ ске без бед но сти и нај о збиљ ни ју кри ти ку тра ди ци-
о нал них кон це па та без бед но сти. из ве штај да је де фи ни ци ју ко ја је 
да нас ве о ма ши ро ко при хва ће на, не са мо од стра не прак ти ча ра, већ 
и од на уч ни ка ко ји се ба ве сту ди ја ма без бед но сти. Пре ма тој де-
фи ни ци ји без бед ност пред ста вља « пр во, за шти ће ност од стал них 
прет њи гла ђу, бо ле сти ма, и на си љем. Дру го, она зна чи за шти ту од 
из не над них и на сил них пре ки да сва ко днев ног, уоби ча је ног жи вље-
ња – би ло код ку ће, на по слу или за јед ни ци»23)

Пре ма овом из ве шта ју људ ска без бед ност се са сто ји из се-
дам еле ме на та: еко ном ска без бед ност, без бед ност у по гле ду хра-
не, здрав стве на без бед ност, без бед ност жи вот не сре ди не, лич на 
без бед ност, без бед ност за јед ни це и по ли тич ка без бед ност. Пред-
став ни ци тзв. «кри тич ке шко ле без бед но сти», ко ји су ујед но и 
нај ва тре ни ји за го вор ни ци људ ске без бед но сти, сма тра ју да се на 
овај на чин ис пра вља ју гре шке у др жа во цен трич ном при сту пу на-

22) Ви ди Ши ре: И. Ђор ђе вић, „Ре а ли за ци ја кон цеп та људ ске без бед но сти у прак си“, Људ-
скабезбедност, II/1, Бе о град 2004, стр. 115-123.

23) UNDP, Hu man de ve lop men tre port 1994. (New York: Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gra me, 
1994.) www.undp.org/ pro gra mes
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ци о нал ној без бед но сти и «по пу ња ва ју ру пе» у том кон цеп ту кроз 
до да ва ње нор ма тив не ди мен зи је. Уво ђе њем људ ских еле ме на та у 
без бед ност, као што су «глад» или «на сил ни пре кид сва ко днев ног 
уоби ча је ног жи вље ња», зна чај но се про ши ру је дис курс без бед но-
сти, из ван тра ди ци о нал них ка те го ри ја24)

Из раз вој не пер спек ти ве, се ку ри ти за ци ја чо ве ка-по је дин ца 
има сво је пу но оправ да ње у нор ма тив ним и ути ли тар ним раз ло зи-
ма. Си ро ма штво и не јед на кост у зе мља ма у раз во ју зах те ва ју хит но 
де ло ва ње.25) Пре ма та да шњем ди рек то ру Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да, Ми ше лу Кам де си ју «си ро ма штво је ул ти ма тив на прет-
ња са ко јом се су о ча ва чо ве чан ство»26) Си ро ма штво и не јед на кост 
пред ста вља ју глав не узро ке ра то ва уну тар др жа ва, ко ји су да нас 
по ста ли до ми нан тан об лик ору жа ног су ко ба. Од кра ја хлад ног ра та 
до да нас око 97% свих ору жа них су ко ба у све ту је има ло не ме ђу-
на род ни ка рак тер, што је као ди рект ну по сле ди цу има ло огром но 
по ве ћа ње уче шћа ци ви ла у укуп ном бро ју жр та ва ове вр сте су ко ба. 
По себ но за бри ња ва што ци ви ли по ста ју, не са мо слу чај не жр тве, 
већ и ди рект не ме те у ова квим ра то ви ма, што број по ги ну лих же на 
и де це по ве ћа ва до ка та стро фал них раз ме ра.

Из пер спек ти ве по сма тра ња људ ског раз во ја, као усло ва 
људ ске без бед но сти, ја сно је да се еко ном ски раз вој мо ра на ћи у 
цен тру ре кон цеп ту а ли за ци је без бед но сти, јер се ума њи ва ње ште-
та ко је на ста ју као по сле ди ца не раз ви је но сти, по ста вља као ну жан 
услов оп ста на ка љу ди, па и чи та вих за јед ни ца. 

Раз вој но ста но ви ште кри ти ку је др жа во цен трич ни при ступ 
на ци о нал ној без бед но сти са не ко ли ко аспе ка та: за не ма ри ва њем 
зна ча ја ме ђу др жав них од но са у ре ша ва њу без бед но сних про бле ма 
у пост хлад но ра тов ској ери, ука зи ва њем на ве ли ке не прав де ко је се 
де ша ва ју у не раз ви је ном све ту, ис ти ца њем мо рал не и прак тич не 
оба ве зе ко је све др жа ве у све ту има ју у по гле ду ре ша ва ња ових 
не прав ди, ис ти ца њем по ве за но сти си ро ма штва и уну тра шњих ору-
жа них су ко ба ко ји се зна чај но ре флек ту ју на гло бал ни мир и без-
бед ност. Не ма сум ње да се ку ри ти за ци ја раз во ја чо ве ка-по је дин ца 
и дру штве них гру па има ути ли та ран учи нак, по себ но у скре та њу 
па жње са «ви со ке»по ли ти ке на про бле ме људ ског раз во ја.

Дру га гру па кри ти ка др жа во цен трич ног при сту па на ци о нал-
ној без бед но сти, за сни ва се на прав ним ар гу мен ти ма ко ји по др жа-

24) R. Ri car do, „World’s po o rest na ti ons are mar gi na li sed“, FinancialTimes, 9 May, 2001.

25) C. Tho mas, Globalgovernance,developmentandhumansecurity:TheChalengeofpoverty
andinequality, Plu to Press, Lon don, 2000. pp. 3.

26) На ве де но пре ма прет ход ном из во ру, стр. 5.
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ва ју ху ма ни тар не прин ци пе. Пре ма овим ту ма че њи ма, тра ди ци о-
нал ни кон цепт на ци о нал не без бед но сти не успе ва да за шти ти љу де 
у раз ли чи тим кри зним си ту а ци ја ма, ни ти по др жа ва прин ци пе ху-
ма ни тар ног пра ва, ко је на сто ји да за шти ти љу де од не прав ди ко је 
чи ни др жа ва. У сре ди шту ове кри ти ке на ла зи се по јам људ ских 
пра ва, ко ји се осла ња на број не ме ђу на род не кон вен ци је, ко је оба-
ве зу ју др жа ву да да ле ги ти ми тет ме ђу на род ној кон тро ли од но са 
из ме ђу на ро да и др жа ве.

За ступ ни ци овог гле ди шта ука зу ју на бли ску ве зу из ме ђу 
људ ских пра ва и људ ске без бед но сти, и да ова ве за мо же по зи тив-
но ути ца ти и на људ ска пра ва и на људ ску без бед ност, где би се 
људ ска без бед ност по ја ви ла као сво је вр стан «ко рек тив пра ва».27)

Ме ђу тим, мно ги озбиљ ни те о ре ти ча ри без бед но сти и ме ђу-
на род них од но са сма тра ју да је по ве зи ва ње људ ских пра ва и људ-
ске без бед но сти су штин ски по гре шно. Уво ђе ње људ ских пра ва у 
кон текст без бед но сти у се би но си опа сност од тзв. «ху ма ни тар них 
ин тер вен ци ја», ко ји ма мо же би ти на ру шен су ве ре ни тет зе ма ља у 
раз во ју ра ди за шти те ста нов ни штва од кр ше ња људ ских пра ва од 
стра не др жа ве. Прак са по ка зу је да су се кла сич не агре си је пре ма 
не раз ви је ним др жа ва ма до са да че сто прав да ле «ху ма ни тар ним» 
раз ло зи ма, из ко јих су ста ја ли се бич ни ин те ре си ве ли ких си ла.28) 

СРЕДЊИПУТ

Рас пра ве ко је су о кон цеп ту људ ске и на ци о нал не без бед но-
сти во ђе не то ком де ве де се тих го ди на, ус пе ле су да осве тле раз ли ку 
из ме ђу ова два кон цеп та и да «твр ди» др жав но цен трич ни кон цепт 
без бед но сти под врг ну озбиљ ној кри ти ци. Са дру ге стра не, рас-
пра ве су ја сно по ка за ле да кон цепт људ ске без бед но сти не мо же 
по ста ти ал тер на ти ва на ци о нал ној без бед но сти. У сва ком слу ча ју, 
де фи ни са не су раз ли чи те ди мен зи је без бед но сти ко је има ју свој 
пу ни те о риј ски и прак тич ни ле ги ти ми тет, што пред ста вља до бру 
те о риј ску осно ву за тра же ње но вих, прак тич них ре ше ња, по мо ћу 
ко јих ће би ти де фи ни са не без бед но сне по ли ти ке у бу дућ но сти.

Сви те о риј ски ра до ви ко је смо до са да ана ли зи ра ли, узи ма ју 
у об зир два ре фе рент на објек та без бед но сне за шти те – др жа ву и 
љу де. У но ви јој ли те ра ту ри до ла зи до при бли жа ва ња ова два кон-
цеп та, та ко што се, на јед ној стра ни про ши ру ју ре фе рент ни објек-

27) Б. Рам ча ран, „Без бед ност и људ ска пра ва“, у Људскабезбедност,Зборникрадова, ур. 
проф. др Дра га на Ду лић

28) Ви ди ши ре, З. Дра ги шић, „Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја и су ве ре ни тет“, СПМ, бр. 3/2009.
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ти у од но су на кла сич не др жа во цен трич не кон цеп те без бед но сти, 
а на дру гој стра ни, ре фе рент ни објек ти се су жа ва ју у од но су на 
не тра ди ци о нал не људ ско цен трич не при сту пе. Ова два ре фе рент на 
објек та се на ла зе у ме ђу соб ној ко ре ла ци ји, као и сред ства ко ја су 
ле ги тим на у за шти ти сва ко га од њих. Фи зич ка си ла је ле ги тим но 
сред ство за шти те од на сил них прет њи ко ји ма је др жа ва из ло же на 
од спољ ње агре си је или од уну тра шње ору жа не прет ње. Те шко је у 
прак си за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој је јед на др жа ва из ло же на спољ-
ној ору жа ној агре си ји а да то не ма ни ка квог ути ца ја на без бед ност 
ње них гра ђа на, та ко да се мо но пол фи зич ке си ле ко јим рас по ла же 
др жа ва, уко ли ко се ко ри сти у скла ду са за ко ни ма ко ји ре спек ту ју 
људ ска пра ва, по ја вљу је као ле ги тим но сред ство за шти те оба ре-
фе рент на објек та.

Нео ру жа на сред ства су под јед на ко ва жна у до сти за њу без-
бед но сти оба ре фе рент на објек та, уко ли ко је фи зич ко (ору жа но) 
на си ље на ста ло као по сле ди ца не раз ви је но сти. Го то во сви ра до ви 
ко ји се ба ве пи та њи ма кон цеп ту а ли за ци је без бед но сти, као глав ну 
прет њу ре фе рент ним објек ти ма за шти те на во де не ке од об ли ка по-
ли тич ког на си ља над љу ди ма или над др жа вом, ко је је увек по сле-
ди ца не раз ви је но сти. Та ко ђе, уну тра шње на си ље има и тран сна ци-
о нал не по сле ди це, што ука зу је на ве о ма ве ли ку по ве за ност из ме ђу 
уну тра шњих и ме ђу на род них прет њи и сред ста ва за уна пре ђе ње 
без бед но сти.

Рас пра ве о раз ли чи тим кон цеп ти ма без бед но сти ре флек то-
ва ле су се на зва нич не ста во ве ОУН и не ких др жа ва да су и др жа ва 
и љу ди ре фе рент ни објек ти за шти те. Прет ход ни ге не рал ни се кре-
тар ОУН, Ко фи Анан је у сво јим го во ри ма по ве зи вао раз ли чи те 
ни вое гло бал не, др жав не и људ ске без бед но сти и за ла гао се за два 
кон цеп та су ве ре но сти – др жав ну и људ ску су ве ре ност. У свом го-
во ру пред Ге не рал ном скуп шти ном ОУН 18. сеп тем бра 1999. го-
ди не, Ко фи Анан из ме ђу оста ло га на во ди: « Др жа ве се са да ши-
ро ко схва та ју као сред ство у слу жби сво јих гра ђа на, а не обр ну то. 
Исто вре ме но, ин ди ви ду ал на су ве ре ност - под ко јом под ра зу ме вам 
основ ну сло бо ду сва ке ин ди ви дуе, об у хва ће ну По ве љом ОУН и 
дру гим уго во ри ма – по ве ћа на је об но вље ном и ра ши ре ном све шћу 
о људ ским пра ви ма... У По ве љи ОУН ни шта не ис кљу чу је став о 
да пра ва по сто је и из ван гра ни ца... Ху ма ност је, ипак не де љи ва. У 
кон тек сту број них про ме на са ко ји ма се да нас су сре ће чо ве чан ство 
ко лек тив ни ин те рес је сте на ци о нал ни ин те рес.»29) Го ди ну да на ка-
сни је ка да је пред ста вљао Ми ле ни јум ски из ве штај ОУН, он је са-

29) TheEconomist 18. Sep tem ber 1999. str. 49-50, на ве де но пре ма проф. др Дра га на Ду лић, 
ибид. 
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ве то вао чла ни ца ма ОУН да «о без бед но сти ма ње раз ми шља ју као о 
од бра ни те ри то ри је, а ви ше као о за шти ти љу ди»30) Утом из ве шта ју 
Ко фи Анан је на вео да се раз ви ја но ви кон цепт без бед но сти ко ји 
све ви ше во ди ра чу на о за шти ти по је ди на ца и за јед ни ца од уну-
тра шњег на си ља. За шти та по је ди на ца и за јед ни ца од уну тра шњег 
на си ља мо же под ра зу ме ва ти и при ме ну ору жа не ак ци је. Овај став 
Ко фи Ана на отва ра ди ле му, по што су и ху ма ни тар на ак ци ја и су ве-
ре ност ле ги тим не и обе мо ра ју ужи ва ти по др шку ме ђу на род не за-
јед ни це. Анан не на во ди ко ји од два прин ци па до би ја при мат ка да 
се на ђу у су ко бу, али на во ди да ни јед но прав но на че ло, па та ко ни 
на че ло су ве ре но сти не мо же да слу жи за за шти ту зло чи на. 

Сма тра мо да је овај став до ста про бле ма ти чан, по што на им-
пли ци тан на чин пру жа по др шку кон цеп ту тзв «ху ма ни тар них ин-
тер вен ци ја», без ја сно де фи ни са них прав них про це ду ра ко ји ма се 
та кве ин тер вен ци је одо бра ва ју, пла ни ра ју и кон тро ли шу, што се у 
до са да шњој прак си пре тва ра ло у сред ство за оправ да ва ње агре си-
ја.

Упр кос Ана но вим по ку ша ји ма да ис так не зна чај људ ске без-
бед но сти, ОУН и да ље са чи ња ва ју су ве ре не др жа ве ко је оста ју при 
кон цеп ту др жа во цен трич не на ци о нал не без бед но сти. Ин те ре сан-
тан је став по зна тог струч ња ка из обла сти сту ди ја без бед но сти Џеј-
мса Га уа, ко ји твр ди да су « ак ци је ОУН во ђе не бри гом за ме ђу-
на род ни по ре дак. Ка да не ки уну тра шњи про блем ути че на дру ге 
др жа ве ме ђу на род не за јед ни це, он да ни Са вет без бед но сти ОУН, у 
име це ло куп ног си сте ма, ни др жа ве ко је су по го ђе не не сме ју до-
зво ли ти да њи хов ин те рес у јед ном ста бил ном по рет ку бу де угро-
жен, би ло да је реч о ма те ри јал ним или идеј ним ин те ре си ма»31) 

По ред ОУН и ММФ и Свет ска бан ка, као ва жне гло бал не ин-
сти ту ци је, ис ти чу да се по ред не сум њи вог ин те ре са да се за шти ти 
без бед ност др жа ве, пре вен ци ја су ко ба мо ра за сни ва ти на убла жа-
ва њу узро ка не раз ви је но сти, а по себ но си ро ма штва.

По ред ОУН све ве ћи број др жа ва укљу чу је аспек те људ ске 
без бед но сти у сво ју на ци о нал ну без бед ност. Нај о бу хват ни ји из ве-
штај, у том сми слу, из да ло је Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ка-
на де, под на сло вом «Сло бо да од стра ха: ка над ска спољ на по ли ти ка 
за људ ску без бед ност», 2000. го ди не.32) 

30) www.un.org/mi le ni um/sg/re port/ch3.htm

31) Ja mes Gow, A Re vo lu tion in In ter na ti o nal Af fa irs, Se cu rity Di a lo gue 3 2000. pp. 296. 

32) Freedomfromfear:Canadasforeignpolicyforhumansecurity, De part ment of Fo re ign Af fa-
irs and In ter na ti o nal Tra de, Ota wa, 2000.
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У овом из ве шта ју се ис ти че да кон цепт ми ра и без бед но сти, 
на ци о нал не, ре ги о нал не и гло бал не има сми сла са мо ако је из ве ден 
из без бед но сти по је дин ца и да је то оно што тре ба под ра зу ме ва ти 
под кон цеп том људ ске без бед но сти. Пре ма ка над ском ста ву, на ци-
о нал на и људ ска без бед ност су ком пле мен тар не. Ме ђу тим, ка да 
су др жа ве ису ви ше ре пре сив не или сла бе да би во ди ле ефек тив ну 
по ли ти ку и га ран то ва ле без бед ност по је дин ци ма, он да љу ди па те 
и ме ђу на род на за јед ни ца не сме иг но ри са ти ху ма ни тар ни им пе ра-
тив де ло ва ња ко ји тре ба прет по ста ви ти др жав ној су ве ре но сти. Ка-
над ска по ли ти ка без бед но сти по ла зи од ста ва да је др жа ва глав ни 
га рант људ ске без бед но сти, што под ра зу ме ва про ши ри ва ње на ци-
о нал не без бед но сти но вим ре фе рент ним објек том и но вим сред-
стви ма за ње го ву за шти ту, као и про ши ри ва њем ин сти ту ци о нал ног 
окви ра си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Ме ђу тим, ако др жа ва ни-
је у ста њу или не ма по ли тич ку во љу да љу ди ма пру жи пу ну без-
бед ност, он да се та над ле жност по ве ра ва ме ђу на род ној за јед ни ци, 
чи ме се по др жа ва став не ка да шњег ге не рал ног се кре та ра ОУН Бу-
тро са Га ли ја о «дво стру ком су ве ре ни те ту». 

По сле Ка на де, Ја пан, Нор ве шка и још три на ест европ ских 
др жа ва усво ји ле су не ке еле мен те људ ске без бед но сти и угра ди ле 
их и сво је без бед но сне по ли ти ке.

Ме ђу тим, иако су усво ји ле кон цепт људ ске без бед но сти (до-
ду ше, у раз ли чи тим об ли ци ма), ни јед на од ових др жа ва ни је се 
од ре кла свог тра ди ци о нал ног си сте ма на ци о нал не без бед но сти, 
на про тив. Ка на да ко ја је нај ва тре ни ја за го вор ни ца људ ске без бед-
но сти од 2000. го ди не до да нас стал но је по ве ћа ва ла вој ни бу џет и 
ја ча ла сво је од брам бе не спо соб но сти. Људ ска без бед ност по ја вљу-
је се као но ви «алат» за раз у ме ва ње пост хлад но ра тов ских без бед-
но сних прет њи и сред ста ва ко ји ма се те прет ње мо гу пред у пре ди-
ти, али ни ка ко као ал тер на ти ва на ци о нал ној без бед но сти. Људ ска 
без бед ност без си сте ма на ци о нал не без бед но сти ко ји по чи ва на 
др жа ви, у прак си би би ла пот пу но нео ства рив кон цепт. Од нос из-
ме ђу на ци о нал не и људ ске без бед но сти нај бо ље опи су је за кљу чак 
ка над ског ге не ра ла Ли ча, да се по сле хлад ног ра та без бед но сне 
прет ње ни су про ме ни ле, са мо је њи хов спи сак по стао ду жи. 

Резиме
Тра га ње за без бед но шћу је ста лан про цес, ко ји пра ти људ-

ску за јед ни цу од ње ног на стан ка. Без бед ност је увек би ла бли ско 
ве за на уз др жа ву и ње не ин сти ту ци је, ко је су у раз ли чи тим исто-
риј ским епо ха ма има ле раз ли чи те ци ље ве и за дат ке у до сти за њу 
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вред но сти ко је су се сма тра ле ре фе рент ним објек ти ма без бед но сне 
за шти те.

Крај XX ве ка до нео је слом би по лар не по де ле све та и но ве 
аси ме трич не прет ње без бед но сти ко је су би ле по сле ди ца про це-
са и ак тив но сти не др жав них чи ни ла ца, што је мно ге те о ре ти ча ре 
без бед но сти и ме ђу на род них од но са по та кло да тра же но ве без-
бед но сне кон цеп те и па ра диг ме. Пу те ви за до сти за ње и очу ва ње 
без бед но сти по тра же ни су из ван др жав но цен трич ног кон цеп та 
без бед но сти, од но сно из ван си сте ма на ци о нал не без бед но сти др-
жа ва, у чи ју су пре ва зи ђе ност мно ги бр зо пле то по ве ро ва ли.

Са дру ге стра не, за ступ ни ци кла сич ног др жа во цен трич ног 
кон цеп та без бед но сти, од ба цу ју људ ску без бед ност као не до вољ-
но ја сан и прак тич но не при ме њив кон цепт, ко ји је и су ви шан јер 
по сто је кла сич ни, до бро раз ра ђе ни, прав ни ме ха ни зми ко ји се ба-
ве за шти том људ ских пра ва. За ступ ни ци ових те о ри ја од би ја ју да 
се ку ри ти зу ју пи та ња ко ја се ти чу људ ског раз во ја, си ро ма штва и 
со ци јал не не ста бил но сти и чо ве ка-по је дин ца при хва те као ре фе-
рент ни обје кат без бед но сне за шти те.

Но ва без бед но сна па ра диг ма ко ја се кон сти ту и ше у по след-
њих де се так го ди на, мо ра да по ђе од др жа ве као глав ног про вај-
де ра без бед но сти и од кла сич ног си сте ма на ци о нал не без бед но-
сти, од но сно ин сти ту ци о нал ног те ме ља на ко ме тај си стем по чи ва. 
Кла сич не без бед но сне прет ње ни су не ста ле на стан ком но вих. То 
из и ску је про ши ри ва ње кла сич ног кон цеп та без бед но сти, људ ском 
без бед но шћу, од но сно про ши ри ва ње ли сте без бед но сних иза зо ва, 
ри зи ка и прет њи и ли сте сред ста ва ко ји ма се шти те ре фе рент ни 
објек ти, што је до са да учи ни ло два де се так нај ра зви је ни јих др жа-
ва све та. 
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Zo ran Dra gi sic
NA TI O NAL SE CU RITY  

–ITSALTERNATIVESANDPERSPECTIVES
Sum mary

In this work aut hor analyzed a mo dern con cept of na ti o nal se-
cu rity and al ter na ti ves to the con cept that ha ve ap pe a red so far in con-
tem po rary the ory and prac ti ce. The con cept of hu man se cu rity that had 
emer ged in the mid dle of ni ne ti es in last cen tury has been esti ma ted by 
many the o re ti ci ans as “a fi nally fo und” al ter na ti ve to a sta te-cen te red 
con cept of na ti o nal se cu rity that ex clu ded a per son-in di vi dual as a re fe-
ren tial ob ject of se cu rity de fen se. Ho we ver, the sta tes which ha ve been 
among the first ones to ha ve em bra ced this con cept of hu man se cu rity 
and im ple men ted it in to the ir own se cu rity stra te gi es and po li tics ha ve 
not aban do ned from the ir systems of na ti o nal se cu rity at the sa me ti me. 
On the con trary, ma jo rity of the se sta tes ha ve ad di ti o nally strengthe ned 
the ir own ar med for ces, the re fo re in prac ti ce ha ving esta blis hed so me 
sort of a mid dle form of the se two con cepts, that is be ing re gar ded as a 
ba sis for a new con cep tu a li za tion of se cu rity. 
Key Words: na ti o nal se cu rity, hu man se cu rity, se cu rity pa ra digm, mid dle form 

of se cu rity 
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КРИМИНАЛУ

 Сажетак
При бли жа ва ње Ср би је Европ ској уни ји прет по ста вља и ње-

но ин те гри са ње у је дин стве ни кон цепт бор бе про тив ви со ко-тех-
но ло шког кри ми на ла. Плат фор ма за за јед нич ко де ло ва ње на овом 
пла ну фор му ли са ла је Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о сај бер кри ми-
на лу. Ову Кон вен ци ју до сад је пот пи са ла 41 чла ни ца Са ве та Евро-
пе и 5 др жа ва из ван Евро пе. Ме ђу тим, тек не што ви ше од по ло-
ви не пот пи сни ца спро ве ло је по сту пак ра ти фи ка ци је. По ка за ло се 
да су не ка пи та ња и да ље оста ла спор на да би јед но став но мо гла 
би ти пре то че на у на ци о нал не за ко не нај ве ћег бро ја др жа ва. Тим 
пи та њи ма и раз ло зи ма за сто ја у про це су ра ти фи ка ци је Кон вен ци је 
по све ћен је овај рад, уз за кљу чак да је, упр кос од ре ђе них ре зер ви, 
нео п ход но да се на гло бал ном пла ну об ли ку је плат фор ма за за јед-
нич ки рад на пре вен ци ји, су зби ја њу и ка жња ва њу сај бер кри ми-
на ла. 
Кључ не ре чи: Кон вен ци ја о сај бер кри ми на лу; ви со ко-тех но ло шки кри-

ми нал; за шти та по да та ка о лич но сти, Мре жа 24/7; На ци о-
нал ни цен тар за ра чу нар ску без бед ност (НЦРБ);

ЗАБРИЊАВАЈУЋИПОРАСТ 
ВИРТУЕЛНИХФОРМИКРИМИНАЛА

Зло у по тре ба ра чу на ра по ста ла је јед на од ма сов них нус-по ја-
ва са вре ме не ци ви ли за ци је. Па ра докс је те а тра лан. Што је свет ин-
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те гри са ни ји, то су ри зи ци од ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла рас-
про стра ње ни ји. Чо ве чан ство је за ко ра чи ло у вир ту ел ни про стор 
елек трон ских пул са ци ја, у ко ме се об ли ку ју ди ги тал ни про из во ди 
не ма те ри јал не при ро де, ко му ни ци ра пла не тар но, по слу је гло бал но 
и ин фор ми ше тре нут но, ми мо свих гра ни ца, вре мен ског или про-
стор ног и је зич ког, па и дру гих огра ни че ња. То је на јед ној стра ни 
под ста кло нај сме ли ја на уч на ма шта ња а на дру гој про бу ди ло мно-
ге не га тив не по ри ве и ни ске стра сти.

Уз то, пе ри од удво стру ча ва ња свет ске ком пју тер ске мре же 
са пр во бит них 20 го ди на (за пе ри од 1970 до 1990) , сма њио се на 
10 (пе ри од 1990-2000. го ди не), а по том на са мо 5,2 го ди не (пе ри-
од 2000-2006). Тем по кри ми на ли за ци јекиберпросторa1) је мно го 
бр жи, због че га се број кри ми нал них де ла уве ћа ва ге о ме триј ском 
про гре си јом.

Ра чу нар, тај си но ним тех но ло шког про гре са, по сте пе но се 
пре тва ра у сред ство по ве ћа не ра њи во сти мо дер них дру шта ва. Ди-
ги тал ним пу тем ла ко се мо же угро зи ти до бро бит сва ке др жа ве, без 
об зи ра на ве ли чи ну, вој ну моћ, по ли тич ки ути цај и еко ном ску сна-
гу. У ме ри у ко јој се бр зи на елек трон ске ко му ни ка ци је, про стор-
на уда ље ност из ме ђу су бје ка та оп ште ња и об у хват ност Ин тер нет 
мре же уве ћа ва ју, у тој ме ри ра сту и ри зи ци од вир ту ел них фор ми 
кри ми на ла, чи је ма те ри јал не по сле ди це у по је ди ним др жа ва ма већ 
над ма шу ју оста ле вр сте кри ми на ла. 

Још 2004. го ди ни вла сти САД су упо зо ри ле да је „при ход“ од 
сајбер кри ми на ла у тој зе мљи пр ви пут пре ма шио го ди шњи при ход 
од про да је дро ге, ко ји се про це њу је на око 300 ми ли јар ди до ла-
ра2). Због то га су САД за о штри ле ка зне ну по ли ти ку у овој обла сти. 
У то ку фи скал не 2007. го ди не (март 2007- март 2008) у САД је 
под не то 2.470 кри вич них при ја ва про тив сајберкри ми на ла ца. Чак 
95,39 од сто оп ту же них је осу ђе но на раз ли чи те ка зне. Нај ве ћа ка-
зна из ре че на је за on-line пре ва ру јед не фи нан сиј ске ин сти ту ци је и 
из но си ла је 9 го ди на за тво ра3). За кра ђу иден ти те та пре ко ин тер не-

1) Из разкибер, на ен гле ском сајбер (cyber), во ди по ре кло од грч ке ре чи Κυβερνήτης (ла-
ти нич ним пи смом: kyber nē tēs), а озна ча ва осо бу ко ја упра вља, кор ми ла ри или пред-
во ди. Од те ре чи, пи сац на уч но-фан та стич них ро ма на WilliamGibsont је 1982. године 
сачинио кованицу киберпростор(cyberspace) да би описао итерактивни глобални домен 
у коме се одвија дејства посебних уређаја који преносе елекормагнетну енергију у сврху 
одвијања комуникација и у сврху контроле. Савремени смисао овом појму дао је пионир 
кибернетике, стручњак за област електронике Norbert Wiener, који је оформио посебну 
научну дисциплин-кибернетику.

2) Valerie McNiven, U.S. Department of the Treasury (Riad, 28. Nov 2005)

3) US v. Simbaqueba, Southern District of Florida, Department of Justice Release, avgust 5, 
2008, доступно на сајту www.usdoj.gov
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та нај ве ћа из ре че на ка зна је 66 ме се ци за тво ра4), док је по осно ву 
за гу ши ва ња spam по ру ка ма нај ве ћа за твор ска ка зна из но си ла 47 
ме се ци5) итд.

На Првојсветскојконференцијиосајбер-криминалу, ко ја је 
у ја ну а ру 2009. го ди не одр жа на у Њу јор ку, уз при су ство пре ко 400 
уче сни ка из 37 зе ма ља, упо зо ре но је да су не са мо со фи сти ци ра-
ност већ и „по сло вич ност“ сајбер кри ми на ла ца у по ра сту. „Пред-
у зет нич ка сло бо да“ кри ми на ла ца иде чак до тле да ко ри сте on-line 
фо ру ме за огла ша ва ње не ле гал них про из во да, ку по ви ну и про да ју 
ком пју тер ских ви ру са, тр го ви ну укра де ним иден ти те том и дру ге 
за бра ње не рад ње, све у ци љу сти ца ња про фи та.6) 

Услед ра ста кон ку рен ци је у пр ља вим по сло ви ма, знат но су 
по јеф ти ни ле „услу ге“ пре вар ног ка рак те ра. За око 30 до ла ра би ло 
где у све ту мо же се ку пи ти блан ко кре дит на кар ти ца, за јед но са 
хо ло грам ским за штит ним озна ка ма, ко је ина че ко ри сте овла шће не 
ком па ни је за из да ва ње кре дит них кар ти ца. Ве шти кри ми нал ци на 
исти на чин мо гу при ба ви ти опре му за ко ди ра ње, ко јом на блан ко 
кар ти цу мо гу уне ти ком пју тер ски укра де ни иден ти тет не ке осо бе. 
По врх то га, они мо гу ку пи ти софт вер, ко ји ће на при сти гли упит са 
ме ста че ки ра ња кар ти це од го во ри ти да је та ко „кло ни ра ни” ку пац 
кре дит но спо со бан.7) 

РЕГУЛАТИВАУСРБИЈИ

Про це њу је се да Ср би ја око осет но за о ста је у раз во ју ин фор-
ма тич ког дру штва у од но су на Евро пу.8) То има сво ју до бре стра ну, 
јер су ха ке ри ду го за о би ла зи ли Ср би ју. Ме ђу тим, три окол но сти 
до ма ћи ин фор ма тич ки про стор са да чи не по себ но ра њи вим: (1) 
уве ден је бр зи при ступ Ин тер не ту, (2) ве ћи ном се ко ри сте ра чу на-
ри ни ског ни воа за шти те а (3) сте пен зна ња у овој обла сти је ра ван 
ма сов ној не пи сме но сти.

4) USv.Brown, Disrict of Arizona, Department of Justice Release, Avgust 5, 2008, (www.usdoj.
gov)

5) US v. Soloway, Western District of Washington, Department of Justice Release, Avgust 5, 
2008, (www.usdoj.gov)

6) ShawnHenry, Head of FBI Cyber Division, address to the Conference at Fordham University 
in New York City, January 14, 2009.

7) Ибид.

8) Митровић, Ђорђе: „Могућности и проблеми будућег развоја иформатичког друштва у 
Србији у процесу придруживања ЕУ“,Eкономскетеме, Ниш, 2007, вол. 45, бр. 3, стр. 
164-165.
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Ср би ја је по себ но атрак тив на за ком пју тер ску пи ра те ри ју 
свих вр ста. По чев од то га да се на ули ци и да ље за све га сто ди на ра 
мо гу ку пи ти нај но ви ји филм или ви део-игре чи ја је из ра да ко шта ла 
пар ми ли о на до ла ра, до то га да се зло у по тре бом бан кар ских кар ти-
ца и ра чу на мо же елек трон ским пу тем до ћи до за ма шних нов ча них 
су ма или вред них ма те ри јал них до ба ра, на ро чи то ако се те кар ти це 
ко ри сте у дру гим зе мља ма. Са ши ре њем ин тер не та и по ве ћа њем 
бро ја ра чу на ра Ср би ја ће све ви ше по ста ја ти и ме та сајбер де ли-
кве на та, нај ра зли чи ти јих ам би ци ја и на ме ра.

Ин сти ту ци је си сте ма у Ср би ји су на са мом по чет ку про це са 
оспо со бља ва ња за су прот ста вља ње раз ли чи тим ви до ви ма сајбер 
кри ми на ла и за от кри ва ње по је ди на ца или гру па ко ји су њи хо вих 
глав ни но си о ци. У про ле ће 2007. го ди не при Окружном јавном
тужилаштву у Бе о гра ду је осно ва но по себ но Одељењезаборбу
против високотехнолошког криминала (у за ко ну озна че но још и 
као По себ но ту жи ла штво). Исто вре ме но, име но ван је пр ви спе ци-
јал ни ту жи лац за ову област, у ран гу за ме ни ка јав ног ту жи о ца. Па-
ра лел но са тим, у Окру жном су ду фор ми ра но је и по себ но суд ско 
ве ће, Већезапоступањеукривичнимделимависоко-технолошког
криминала.. По сле ре кон струк ци је пра во суд не мре же у Ср би ји, од 
пр вог ја ну а ра 2010. го ди не, Ви ше ту жи ла штво је по ста ло онај ор-
ган ко ји је над ле жан за по кре та ње ис тра ге про тив сај бер кри ми на-
ла ца, а Ви ши суд је по стао она суд ска ин стан ца, чи је Оде ље ње (а 
не ви ше Ве ће) пре су ђу је по чи ни о ци ма кри вич них де ла из обла сти 
ви со ко тех но ло шког кри ми на ла.9) Ме ђу тим, број ту жи ла ца спе ци ја-
ли зо ва них за бор бу про тив ви со ко тех но ло шког кри ми на ла је пре-
по ло вљен – са че ти ри на два. Оваj по да так убр зо је пао у очи струч-
ној јав но сти ко ја је на то кри тич ки реaговала.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је у окви ру Слу жбе за 
бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла фор ми ра ла Одсек за су-
збијањекомпјутерскогкриминала. Ме ђу тим, пре ма сло ву за ко на, 
у ту свр ху тре ба ло је фор ми ра ти по себ ну слу жбу, а не са мо од сек. 
Ово оде ље ње за сад је ди но по сто ји у Бе о гра ду, а у дру гим гра до ви-
ма на по ли циј ским по сло ви ма у ве зи сај бер кри ми на ла нај че шће 
ра ди са мо по јед на осо ба. На ше је ми шље ње да ће у бу дућ но сти 
би ти по треб но да се у МУП-у Ср би је чак фор ми ра по себ на упра ва 
за су зби ја ње ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла, јед на ко као што је 
по раст дру гих при род них и дру штве них ри зи ка на мет нуо по тре бу 
фор ми ра ња по себ не Упра ве за ван ред не си ту а ци је.

9) “Закон о измени и допуни закона о организованости државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала“, Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2009, 
чланови 3-9.
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Што се ти че оспо со бље но сти за ве шта че ње ин фор ма ци о них 
спо ро ва, до сад су тек три осо бе до би ла ли цен цу стал ног суд ског 
ве шта ка за ову вр сту спoрова. Исти на, по сто ји на де се ти не екс пер-
та за ову област, али не до ста је им ли цен ца Ми ни стар ства. Ко нач-
но, Вла да Ср би је је пре три го ди не усво ји ла Стратегијуразвоја
информационогдруштва и пот пи са ла Агендузаразвојинформа-
ционогдруштвауЈугоисточнојЕвропи за пе ри од од 2007. до 2012. 
го ди не али се у њи хо вој им пле мен та ци ји ни је да ле ко од ма кло.

Не из не на ђу је отуд што је у Ср би ји 2007. го ди не због ви со ко-
тех но ло шког кри ми на ла про це су и ра но тек 103 ли ца, а по диг ну то 
је 11 оп ту жни ца (из ве шта ји за 2008. и 2009. још ни су об ја вље ни, 
на по ме на Д.В.). Од укуп ног бро ја пред мет, а 85 се од но си ло на 
де ла про тив ин те лек ту ал не сво ји не, се дам про тив без бед но сти ра-
чу нар ских по да та ка и 10 про тив имо ви не10). Од по чет ка 2008. го ди-
не до по чет ка 2010. го ди не за кри вич на де ла про тив ра чу на ра или 
њи хо вим ко ри шће њем у Ср би ји је пра во сна жно осу ђе но 129 ли ца, 
ко ји ма је од у зе та про тив за ко ни то сте че на ко рист од 1.100 000 ди-
на ра и 80 ра чу на ра11). 

Ви со ко тех но ло шки кри ми нал у Ср би ји за сад се нај че шће 
ма ни фе сту је у фор ми пи ра те ри је. Иза ње га сто је ор га ни зо ва не, 
или по лу ор га ни зо ва не гру пе, ко је пу тем Ин тер не та, ко ри шће њем 
са те лит ских, ка блов ских, или бе жич них бр зих ве за до ла зе у по сед 
фил мо ва, му зи ке и про гра ма. Уз по моћ моћ них и бр зих ра чу на-
ра сајбер кри ми нал ци ове елек трон ске про из во де ко пи ра ју а за тим 
пре ко улич не мре же пре про да ва ца ди стри бу и ра ју ши ром Ср би ју. 

У окви ру про це са при бли жа ва ња Европ ској уни ји, На род на 
Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је већ усво ји ла низ зна чај них за ко на. 
Ме ђу пр ви ма су до не ти су Законоелектронскомпотпису12), но ви
КривичнизаконикСрбије13), Законоорганизацијиинадлежности
државних органа за борбу против високотехнолошког кримина-
ла14) и Законопутнимисправама15) са би о ме триј ским подацимa, 
као и чи тав сет за ко на из обла сти пра во су ђа (укуп но се дам)16). 
Кра јем 2008. и по чет ком 2009. го ди не до не ти су Законозаштити

10)  ГодишњиизвештајОкружногсудауБеоградуза2007годину, www.okruznisudbg.org.yu

11) http://www.beograd.vtk.jt.rs/index.php?option=com_content&view=article&catid=34:naslov
na&id=53:tuzilastvo-za-borbu-protiv-visokotehnoloskog-kriminala&Itemid=53&lang=yu

12)  СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 135/2004.

13)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005.

14)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 61/2005.

15)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 90/2007.

16)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/2008.
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податакао личности17), Законоодузимањуимовинепроистекле
из кривичнихдела,18)Закономеђународнојправнојпомоћиукри-
вичним стварима,19). Закон о електронскојтрговини20) и Закон о
ауторскимисроднимправима21).

Нај ви ше не до у ми ца би ло је око За ко на о за шти ти по да та ка о 
лич но сти. Упр кос озбиљ них за мер ки, За кон је усво јен кра јем 2008. 
го ди не, а сту пио је на сна гу 1. ја ну а ра 2009. го ди не. Не ка од усво-
је них ре ше ња и да нас су пред мет рас пра ве и кри ти ке, тим пре што 
још ни су до не та сва под за кон ска ак та за ње го во спро во ђе ње. Нај-
ве ћи про блем је то што још ни је ус по ста вљен објек ти ван и по у здан 
ме ха ни зам за над зор над при ме ном стан дар да ко ји су про пи са ни 
за ко ном.

У ве ћи ни бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка у про се ку око 
два де се так љу ди се про фе си о нал но ба ви над зо ром у овој обла сти, 
не за ви сно да ли у окви ру аген ци ја или по себ них управ них слу-
жби. У Ср би ји је та оба ве за пре ба че на на ин сти ту ци ју По ве ре ни-
ка за ин фор ма ци је. Прак тич но, иста слу жба ко ја тре ба да над зи ре 
и обез бе ђу је сло бо дан при сту па гра ђа на ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја, са да је за ду же на да спро во ди над зор над спро во ђе њем 
нор ми из За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти. То се на не ки 
на чин чи ни не мо гу ћом ми си јом, па не из не на ђу је што до сад ни 
јед на осо ба зва нич но ни је за ду же на за по сло ве над зо ра. По све му 
су де ћи, над зор ће се све сти на им про ви за ци ју, а о раз во ју све сти, 
кул ту ре и еду ко ва њу ка дро ва за по сло ве над зо ра очи глед но још се 
не раз ми шља22) 

Ви ше је при ме ра ко ји по ка зу ју да се лич ним по да ци ма гра-
ђа на у Ср би ји да нас по не где про из вољ но ба ра та, не за ви сно од до-
но ше ња За ко на. Је дан днев ни лист је у ви ше на вра та об ја вљи вао 
спи ско ве гра ђа на са њи хо вим ма тич ним бро јем. Не ким ме ди ји ма 
су до ста вље ни ма тич ни бро је ви су ди ја по је ди них су до ва. Где год 
да гра ђа нин кре не сви управ ни ор га ни увек из но ва тра же ко пи-
ју лич них до ку мен та, од лич не кар те, па со ша, во зач ке до зво ле и 
слич но, не за ви сно од то га што је тра же ње ових по да та ка за ко ном 
огра ни че но. 

17)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 97/2008.

18)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 97/2008. 

19)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 20/2009.

20)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 41/2009.

21)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 104/2009.

22) Родољуб Шабић: «Крадљивци личних података», Данас, дневни лист, Београд, 
21.06.2009.
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Да би ста ла на пут то ме, Сло ве ни ја је сре ди ном 2008. го ди не 
за бра ни ла да се од гра ђа на тра жи да до ста вља ју ко пи је лич них до-
ку ме на та, осим ако се они из ри чи то с тим сло же. Ујед но, за бра ни-
ла је ске ни ра ње и чу ва ње лич них до ку ме на та гра ђа на. Хр ват ска је 
од ја ну а ра 2009. го ди не уве ла но ви иден ти фи ка ци о ни број гра ђа на 
ко ји не са др жи лич не по дат ке укљу че не у оп ште по зна ти ЈМБГ (је-
дин стве ни ма тич ни број гра ђа на). 

Ср би ја ни јед но од ових ре ше ња ко је тре ба да пред у пре ди 
ри зик од зло у по тре бе лич них по да та ка ни је нор ми ра ла. Мо гућ но-
сти за кра ђу елек трон ски за бе ле же ног иден ти те та гра ђа на у осно-
ви ни су за пре че не, јер су ти по да ци ста ци о ни ра ни на ра зним ме-
сти ма, у раз ли чи тим уста но ва ма и на број ним зна ним и не зна ним 
фај ло ви ма. Зло у по тре бе лич ног иден ти те та у фи нан сиј ске свр хе 
мо гу има ти те шке ма те ри јал не по сле ди це, али и дру ги об ли ци 
ште та ни су за пот це њи ва ње, као на при мер по вре да угле да, по вре-
ђи ва ње емо ци ја, на ру ша ва ње по ро дич ног жи во та, угро жа ва ње ин-
ти ме, иза зи ва ње јав ног оди ју ма про тив не ких осо ба и слич но. Без 
ус по ста вља ња не за ви сних др жав них ор га на или аген ци је ко ја ће 
се про фе си о нал но и ауто ном но ба ви ти овим осе тљи вим пи та њи-
ма над зо ра и кон тро ле, без до пу не пра ви ла о ја сном по сту па њу 
са лич ним по да ци ма гра ђа на, без пре ци зни јег огра ни ча ва ња пра ва 
по је ди на ца и слу жби да при сту па ју ту ђим по да ци ма из ла зак на пут 
европ ских стан дар да у ин фор ма ци о ној сфе ри не ће би ти та ко брз.

Нај зна чај ни ји про це ду рал ни по мак на ма пи пу та ка бе лој 
шен ген ској ли сти пред ста вља ло је ра ти фи ко ва ње три кон вен ци је 
Са ве та Евро пе -Конвенцијесузбијањувисoкотехнолошкогкрими-
нала, као и про то ко ла уз ову кон вен ци ју, Конвенцијеоспречавању
тероризма и Конвенцијеоборбипротивтрговинељудима23). 

Усва ја њем го ре на ве де них за ко на Ср би ја се при кљу чи ла кру-
гу др жа ва ко је ефек тив но рас по ла жу основ ним прав ним ин стру-
мен ти ма, за кон ском ре гу ла тив ном, др жав ним ин сти ту ци ја ма и 
струч ним ти мо ви ма за су прот ста вља ње ви со ко тех но ло шком кри-
ми на лу. Ње ни ка па ци те ти за бор бу про тив ра чу нар ског кри ми на ла 
са да мо гу ста вље ни у функ ци ју за јед нич ког ан га жо ва ња др жа ва 
пот пи сни ца Кон вен ци је, ко је чи не тре ћи ну чла ни ца УН. 

Сма тра мо ипак да ће вре ме по ка за ти нео п ход ност до но ше-
ња по себ ног за ко на о су зби ја њу ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла. 
С об зи ром на раз ме ре по ра ста ове вр сте кри ми на ла све ту и пер-
спек ти ву укљу чи ва ња Ср би је у раз ли чи те фор ме ре ги о нал них 
ин те гра ци ја, ре ал но је за кљу чи ти да ће се од ред бе Гла ве XXVII 

23)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 19/2009.
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Кри вич ног за ко ни ка Ср би је уско ро по ка за ти не до вољ ним да за-
хва те сва пи та ња, про бле ме, дру штве не ак тив но сти, др жав ну по-
ли ти ку и ин сти ту ци о нал но де ло ва ње про тив ви со ко-тех но ло шког 
кри ми на ла. Ко ор ди на ци ја де ло ва ња свих ин сти ту ци ја си сте ма као 
и ко ор ди на ци ја ме ђу на род не са рад ње са су сед ним др жа ва и ње но 
про ши ри ва ње пре ма свим др жа ва ма Ју го и сточ не Евро пе и они ма 
ко је сле де дух европ ског за јед ни штва за цр тан у про јек ти ма Са ве та 
Евро пе тим ви ше ће зах те ва ти да ле ко ве ћи сте пен ин сти ту ци о нал-
не и нор ма тив не оспо со бље но сти Ср би је за за јед нич ко де ло ва ње и 
на пла ну су зби ја ња сај бер кри ми на ла. 

НЕДОУМИЦЕКОЈЕПРАТЕ 
КОНВЕНЦИЈУОСАЈБЕРКРИМИНАЛУ

Пре не го што је ра ти фи ко ва на, већ по ме ну та КонвенцијеСа-
ветаЕвропеоборбипротивкомпјутерскогкриминала24) из 2001. 
го ди не (сту пи ла на сна гу 2004. го ди не) пу не три го ди не је у Ср би ји 
има ла ста тус за ко на у при пре ми. Она је бр зо уве де на у скуп штин-
ску про це ду ру, али се ту пре ду го за др жа ла. Ве ли ки део струч не 
јав но сти сма тра да Конвенцијапред ста вља вр ху нац до са да шњих 
ме ђу на род них на по ра да се за јед нич ким сна га ма ста не на пут сај-
бер-кри ми на лу. Она је де фи ни са ла се дам но вих кри вич них де ла 
и зна чај но до при не ла ус по ста вља њу за јед нич ке ка зне не по ли ти ке, 
као и усва ја њу ни за на ци о нал них про пи са (ма те ри јал ног и про це-
ду рал ног ка рак те ра) и под сти ца њу ме ђу на род не са рад ње у овој 
обла сти. 

Ме ђу тим, упр кос ве ли ким по чет ним на да ма, ен ту зи ја зам 
за ње ним спро во ђе њем је до не кле опао. Не ке од ред бе Конвенције 
учи ни ле су се упит ним и оним др жа ва ма ко је су је ме ђу пр ви ма 
пот пи са ле, али је још ни су ра ти фи ко ва ле. Пре ма зва нич ним по да-
ци ма, од укуп но 46 др жа ва чла ни ца СаветаЕвропе, Конвенцију је 
до са да пот пи са ла 41 др жа ва, и још пет др жа ва из ван Евро пе (Ка-
на да, Ја пан, Ју жна Афри ка и САД). Ме ђу тим, по сту пак ра ти фи ка-
ци је до сад је до вр ши ло са мо 28 чла ни ца СаветаЕвропе. Из би ло 
ког угла гле да но, са ста но ви шта те ри то ри је, са ста но ви шта бро ја 
др жа ва и пре ма оби му свет ске по пу ла ци је, ово је нео че ки ва но ма-
ли број25). 

24) Конвенцијаосајберкриминалу, Будимпешта, 23. новембар 2001.

25) http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=1&DF=&CL= 
ENG (16.05.2010)
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Ме ђу 13 др жа ва ко је су пот пи са леКонвенцију али се ни су 
од лу чи ле да је ра ти фи ку ју су и та кве зна чај не др жа ве као што су 
Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска, Швај цар ска, Аустри ја, Бел ги ја, Грч ка, 
Шпа ни ја, Пољ ска итд. По ред то га, још пет др жа ва чла ни ца Са ве-
та Евро пе, до сре ди не мар та 2010. го ди не, уоп ште ни је пот пи са ло 
Кон вен ци ју, ни ти има на ме ру да то учи ни у до глед ној бу дућ но сти. 
Ме ђу њи ма су и та ко ути цај не и ве ли ке др жа ве као што су Ру си ја 
и Тур ска, али и три ми кро др жа ве: Сан Ма ри но, Мо на ко и Ан до-
ра. Ср би ја је кон вен ци ју пот пи са ла 7. апри ла 2005. го ди не, али је 
тре ба ло да про ђе го то во че ти ри пу не го ди не до ње не ра ти фи ка ци је 
(18. март 2009.). Од др жа ва ко је ни су чла ни це Са ве та Евро пе, је ди-
но су САД спро ве ле по сту пак ра ти фи ка ци је (кра јем 2007. го ди не), 
а Ка на да, Ја пан и Ју жна Афри ка то ни су учи ни ле. 

Не ко ли ко ре ше ња из Конвенције на и шло је на озбиљ но оспо-
ра ва ње. Кри ти ци је под врг нут пре све га део 2, у окви ру По гла вља 
II, ко ји се од но си на про це ду рал но пра во. Од ред бе Конвенције су 
та ко ела стич но фор му ли са не да омо гу ћа ва ју др жав ним ор га ни ма 
да у то ку ис тра жног по ступ ка при сту пе свим при ват ним по да ци ма 
ко ји су елек трон ски ускла ди ште ни, без да је гра ђа ни ма обез бе ђе на 
основ на за шти та од про из вољ ног ме ша ња у при ват ност, оси гу ра-
но да ти по да ци не ће би ти зло у по тре бље ни или бар да је стрикт но 
огра ни че на њи хо во ко ри шће ње26). 

Конвенција да ље до зво ља ва др жа ва ма да пре но се и ме ђу соб-
но раз ме њу ју по дат ке о свим ли ци ма ко ја су уве де на у би ло ка кву 
ка зне ну еви ден ци ју, а не са мо о ли ци ма ко ја су осум њи че на за уче-
шће у сај бер кри ми на лу. На тај на чин у то ку при ме не Конвенције
мо гло би се из и ћи из окви ра ком пју тер ског кри ми на ла, што ни је 
би ла ње на по чет на иде ја ни ти пред мет ње ног ре гу ли са ња. Због то-
га се струч на јав ност и бра ни о ци гра ђан ских пра ва у по је ди ним 
др жа ва ма су прот ста вља ју ње ној ра ти фи ка ци ји. 

Упра во је Ру си ја из ра зи ла нај ве ћу за бри ну тост у по гле ду мо-
гућ но сти да стра ни ис тра жни ор га ни сло бод но ула зе у ту ђи вир ту-
ел ни про стор и вр шља ју по по да ци ма у по тра зи за по тен ци јал ним 
или осум њи че ним пре кр ши о ци ма на ме ђу на род ном пла ну. Не кон-
тро ли са ни и сло бод ни упа ди ино стра них ис тра жи те ља у ту ђи ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ни си стем за ауто ре у Ру си ји пред ста-
вља ли би вид угро жа ва ња на ци о нал не без бед но сти, тим пре што 
Кон вен ци ја ре ал но да је пра во стра ним ор га ни ма да у ре ал ном вре-
ме ну “ју ре” по чи ни о це елек трон ског кри ми на ла сву да по све ту без 

26)  Конвенцијаосајберкриминалу, Будимпешта, 23. новембар 2001, чланови 14-21.
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да о то ме прет ход но оба ве шта ва ју ло кал не ор га не вла сти или тра-
же њи хо ву са гла сност. 

Од ред бе Конвенције о екс тра ди ци ји та ко ђе су би ле по вод 
за но ве по ле ми ке. На и ме, ов де је пред ви ђе но да се екс тра ди ци јом 
мо гу об у хва ти ли и она ли ца чи је из ру че ње ни је екс пли цит но на-
ве де но у по себ ној, Европскојконвенцијиоекстрадицији из 1957. 
го ди не. На од ре ђе ни на чин, про ши ре не су и од ред бе Европскекон-
венцијеоузајамнојпомоћиукривичнимстваримаиз 1959. го ди не 
и До да ног про то ко ла уз ову Кон вен ци ју из 1978. го ди не.

С тим у ве зи ја ви ла се и ди ле ма да ли се ра ти фи ка ци јом 
Конвенцијеосајберкриминалу јед но став но мо гу про ме ни ти ра ни-
је ра ти фи ко ва ни ме ђу на род ни уго во ри или је по треб но из вр ши ти 
до пу ну тих за ко на, као и да ли су но ви про це сни по ступ ци ускла-
ђе ни са на ци о нал ним про пи си ма о кри вич ном по ступ ку. Исто та ко, 
отво ре но је и пи та ње су ко ба нор ми на ци о нал ног за ко но дав ства у 
по је ди ним др жа ва ма, а у прак си се по ка за ло и до не кле спор ним 
пи та ње ју рис дик ци је над ли ци ма из ви ше зе ма ља ко ја уче ству ју у 
је дин стве ном кри ми нал ном по ду хва ту. 

Опа ске се из но се и у по гле ду прав не ло ги ке и ге не рал ног 
при сту па на ко ји ма ко ји Конвенција по чи ва. У том сми слу за ме ра 
се да Конвенција не ува жа ва дру ге прав не кул ту ре и да не во ди до-
вољ но ра чу на о по сто ја њу струк ту рал не дис про пор ци ја у раз во ју 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них си сте ма. Осим ма њег бро ја тех-
но ло шки раз ви је них зе ма ља по сто ји и убе дљи ва ве ћи на оних ко је 
су тех но ло шки не до вољ но раз ви је не, а Конвенција ни је ту чи ње ни-
цу узе ле у об зир. 

На тој ли ни ји при го во ре но је да је Конвенцијапи са на у окви-
ру Са ве та Евро пе, уз сна жан ути цај САД, Ка на де и Ја па на, због че-
га ви ше од сли ка ва њи хо ве ин те ре се, не го по тре бе ве ћи не оста лих 
зе ма ља а по себ но оних у раз во ју. Те ма ње ути цај не др жа ве има ју 
од ре ђе не ре зер ве пре ма Конвенцијико је ни су ис кљу чи во прав ног 
ка рак те ра, уто ли ко што је до жи вља ва ју и као по ли тич ки ин стру-
мент у ру ка ма вој но-по ли тич ки и тех но ло шки нај у ти цај ни јих др-
жа ва. 

Про стим угра ђи ва њем од ред би Конвенције у на ци о нал но за-
ко но дав ство тех но ло шки не раз ви је них др жа ва, а због не до вољ ног 
зна ња и нео бу че но сти, ве ли ки број ко ри сни ка ком пју те ра би, вр ло 
ла ко и не хо ти це пот пао под удар од ре ђе них ка зне них од ред би Кон-
вен ци је. Због не по зна ва ња про пи са и без да су они то га све сни, 
они би по ста ли тех но ло шки де ли квен ти, од но сно мо гли би ти за те-
че ни у вр ше њу кри ми нал них де ла. 
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Огром на ве ћи на ра чу на ра та мо је на ба вље на или скло пље-
на иле гал но, софт вер ски па ке ти су мул ти пли ко ва ни без до зво ле, 
ан ти ви рус ли цен це су кло ни ра не та ко да исту ши фру ко ри сти на 
сто ти не по је ди на ца и слич но. Дру ги на чин за на бав ку тих уре ђа-
ја, осим овог иле гал ног или не до вољ но ле гал ног нај че шће ни је ни 
по сто јао. Све то због ре стрик тив ног од но са вла сти, не по сто ја ња 
ре гу ла ти ве, од су ства мо ра ла у тр ци за про фи том по је ди них пред-
у зет ни ка и мул ти на ци о нал них ком па ни ја али и због ни за дру гих 
раз ло га.

У Ср би ји ни је во ђе на рас пра ва о мо гу ћим им пли ка ци ја ма и 
не до у ми ца ма око при ме не Кон вен ци је. Је ди но је у то ку по ле ми-
ке око но вих про пи са о лич ним ис пра ва ма, за сно ва ним на би о ме-
триј ским по да ци ма, би ло не сла га ња око оце не ри зи ка нео вла шће-
ног за ди ра ња у лич не по дат ке и опа сно сти да ти по да ци до спе ју у 
не же ље не ру ке. Ис кри ста ли са ла су се два опреч на ми шље ња. По 
јед ном, при ме на чи по ва на иден ти фи ка ци о ним до ку мен ти ма пред-
ста вља хва та ње ко ра ка са све том, а по дру гом, она пред ста вља Ор-
ве лов ску пре да ју ду ше и ра зу ма тех но ло шком ђа во лу. 

Исти на, ни зак ни во ин фор ма тич ко-ком пју тер ске по ве за-
но сти и опре мље но сти срп ског дру штва, а пре све га при вред них 
су бје ка та, још не омо гу ћа ва да се на до ма ћем те ре ну пре по зна ју 
про бле ми ко је при ме на Конвенције у од ре ђе ним сег мен ти ма мо же 
иза зва ти. Ти про бле ми објек тив но још ни су до спе ли у ви до круг ни 
ту жи ла штва, ни суд ства, а још ма ње по ли ци је, из про стог раз ло га 
што је и сте пен от кри ве но сти ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла још 
да ле ко ис под оног у за пад ним др жа ва ма. Раз у ме се, прав на на у ка 
ће овим пи та њи ма по кло ни ти пот пу ни ју па жњу тек ка да у прак-
тич ној при ме ни бу ду на ста ле не до у ми це и ка да се по ја ви про блем 
ту ма че ња и ко ли зи је од ре ђе них про пи са.

ИНТЕГРАЛНОСУПРОТСТАВЉАЊЕ
САЈБЕРКРИМИНАЛУ

Тех но ло шки раз ви је не др жа ве пр ве су уочи ле зна чај ускла-
ђе ног и ор га ни зо ва ног де ло ва ња про тив ра чу нар ског кри ми на ла 
и са њим по ве за ним об ли ци ма на ру ша ва ња ин фор ма ци о но-ко му-
ни ка ци о не без бед но сти. Оне су још сре ди ном по след ње де це ни је 
про шлог ве ка осми сли ле ме ха ни зам стал ног де жур ства, ме ђу соб-
ног оба ве шта ва ња и син хро ни зов ног де ло ва ња, под на зи вом „Мре-
жа 24/7”. Тај ме ха ни зам је пр ви пут ус по ста вљен 1997. го ди не у 
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окви ру Гру пе осам (Г-8) нај ра зви је ни јих зе ма ља, да би 2001. го ди-
не би ла угра ђе на у Конвенцију о сајбер кри ми на лу. 

Мре жи су се при дру жи ле и не ке др жа ве ко је ни су чла ни це 
Са ве та Евро пе, као и по је ди не ко је су пот пи са ле али још ни су ра-
ти фи ко ва ле Конвенцију. На тај на чин мре жа је про ши ре на из ван 
окви ра др жа ва уго вор ни ца Конвенције, та ко да да нас об у хва та 55 
зе ма ља.

По ме ну ти ме ха ни зам стал ног де жур ства и ме ђу соб не по-
ве за но сти, омо гу ћа ва др жа ва ма ко је су га при хва ти ле да промпт-
но и син хро ни зо ва но ре а гу ју на по ку ша је на па да од стра не сај-
бер-кри ми на ла ца, да за мр зну њи хо ве елек трон ске по ру ке и дру ге 
ста ци о ни ра не по дат ке, и то у ре ал ном вре ме ну и ма те ри јал но 
пре по зна тљи вој фор ми. Бр зи на ре а го ва ња на упад је нај ва жни ја 
прет по став ка оне мо гу ћа ва ња „ин тру де ра” да укло не ди ги тал не 
оти ске сво јих кри ми нал них рад њи. Ис тра га у та квим усло ви ма 
тра је све га не ко ли ко са ти, уме сто не ко ли ко не де ља или ме се ци, а 
по сту пак про тив кри ми на ла ца по ста је тех нич ко-тех но ло шки до ка-
зив и про це ду рал но ком пле тан. 

Су шти на свих ових ме ђу на род них на по ра је да се сајбер кри-
ми нал ци ма да до зна ња да ће за сво је штет не рад ње сно си ти јед-
на ке кон се квен це на свим ме ри ди ја ни ма и да их ге о граф ска уда-
ље ност од ме ста из вр ше ња вир ту ел ног зло чи на не ће са чу ва ти од 
ма ча прав де. 

За Ср би ју ће по себ но би ти зна чај но да при ме ни члан 35 Кон-
вен ци је, ко ји на ла же да се фор ми ра по себ на слу жба, од но сно “да 
од ре ди ме сто за кон так те ко је ће би ти до ступ но 24 са та, свих 7 да-
на у не де љи, да би омо гу ћи ла мо мен тал ну по моћ у ис тра жне свр хе 
или за про це ду ре у ве зи кри вич них де ла ко ја се од но се на ком-
пју тер ске си сте ме и ком пју тер ске по дат ке, или ра ди при ку пља ња 
до ка за за кри вич на де ла у елек трон ском об ли ку”27). Због при ро де 
елек трoнског кри ми на ла, ње го во су зби ја ње и спре ча ва ње мо же би-
ти ефи ка сно са мо уко ли ко се од ви ја у ре ал ном вре ме ну, а не са 
не ко ли ко ме се ци или го ди на за ка шње ња, и под усло вом да др жа ве 
ме ђу соб но са ра ђу ју. 

У скла ду са пред ви ђе ним ме ха ни змом уз бу не, уко ли ко би 
се тра го ви, из вр ши лац, или би ло шта дру го у ве зи са јед ним кри-
вич ним де лом на ла зи ло на те ри то ри ји Ср би је, од го ва ра ју ћи ор ган 
стра не др жа ве имао би пра во да од мах по зо ве и за тра жи по сту па ње 
др жав них ор га на Ср би је. На ве де ни зах тев нео д ло жно би мо ра би-
ти из вр шен од стра не пот пи сни ка Конвенције, јер је то је ди ни на-

27) Конвенцијаосајберкриминалу, Поглавље 3, члан 35. 
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чин за спре ча ва ње ме ђу на род но ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ње го-
во из ба вље ње од од го вор но сти пред на ци о нал ним за ко но дав ством. 

Пр ви ефек ти при ме не овог ме ха ни зма осе ти ће кри ми нал ци 
ко ји су се већ по ве за ли на ни воу Бал ка на. До сад је у Ср би ји ухва-
ће но де се так ма њих гру па, ко је су се ба ви ле кло ни ра њем бан кар-
ских плат них кар ти ца или њи хо вом кра ђом у јед ној, а ко ри шће њем 
у су сед ној зе мљи. Али то је са мо врх ле де ног бре га. Не са мо да 
по је ди на кри ми нал на де ла у овој обла сти ни је ла ко от кри ти због 
њи хо ве со фи сти ци ра но сти, већ се по не кад и са зна ња о „ус пе си ма“ 
кри ми на ла ца кри ју од јав но сти, на ро чи то ка да се ра ди о бан ка ма, 
да се не би до вео у сум њу кре ди би ли тет по је ди них еми те ра плат-
них, кре дит них и слич них кар ти ца. Све до 2003. го ди не та ква кри-
вич на де ла у до ма ћем за ко но дав ству уоп ште ни су ни по сто ја ла, па 
се за њих ни је мо гло ни од го ва ра ти.

У Ср би ји се на ви со ко тех но ло шки кри ми нал још гле да као 
на не што пе ри фер но. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку је пр ва и је-
ди на ин сти ту ци ја ко ја је по чет ком 2009. го ди не спро ве ла ис тра жи-
ва ње у ве зи са ин фор ма ци о ном без бед но шћу. Дру гих ис тра жи ва ња 
ни је би ло, док се у све ту ре дов но спро во де ан ке те ано ним ног ка-
рак те ра о по ку ша ји ма упа да, пре ва ра, кра ђе, фал си фи ко ва ња по да-
тка и дру гих ра чу нар ских зло у по тре ба или на па да ме ђу до ма ћим 
пред у зе ћи ма. При вред на дру штва и пред у зет ни ци нај ве ћим де лом, 
осим ако из у зме мо ве ли ке си сте ме, бан ке и слич но, не ма ју струч-
но зна ње, од го ва ра ју ће слу жбе или на ви ку за јед нич ког де ло ва ња у 
су прот ста вља њу елек торн ским упа ди ма. Шта ви ше не ма ни од го-
ва ра ју ће ин сти ту ци је ре пу блич ког ка рак те ра пре ко ко јих се мо гу 
оба ве шта ва ти о про бле ми ма са ви со ко-тех но ло шким кри ми на лом 
и еду ко ва ти за ње го во спре ча ва ње. 

Уз Ма ке до ни ју, Бо сну и Хер це го ви ну и Ал ба ни ју, Ср би ја 
спа да у ма ло број не др жа ве у ре ги о ну ко ја још ни је фор ми ра ла та-
ко зва ни на ци о нал ни цен тар за ра чу нар ску без бед ност. Тај цен тар 
у ве ћи ни зе ма ља но си на зив ЦЕРТ (пре ма ен гле ској скра ће ни ци 
ComputerEmergencyResponseTeam28)), а ње гов је основ ни за да так 
да по сре ду је у ре ша ва њу ра чу нар ско без бед но сних ин ци де на та у 
ко ји ма уче ству је не ко прав но или фи зич ко ли це из од ре ђе не др жа-
ве, да при ку пља и ода ши ље са ве те у ве зи за шти те ра чу на ра, упу ћу-
је пре по ру ке, да је оба ве ште ња о нај при клад ни јим ала ти ма, обра зу-
је и ин фор ми ше ко ри сни ке, као и нај ши ру јав ност, о нео п ход но сти 
и на чи ну по бољ ша ња за шти те ра чу нар ских си сте ма и мре жа од 
ра зних зло у по тре ба, а пре све га од оних кри ми нал не при ро де. Чла-

28) У САД je oвај центар функционише под називом US- ComputerEmergencyReadiness
Team.
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но ви ЦЕРТ су ка ко ин ди ви ду ал ни та ко и ко лек тив ни ко ри сни ци 
ра чу на ра, а пре све га јав не уста но ве, по слов не асо ци ја ци је, при-
вред на дру штва, пред у зет ни ци и дру ги су бјек ти. 

У Ср би ји по слов ни свет не раз ми шља до вољ но о то ме да 
елек трон ски ста ци о ни ра не ин фор ма ци је, ди ги та ли зо ва не по слов не 
тај не, но ви про јек ти и сту ди је из во дљи во сти, на ло зи за елек трон-
ско пла ћа ње и дру ги по да ци или ин стру мен ти ко ји су по хра ње ни 
у ра чу на ри ма ла ко мо гу по ста ти плен вир ту ел них кра дљи ва ца и 
зло на мер не кон ку рен ци је. Си сте ми за шти те соп стве не мре же од 
кри ми нал них рад њи не до вољ но су по зна ти, а пред у зет ни ци не ма ју 
ко ме да се обра те уко ли ко и от кри ју да не ко по ку ша ва упад у њи-
хо ву ин тер ну ком пју тер ску мре жу. О кул ту ри ин фор ма ци о не без-
бед но сти го во ри се са мо спо ра дич но, по пра ви лу јед ном го ди шње, 
као о 8. мар ту или Да ну штед ње.  

При ли ком ко ри шће ња Ин тер не та, при вред ни ци го то во не 
во де ра чу на о без бед но сти ин фор ма ци ја ко је раз ме њу ју пре ко мре-
же, де по ну ју у од ре ђе на ди ги тал на скла ди шта или пре у зи ма ју са 
би знис пор та ла. Они ла ко за бо ра вља ју да мно ги по да ци ко ји пу ту ју 
Ин тер нет ка на ли ма са др же ин фор ма ци је по вер љи ве (на пр. лич-
ни по да ци) или осе тљи ве при ро де (на пр. фи нан сиј ски из ве шта ји). 
По дат ке те вр сте по треб но је за шти ти ти ка ко би се спре чио њи хов 
пре глед, из ме на или зло у по тре ба. Је дан од пр вих об ли ка за шти те 
би ла је при ме на ССЛ (енг. SecureSocketsLayer) про то ко ла. Да нас 
је ова за шти та пре ра сла у но ви, ви ши стан дард чи ја је озна ка ТЛС 
(енг. TransportLayerSecurity) про то кол. Основ на уло га на ве де ног 
про то ко ла је да за шти ти по дат ке при ли ком ко му ни ка ци је, као и да 
оси гу ра аутен ти фи ка ци ју уче сни ка по слов них опе ра ци ја пу тем ра-
чу нар ске мре же. 

НЕУЈЕДНАЧЕНОСТ 
РЕГИОНАЛНИХСИСТЕМАЗАШТИТЕ

На пад на ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о не си сте ме вр ши се на 
раз ли чит на чин од зе мље до зе мље и од кон ти нен та до кон ти нен та, 
што та ко ђе оте жа ва ујед на ча ва ње ак тив но сти на пла не тар ном су-
прот ста вља њу ви со ко тех но ло шком кри ми на лу.

У Ази ји та ко до ми ни ра ју „spam” на па ди, ко ји чи не 34,1 од-
сто од укуп ног бро ја сај бер де ли ка та. На Евро пу од ла зи 31,9 од сто, 
Се вер ну Аме ри ку 24,2 од сто, Ју жну Аме ри ку 8,3 од сто, Афри ку 1 
од сто и Аустра ли ју 0,5 од сто. По ин фи ци ра но сти „botnet ” пред-
ња че си сте ми у САД са 26 и Ве ли кој Бри та ни ји са 22 од сто, док је 
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ова по шаст у Ки ни при сут на са све га 9 од сто, а у Ја па ну са 2 од сто. 
Бор ба про тив сај бер кри ми на ла мо же би ти успе шна и на на ци о-
нал ном и на ме ђу на род ном пла ну. Ту се као по зи ти ван при мер нај-
че шће по ми ње Хо лан ди ја. Упо тре ба од го ва ра ју ће (и ску пе) опре-
ме и од брам бе них фил те ра пе те ге не ра ци је сма њи ла је та мо шње „ 
spam”- на па де за чак 85 од сто. У Фин ској су ови на па ди сма ње ни 
за 80—30 од сто и тсл.29) 

Го то во све ре ги о нал не ор га ни за ци је зду шно су се ан га жо ва-
ле у том прав цу. ДржавеКомонвелта (оку пље не око „бри тан ске 
кру не”) утвр ди ле су 2002. го ди не „Мо дел за кон”, као обра зац за 
ре фор му соп стве них за ко на о сај бер кри ми на лу. Државечланице
ASEAN (асо ци ја ци је зе ма ља Ју жне Ази је) при сту пи ле су би ла те-
рал ним фор ма ма стра те шког парт нер ства у овој обла сти и одр жа ле 
низ ва жних кон фе рен ци ја, на ми ни стар ском и на опе ра тив ном по-
ли циј ском ни воу. 

Европскаунија је пр ве ди рек ти ве ко је су се ти ца ле за шти те 
елек трон ских по да та ка до не ла још 1995. го ди не30), а по сле 2001. 
го ди не чи тав низ до ку мен та о је дин стве ној бор би про тив раз ли-
чи тих об ли ка зло у по тре ба ком пју те ра, укљу чу ју ћи оне са те ро ри-
стич ким на ме ра ма. По след ња у ни зу би ла је Оквирнаодлукаувези
нападанаинформационесистеме из 2005. го ди не31), а 2008. го ди не 
је „антитерористичка”директива32) аман ди ра на за бра ном јав них 
про во ка ци ја, ре гру то ва ња и обу ке пу тем ко ри шће ња ком пју тер ске 
тех но ло ги је. СаветЕвропе не са мо да је 2001. го ди не до нео већ по-
ме ну ту Конвенцијуоборбипротивсајберкриминала већ ре дов но 
го ди шње одр жа ва са стан ке на ко ји ма се су ми ра ју ре зул та ти укуп-
них ак тив но сти на овом пла ну.

ЧланицеAПЕК(Азиј ско-па ци фич ке ко о пе ра ци је) су та ко ђе 
ус по ста ви ле спе ци фич не об ли ке са рад ње (на при мер „Те ле ко му ни-
ка ци о на ра ди о ни ца о по ли ти ци и тех ни ци при сту па ња бор би про-
тив botnet-а” 2008 го ди не у То ки ју) и одр жа ли низ ва жних ску по ва 
(ме ђу ко ји ма је по след њи Ми ни стар ски скуп у Бан ко ку 2008. го-
ди не). Организацијаамеричкихдржава (OAS) је још 1999. го ди не 
фор ми ра ла „Екс перт ску гру пу за су прот ста вља ње сај бер-кри ми на-
лу”. Од 2005. го ди не се одр жа ва ју ре дов ни го ди шњи са стан ци ми-
ни ста ра прав де др жа ва чла ни ца, а до кра ја 2008. го ди не усво је но је 
пет ску по ва прав них пре по ру ка (SetofRecommendations) ко је има-

29) http://www.ic3.gov/media/annualreports.aspx/1/3/2010.

30) Directive 95/46/EC

31) 2005/222/JNA

32) 2002/475/JNA
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ју слич ну уло гу као ди рек ти ве у си сте му ЕУ. Ве о ма зна чај ни рад 
на су зби ја њу сај бер кри ми на ла као јед ну од ре дов них ак тив но сти 
оба вља и Међународнателекомуникационаунија (ITU). Огро ман 
до при нос пру жа ју и та кве про фе си о нал не ор га ни за ци је као што је 
ме ђу на род на по ли циј ска асо ци ја ци ја (Интерпол).

Хар мо ни за ци ја про пи са о сај бер кри ми на лу на ре ги о нал ном 
ни воу има ла је сво је спре ци фич но сти, па је, осим до брих, по ка за ла 
и јед ну ло шу стра ну. На и ме, она је ре зул ти ра ла у па ра лел ном по-
сто ја њу ви ше прав них кон це па та за су зби ја ње сајбер кри ми на ла, 
ко ји су ме ђу соб но не до вољ но кон зи стент ни. За то се са да на ме ће 
по тре ба њи хо вог при бли жа ва ња и ујед на ча ва ња. Али раз ли ке по-
сто је око на чи на на ко ји се мо же до ћи до тран сна ци о нал ног ре ше-
ња.

Две су тен ден ци је за сад при сут не. Јед на, ко ју за го ва ра Са вет 
Евро пе, да „ње го ва“ Кон вен ци ју из 2001. го ди не бу де „про тег ну та“ 
на све др жа ве све та, што се обра зла же ка ко раз ло зи ма ујед на ча-
ва ња прак се и про пи са, та ко ја ча ња по ве ре ња у ин фор ма ци о не и 
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је. Тај став је по себ но до шао до из ра жа-
ја на пе тој го ди шњој кон фе рен ци ји о спро во ђе њу Кон вен ци је СЕ 
о „сај бер кри ми на лу“ (та ко зва на OC TO PUS кон фе рен ци ја ), ко ја је 
од 23 до 25 мар та одр жа на у Стра збу ру.33) Дру га ини ци ја ти ва иде 
за тим да се до не се но ва кон вен ци ја, под окри љем УН, ка ко због 
сла бо сти ко је са др жи са ма Кон вен ци ја Са ве та Евро пе, та ко и због 
пре ва зи ђе но сти не ких ње них ре ше ња. Ову ини ци ја ти ву по др жа ва-
ју Ме ђу на род на кон вен ци ја за те ле ко му ни ка ци је, Ру си ја, Бра зил и 
зна ча јан број ла ти но а ме рич ких др жа ва. Свој глас у при лог из ра де 
но вих гло бал них гло бал них стан дар да УН у овој обла сти, да ли су 
19 апри ла 2010 и уче сни ци Кон гре са УН о спре ча ва њу кри ми на ла 
и ја ча њу прав де (UN DOC). Исти на, ини ци ја ти ва да се за поч не рад 
на из ра ди по себ не кон вен ци је УН још ни је фор мал но усво је на, али 
се та оп ци ја чи ни при хва тљи ви јом од про ши ри ва ња деј ства Кон-
вен ци је Са ве та Евро пе на оста ли део свет.34)

ЗАКЉУЧАК

Упр кос не до у ми ца ма око по је ди них од ред би, као и по ло вич-
ној ра ти фи ка ци ји, Конвенција Савета Европе о сајбер кримина-
лу пред ста вља до сад нај зна чај ни ји ме ђу на род но-прав ни оквир и 

33)  Messages from the Octopus conference, Strasbourg, March 25, 2010, www.coe.int/cyber-
crime;

34)  UNDOC, A/CONF.213/1., Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, PDF document.
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упут ство за су прот ста вља ње ра сту ћем ви со ко-тех но ло шком кри-
ми на лу. Она иден ти фи ку је све кључ не тач ке на ко ји ма ко ри сни-
ци ра чу на ра мо гу пре ћи ли ни ју за ко ном до зво ље ног по на ша ња и 
ја сно мар ки ра оне си ту а ци је и ак тив но сти кроз ко је се ге не ри ше 
сајбер-кри ми нал. Ин стру мен ти на ко ји ма се за сни ва Кон вен ци ја, а 
по себ но ме ха ни зам 24/7, пред ста вља ју плат фор му за ин те гри са ње 
ме ђу на род них на по ра и ак тив но сти на пре вен ци ји, су зби ја њу и ка-
жња ва њу сајбер кри ми на ла.

За Ср би ју је ра ти фи ко ва ње Конвенције пред ста вља ло мно го 
ви ше од фор мал ног укљу чи ва ња у ме ђу на род не ак тив но сти на су-
зби ја њу сајбер кри ми на ла. Оно је пред ста вља ло оба ве зну сте пе ни-
цу ко ја се мо ра ла про ћи на “ма пи пу та” ка бе лој Шен ген ској ли сти. 
Сма тра мо да ће пу но ин те гри са ње Ср би је у ове за јед нич ке на по ре 
на су зби ја њу сај бер кри ми на ла вре ме ном на мет ну ти по тре бу да се 
до не се и по се бан за кон о за кон о овој про бле ма ти ци, као и да се у 
окви ру Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва офор ми по себ на Упра-
ва за бор бу про тив ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла. 

За не ке дру ге зе мље већ са мо пот пи си ва ње Конвенције би ло 
је до вољ но да се оне у пу ној ме ри укљу че у за јед нич ку бор бу про-
тив вир ту ел ног кри ми на ла. Од ла жу ћи ра ти фи ка ци ју Кон вен ци је, 
оне су за се бе за др жа ле мо гућ ност да у на ци о нал ном за ко но дав-
ству на дру га чи ји на чин уре де пи та ња око ко јих по сто је озбиљ не 
раз ли ке уну тра шњих по ли тич ких сна га. Та пи та ња ће ве ро ват но у 
ско рој бу дућ но сти тра жи ти до пун ска раз ја шње ња или из ме ну по-
је ди них од ред би Конвенције, али по кре та ње истих не ће до ве сти у 
пи та ње при вр же ност за јед нич ком де ло ва њу про тив свих об ли ка 
ви со ко-тех но ло шког кри ми на ла. Ма ло је при том ве ро ват но да ће 
се Кон вен ци ја Са ве та Евро пе на мет ну ти као гло бал ни стан дард. 
Мно го је ве ро ват ни је да ће се при сту пи ти из ра ди но ве кон вен ци је 
под окри љем Ује ди ње них на ци ја. По ред оста лог и за то што Ру си ја, 
Бра зил, Ин ди ја, Ки на, Ве ли ка Бри та ни ја као и огром на ве ћи на др-
жа ва у све ту не по ка зу је спрем ност да при хва те Кон вен ци ју Са ве та 
Евро пе. 
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CER TAIN OPEN IS SU ES RE GAR DING  
THE IM PLE MEN TA TION OF THE CO UN CIL OF 

EURO PE CON VEN TION ON CYBER CRI ME

 Sum mary
Advan ce ment of Ser bia to ward the Euro pean Union re qu i res its 

in te gra tion in to the com mon Euro pe-wi de con cept of com ba ting high 
tec hno logy cri mi nal. The plat form for this con cept was laid down by 
the Co un cil of Euro pe Con ven tion on cyber cri me. To this da te, the re 
are 46 sta tes sig na to ri es to the Con ven tion, but only 28 ha ve com ple-
ted the pro cess of ra ti fi ca tion. The re a son is that so me pro vi si ons of the 
Con ven tion re main con te sta ble and the re fo re, dif fi cult to tran spo se in to 
na ti o nal laws. This pa per will fo cus on tho se open is su es, con clu ding 
that all the par ti es to the Con ven tion re main de di ca ted to the com mon 
con cept of pre ven tion, sup pres sion and pe na li za tion of cyber cri me re-
gar dless of the de lay in the ra ti fi ca tion pro cess. Furt her mo re, in the aut-
hor’s opi nion, the cur rent halt in the pro cess of the Con ven tion ra ti fi ca-
tion and so me of its short co mings co uld be over co me by the adop tion 
of a new uni ver sal con ven tion un der the auspi ces of the Uni ted Na ti ons. 
Key words: Con ven tion on cyber cri me; high-tech cri mi nal; per so nal da-

ta pro tec tion; 24/7 Net work; Com pu ter Emer gency Re act Te am 
(CERT);
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ПОСЛЕДЊИПОЗДРАВ
ИЗЗЕМЉЕСАФАРИ1)

Сажетак
У овом члан ку аутор про бле му рас па да СФРЈ при ла зи пре-

ко ана ли зе рас па да си сте ма вред но сти и иде о ло ги је ко ја је не ка да 
тој тво ре ви ни обез бе ђи ва ла ле ги ти ми тет. Ме тод је де таљ на ана ли-
за тре ћег ал бу ма За бра ње ног пу ше ња, По здрав из зе мље Са фа ри. 
Те за је да је ана ли зом рас па да ју го сло вен ског си сте ма вред но сти и 
тен ден ци ја ко је он на ја вљу је, овај ал бум на ја вио и рас пад са ме др-
жа ве. Аутор та ко ђе да је ана ли зу нео при ми ти ви стич ког по кре та у 
окви ру ког је де ло ва ла и по ме ну та гру па и по ста вља овај сло же ни 
фе но мен у кон текст та да шње по ли тич ке и еко ном ске кри зе.
Кључ не ре чи: нео при ми ти ви зам, Ју го сла ви ја, За бра ње но пу ше ње, си стем 

вред но сти.
Про блем рас па да Ју го сла ви је2) већ две де це ни је за о ку пља 

на уч ни ке и ис тра жи ва че ка ко са на ших про сто ра та ко и из чи та-

1) Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту 149026 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је.

2) При ли ком из ра де члан ка имао сам за до вољ ство да се кон сул ту јем са дво ји цом глав них 
ак те ра му зич ке аван ту ре ко јом се ов де ба ви мо. Са Не ле том Ка рај ли ћем (Не над Јан-
ко вић) сам оба вио крај ње ин фор ма ти ван те ле фон ски ин тер вју 29. 3. 2010, а са Се јом 
Сек со ном (Да вор Су чић) сам раз ме нио не ко ли ко ко ри сних меј ло ва. По себ но се за хва-
љу јем го спо ди ну Су чи ћу што ми је ста вио на увид свој нео бја вље ни ди плом ски рад, 
ко ји пред ста вља пра ву ри зни цу ма те ри ја ла и лич них се ћа ња на вре ме о ко ме го во ри мо. 
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вог све та. Би бли о гра фи ја ове про бле ма ти ке до се гла је број ку од 
хи ља ду мо но гра фи ја, док се  на уч ни члан ци ве ро ват но ме ре де се-
ти на ма хи ља да би бли о граф ских је ди ни ца. На жа лост, ве ли ки део 
ове про дук ци је обе ле жен је ду бо ком при стра сно шћу и пи сан  је у 
про па гад не свр хе. Шта ви ше, исти спољ ни ак те ри ко ји су од и гра ли 
ве ли ку уло гу у рас ту ра њу СФРЈ, до ста нов ца су уло жи ли у фи нан-
си ра ње на уч не про дук ци је ко ја је за циљ има ла оправ да ва ње њи-
хо вог ми ли тант ног уче шћа. На у ка је у слу ча ју рас па да Ју го сла ви је 
на жа лост пре че сто има ла уло гу јед ног од ин стру ме на та по ли тич-
ког де ло ва ња. Ова тврд ња се на рав но од но си на ак те ре са про сто ра 
за ра ће них стра на, али мно го ви ше на на ше ко ле ге из оних зе ма ља 
ко је има ју ве ли ка сред ства, во де ћу уло гу у гло бал ној на уч ној про-
дук ци ји и пре све га ве о ма раз ви је ну тра ди ци ју ди рект не по ве за-
но сти на у ке, оба ве штај ног ра да, стра те шког вој ног, еко ном ског и 
по ли тич ког пла ни ра ња и спољ но по ли тич ког де ло ва ња.

Ова по ли тич ност на у ке је нај од го вор ни ја за чи ње ни цу да се 
упр кос та квој про дук ци ји и да ље во де спо ро ви чак и око нај е ле-
мен тар ни јих чи ње ни ца, да о ту ма че њу про це са и не при ча мо.3) С 
дру ге стра не за ни мљи во је да је нај ве ћи део ове про дук ци је фо ку-
си ран на го лу по ли ти ку, при че му се по себ но ин си сти ра на оп ту-
жба ма на ци о на ли зма (по себ но срп ског) и до ма ћих по ли тич ких ли-
де ра (на ро чи то Ми ло ше ви ћа и де ли мич но Туђ ма на). По пра ви лу се 
ми ни ми зи ра зна чај ге о по ли тич ког окви ра (окон ча ње хлад ног ра та 
и пре ста нак по тре бе ве ли ких си ла за та квом др жа вом), а по себ но 
је за ни мљи во да се че сто иг но ри ше зна чај ду бо ке еко ном ске кри зе 
осам де се тих ко ја је ди рект но прет хо ди ла рас па ду.4)

Мо ја на ме ра ов де је да чи та вом про бле му при ђем са јед не 
стра не ко ја је та ко ђе ве о ма ма ло ис тра же на. За ни ма ме да по ка жем 
ка ко се мно го пре фор мал ног рас па да СФРЈ рас пао си стем вред но-
сти ко ји је ини ци јал но пред ста вљао осно ву ње ног ле ги ти ми те та, 
од но сно не ку вр сту ве зив ног тки ва или офи ци јел не иде о ло ги је.

На рав но, сва ту ма че ња су ис кљу чи во ауто ро ва ви ђе ња, и њих дво ји ца не сно се ни ка кву 
од го вор ност за мо је евен ту ал не гре шке или не а де кват не ин тер е пре та ци је.

3) Раз ло га за пре и спи ти ва ње до ми нант них те за би ће сва ка ко  и убу ду ће ка ко се бу ду отва-
ра ли ар хи ви и на све тлост да на бу ду из но ше ни „кла си фи ко ва ни“ по да ци. У ме ђу вре-
ме ну се по ја вљу ју ме мо а ри, днев ни ци и се ћа ња ди рект них ак те ра ко ја че сто мо гу да 
иза зо ву пра ву ма лу ре во лу ци ју у раз у ме ва њу про це са или у по твр ди не ке од ра ни је раз-
ви ја них по зи ци ја. Та кав је слу чај за за пре па шћу ју ћим ме мо а ри ма Ду ша на Би лан џи ћа, 
Повјестизблиза, Про ме теј, За греб 2006.

4) У том по гле ду је крај ње ин струк тив на по ле ми ка ко ја се 2003. на стра ни ца ма бе о град ске 
Републике во ди ла из ме ђу јед ног од рет ких ис тра жи ва ча ко ји ука зу је на зна чај еко но ми-
је, Де ја на Јо ви ћа и Оли ве ре Ми ло са вље вић ко ја је бра ни ла до ми нант ну за пад ну те зу о 
срп ском на ци о на ли зму као глав ном и је ди ном узроч ни ку рас па да. Ви ди Јо вић (2003) и 
Ми ло са вље вић (2003).
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Ме тод ко ји ћу ов де ко ри сти ти де лу је по ма ло би зар но у на шој 
на уч ној сре ди ни ко ја још увек пот це њу је зна чај по пу лар не кул ту ре 
као све до ми нант ни јег по ља вред но сне и иде о ло шке ле ги ти ма ци је, 
спо ро ва, бор би, све до че ња, екс пре си је или пу ког пре но ше ња по-
ру ке. У фо ку су об ра де је тре ћи ал бум са ра јев ске гру пе За бра ње но 
пу ше ње, ПоздравизземљеСафари, ко ји се по ја вио 1987. го ди не. 
Овај ле ген дар ни ал бум, чи ни се, пред ста вља јед но од нај бол ни јих 
све до чан ста ва о то ме ка ко се ју го сло вен ски си стем вред но сти, са 
све сво јом пра те ћом иде о ло ги јом рас пао и ка ко је у очи ма обич ног 
све та у то до ба из гу био сва ку ле ги ти ма ци ју. Од Ти то вог и Кар де ље-
вог екс пе ри мен та оста ла је са мо љу шту ра ко ја се упра во на ни воу 
сим бо ли ке, иде о ло ги је и вред но сног си сте ма пот пу но и убр за но 
уру ша ва ла оста вља ју ћи иза се бе пра зни ну. Те за ко ју ов де из но сим 
је сте да је ПоздравизземљеСафари ал бум ко ји је  из ла жу ћи ра-
су ло вред но сног си сте ма ти то и зма де фак то на ја вио рас пад СФРЈ 
ко ји ће фор мал но усле ди ти три –че ти ри го ди не ка сни је.

*

У исто ри ји по пу лар не му зи ке по сто је ал бу ми ко ји се до те 
ме ре из два ја ју по од ре ђе ним  ка рак те ри сти ка ма, да се за њих че сто 
го во ри да су обе ле жи ли епо ху или отва ра ли но ва по гла вља у свом 
жан ру. У овом  кон тек сту се нај пре се ти мо ал бу ма Битлса из 1967. 
КлубусамљенихсрцанаредникаПепера ко ји је из ме ђу оста лог пр-
ви кон цеп ту ал но ра ђен ал бум, или пр ви ал бум чи ји се омот отва-
рао. За ње га су ве за не и дру ге про во ка ци је по пут ко ла жне сли ке на 
омо ту ко ја је по ку ша ла да по ре ђа све нај ва жни је ико не та да шње 
по пу лар не кул ту ре, за тим асо ци ја ци је на пси хо де лич ну кул ту ру и 
упо тре бу дро га (Lucy in the skywith diamonds), за тим ре фе рен це 
на при му са Са та ни стич ке цр кве Али сте ра Кро у ли ја (сли ка на омо-
ту, ал бум об ја вљен на два де се то го ди шњи цу ње го ве смр ти) итд. У 
та кве пре лом не ал бу ме спа да ју ре ци мо „Че твор ка“ Ледцепелина, 
“Там на стра на ме се ца” ПинкФлојд, “Ne ver mind the Bol locks” Секс
Пистолса, Lon don cal ling” Клеш, Спринг сти нов „Ро ђен у САД“,  
„Џо шу и но др во“ У2, “Ne ver mind” Нирване итд. Не ким од тих ал-
бу ма по све ће не су чак и чи та ве мо но гра фи је.

Та кве сту ди је на жа лост ни су ра ђе не код нас, иако су и на на-
шим про сто ри ма од ре ђе ни ал бу ми бу квал но обе ле жа ва ли од ре ђе-
не вре мен ске пе ри о де или у се би са жи ма ли чи тав дух вре ме на, по-
глед на свет и по е ти ку јед не епо хе. Ре ци мо пр ви ал бум гру пе Тајм, 
за тим „Днев ник јед не љу ба ви“ Јо си пе Ли сац, „Па кет аран жман“, 
„Од бра на и по след њи да ни“ Идола, „У име на ро да“ и „Бу вља пи ја-
ца“ Рибљечорбе, „Рав но до дна“ и „Фи ли гран ски плоч ни ци“ Азре 
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пред ста вља ју бо га те и сло же не це ли не ко је би јед ним де таљ ним и 
ин фор ми са ним иш чи та ва њем мо жда бо ље од све га дру гог мо гле да 
ре кон стру и шу вре ме у ко ме су на ста ја ли.

Овом при ли ком бих по ку шао да пред ста вим јед но та кво чи-
та ње ал бу ма „По здрав из зе мље Са фа ри“.

*

На спрам ре дук ци о ни стич ких, јед но стра них и углав ном про-
па ганд них об ја шње ња узро ка рас па да Ју го сла ви је, за ствар но раз у-
ме ва ње про бле ма по треб но је за хва ти ти сву сло же ност овог екс пе-
ри мен тал ног по ли тич ког и еко ном ског про јек та ко ји се раз ви јао у 
пе ри о ду 1945-1990. Ти то ва Ју го сла ви ја за и ста је сте би ла је дан ве-
ли ки екс пе ри мент у ко ме је  не свр ше ни сло ве нач ки сту дент Едвард 
Кар дељ, то ком ви ше де це ни ја раз ви јао те о ри ју и прак су ју го сло-
вен ског са мо у пра вља ња као ме ша ви не аустро у гар ске ка то лич ке и 
ита ли јан ске фа ши стич ке ко по ра тив не тра ди ци је,5) спо је не са марк-
си стич ко - анар хи стич ким на сле ђем те о ри је са ве та. Иза све га то га 
је за пра во као га рант оп стан ка ста јао ге о по ли тич ки ин те рес ве ли-
ких си ла и култ лич но сти Јо си па Бро за и ње го ве Ју го сло вен ске на-
род не ар ми је. 

На ра ци ју о та ко сло же ној тво ре ви ни и ње ним мно го број ним 
ме на ма, те шко је све сти на пар стра на. Ме ђу тим, ов де је нео п ход-
но пред ста ви ти ма кар кључ не еле мен те ње не исто ри је ка ко би се 
раз у мео кон текст у ко ме се по ја вљу је Поздрав.

То ком ра та ве ли ку ве ћи ну пар ти зан ских бо ра ца чи ни ли су 
срп ски се ља ци из под руч ја ко ја су та да при па да ла НДХ-а. Срп ске 
ма се по ди гле су се да би спа ша ва ле го ле жи во те, сво је по ро ди це и 
се ла. Под Ста љи но вим при ти ском Ти то је од 1942. ба та лио при чу 
о ре во лу ци ји и про ме ни дру штве ног и по ли тич ког си сте ма ко ја је 
иза зва ла ве ли ки те рор у Цр ној Го ри и због ко је је про пао уста нак 
у Ср би ји и Цр ној Го ри. Уме сто иде о ло ги је про па ги ра на је бор ба за 
осло бо ђе ње, за пра вед ност, на ја вљи ва на аграр на ре фор ма и про мо-
ви са на ап стракт на на ра ци ја о брат ству и је дин ству ко ја је тре ба ло 
да па ри ра свим на ци о на ли стич ким по кре ти ма и вој ска ма на под-
руч ју Ју го сла ви је. 

Са вој не и ор га ни за ци о не тач ке гле ди шта ве ли ки зна чај има-
ло је фор ми ра ње про ле тер ских бри га да као мо бил них је ди ни ца ко-
је су то ком ра та сте кле ве ли ко бор бе но ис ку ство. Ве зив но тки во 
по кре та пред ста вљао је на кон ра та до дат но ми сти фи ко ва ни пар-

5) По гле да ти но ва ин спи ра тив на ис тра жи ва ња Ми ло ра да Ек ме чи ћа (2008) о Кар де ље вим 
узо ри ма.
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ти зан ски мо рал. Од ри ца ње, жр тво ва ње, ка жња ва ње мо рал них за-
стра ње ња а по себ но кра ђе, ство ри ли су јед ну вр сту ква зи ре ли ги о-
зног си сте ма вред но сти ко ји је ме ђу пре ка ље ним бор ци ма ства рао 
је дин ство, ве ли ку мо ти ви са ност и ес ха то ло шу убе ђе ност у циљ ко-
ји оправ да ва да на шње жр тве за не ку бо љу су тра шњост.6)

На рав но, пре суд ну уло гу о пи та њу по бед ни ка на овим про-
сто ри ма у дру гом свет ском ра ту има ле су ве ли ке си ле. Бу дућ ност 
Ју го сла ви је од лу че на је на се ри ји са ста на ка од Те хе ра на до Јал те 
и Потс да ма, где је за јед нич ки ин те рес во дио ка по ма га њу Ти то-
ве вој ске да по ра зи све сво је про тив ни ке и да по сте пе но при гра би 
ком плет ну власт. Но нео спор на је чи ње ни ца да је та вој ска због 
прет ход ног ис ку ства, до бре ор га ни за ци је и пре све га мо рал не мо-
ти ва ци је би ла мно го бо ље при пре мље на за ту вр сту по сла не го 
Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни ко ја де фак то ни ка да ни је има ла 
ја сну је дин стве ну ко ман ду ко јој би се сви ње ни при пад ни ци пот чи-
ња ва ли. Та ко ђе, при ве за ност је ди ни ца ис кљу чи во за сво ју ло кал ну 
сре ди ну, као и го ди не про ве де не у че ка њу уме сто у бор би, знат но 
су осла би ле бор бе ни мо рал и спрем ност тих је ди ни ца.

Ова вред но сно-мо ти ва ци о на ком по нен та знат но је по ја ча на 
на кон окон ча ња ра та. Док се за вр ша ва ло чи шће ње гра ђан ске и на-
ци о на ли стич ке опо зи ци је, ства ра на је но ва иде о ло шка ре во лу ци-
о нар на и па три от ска ма три ца. Зе мља је у све га де сет го ди на до-
жи ве ла низ озбиљ них по ли тич ких и со ци јал них ло мо ва: уки да ње 
мо нар хи је, сла ма ње по бу не на Ко сме ту, за тим рас кид са Ста љи ном 
1948 и ма сов на ди фе рен ци ја ци ја ко ја је ство ри ла Го ли оток, не у-
спео по ку шај ко лек ти ви за ци је, на си лан от куп и те рор на се лу, уво-
ђе ње са мо у пра вља ња, окре та ње ка За па ду и ула зак у од брам бе ни 
са вез са Грч ком и Тур ском, а за тим из ми ре ње са Хру шчо вим.

Да би се из бо ри ли са си ро ма штвом у ра том раз ру ше ној зе-
мљи ко ја се на шла под спо ља шњим при ти сци ма, Ти то и ње го во 
пар тиј ско окру же ње при бе гли су ни зу ме ра ко је су су штин ски ком-
би но ва ле за стра ши ва ње и ели ми на ци ју про тив ни ка с јед не и фа на-
ти зо ва ње ма са, а по себ но омла ди не с дру ге стра не. У пе ри о ду до 
1962. го ди не, упр кос то ме што је др жа ва по ста вље на као фе де рал-
на струк ту ра са ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма, и упр кос по че ци ма 
пре но ше ња управ них пра ва на рад ни ке са фор ми ра њем рад нич ких 
са ве та и уво ђе њем са мо у пра вља ња од 1950, нај ве ћи део ин ге рен-
ци ја на ла зио се у ру ка ма са ве зне вла де. Тај пе ри од се на зи ва демо-
кратскимцентрализмом и у скла ду са њим раз ви ја на је иде о ло ги ја 

6) Ге не ра ци је су од ра ста ле чи та ју ћи при по вет ке Ан то ни је Иса ко ви ћа Ка ши ка и Цр ве ни 
шал из збир ке Великадеца (1953), у ко ји ма се ми то ло ги зу је пар ти зан ски мо рал спре ман 
да за нај ма њу кра ђу стре ља.
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ре во лу ци о нар ног пре га ла штва, удар ни штва, брат ства и је дин ства. 
У вре ме оску ди це за и ста је раз ви јен фа на тич ни мо ра ли зам ко ји је 
био у ста њу да сва ки об лик ко руп ци је ка жња ва чак и нај стро жи јом 
ка зном.7) Об но ва и из град ња зе мље, ње на мо дер ни за ци ја и ин ду-
стри ја ли за ци ја по ста вље ни су као кључ ни ци ље ви ко је је тре ба ло 
оства ри ти свим сред стви ма.8) 

Мо жда нај и зра зи ти ји фе но мен тог вре ме на о ко ме је ма ло 
пи са но у но ви јој на уч ној пе ри о ди ци, је су ма сов не омла дин ске рад-
не ак ци је на ко ји ма су сто ти не хи ља да омла ди на ца бес плат но по-
ди за ле пу те ве, же ле знич ке пру ге, фа брич ка по стро је ња итд. Пре ма 
ста ха нов ском мо де лу пре у зе том из СССР, и код нас су по себ но ис-
ти ца ни рад ни ци, ме тал ци и ру да ри ко ји су пре ба ци ва ли нор ме. Ру-
дар Али ја Си ро та но вић имао је ста тус поп зве зде. Све у све му др-
жа ва је свим сред стви ма про мо ви са ла по же љан си стем вред но сти 
ко ји је афир ми сао рад, уче ње, по жр тво ва ње, од ри ца ње, за јед нич ки 
ин те рес, ју го сло вен ски па три о ти зам, штед њу и со ли дар ност. Као у 
сва кој то та ли тар ној др жа ви свим сред стви ма, укљу чу ју ћи и иде о-
ло ги ју, обра зо ва ње и на си ље, су зби јан је лич ни ин те рес за рад оп-
штег до бра. У том скло пу је за ни мљив и из ра зи ти пу ри та ни зам 
ко ји је су зби јао хе до ни стич ке тен ден ци је и вр ло ре стрик тив но се 
од но сио пре ма сек су ал но сти.

Зна ча јан до при нос том трен ду уз ди за ња оп штег до бра да-
ло је фор ми ра ње Ти то вог кул та лич но сти, као по бед ни ка у дру гом 
свет ском ра ту и по бед ни ка над Ста љи ном. Ра ди ло се и да би се во-
ље ном Ти ту ис ка за ла љу бав – омла дин ске бри га де су се над ме та ле 
у то ме ко ће бо ље и пре да оста ри свој за да так ка ко би био пред-
ста вљен и по хва љен пред дру штвом, али и пред Ти том. Овај елан 
је уз ве ли ке за пад не до на ци је и кре ди те до вео до бр зе ин ду стри ја-
ли за ци је и омо гу ћио Ју го сла ви ји то ком пе де се тих го ди на из у зет но 
ви со ке сто пе при вред ног ра ста.9)

По чет ком ше зде се тих до ла зи из по ли тич ких раз ло га до ве-
ли ких про ме на. За јед нич ки ен ту зи ја зам, ве ли ки ус пе си у раз во ју 
и из град њи и про ду бљи ва ње иде о ло ги за ци је и ди ви ни за ци је ми-
то ло ги зо ва не на род но-осло бо ди лач ке бор бе, као и при род но ин те-
гри са ње чи та вог ју го сло вен ског тр жи шта, укљу чу ју ћи и тр жи ште 

7) Ве о ма па жљи во је су зби ја на при ча о по ја ви но ве кла се ко му ни стич ких функ ци о не ра ко-
ји су се усе ља ва ли у ви ле и снаб де ва ли из по вла шће них ма га ци на и че му је пр ви у сво јој 
„Је ре тич кој при чи“ пи сао Бран ко Ћо пић.

8) Је дан од по во да за су коб са Ста љи ном, би ло је ин си сти ра ње ју го сло вен ских ко му ни ста 
на бр зој ин ду стри ја ли за ци ји, ко ја би зе мљи до не ла при вред ну и вој ну не за ви сност. У 
со вјет ским пла но ви ма Ју го сла ви ји је би ла на ме ње на дру га чи ја уло га. 

9) По гле да ти о то ме Лис, (2003).
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ра да, во ди ли су ка ја ча њу ју го сло вен ског иден ти те та. Ову тен ден-
ци ју ко ја је би ла ло гич ни про из вод го ре на ве де не иде о ло ги је, се-
ри јом по ли тич ких од лу ка, пре то че них у устав не про ме не  из 1963, 
за у ста ви ли су упра во Ти то и Кар дељ. Сам Ти то је од 1964. по чео 
да ин си сти ра на сво јој хр ват ској на ци о нал ној при пад но сти,10) а 
чи тав про цес устав но-по ли тич ких про ме на у пе ри о ду 1961-1974. 
су штин ски је раз био Ју го сла ви ју на осам др жа ва и по це пао је за-
јед нич ко тр жи ште. Упра во је Вла ди мир Ба ка рић ство рио и про мо-
ви сао иде ју националнихекономија ко је су ис пар це ли са ле не ка да 
за јед нич ко тр жи ште. Све то је би ло мо гу ће из ме ђу оста лог и за то 
што је са сме ном Ран ко ви ћа 1966. ра ди кал но сре за на моћ са ве зне 
тај не по ли ци је, да би на кон то то га све ви ше ја ча ле ре пу блич ке 
„слу жбе“, ко је ће по ста ти га рант бу ду ће су ве ре но сти ре пу бли ка.

То ком  ше зде се тих та ко ђе по чи ње про цес вред но сне ре ва ло-
ри за ци је чи та вог про јек та. На ве ли ка вра та ула зи за пад на по пу лар-
на кул ту ра ко ја са со бом при род но до но си дух хе до ни зма, афир ма-
ци је сек су ал но сти и све об ли ке за пад не мо де. По ла ко се про би ја 
си стем вред но сти ко ји Али ју Си ро та но ви ћа ша ље у исто ри ју да би 
на ње го во ме сто по ста вио зве зде фе сти вал ске му зи ке по пут Ђор ђа 
Мар ја но ви ћа или Ива Ро би ћа, и фуд ба ле ре по пут Ше ку лар ца. Ове 
тен ден ци је су знат но по ја ча не ма сов ном еми гра ци јом на За пад на-
кон 1964. Из вор ни ен ту зи ја зам удар ни штва је по ла ко коп нео иако 
су рад не ак ци је на ста вље не све до осам де се тих го ди на. 

Ма сов ну мо рал ну де гра да ци ју чи та во дру штво до жи вља ва 
се дам де се тих го ди на. На кон што су кра јем ше зде се тих де ша ва ња 
око Ма спо ка по ка за ла да се ју го сло вен ство уби ја под сти ца њем ре-
пу блич ких на ци о на ли за ма, од сре ди не се дам де се тих кре ће сплет 
про це са ко ји ће де фи ни тив но ра зо ри ти сва ки сми сао оп стан ка 
СФРЈ. На кон нафт не кри зе и огром ног по ску пље ња кре ди та на 
свет ском тр жи шту, Ју го сла ви ја је уме сто да сма њи по тро шњу и 
вра ти кон тро лу за ду жи ва ња и ин ве сти ра ња на са ве зни ни во, до-
жи ве ла са мо у би стве ни ин ве сти ци о ни бум ко ји је у скла ду да Кар-
де ље вим мон стру о зним си сте мом омо гу ћио ре пу бли ка ма и оп-
шти на ма да се ма сов но за ду жу ју и ин ве сти ра ју у вре ме ка да је то 

10) По гле да ти ве о ма ко ри стан и пре гле дан чла нак Пре дра га Ј. Мар ко ви ћа „Од нос пар ти је и 
Ти та пре ма ју го сло вен ском и на ци о нал ном иден ти те ту“. Мар ко вић, (2001). Он на во ди 
раз не те о ри је и об ја шње ња за ра ди кал ну ево лу ци ју Ти то вих ста во ва о ју го сло вен ству 
из ме ђу 1962. и 1964. Сам про цес је, ме ђу тим, не сум њи во очи гле дан. Док се 1962 Броз 
бо ри про тив де цен тра ли за ци је и дез ин те гра ци је је дин стве ног еко ном ског про сто ра и 
стра ха од ју го сло вен ства, две го ди не ка сни је осу ђу је сва ки уни та ри зам и цен тра ли зам, 
по др жа ва ју ћи тран сфор ма ци ју ју го сло вен ске државе у социјалистичку самоуправнуза-
једницународа (или раднихљудииграђана). Ка ко Мар ко вић при ме ћу је (стр. 55) и сам 
по јам државе не ста је из јав ног дис кур са да би се по ја вио се дам де се тих и осам де се тих, 
али ве зан за ста тус ре пу бли ка.
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по стао огро ман лук суз услед по ве ћа ња ка ма та. Не са мо да су по пу-
ли стич ки под сти ца не и охра бри ва не не ра ци о нал не ин ве сти ци је у 
фа бри ке, већ је и обич ним гра ђа ни ма омо гу ће но да под не ве ро ват-
но по вољ ним усло ви ма (ин фла ци ја би по је ла дуг) ку пу ју ста но ве, 
по ди жу ви кен ди це и ку ће итд. 

Осим што је зе мља у све га не ко ли ко го ди на сти гла до та-
да огром ног  ду га од 22 ми ли јар де до ла ра, још по губ ни је је би-
ло де фи ни тив но ра за ра ње мо ра ла и си сте ма вред но сти. Пљач ка ње 
и раз вла че ње дру штве не сво ји не до би ло је не ве ро ват не раз ме ре, 
лич ни ин те рес не за у здан би ло ка квим ви шим ци љем, ре ли ги јом 
или дру гим об зи ром за сео је на пи је де стал ре ал но по жељ ног мо-
де ла по на ша ња. На ве ди мо као илу стра ци ју ов де два ме ста из Би-
лан џи ће вог днев ни ка. 20. ју на 1982. он пи ше: „Ши ри се и мо рал на 
кри за. Одав но се уга си ла енер ги ја, ре во лу ци о нар ни за нос, вје ра у 
су тра шњи цу, ода ност иде ја ма со ци ја ли зма. Ши ри се ма ло гра ђан-
ско-се љач ка грам зљи вост. Ма се љу ди – од нај ни жих до нај ви ших 
струк ту ра – да ле су се у бор бу за вла сти те ма те ри јал не ин те ре се. 
Ни ка да ру ко во де ћи ка дро ви ни су то ли ко гра би ли – ви ле, ви кен-
ди це – као што то чи не од сре ди не се дам де се тих, згр ћу ћи све што 
се мо же као да ре жим про па да... При ча ми Ни ко ла Жиц ка ко је на 
сво је очи ви дио ко ла хит не по мо ћи ко ја су у Ма лин ску пре во зи ла 
пло чи це за не ку ви кен ди цу. За та кав слу чај у пр вим по рат ним го-
ди на ма тај би био осу ђен на ду го го ди шњу ро би ју.“11)

Че ти ри го ди не ка сни је, у је сен 1986, упра во у вре ме док је 
на ста јао ал бум ко јим се ов де ба ви мо, исти аутор још ра ди кал ни је 
опи су је мо рал но и вред но сно ра су ло: „На дје лу је то тал на еро зи ја 
мо ра ла. Пар ти зан ски аскет ски мо рал био је у функ ци ји раз во ја со-
ци ја ли стич ког дру штва, а не ин стру мент ци ви ли за циј ског раз во ја. 
Он се раз вио на па три јар хал ној осно ви си ро ма шне по лу на ту рал не 
при вре де. То је др жа ло у по рат но ври је ме. Да нас је си ту а ци ја по-
све друк чи ја. Сват ко на сто ји по не што за се бе при сво ји ти. И за и ста, 
то сви чи не.

По зна јем слу чај ку ха ра у хо те лу ко ји узме из ма га зи на зу-
ба ца и 'спу сти' га у на пој, а за тим га под мла зом во де очи сти и 
про да, шан ки сти про да ју сво ја при ват на пи ћа хо тел ским го сти ма, 
ми ли цај ци се на га ђа ју с пре кр ши те љи ма за ко на ко ли ко ће до би ти 
у свој џеп, ми ни стри до би ва ју ми то ка да по сје ћу ју под у зе ћа и уста-
но ве...“12)

11)  Би лан џић, (2006), стр. 248.

12)  Исто стр. 291. О ни зу афе ра ве за них за по ли ти ча ре, њи хов не за ко ни то бо га ће ње и јав но 
ужи ва ње у лук су зу, као и о то ме ка ко је та кве по ја ве пра ти ла омла дин ска штам па по гле-
да ти Су чић (2009), стр. 56 и да ље.
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На ци о на ли зам ко ји су Ти то и Кар дељ, а на ро чи то Ба ка-
рић ства ра њем на ци о нал них, ре пу блич ких еко но ми ја, пот па ли-
ли у не у ре ђе ном и ха о тич ном по ли тич ком и еко ном ском си сте му 
без мо гућ но сти ло ци ра ња од го вор но сти, до при нео је да се за све 
окри вљу ју „они дру ги“. Са од ла ском Ти та 1980, не стао је ствар-
ни га рант би ло ка квог је дин ства. Др жа ви ко ја је би ла еко ном ски, 
устав но-прав но, без бед но сно и вред но сно раз би је на оста ло је да 
се то де си још и у фор мал ном сми слу. За то је тре ба ло да и ко нач но 
не ста не гло бал ни  ге о по ли тич ки по ре дак у ко ме је она има ла би ло 
ка квог сми сла. То се де си ло 1989. и 1990. ка да је пао Бер лин ски 
зид. То ком осам де се тих ре пу бли ке су у ствар но сти за о кру жи ва ле 
са мо стал ност и од би ја ле сва ки по ку шај са ве зног вр ха да ожи ви 
за јед нич ко тр жи ште и за јед нич ку еко ном ску по ли ти ку,13) а с дру ге 
стра не во ђе ни су без ика квог ре зул та та бес ко нач ни раз го во ри о то-
ме ка ко ре фор ми са ти зе мљу.

*

У та квим усло ви ма, у кли ми  де ли мич ног по ли тич ког ре лак-
си ра ња јав не ре чи на кон Ти то ве смр ти, ја вља се низ из у зет но кре-
а тив них по кре та у ју го сло вен ској по пу лар ној кул ту ри. Но ви та лас 
у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, Но вом Са ду, Са ра је ву и Ско пљу из-
не дрио је чи тав низ ква ли тет них ак те ра и јед ну по себ ну есте ти ку 
ко ја је до ста отво ре но про пи ти ва ла си стем у ко ме се жи ве ло. Са-
ра је во је у скла ду са соп стве ним ко ло ри том из не дри ло свој ве о ма 
спе ци фи чан вид но во та ла сне есте ти ке ко ји је остао упам ћен под 
сло га ном Новипримитивизам (New Pri mi ti ves).14) 

О чи та вом овом фе но ме ну пи са но је за па њу ју ће ма ло, иако 
је НП је дан од рет ких ори ги нал них, пот пу но раз ра ђе них и до след-
но про грам ски спро во ђе них кон це па та по пу лар не кул ту ре на стао 
у СФРЈ.15) Да би се овај фе но мен за хва тио по треб но је нај пре на-

13) Де јан Јо вић је ја ко до бро опи сао слу чај Мил ке Пла нинц ко ја на ме сто пред сед ни ка СИВ 
до ла зи као Ба ка ри ћев ка дар, да кле из ра зи ти ан ти у ни та ри ста, али је ло ги ка по сла пре ко 
но ћи те ра да по ста не цен тра ли ста јер дру га чи је ни је би ло мо гу ће уве сти еле мен тар ни 
ред у рас ту ре не ју го сло вен ске фи нан си је. Ви ди Јо вић (2003а), стр. 237 и да ље.

14) Не ма ли број кри ти ча ра је спре ман да неопримитивсе ви ди као је ди ни ор ги на лан из-
да нак но вог та ла са у Ју го сла ви ји. Пр ви је та кву фор му ла ци ју из нео Го ран Бре го вић у 
ин тер вјуу да том за Старт у ок то бру 1984. Ви ди Су чић, (2009), стр. 28, ко ји ис ти че да 
су они и сло ве нач ка еки па оку пље на око НСК би ли пр ви ори ги нал ни рок умет ни ци ко ји 
ни су са мо пре пи си ва ли ак ту ел не трен до ве са За па да. Ово је уз сво ува жа ва ње њи хо ве 
аутен тич но сти ипак при лич но ди ску та бил на те за. Уно ше ње ет но и фолк еле ме на та се-
дам де стих ко је су до но си ли Тајм, Смак па и Бјелодугме, или крај ње спе ци фич на по е ти-
ка „Од бра не и по след њих да на“ Идола те шко се мо гу под ве сти под пу ко пре пи си ва ње.

15) Је ди на ре фе рен ца ко ју сам ус пео да про на ђем је текст Алек сан дра Бла го је ви ћа, „Ви ше 
во лим тво је но ге кри ве не го гај бу са ра јев ске пи ве“.
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цр та ти не са мо оп ште ју го сло вен ски кон текст осам де се тих, већ и 
спе ци фи чан свет Бо сне и Хер це го ви не те де це ни је, там ног по ли-
тич ког ви ла је та бра ће По зде рац и Бран ка Ми ку ли ћа.16) По треб но је 
та ко ђе ис тра жи ти чи тав си стем вир ту ел них ин ве сти ци о них чу да, 
гран ди о зних еко ном ских про је ка та за ко је се по пут Агрокомерца 
ка сни је по ка за ло да су ку ле од ка ра та. За тим ухва ти ти не ве ро ва тан 
спој ен ту зи ја зма ко ји су до не ле Олим пиј ске игре 1984, и исто вре-
ме но су о ча ва ње са не ста ши ца ма ка фе, го ри ва, де тер џе на та и  ре-
стрик ци ја ма стру је у до ба за по че те тзв политикестабилизације. 
Сав тај кон текст за тим укр сти ти са спе ци фич ном тра ди ци јом ло-
кал ног ху мо ра (за је бан ци је) као нај бо љег на чи на да се са сва ком 
кри зом су о чи и да јој се до а ка. Укуп на аро ма НП до би ја се ме ђу-
тим тек ка да се тај ло кал ни ко смос, и соп стве на спо соб ност стал не 
кре а тив не ре кон струк ци је на сла га пер цеп ци је, се ћа ња и сим бо ли-
ке спо ји са ре цеп ци јом гло бал них трен до ва у по пу лар ној кул ту ри 
као што су Новиромантизам и Новиталас.

НП се мо же при сту пи ти и као спе ци фич ном об ли ку са ра јев-
ског пост мо дер ног екс пе ри мен та ко ји афир ми ше ко ла жни, ре ци-
кла жни ме тод пре ра де ствар но сти, са из ра зи том ди мен зи јом ре тро 
иде о ло ги је. Све сно ко ри шће ње ло кал них са ра јев ских, али и ју го-
сло вен ских ико на и сим бо ла поп кул ту ре из прет ход них де це ни-
ја, са ти ри чан од нос пре ма за пад ној мо ди и афир ми са ње ка фан ског 
ан дер гра ун да (укљу чу ју ћи и оде ћу и имиџ се дам де се тих) до но се 
је дан сна жан дух Ми ци ће вог бал кан ског бар ба ро ге ни ја17) ко ји се-
бе ја сно од ре ђу је у су прот но сти са За па дом са ко јим је у стал ном 
ди ја ло гу и ко ји за пад ној кул ту ри су прот ста вља свој (нео)при ми ти-
ви зам.18) Нео спо ран је ме ђу тим ме то до ло шки ути цај ду ха Мон ти-

16) Ви ди Есад Ћи мић, Политикакаосудбина, Мла дост, Бе о град, 1985.

17) Ево шта је у НИН-у 10. мар та 1985. пи сао Бог дан Тир на нић: «Вра тив ши јед ним му ње ви-
тим так тич ким по те зом при мат па ра лел не ју го кул ту ре на оба ле Ми љац ке, гдје је јед ном 
све и по че ло, њу при ми тив си су се ба ци ли на стра те ги ју што ефи ка сни јег ши ре ња свог 
је дин стве ног про гра ма. А про грам је јед но ста ван: он де фи ни тив но од ба цу је чак и по-
зи ци ју евен ту ал ног не све сног епи гон ства бе ло свет ских по ја ва, без об зи ра мо гу ли се 
оне ре ле вант но при ме ни ти у окви ри ма до ма ће си ту а ци је. Па обр нув ши ћу рак на о па ко 
афир ми ше без остат ка у свет ским окви ри ма не по но вљи ви кул тур ни са др жај аутен тич не 
си ро ви не зва не „ho mo bal ca ni cus“ са свим ње ним фол клор но-со ци јал ним ка рак те ри сти-
ка ма, од че стог по те за ња ча ки је до ри јет ког пра ња но гу. (...) Они свом ами џи-узо ру из 
ствар ног жи во та зе нич ког блу за да ју ста тус истин ске «свет ски зна чај не», на по се не-
по но вљи во ори ги нал не кул тур не по ја ве што је те мељ но ис пра на од свих та ло га «ци-
ви ли за ци је из ван на шег ис ку ства“, али исто вре ме но у об ли ку фолк-кем па за др жа ва ју 
дис тан цу ка ква је уоби ча је на код сва ке спр да чи не.»

18) Ка ко се на во ди у мно гим при ка зи ма овог по кре та, сам тер мин је имао функ ци ју са ти ре 
(под је ба ва ња) пре тен ци о зног сло ве нач ког про е вроп ског НојеСловенишеКунста као 
и та да ак ту ел ног шмин кер ског Неоромантизма (гру пе Џе пен, Дју ран Дју ран, Спан дау 
Ба ле, Еј Би Си итд) ко ји је имао до ста по кло ни ка у СФРЈ.
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пај то но ва ца и чи та ве тра ди ци је ко ме ди је ап сур да ко ја се од ше зде-
се тих раз ви ја ла пре све га у Бри та ни ји.

По сто ји још је дан мо гу ћи кључ, од но сно ди мен зи ја ко ја за-
ла зи у до мен ет нич ких од но са и из бе га ва се због по ли тич ке не-
ко рект но сти. Ако се по гле да спи сак де се так нај зна чај ни јих ак те ра 
чи та ве сце не ви ди  се да је ме ђу њи ма са мо је дан Му сли ман, Зе нит 
Ђо зић (Фу до). Сви оста ли су би ли Ср би и Хр ва ти. Ма ни фест је 
пи сао Ср бин Мир ко Ср дић (Ел вис), нај зна чај ни ји иде о лог и прак-
ти чар био је Ср бин Јан ко вић (Ка рај лић), а нај ве ћи број пе са ма За-
бра ње ног пу ше ња ура дио је Хр ват Су чић (Сек сон). Ако се по ђе од 
чи ње ни це да је БиХ та да би ла под ди рект ном упра вом По зде ра ца, 
да кле ко му ни ста Му сли ма на ко ји су све ви ше раз ви ја ли свој вер-
ски и ет нич ки иден ти тет,19) он да по ста је ло гич на те за да је нео-
при ми ти ви зам као опо зи ци о ни по крет ба зи ран на ху мо ру ве ли ким 
де лом хтео да исме је ту пу зе ћу исла ми за ци ју јав ног про сто ра и све 
ве ћи уплив тур ци за ма, му сли ман ских име на и сим бо ла у јав ни жи-
вот ко ји се од ви јао на ра чун по ти ски ва ња иден ти те та Ср ба и Хр ва-
та.20) Не слу чај но сви они узи ма ју за псе у до ни ме ка рак те ри стич на 
му сли ман ска име на и пре зи ме на (Кур то вић, Ка рај лић, Се јо, Се ид 
ма ли, Ше ки Гај тон, Зи јо, Мал колм Му ха рем), као што и за ју на ке 
пе са ма (Ибро, Фи кре та) или Топ ли сте (док тор Ар сла на гић) та ко ђе 
би ра ју на род на му сли ман ска име на.21)

19) Тек тре ба ура ди ти озбиљ на ис тра жи ва ња о ре флек си ји иран ске ре во лу ци је из 1979. на 
иден ти тет ју го сло вен ских му сли ма на, а по себ но ели те у БиХ. Пре ма све де че њу Дар ка 
Та на ско ви ћа (пре да ва ње у ИЕС 11. 3. 2010), Ни јаз Ди зда ре вић је пре од ла ска у по се ту 
Ира ну твр дио ка ко је чи та ва та ре ли ги о зна при ча у Ира ну пу ки при вид, а да је Хо ме и ни 
чо век за пад них схва та ња обра зо ван у Фран цу ској. Ка да је ме ђу тим ју го сло вен ска др-
жав на де ле га ци ја са ста вље на од бо сан ских му сли ма на сти гла у по се ту Те хе ра ну по чет-
ком осам де се тих, Хо ме и ни их је су о чио са пре кор ним, шо кант ним пи та њем ка ко мо гу 
да бу ду му сли ма ни и ко му ни сти. Би лан џић у сво јим ме мо а ри ма све до чи да у дру гој 
по ло ви ни осам де се тих већ сви му сли ма ни ко му ни сти у БиХ иду у џа ми је и су не те сво ју 
де цу.

20) Ову те зу је че сто про мо ви са ла Иси до ра Бје ли ца, ди рек тан све док де ша ва ња у Са ра је ву 
тог вре ме на, а о њој су го во ри ли и не ки Ср би чла но ви по кре та ко ји су на кон по чет ка 
ра та из бе гли из Са ра је ва. За ни мљи во је да је ме на џер Го ран Ма рић, (Мал колм Му ха рем) 
био шеф пи ар слу жбе Ра до ва на  Ка ра џи ћа, или ка ко су га на зи ва ли про тив ни ци „шеф 
Ка ра џи ће вог агит про па“. По гле да ти ње гов ин тер вју са Иси до ром Бје ли цом у Дуги, 30. 
ав густ - 13. сеп тем бар 1992. По сто ји при ча да по чет ком осам де се тих у Са ра је во до ла зи 
ве ли ки број ру рал них Му сли ма на (Со ко ло ви ћа ко ло ни ја) ко ји чи не кључ ну со ци јал ну 
ба зу за ту но ву исла ми за ци ју.

21)  Ка рај лић о чи та вој овој те зи да је соп стве ни по глед. За ње га та да та пер спек ти ва ни је 
би ла ва жна. Он лич но ни је по крет до жи вља вао на тај на чин, а упо тре ба му сли ман ских 
име на по ње му је по себ но на гла ша ва ла ту са ра јев ску ег зо тич ност и ко ло рит. С дру ге 
стра не, фак то граф ски гле да но те за мо же да се за сну је и мо же би ти да су не ки од оста лих 
ак те ра све сно гу ра ли у том прав цу. Сто га Мал кол мов ин тер вју не мо ра да се схва ти са мо 
као да нак кон тек сту за хук та лог ра та и не ка вр ста на кнад ног учи та ва ња.
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У сва ком слу ча ју по ли тич ка по за ди на и ко но та ци ја овог сло-
же ног фе но ме на као и са ве ћи ном слич них ства ри у со ци ја ли стич-
ким си сте ми ма ну жно ће оста ти пред мет те о риј ских кон тро вер зи. 
На су прот кла сич ним бу ла жње њи ма и сте ре о тип ним ми то ви ма ле-
ви чар ске ин те ли ген ци је да је рок ен рол у Ју го сла ви ји био не ка кав 
суб вер зив ни фе но мен, тре ба под се ти ти на чи ње ни цу да је и нео-
при ми ти ви зам као и сви оста ли про дук ти ју го сло вен ског ро ка био 
део зва нич не мејнстрим струк ту ре, да кле не што што се раз ви ја ло 
и про мо ви са ло пре ко др жав них ме ди ја, из да вач ких ку ћа, еми си ја 
итд.22) За пра во чи та ва по пу лар на кул ту ра за пад ног по ре кла и узор-
но сти би ла је ве за на за струк ту ру Савезасоцијалистичкеомладине
Југославије, од но сно за из да вач ке цен тре ре пу блич ких ор га ни за-
ци ја омла ди не.23)  Дру га чи је на про сто ни је мо гло да бу де. Дру го, 
чак и кад су не ки од тих ак те ра иза зи ва ли афе ре сво јим сти хо ви ма, 
има ли су по др шку не ког де ла ло кал них струк ту ра вла сти ко је су 
схва та ле да им је по треб на ле ги ти ма ци ја код омла ди не и код соп-
стве не ба зе. Ка да би у не ком тре нут ку пре ви ше из ле те ли из гра-
ни ца до зво ље ног, на про сто би од ла зи ли да сни ме ал бум у не ком 
дру гом ре пу блич ком цен тру са из да вач ком ку ћом. 

За укуп но раз у ме ва ње од но са вла сти и струк ту ра пре ма нео-
при ми ти ви зму те про бле ма тич не 1985. (афе ра мар шал) и 1986, мо-
же да бу де ин ди ка тив на по ја ва не чег што се чак и про мо ви са ло као 
њупартизанс та лас у са ра јев ском ро ку. У крат ко вре ме исто вре ме-
но су се по ја ви ли ал бум ве чи тог пар тиј ског рок ак ти ви сте Бре го ви-
ћа, од но сно Бијелогдугмета, на ко ме он са Све то за ром Вук ма но-
ви ћем Тем пом пе ва „Па дај си ло и не прав до“, а на слов на пе сма је 
„Пљу ни и за пје вај мо ја Ју го сла ви јо“, за тим дру ги ал бум Мер ли на 
Тешкоменисатобомајоштежебезтебе са сли ком пар ти зан ке 
на омо ту и хи том „Цје ла Ју га јед на авли ја“. Нај пре тен ци о зни ји део 
чи та вог та ла са је дру ги ал бум Плавогоркестра „Смрт фа ши зму“, 
ко ји је ком плет но на пра вљен у ду ху ри вај вла по сле рат не пар ти-
зан ске ми то ло ги је.24) По ме ни мо пе сме „Фа, фа фа ши ста не мој би-
ти ти“ или „У Је вре ма сли ка та“. Ово на про сто не мо же да бу де 
слу чај. Про ста ло ги ка по ка зу је да је по ли ти ка ту до бра но уме ша ла 

22) Су шти ну је са жео Не ле у по чет ним ре че ни ца ма фил ма Супер8. Он ка же да су Дра жен, 
Не над Јан ко вић и чи та ва еки па са Ко ше ва ушли у умет ност на не ти пи чан на чин. Сви су 
би ли де ца про свет них рад ни ка, да кле при пад ни ка сред ње кла се, док су ина че огром на 
ве ћи на ро ке ра у СФРЈ би ли «де ца офи ци ра или при пад ни ка УД БЕ» Без сум ње, на ста-
вља Не ле, Ти то је За па ду рок ен ро лом до ка зи вао да ми ни смо Бу гар ска и Ру му ни ја. 

23) Ка ко ту и Су чић ка же, омла дин ска ор га ни за ци ја, клу бо ви и гла си ла као пра те ћи де ло ви 
рок кул ту ре би ли су де ца еста бли шмен та, де ца со ци ја ли зма. Ви ди Су чић, стр. 23.

24) И иза ово га је ста јао ве ли ки ма ни пу ла тор Мал колм Му ха рем , у то до ба ме на џер Плавог
оркестра.
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сво је пр сте и да је цео овај та лас био по ку шај ожи вља ва ња ју го сло-
вен ске пар ти зан ске иде о ло ги је пре ко ме ди ја поп кул ту ре ко ји је у 
том тре нут ку имао нај ве ћи ути цај и до мет, рок и поп му зи ке25) Овај 
по ли тич ки ко рек тан та лас нео спор но је био ре ак ци ја на неоприми-
тивизам ко ји се у прет ход ном пе ри о ду пу стио с лан ца, пре ла зе ћи 
гра ни це до зво ље ног. 

*
Фак то граф ски при ча о неопримитивизму из гле да ова ко. Еки-

па са ра јев ских мо ма ка са Ко ше ва кре ну ла је ра них осам де се тих 
да сво ја ло кал на зе за ња уоб ли ча ва у за чет ке кон крет ни је умет нич-
ке про дук ци је. Да би свој став уоб ли чи ли у ре гу лар ну умет нич-
ку прак су (што је опет тзв. подјебавалачкоподражавање, од но сно 
кре а тив но ре флек сив но ими ти ра ње ме то де пи са ња про грам ских 
ма ни фе ста ко ја је од ли ко ва ла све аван гард не умет нич ке по кре те с 
по чет ка два де се тог ве ка, по пут фу ту ри зма, да да и зма или над ре а ли-
зма), они су кроз уста свог глав ног иде о ло га Ел вис Џеј Кур то ви ћа 
де фи ни са ли свој ма ни фест. Све се то де ша ва до 1983. Сво је ша ле, 
ске че ве и ко мен та ре по чи њу да пред ста вља ју нај пре на ра диј ском 
про гра му Ра дио Са ра је ва од 1981, у еми си ји Примус. За тим се шоу 
из дво јио у по себ ну еми си ју.26) Го ди не 1984, ко нач но пре ла зе и на 
те ле ви зи ју ре а ли зи ју ћи кроз три се ри ја ла је дан од  нај ва жни јих 
про ду ка та ју го сло вен ског ху мо ра, Топлистунадреалиста. Ре а ли-
зо ва ли су и не ко ли ко по зо ри шних пред ста ва, а ра но ства ра ла штво 
Ку сту ри це, по себ но ат мос фе ра, ико но гра фи ја и по е ти ка Сјећаш

25) Не ко ли ко ре чи о ме то до ло ги ји ко ју ко ри стим. Ја ни сам исто ри чар и не мам мо гућ но сти 
да ра дим ис тра жи ва ња по ар хи ви ма ко ји би фак то граф ски по твр ди ли ов де из не те те зе. 
Са ми му зи ча ри сем у ве о ма рет ким тре ну ци ма ра зу мљи во из бе га ва ју да го во ре о сво јим 
ве за ма са по ли ти ком. Ме ђу тим ја као фи ло зоф пре све га по ку ша вам да на осно ву до-
ступ них ин фор ма ци ја, ком па ра тив них ис тра жи ва ња и ана ло ги ја кон стру и шем мо де ле и 
да от кри вам уну тра шњу ло ги ку не ких про це са, струк ту ра и фе но ме на. Та кав по сту пак 
но си ри зик ко ји има сва ко спе ку ла тив но ми шље ње. Ме ђу тим, ове те зе су нео п ход не 
исто ри ча ри ма и ем пи риј ским со ци о ло зи ма ко ји сво ја ис тра жи ва ња мо ра ју ба зи ра ти на 
не ким хи по те за ма. Та ко нпр. те за ко ју про мо ви шем од 2002, да је рок ен рол у СФРЈ 
др жав ни про је кат, све вре ме кон тро ли сан, над гле дан и про мо ви сан од стра не по ли тич ке 
ели те, а ни ка ко не ка суб вер зив на де лат ност, упра во ових да на до жи вља ва фак то граф ску 
ко ро бо ра ци ју кроз ар хив ска ис тра жи ва ња Алек сан дра Ра ко ви ћа о од но су по ли ти ке и 
рок ен ро ла у Ју го сла ви ји.

26) Де таљ ни је о хро но ло ги ји и аспек ти ма по кре та у Су чић (2009), стр. 23-32. Он као ве о ма 
зна ча јан мо ме нат из два ја њи хо во пр во ор га ни зо ва но по ја вљи ва ње у јав но сти 9. 6. 1982. 
при ли ком  кон цер та Ин дек са. Био је то пер фор манс то ком ко га су они хо да ли по са ли и 
ну ди ли на про да ју по лов не са то ве и апа ра те за бри ја ње «пре па ри ра ној са ра јев ској омла-
ди ни» : «Мла ди ћи из ме ђу 17 и 20 го ди на, об у че ни у де мо ди ра не са кое, оки ће ни знач ка-
ма, у жи во пи сним ко шу ља ма цвјет них де зе на те шпи ца стим ци пе ла ма, тзв. шпи цо ка ма, 
пер ци пи ра ни су кроз под сми јех и са жа ље ње оче ви да ца, ко ји су вје ро ва ли да се ра ди о 
си ро вим мом ци ма ко ји су вје ро јат но по гри је ши ли улаз, ми сле ћи да се ра ди о кон цер ту 
на род не му зи ке. Су тра дан су но вин ска из да ња об ја ви ла ви ше фо то гра фи ја ове ег зо тич-
не дру жи не не го оне глав них зви је зда ве че ри.»
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лисеДолиБел у пот пу но сти се мо гу под ве сти под овај по крет.27) 
Су чић на бра ја чи тав низ по друч ја на ко ја се НП про ши рио са за-
вид ним ре зул та ти ма. Из ме ђу оста лог по кре ту је при па дао и по зо-
ри шни ре жи сер Мла ден Ма тре јић ко ји је на чу ве ном един бур шком 
фе сти ва лу осво јио зна чај на при зна ња.

Чла но ви НП су за пра во гра ди ли је дан ком пле тан из ми шље-
ни свет, са сво јом ми то ло ги јом, дис кур сом и хе ро ји ма. Овај па ра-
лел ни свет ко ји је у би зар не кон тек сте ста вљао уоби ча је не тер ми-
не, ме то де и те о риј ску прак су офи ци јел не дру штве не иде о ло ги је, 
на уби та чан на чин је ра за рао зва нич ни псе ду о ин те лек ту а ли зам и 
по ка зи вао ко ли ко је чи тав јав ни дис курс пра зан и бе сми слен, без 
ика кве ре фе рен це на ствар ност. Из ме ђу оста лог чла но ви по кре та 
су се би на де ну ли из ми шље не ака дем ске ти ту ле као што је «док тор 
но во при митвне ети ке на уни вер зи те ту у Со кол цу» или «ма ги стар 
но во при митвних бо ри лач ких вје шти на». Та ко ђе по но ви на ма су 
об ја вљи ва ли из ми шље не на уч не ра до ве ко ји су па ро ди ра ли «во ка-
бу лар до сад них знан стве ни ка без та лен та за ко му ни ка ци ју».28)

О ко дек су по на ша ња и глав ној ме ти кри ти ке НП Су чић пи-
ше: «Ко декс по на ша ња но вих при ми ти ва ца би ла је ра фи ни ра на 
па ро ди ја на по на ша ње улич них раз ме тљи ва ца, кри ми на ла ца и 
швер це ра, што је ко ре спон ди ра ло с њи хо вом же љом да свој рад 
пред ста ве сим пли фи ци ра ним је зи ком, из ре вол та се по ис то вје ћу ју-
ћи с број ним ква зи-трен до ви ма ко ји но се пре фикс „new“ (new va-
we, но ви ро ман ти зам). Но ви при ми тив ци га је из у зет не ан ти па ти је 
пре ма сви ма они ма ко ји „те же“. Те жи ти је је дан од нео про сти вих 
гри је хо ва за но во при ми тив це. Они се гро зе хер ме тич ног и че сто 
пот пу но не ра зу мљи вог го во ра ко ји су про мо ви ра ли по ли ти ча ри и 
њи ма бли ски ин те лек ту ал ци и кул тур ни рад ни ци сум њи вог та лен-
та. Њи хов ко декс ба зи ран је на гну ша њу пре ма пре тен ци о зним и 
пре по тент ним ин ди ви ду а ма, на по што ва њу ја чег, ува жа ва њу же на 
ко је слу ша ју и со ли дар но сти утје ло вље не у култ ‘ра је и ком ши лу-
ка’.»

То ком про ле ћа и ле та 1985, чла но ви по кре та до би ли су при-
ли ку да у сра јев ском Свијету у се ри ји чла на ка из не су сво је по гле де 
на свет. Чи та о ци су та ко до би ли јед ну чу де сну ме ша ви ну ствар но-
сти и из ма шта них ли ко ва, си ту а ци ја, име на и тех ни ка. Су чић да-
је сја јан при мер ком плет но раз ра ђе ног си сте ма но во при ми тив ног 
бок са ко ји је мај стор ве шти на Фу-до (Ђо зић), па ро ди ра ју ћи пре 

27) Пи сац сце на ри ја, по зна ти са ра јев ски пи сац Аб ду лах Си дран чак је о се би пи сао као о 
нео при ми тив цу ве те ра ну.

28) Су чић, стр. 24.
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све га по пу лар ну ка ра те тра ди ци ју Брус Ли ја и та да оми ље ног Ка-
ра те ки да, по ну дио бу ду ћим уче ни ци ма. Осно ва сва ког по кре та, ка-
же Фу-до мо ра да бу де дерт, уну тра шња сна га. Сле ди за тим чи тав 
низ тех ни ка и по ло жа ја као што је «став мач ке ис пред Ха се то ве 
ће ваб џи ни це»29)

Ђо зић ко ји је по про фе си ји ака дем ски сли кар, у дру гом тек-
сту је ство рио ла жне би о гра фи је за на вод не сли ка ре, чла но ве НП. 
Нпр: «Асим Пе ли кан, 1955, из Гор њих Пи ка со ва ца, зна ча јан је по 
то ме што при па да умје ре ни јој стру ји но во при ми тив ног сли кар-
ства. Нај че шћи мо тив му је при ро да. Сли ка по ља за са ђе на ку пу сом, 
пра сом, ке љом и ку ку ру зом мо ти ви су ње го вих сли ка. Че сто сли ка 
и пољ ско цви је ће. Тре нут но је у за тво ру јер је у на по ну ства ра ла-
штва цр тао цвјет не мо ти ве на слу жбе ном ауту ре ги о нал ног СУП-а. 
Ва жни ја дје ла: Пра са, Ку пус, Бу ра ни ја и Ви та ми ни, ви та ми ни. (…) 
Си мо Тер пен тин, 1963, из Бу ћа на, раз вио тех ни ку но во при ми тив-
ног пла ка та. Ва жни ја дје ла: Ха лид Бе шлић, Ха лид Му сли мо вић и 
Му рис Ку ру џи ја. Дао зна ча јан до при нос сли кар ству и сво јим аква-
ре ли ма Ко шка ња, Осве та 1 и 2 и Ма ри са на у ха у сто ру.»30) 

Док је Су чић па ро ди рао фи ло зоф ски је зик у тек сту „Но во-
при ми тив но као не па тво ре но и пр во бит но“, пра ви би сер је ство-
ри ла ар хи тек та Са ња Бје ла но вић у есе ју ко ји об ја шња ва ства ра-
ла штво (из ми шље ног) во де ћег но во при митвног ар хи тек те Кр стић 
др Зо ра на: „Из у зе тан пред став ник та ко зва ног енер гет ског прав ца 
у ар хи тек ту ри. Ње го ва ужа спе ци јал ност су би ле бен зин ске пум пе. 
Про јек то вао је не гдје око че тр де сет њих, а оста ле су ски це за њих 
још три на ест. Нај зна чај ни је су у Па за ри ћу, Љу бу шком, Но вом Ме-
сту, а нај љеп ша је сва ка ко она на пу ту Ма кар ска-Сплит код мје ста 
Бре ла, је дин стве на по свом кон струк тив ном си сте му од алу ми ни ја 
и плек си гла са. Лу цид ност ауто ра по твр ђу је и не вје ро ват на слич-
ност сту бо ва. Ше ма ма га цин ског про сто ра ко ји је он про јек то вао 
1950. још ду го ће би ти основ за про јек то ва ње овог дје ла бен зин-
ских пум пи.“31) 

Дру ги нај ва жни ји аспект де ло ва ња су ипак му зич ке гру пе. 
Исте те 1984. по ја вљу ју се де би ал бу ми ЕлвисаЏејКуртовићаи
његовихметеора, и Забрањеногпушења. До рас па да СФРЈ Мете-
ори су сни ми ли три ал бу ма а Пушење че ти ри са ве о ма до брим ти-
ра жи ма. Кра јем осам де се тих је и Бран ко Ђу рић са сво јим бен дом 

29) Исто, стр. 29.

30) Ђозић, „Наше ће сјене ходати по Бечу“, Свијет, 5.7.1985, према Сучић стр. 30.

31) Свијет, 28.6.1985. пре ма Су чић, стр. 31.
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Бомбајштампа об ја вио два ал бу ма од ко јих је пр ви до жи вео ре ла-
ти ван успех.32)

Ина че на Седмомпленуму одр жа ном 1987. Ел вис је одр жао 
го вор ко јим су осни ва чи озна чи ли уки да ње НП. По е ти ка овог по-
кре та је за и ста крај ње иснпи ра тив ни склоп им про ви за ци ја ко ји за-
слу жу је по себ ну сту ди ју. Ге го ви, по на ша ње, дик сурс, оде ћа, му-
зи ка цр та ни и ко ла жни омо ти пло ча, по и гра ва ње са то по ни ми ма 
ју го сло вен ске и гло бал не поп-кул ту ре чи не њи хо ве про из во де и 
да нас нео бич но све жим, про во ка тив ним и при јем чи вим.33)

Осим Топлисте, ал бу ми Пушења пред ста вља ју нај ва жни ју 
за о став шти ну њу при ми тив са ју го сло вен ској кул ту ри. Пр ви ал бум 
DasistWalter до био је име по чу ве ном ди ја ло гу с кра ја фил ма Ши-
бе Кр вав ца ВалтербраниСарајево (сце на рио Мо мо Ка пор). Овај 
ал бум је сви рач ки и про дук циј ски ја ко лош, на гра ни ци ама те ри-
зма, али до но си не ве ро ват ну енер ги ју, ду хо ви тост и све жи ну му-
зич ке на ра ци је стри пов ског ти па ко ја је стра хо ви то од јек ну ла на 
чи та вом про сто ру СФРЈ. Пр ви ти раж је био 3000, а вр ло бр зо су 
нео че ки ва но сти гли до 100 000 про да тих при ме ра ка. Од ма ни фест-
не „Анар хи ја all over Баш Чар ши ја“, пре ко „Ше ки is on the road 
again“, хи то ва као што је „Зе ни ца блуз“ и „Не ћу да бу дем Шва бо“, 
или ис по вед не „Пам тим то“, слу ша о ца је шо ки ра ла сло же ност ма-
те ри ја ла, иде ја и емо ци ја ко је је ал бум до нео. Од остат ка при лич но 
бла зи ра не ју го сло вен ске сце не ко ја је та да про мо ви са ла Дениси
Денис, ка да је и но ви та лас ула зио у сво ју де ка дент ну и ко мер ци-
јал ну фа зу (Идоли са „Чо ко ла дом“ и Филмса „Сиг на ли ма у но ћи“), 
DasistWalterје од ска као не ве ро ват ном жи вот но шћу, аутен тич но-
шћу и ду хо ви то шћу ко ја је го во ри ла о жи во ти ма обич них љу ди. 

Ал бум је имао и ја ку по ли тич ку ди мен зи ју, али упа ко ва ну у 
ме та фо ре и со ци јал но усме ре не хро ни ке. Ме ђу тим, већ сле де ће го-
ди не на јед ном кон цер ту екс пли цит ни ја упо тре ба про во ка ци је ума-
ло им ни је до шла гла ве. Ка рај лић је на кон цер ту у Ри је ци у јед ном 
тре нут ку из ја вио да не мо гу ви ше да сви ра ју јер им је цр ко мар шал 
на гла ша ва ју ћи да је у пи та њу по ја ча ло. Ово дво сми сле но по и гра-
ва ње са мар ша лом, во ди ло је ка пре ки ду еми то ва ња се ри ја ла Топ
листе и ка по ди за њу пра ве хај ке у офи ци јел ним ме ди ји ма про тив 

32) Црвенајабука је пр во бит но за ми шље на као још је дан сли чан про је кат, не ка вр ста спин
офа Дра же на Рич ла Зи је ко ји је ме ђу тим по ги нуо на кон пр вог ал бу ма. Та ко је ова гру па 
оти шла у крај њу ко мер ци ја лу, у пот пу но сти се одва ја ју ћи од по е ти ке НП. Не где се мо же 
сре сти и ста вља ње ти неј џер ског Плавогоркестра у ши ри кон текст фе но ме на. Ин ди-
рект но се мо же ре ћи да се не што од ду ха НП осе ћа са мо на пр вом ал бу му.

33) За ни мљи во је да је пр ви се ри јал као од јав ну шпи цу имао ле ген дард ни на род њак То-
ми сла ва Чо ло ви ћа „Ма ли мрав“, а да су у па у зи ске че ва еми то ва ни ис кљу чи во хи то ви 
та да шње но во ком по но ва не му зи ке. 
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гру пе и њупримитивса уоп ште. У та квој ат мос фе ри по ја вио се и 
њи хов дру ги ал бум „Док че каш са бах са шеј та ном“. По оп штим 
оце на ма ал бум је пла тио да нак по ме ну тој  из ја ви и уна пред је до че-
кан на нож од стра не пра во вер них но ви на ра, кри ти ча ра и оста лих 
по сле ни ка јав не ре чи. Упр кос ни зу пе са ма ко је су и та да осво ји ле 
ста тус хи то ва и по себ но на ста ви ле да жи ве у на ро ду као што су 
„Ибро дир ка“, „Дје вој чи це ко ји ма ми ри ше ко жа“ или „Не дје ља кад 
је оти шо Ха се“, ал бум је до ста ло ше про шао на тр жи шту.

Од го вор ност сно се и са ми чла но ви гру пе због пре те ра не ам-
би ци о зно сти про јек та. Мно го бо ља про дук ци ја и уве жба ност бен-
да ни је би ла до вољ на да се мно штво кре а тив них иде ја пре ли је у 
склад ну це ли ну. Ал бум је тре ба ло да ли чи на кон цеп ту ал ну це ли ну 
са мно штвом  екс пе ри ме на та, али је ути сак да ствар ни је из ве де-
на до кра ја и да је ку пац на кра ју до био је дан при лич но ха о тич ни 
ду пли ал бум са мно штвом па до ва и не до ре че но сти. Да је са др жај 
тран жи ран и кон ден зо ван у обич ну пло чу, она би би ла мно го ја-
сни ја и бо ља. 

По е ти ка је у сва ком слу ча ју оста ла јед на ко пре по зна тљи-
ва, ин три гант на и све жа. Мом ци ма је тре ба ло још ма ло са зре ва-
ња, бру ше ња и тех нич ког про фи ли са ња што је на ред ни пе ри од 
очи глед но до нео. По чет ком 1987, сни мљен је тре ћи и нај зре ли ји 
ал бум, ко јим се ми ов де ба ви мо. Еки па је до дат но по ја ча на ре ди-
ти љем Еми ром Ку сту ри цом, ко ји ни је са мо сви рао бас, већ и ре жи-
рао спо то ве, на пи сао јед ну пе сму, али и унео до дат ну озбиљ ност 
и про фе си о нал ност у при сту пу. Поздрав је та ко ђе и по ли тич ки ан-
га жман по ста вио на дру га чи ји на чин. Дух рас па да си сте ма је био 
то ли ко из ра жен да је опо зи ци о но и кри тич ко де ло ва ње из фа зе ме-
та фо ра пре ла зи ло у да ле ко отво ре ни ји и екс пли цит ни ји ан га жман. 

Но Пушење34) је ов де уме сто да ис па љу је па ро ле, при ме ни ло 
да ле ко уби тач ни ји и за сно ва ни ји при ступ. Поздрав да је стра хо ви-
ту ана ли зу рас па да си сте ма по ка зу ју ћи ја сно, ар гу мен то ва но и са 
мно штвом де та ља ка ко се рас па да мал тер ко ји је ту згра ду др жао, и 
ка ко уме сто не ка да шњег ско ро ре ли ги о зног си сте ма вред но сти ен-
дем ска ко руп ци ја ра за ра дру штво оста вља ју ћи пра зни ну. По ку ша-
ћу да то по ка жем крат ком ана ли зом пе са ма ко је са чи ња ва ју ал бум.

*

Ал бум  отва ра је дан од ве ћих хи то ва пе сма „Ха џи ја или бос“. 
Слич но као у фил му Отацна службеномпуту, на ра ци ја иде из 
пер спек ти ве спо ред ног ју на ка, мла ђег бра та, ко ји да је дво дел ну 

34)  Аутор ве ћи не тек сто ва и му зи ке је Се јо Сек сон.
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по вест о свом ста ри јем бу ра зе ру. У пр вом де лу са зна је мо ка ко је 
при ча ма о ла кој ло ви и до бром жи во ту на За па ду, бу ра зе ра смун то 
шеф кет Ра ма да ни.35) Док још ни је сти го ни да се осве сти, ком би га 
је од нео пре ко гра не. Сти жу за тим пр ва пи сма у ко ји ма их он из-
ве шта ва да про да је пор но фил мо ве и да „во да хо ланд ске ба ки це“. 
Отац се, ка же при по ве дач се ки рао до лу ди ла, док је из ње го ве  пер-
спек ти ве бу ра зер до био мит ски ста тус не ког ко је од ба цио чи тав 
усра ни жи вот урав ни лов ке у Ју ги и ре шио да по ста не или га зда 
или ха џи ја.

У дру гом де лу са зна је мо ка ко се ово дру го и ис пу ни ло. Не ма 
гла са од бу ра зе ра, али не ки чо век, шеф ке тов ку рир до но си ста ром 
3 ми ље ма ра ка као од ште ту за жи вот си на („то ли ко ваљ да ко шта 
жи вот ва ни“). Узрок одласканахаџилук се на го ве шта ва као по ку-
шај да се оса мо ста ли од га зде. Док у ку ћи го ри све ћа по ред ико не, 
на ра тор бе сно уз ви ку је да он не ве ру је ни ко ме. За ње га бу ра зер и 
да ље жи ви због ста рог пра ви ла да се жи ве ти мо же је ди но као бос а 
да је мно го по ште ни је оти ћи на ха џи лук не го кре па ти у сва ко днев-
ном си ви лу.

Пушење овим тек стом у сре ди ште ју го сло вен ске по пу лар не 
кул ту ре уно си при чу о ју го сло вен ском под зе мљу, чу ве ним ша не-
ри ма и њи хо вом све ту и ми то ло ги ји ко ји су још од кра ја ше зде се-
тих по сто ја ли као па ра лел ни уни вер зум у ју го сло вен ском дру штву. 
Док је офи ци јел на иде о ло ги ја про мо ви са ла рад, ко лек ти ви зам и 
па три о ти зам, мла ди љу ди су се све ви ше обра зо ва ли у скла ду са 
мо ти ви ма и вред но сти ма за пад не по пу лар не кул ту ре ко ја је до но-
си ла и про па ги ра ла не ки са свим дру га чи ји уни вер зум. На кон 1964. 
и уво ђе ња сло бод ног ре жи ма до би ја ња па со ша и пу то ва ња, ви шак 
ста нов ни штва, про и за шлог из по сле рат ног беј би бу ма за ко ји у Ју-
го сла ви ји ни је би ло по сла, ухље бље ње је на шао на За па ду. Је дан 
део тих мла дих љу ди по чео је да се ба ви кри ми на лом и да ства ра 
вр ло ја ка упо ри шта у та мо шњем под зе мљу. Пр ва ге не ра ци ја о ко јој 
су сти за ле та кве при че би ла је бе о град ска еки па по ве за на са Але-
ном Де ло ном. Чи ни ли су је Сте ви ца Мар ко вић и Ми лош Ми ло-
ше вић, два мом ка из ни кла из већ со лид но раз ви је ног бе о град ског 
под зе мља36) ко ји су уче ство ва ли у број ним кри ми нал ним и по ли-
тич ким афе ра ма у Па ри зу и Хо ли ву ду кра јем ше зде се тих да би за-
вр ши ли на ђу бри шту у пла стич ним ке са ма.37)

35) Ово је вр ло за ни мљи во екс пли цит но ука зи ва ње на сна гу ал бан ске ма фи је ко ја је под 
Ти то вим  ДБ-ом по ста ла је дан од нај зна чај ни јих ор га ни за то ра про ме та дро ге са Бли ског 
ис то ка на За пад. У пи та њу је ко ли ко је ме ни по зна то пр во по ми ња ње те чи ње ни це у не-
ком про дук ту по пу лар не кул ту ре.

36) О ко ме го во ри Ми хај ло ви ћев ро ман Кадсуцветалетикве.

37) О њи ма је Сав ко вић на пи сао ро ман Горила.
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У на ред не две де це ни је тај свет до жи вља ва екс пан зи ју уз 
по др шку у  кон тро лу са ве зне УД БЕ ко ја их је из ме ђу оста лог ко-
ри сти ла за шверц, про мет нар ко ти ка, као и за ли кви да ци је по ли-
тич ких про тив ни ка у еми гра ци ји.38) Осам де стих ови мом ци већ 
отва ра ју у зе мљи ле гал не би зни се по пут ка фи ћа и бу ти ка. Тад се 
на ро чи то раз ви ја фи гу ра шанера. Ра ди се о мом ци ма ко ји од ла зе 
тек по вре ме но у за пад не зе мље да би кра ли гар де ро бу, пар фе ме, 
на о ча ре и дру ге брен ди ра не ства ри ко је у СФРЈ ни су мо гле да се 
на ба ве. За тим се вра ћа ју са том ро бом  ко ју нај че шће про да ју на 
цр но а не ка да пла си ра ју у бу ти ке.39) Ви ши ни во ове де лат но сти је 
оби ја ње ба на ка и зла та ра и на ро чи то ору жа на пљач ка. На рав но, 
као што из пе сме са зна је мо, ови мом ци су оба вља ли и чи тав низ 
дру гих по сло ва као што је и во да ње ба ки ца, од но сно не ка вр ста 
про сти ту ци је, жи го ла за ста ри је го спо ђе, али је и од то га пра вље на 
ми то ло ги ја о нај бо љим шва ле ри ма у Евро пи.

Све то је ство ри ло јед ну па ра лел ну ми то ло ги ју ко ја је по ти-
ски ва на из зва нич них ме ди ја, али се по пут по жа ра ши ри ла по себ-
но ме ђу сред њо школ ци ма, пу бер те тли ја ма и дру гим ус па ље ним 
гла ва ма ко је је мно го ви ше при вла чио ми то ло ги зо ва ни свет кри ми-
на ла и поп кул ту ре не го јед но лич ни жи вот сво јих ро ди те ља и већ 
ис пра жње но по на вља ње ко му ни стич ких ман три у ко је одав но ни су 
ве ро ва ли ни са ми чу ва ри ре во лу ци је у пар ти ји.

„Ха џи ја или бос“ је екс пли цит но из но ше ње овог па ра лел ног 
уни вер зу ма у поп кул тур ни мејнстрим. Шта ви ше ту се из ла же чи-
тав овај ал тер на тив ни, по ти ски ва ни си стем вред но сти ко ји су мла-
де ге не ра ци је све ви ше усва ја ле и свест о то ме да др жа ва то ме не 
су прот ста вља ни шта у шта би мо гло да се ве ру је. Оно ра су ло ко је 
ће ра то ви, санк ци је, тран зи ци ја и оста ла чу да у де ве де се тим са мо 
до ве сти до крај њих гра ни ца опи са них у Дра го је ви ће вим Ранама, 
већ су пот пу но на зна че ни и опи са ни у овој пе сми.

Зна чај но је и ово уз гред но, али упе ча тљи во по ми ња ње све ће 
и ико не. Оно је сим бо лич ки из не ло по да так да је упр кос ко му ни-
стич кој ин тер на ци о на ли стич кој фа са ди ко ја је де це ни ја ма фар ба на 
и укра ша ва на, ствар на осно ва функ ци о ни са ња љу ди у СФРЈ оста-
ла њи хо ва тра ди ци о нал на иден ти тет ска и ре ли ги о зна свест. По-
гре би и оста ли кључ ни жи вот ни ри ту а ли оба вља ју се у скла ду са 
тра ди ци јом, а у тре ну ци ма кри зе, љу ди се др же сво јих на сле ђе них 
и оби чај них ме ха ни за ма су о ча ва ња, да кле ре ли ги је.

38) Ви ди Ђур ко вић (2009).

39) Ви ши сте пен ша ни ра ња је вала (скра ће но од про ва ла), а у пи та њу је ноћ но оби ја ње бу-
ти ка или зла та ре при че му се из ње по ку пи сва ро ба. 
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Ха џи ја или бос је по те ма ти ци нај бли жа нај ве ћем хи ту са ове 
пло че пе сми „Ба ла да о Пи шо њи и Жу ги“. Пе сма је ком би на ци ја 
аме рич ке по е ти ке ontheroad фил ма, Ку сту ри чи не ви зи је ита ли јан-
ског нео ре а ли зма из СјећашлисеДолиБел и фу ри о зног го да ров-
ског кра ја из Допоследњегдаха. При ча го во ри о дво ји ци де ча ка 
ко ји има ју се дам на ест го ди на вре лу крв, рас па ље ну ло вач ким при-
ча ма дво ји це ста ри јих ко ле га ко ји су про шли све та. Ле пи им об ја-
шња ва да је мо ре про вод, ко ке, да је мо ре из вор жи во та да би Мо ке 
пре ци зи рао да се по себ но стран ки ње на мо ру пра ска ју те да је он у 
За о стро гу кам пу сва ку ноћ друг је ба во.

Пи шо ња и Жу га се од лу чу ју на аван ту ру. Да би сти гли на мо-
ре, от му ауто бус ло кал ног пре во зни ка а звуч ни пеј заж обез бе ђу је 
им ка се таш ко ји су ма зну ли из До ма ин ва ли да.40) Док их адре на лин 
но си на кри ли ма рас па ље не ма ште, пр ви пут се осе ћа ју сло бод но 
на зи ру ћи из лаз из ре ал со ци ја ли стич ког си ви ла у не кој оно стра ној 
уто пи ји на зва ној африч ка зе мља Са фа ри. Овој уто пи ји су прот са-
вља се већ и сам би ро крат ски реч ник док слу ша мо ка ко је по ли ци ја 
бло ки ра ла це сту не гдје око 23 и 5. По пут Бел мон доа или Ри чар да 
Ги ра у Допоследњегдаха, на ши ју на ци од лу чу ју да се не пре да ју 
већ да по ку ша ју не мо гу ће, да пре ле те с дру ге стра не бло ка де, да је 
про би ју и од ле те у зе мљу Са фа ри. Ле ген дар не зарш не стро фе го-
во ре о ка та стро фал ним по сле ди ца ма су да ра и пре но се Пи шо њи не 
ре чи о то ме ка ко не ко мо же чак и на ме сец а њих дво ји ца не мо гу 
ни на мо ре.

Ова пе сма је сјај на ме та фо ра о то ме ка ко се до жи вља вао ју-
го сло вен ски со ци ја ли стич ки си стем. Мла де ге не ра ци је, ли ше не 
са зна ња о не ка да шњој бе ди и рат ним стра да њи ма, се бе су по ре ди-
ле са стан дар дом и на чи ном жи во та ју на ка за пад не по пу лар не кул-
ту ре. За њих ти то и зам ви ше ни је био оства ре ње сно ва, не што чи ме 
тре ба би ти за до во љан, већ не ка вр ста за тво ра, ли це мер не дис то-
пи је у ко јој с оне стра не до сад ног без лич ног дис кур са вла да ју ће 
па ра диг ме по сто ји оп ште ра су ло и оти ма чи на ко ја за слу жу је пре-
зир. Осам де стих је та раз да љи на из ме ђу зва нич не те о ри је и ре ал не 
прак се по ста ја ла сва ким да ном све ве ћа. По ли тич ки и еко ном ски 
си стем одр жа ва ли су се на иви ци анар хи је, а по је дин ци и чи та ви 
на ро ди већ су уве ли ко по пут Пи шо ње и Жу ге по чи ња ли да ма шта-
ју о из ла зу из ове анар хич не и ли це мер не тво ре ви не. Слич но као 
и њи хов дво ји ца, сла бо је ко знао шта га че ка са дру ге стра не, али 

40) Чи тав ал бум је пре пун ова квих уз гред них ме та фо ра ко је за слу жу ју по себ не есе је. Мо-
ме нат ка се то фо на ко ји се на ла зи у До му ин ва ли да ожи вља ва чи та во јед но раз до бље у 
ко ме су са мо та кве ло кал не ин сти ту ци је би ле цен тар не ког дру штве ног па и умет нич ког 
жи во та, као и се ћа ње на вре ме ка да је ка се то фон био огро ман лук суз.
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је сви ма би ло ја сно да ни је би ло мо гу ће на ста ви ти на исти на чин 
јер се си стем ви дљи во рас па дао. Од не ка да шњих ве ли ких ри ту-
а ла на ко ји ма је био са здан си стем вред но сне ини ци ја ци је, ко ји 
се њи хо вим по нов ним оба вља њем стал но об на вљао, (нпр при јем 
у пи о нир ску ор га ни за ци ју, или пар ти ју, за тим вој нич ка за кле тва, 
про сла ве др жав них пра зни ка, вој не па ра де а по себ но шта фе та и 
слет), са од у ми ра њем и гу бље њем вред но сног са др жа ја и ен ту зи-
ја зма оста ла је са мо го ла фор ма ко ја је сво јом бе сми сле ном ре пе-
те тив но шћу до би ја ла ви до ве не чег би зар ног или чак па те тич ног.41)

Упра во о то ме го во ри бес крај но ду хо ви та, искре на и ра зор на 
пе сма „Ср це, ру ке и ло па та“. Не слу чај но Пу ше ње у фо кус ста вља 
фи гу ру ру да ра. Као што смо го ре по ме ну ли ру дар је сим бол по сле-
рат не об но ве, удар ни штва, по жр тво ва ва ња и бор бе за не мо гу ће. У 
осам де се тим су то би ла дав но про шла вре ме на. Али ја Си ро та но-
вић ви ше ни је био на нов ча ни ци,42) а о ру да ри ма се на ме ди ји ма 
слу ша ло ис кљу чи во у кон тек сту не сре ћа, те шког жи во та или све 
че шћих штрај ко ва.

Лик ру да ра сре ће се још на њи хо вом пр вом ал бу му. Док 
„Абид“ го во ри о обич ном чо ве ку ко ји гу ли свој ру дар ски хлеб, 
одва ја два по сто за оно што му ка жу и сто ич ки под но си не ло гич-
но сти и ма ни пу ла ци је око се бе, „Пут у сре ди ште руд ни ка Кре ка 
Ба но ви ћи“ да је екс пли цит ну сли ку о жи во ту ру да ра чи је се ми сли 
и жи вот ло ме из ме ђу тре ће сме не, па ни ке, ви ке и не за до вољ ства 
код ку ће, нео ства ре них же ља, сли ка зам ко ва у ко ји ма жи ви но ва 
ко му ни стич ка ари сто кра ти ја и те ле гра ма су ћу ти ко ји асо ци ра ју на 
че сте не сре ће ве за не за њи хов рад.

„Ср це ру ке и ло па та“ узи ма по но во у раз ма тра ње исту те му, 
ства ра ју ћи је дан од вр ху на ца овог ал бу ма. Пушење об ра ђу је мит о 
ло кал ном Али ји ко ји се у пе сми зо ве Ав ди ја, ана ли зи ра ју ћи ка ко 
је он на стао и ка ко је из гле дао у вре ме кад је ра ђан. О то ме го во ри 
пр ви део пе сме ко ји ожи вља ва пе ри од кад је зе мља би ла раз ру ше-
на и кад се ва ља ло ди за ти из пе пе ла. Ав ди ја је у том вре ме ну био 

41) По гле да ти за ни мљив есеј Ер деи Ил ди ко о пи о нир ској ор га ни за ци ји у Ју го сла ви ји: Од-
ра ста ње у по зном со ци ја ли зму – од «пи о ни ра ма ле них» до «вој ске по тро ша ча». Ово је 
је дан од ни за есе ја у том збор ни ку ко ји са раз ли чи тим успе хом ана ли зи ра ју двој ност ис-
пра жње ног офи ци јел ног си сте ма вред но сти ко ји се по на вља као вир ту ел на ман тра без 
ствар не осно ве, и с дру ге стра не ре ал но по сто је ће фа сци на ци је за пад ном  по тро шач ком 
кул ту ром ко ја се са че жњом пер ци пи ра као тек де ли мич но на слу ће ни и до дир ну ти сан. 
Ни шта бо ље не илу стру је ову фа сци на ци ју од чи ње ни це да су мно ги ти неј џе ри у СФРЈ 
то ком осам де се тих са ку пља ли пра зне ли мен ке од ко ка ко ле, фан те или пи ва ко је су по-
пут бла га до но си ли са ле то ва ња у Грч кој.

42) Фак то граф ски на рав но ни је тач но да је лик рад ни ка на нов ча ни ци био Али ја (у пи та њу 
је био ме та лац из Зе ни це), али је це ла Ју го сла ви ја смтра ла да то мо ра да бу де Али ја јер 
је он на про сто био сим бол за фи зич ког рад ни ка удар ни ка.
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глав на зве зда, за ме њу ју ћи бом ба ше, пре не го што ће ње го во ме сто 
за у зе ти спор ти сти, за ко ји ма ће до ћи глум ци и естрад не зве зде (пе-
ва чи). Ње го во оруж је би ли су ср це, ру ке и ло па та.43) Ав ди ја је ра дио 
као што ра ди де сет ар ми ја и та ко јед ног да на по стао удар ник. Удар-
нич ку знач ку до де љу је је дан од дру го ва ко ји му ка же да је он по нос 
зе мље, као за ста ва, а вр ху нац је по ја ва ње го ве сли ке у фа брич ким 
но ви на ма.44) Ре френ ка же да је ње гов дан уда ран  а ње гов сан хи ља-
ду то на за је дан дан

Дру ги део пе сме је са вре мен од нос пре ма том ми ту ко ји сто-
ји у ди рект ној кон тра по зи ци ји са не ка да шњим си сте мом вред но-
сти. У но вим вре ме ни ма Ав ди ја се не где из гу био, ка же на ра тор. На 
ње га су (и ме та фо рич ки гле да но) сви за бо ра ви ли јер има ју до вољ-
но ба ге ра.45) Ме ђу тим сва ке го ди не пред Пр ви мај, за бо ра вље ни и 
ана хро ни Ав ди ја се из вла чи из наф та ли на не би ли се од ра ди ла 
фор ма пра зни ка чи ја је су шти на та ко ђе дав но из гу бље на. Та да га 
ди рек тор основ не шко ле по зо ве да уве ли ча про сла ву и да при ча 
о не ка да шњим де ша ва њи ма, анег до та ма и под ви зи ма. Ри ту ал но 
му се по де ле пла ке те и ор де ње, он се по ста ви на све ча но ме сто 
и сви од ра де свој по сао пре ма уна пред при пре мље ном сце на ри ју. 
Су шти ну овог до га ђа ја и про ме ну из ме ђу оног и овог вре ме на са-
жи ма ју по след њи сти хо ви. 

„При је но што пред клин це иза ђе,
ко ју љу ту по пи је, 
као пје сник што не вје ру је 
у соп стве не сти хо ве.“. 
По ру ка је да кле да не са мо да у њи хо ве бај ке и исто ри ју не 

ве ру ју де ца већ не ве ру ју ни они са ми. 
Истом про бле му раз о ча ра ња у ре зул та те ра да соп стве не ге-

не ра ци је, Пушење при ла зи из дру ге пер спек ти ве у „Да ну Ре пу бли-
ке“. О ње ној ва жно сти и ра зор ној искре но сти, го во ри чи ње ни ца 
да је чак и те 1987, ка да су уве ли ко ду ва ли ве тро ви сло бо де из-
ра жа ва ња, ова пе сма до би ла ста тус кон тро верз ног про дук та и да 

43) Чак је по сто ја ла и ло па та «си ро та но вић ка», на ро чи то ве ли ка да би мо гла ви ше да ис ко-
па.

44) Још јед на од за бо ра вље них нсти ту ци ја дру ге, са мо у пра вљач ке Ју го сла ви је. Ве ли ке фа-
бри ке, ком плек си са ви ше хи ља да за по сле них има ли су свој лист са ре дак ци јом. Те 
но ви не (ме сеч ник или не дељ ник) слу жи ле су за ин фор ми са ње рад ни ка о по слов ној по-
ли ти ци, ре зул та ти ма, про бле ми ма , али су до но си ле и жи вот не при че и ис ти ца ле нај бо-
ље. Аутор овог тек ста је кра јем осам де се тих сво ју сред њо школ ску прак су од ра ђи вао у 
фа брич ким но ви на ма Четрнаестогоктобра и Рубина у Кру шев цу.

45) Као у пе сми РокерасМораву: „Бол бо лу је Жи ки на ко би ла кад се се ти кад је мла да би ла, 
На њи ву се ишло с ко њи лич но, ни је би ло трак то ри и слич но.“
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је њен про прат ни на слов „Наш при лог за пе сму евро ви зи је“, био 
цен зу ри сан. Да кле са ма пе сма ни је за бра ње на, али су вла сти та да 
сма тра ле да би до пу шта ње пр во бит ног на сло ва још ви ше по ја ча ло 
по ли тич ки кон текст по ру ка ко је пе сма но си. 

У то вре ме су вла сти СФРЈ из у зе тан зна чај по све ћи ва ле об-
но вље ном уче шћу зе мље на из бо ру за пе сму Евро ви зи је. Над ме-
та ња су би ла ве о ма гла му ро зна и ску па, пу но се ула га ло у пре-
зен та ци ју по бед нич ке пе сме. Ве ро ват но је би ло зна чај но да зе мља 
за јед нич ки ста не иза би ло ка квог про јек та, а по себ но да се по др жа-
ва пред ста вља ње зе мље на по љу. С дру ге стра не СФРЈ та да већ под 
еко ном ским па тро на том ММФ, све ви ше је кли зи ла ка За па ду, па је 
ру ко вод ству би ло ва жно да се пред ста ви За па ду као за јед ни ца ко ја 
у та квим под руч ји ма мо же да бу де јед на ко или чак ви ше „за пад на“. 
Ови на по ри су обез бе ди ли не ко ли ко ви со ких по зи ци ја за по пра ви-
лу за гре бач ке кан ди да те, а 1989. гру па Рива је чак и по бе ди ла.

Овом вир ту ел ном кич над ме та њу и ве штач кој про јек ци ји по-
тро шач ког гла му ро зног ра ја, Пушење је хте ло да су прот ста ви опис 
ствар но сти у зе мљи и отуд иде ја да се пе сма на зо ве Наш пред лог 
за пе сму Евро ви зи је. Ка ко тај пред лог из гле да?

Док је у пе сми о Ав ди ји по вод Пр ви мај, ов де на та пет до ла-
зи још је дан пра зник чи ји сми сао уми ре за јед но са рас па да ју ћом 
тво ре ви ном чи је се ра ђа ње сла ви – 29. но вем бар, Дан ре пу бли ке. 
На ра тор го во ри о то ме ка ко ње гов ста ри да нас до жи вља ва пра зник 
зе мље за ко ју је не ка да ра то вао. Још јед ном се као ме тод на ра ци-
је узи ма кон тра по зи ци ја из ме ђу вре ме на ства ра ња ју го сло вен ског 
дру штва кроз ра то ве и из град њу, и са да шњег до ба ка да се све рас-
па да. Го во ри се о мит ској бор би у ра ту ка да су „они по ту ра ли сво ја 
пле ћа, га зи ли хлад не ри је ке и је ли ко ру с др ве ћа.“ Да нас ме ђу тим, 
„сви ми сле да је жи вот не где дру где, не са ња се ви ше исти сан, че-
ка ју па сош да оду ван“. Ово је ве ро ват но нај бру тал ни ји та да шњи 
опис ста ња у др жа ви из ко је мно ги хо ће да по бег ну по сва ку це ну. 

Ста ри на рав но све ово го во ри за то што је по пио ма ло (ви-
ше) па је из ње га по ку ља ла по ли тич ки не ко рект на и по ти ски ва на 
пер цеп ци ја зе мље у ко јој жи ви. Ра ци о нал на су пру га, ме ђу тим упо-
зо ра ва: „Дра га не шу ти, скра ти је зик мо гу те чу ти“. Пушење ти ме 
под се ћа на мно ге пе ри о де у но ви јој ју го сло вен ској исто ри ји кад је 
због вер бал ног де лик та мо гла да се за гла ви озбиљ на ро би ја, а не-
кад су чак и гла ве ле те ле. Нај ви ше су стра да ли и нај го ре про ла зи ли 
упра во они ко ји су твр ди ли да се за та кву др жа ву ни су бо ри ли.

Ста ром је, ка же на ра тор жао што се ви ше ни клин ци не игра-
ју пар ти за на, а по себ но на гла ша ва ту учма лост ду ха и не спрем ност 
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на соп стве не жр тве ко ја сва ку за јед ни цу чи ни ма ње вред ном бор бе: 
да нас сва ко зна да је гла ва са мо јед на, да нас сва ко зна пред ки ме па-
сти на ко ље на. Упр кос ве тро ви ма ли бе ра ли за ци је та да је још увек 
би ло ви ше не го хра бро де фи ни са ти со ци ја ли стич ки са мо у прав ни 
си стем као дру штво у ко ме љу ди за рад би ло че га мо ра ју да пад ну 
на ко ље на и мо ле. Кре шен до пе сме  је сјај на но стал гич на и ту жна 
сли ка не ка да шњег пар ти за на ко ме се услед пи ћа при чи ња ва да у 
да љи ни ви ди ло гор ске ва тре сво је мла до сти и тра жи да се отво-
ре про зо ри ка ко би их бо ље ви део. У исто вре ме, у ре фре ну же на 
до ба цу је: „Је си нор ма лан дра га не, за тва рај про зо ре не ра ди гри ја-
ње“. Ова ме та фо ра о гре ја њу је сим бол број них не ста ши ца (стру је, 
ка фе, го ри ва, де тер џе на та и дру ге ро бе ши ро ке по тро шње) ко је су 
осам де се тих по ста ле део ре гу лар ног жи во та. По ет ски по сту пак је 
на ро чи то под цр тан све чар ском ат мос фе ром му зи ке у ко јој до ми ни-
ра тру ба, чи ме се по сти же да услед цр та ту жне ствар но сти, офи ци-
јел на све чар ска и пом пе зна ат мос фе ра де лу је не ствар но, би зар но 
и ли це мер но.

Пре и спи ти ва ње од но са нор ма тив не иде о ло ги је и прак се са-
мо у прав ног со ци ја ли зма на ста вља се  кроз две пе сме ко је тре ти ра-
ју про блем де ви ја ци ја у дру штву ко је за се бе твр ди да је у осно ви 
бес кон фликт ни скуп оства ре них ху ма них од но са. Со ци ја ли стич ка 
дру штва су ина че би ла крај ње пу ри тан ска у свом од но су пре ма 
сек су ал но сти и ње ном трет ма ну у јав ном про сто ру. Слич но као у 
па три јар хал ним дру штви ма, сек су ал ност је по ти ски ва на у про стор 
при ват но сти. Она је сма тра ло се пре све га не што што тре ба по сма-
тра ти у функ ци ји дру штве не ре про дук ци је. 

С дру ге стра не, сек су ал не де ви ја ци је су сма тра не оста ци ма 
по ре ме ће них дру штве них од но са на сле ђе них из прет ход ног бур-
жо а ског ре жи ма или уве зе них са тру лог за па да у па ке ту са свим 
оста лим зли ма тр жи шне по ли ти ке. Њих је тре ба ло ле чи ти и су-
зби ја ти, али сва ка ко их др жа ти ван јав не сфе ре. Не са мо да не би 
под ста кле слич не по ри ве код дру гих, већ и за то што су се та кве по-
ја ве сма тра ле за не ку вр сту дру штве не сра мо те и ге не рал ни до каз 
не у спе шно сти ра да др жа ве и вла сти.

Пушење, ме ђу тим, јед ну та кву по ја ву узи ма у раз ма тра ње у 
пе сми „Ма ни јак“. Пе сма го во ри о сек су ал ном ма ни ја ку ко ји у гим-
на зиј ском пар ку из мра ка вре ба сред њо школ ске де вој чи це. Чу ве ни 
по лу ша љи ви ре френ ка же „Беј бе, беј бе, ко те не би та ко мла ду, 
не гдје у ла ду – при сло нио!“ По ен та про бле ма ма ни ја ка са др жа на 
је у сти хо ви ма „И бри га ме шта ће по сли је да бу де, дал' ће да ме 
лин чу ју ил ће да ми су де“. Да кле нео б у зда ни сек су ал ни на гон  код 
не ких љу ди под сти че на сил ни штво у ком год си сте му да жи ве. То 
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јест ни со ци ја ли зам, по ру ка је, не мо же да ис ко ре ни тра ди ци о нал-
не про бле ме ко ји по сто је у свим дру штви ма. 

Спот у ко ме Ка рај лић глу ми по ли ти ча ра ко ји кек сом Топс 
на ма мљу је де вој чи це до дао је још јед ну кон тро верз ну ди мен зи ју. 
У ре ла тив но не у тра лан текст, учи та на је ко но та ци ја пре ма ко јој је 
у пи та њу ис по вед ни мо но лог  по ли ти ча ра ко ји се би мо же не ка-
жње но да до зво ли та кву вр сту де ви ја ци ја. Тре ба се под се ти ти да 
је то до ба ка да се у Ју го сла ви ји мла ђа ге не ра ци ја ко му ни ста об-
ра чу на ва ла са ста ри јом, из ме ђу оста лог лан си ра ју ћи афе ре о њи-
хо вом рас пу сном жи во ту и при во ђе њу мла дих де во ја ка за њи хо ве 
по тре бе.46) Пе сма и спот су та ко по ка за ли до ма ће по ли ти ча ре као 
по вла шће не сек су ал не ма ни ја ке, па је спот ста вљен у бун кер и ни-
кад ни је еми то ван. Још је дан ди рек тан по вод за бун ке ри са ње би ла 
је упо тре ба по ме ну тог брен да ко ји је про из во ди ла фир ма Агроко-
мерц ди рек то ра Фи кре та Аб ди ћа. Упра во у то до ба се Агрокомерц 
на шао у цен тру ве ли ке афе ре услед фи нан сиј ских зло у по тре ба у 
по сло ва њу.

Још јед на пе сма по ку ша ла је да до ча ра кон тро верз но по на-
ша ње оних ко ји су би ли за ду же ни да су зби ја ју и ка жња ва ју де ви-
јант но по на ша ње, а уме сто то га су га про из во ди ли. Пе сма „Мур га 
дрот“, по све ће на је још јед ној зна чај ној ин сти ту ци ји са мо у прав не 
Ју го сла ви је, ло кал ном пан ду ру, по зор ни ку ко ји се обич но по на-
шао као да је бог и ба ти на у кра ју.47) Још би зар ни је у овој при-
чи би ло је да се Мур га пред ста вља као мо дер ни зо ва ни дрот, ко ји 
пра ти гло бал не трен до ве, по пу лар ну кул ту ру и ино ви ра не тех ни ке 
мал тре ти ра ња и ма ри са ња обич не ра је. „Наш Мур га ни је оби чан 
дрот, ње го ве ме то де су суп тил ни је. Он те пр во по ну ди ци га ром па 
те он да раз би је“. Ме ђу тим он вр ло до бро зна ка ко функ ци о ни ше 
хи је рар хи ја до зво ље ног дри ла. Та кав ло кал ни Бог уме да на пра ви 
гре шку ка да пре ту че клин ца „од ових ру ко во де ћих гла ва“, па он да 
мо ра ду го да се из ви ња ва и кла ња. 

А опет и та кав ло кал ни пан дур стал но ма шта о свом ко ма ду 
сла ве, о при ли ци да ура ди не што што ће га из дво ји ти из ма се. Ка ко 
на ра тор ка же ви ше му је пре ко гла ве да мал тре ти ра, ле ги ти ми ше и 
ма ри ше увек исту ра ју. Раз ре ше ње ми сте ри је до ла зи са ре чи ма: „И 
док ов дје се дим у ба ру и кроз про зор по сма трам ње га, кон там  да 
је Фројд у пра ву и да је секс ко ри јен све га.“ Ово се та ко ђе мо гло 
про ту ма чи ти и као ме та фо ра за чи та ву струк ту ру вла сти у СФРЈ. 

46) По себ но је Дра жа Мар ко вић био на та пе ту због јаг ње ћих бри га да и при ча о на ру че ним 
де вој чи ца ма.

47) Сја јан филм ски и дра ма тур шки обрис овог ли ка по ну дио је Ра до слав Па вло вић у Малој. 
По ли цај ца Жи ку играо је Љу би ша Са мар џић.
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Че сто се ко ло кви јал но мо гло чу ти да по ли ти ча ри сво је нео ства ре-
не сек су ал не фру стра ци је раз ре ша ва ју та ко што се пра зне (ко ло-
кви јал но издркавају) на на ро ду.

Из ви то пе ре ном сек су ал но шћу се ба ви и пе сма „Ка ко је Ве-
ли ка Бри та ни ја по ста ла про бу ше ни до лар“. Но на да ле ко зре ли ји и 
ду бљи на чин пи та ње му шко-жен ских од но са раз ма тра пе сма „По-
след ња оаза“. Ово је сва ка ко јед на од нај леп ших љу бав них пе са ма 
ју го сло вен ског рок ен ро ла, при мер сна ге кар ве ров ске по е ти ке јед-
но став но сти, а опет кон ден зо ва на ис пре пле та ним ни во и ма зна че-
ња. У нај бо љој тра ди ци ји књи жев ног ре а ли зма, Пушење ов де да је 
сли ку со ци ја ли стич ке по ро ди це, ко ја је стра шно да ле ко од де кла-
ри са не уто пи је. Ми ли о ни Ју го сло ве на су по пут ју на ка ове пе сме 
не у спе шно по ку ша ва ли да сво ју ег зи стен ци ју ре а ли зу ју кроз коц-
ку, ка фа не, ал ко хо ли зам, док су сво јим дер том оста так по ро ди це 
осу ђи ва ли на ро бо ва ње и ду бо ку не сре ћу. У рет ким тре ну ци ма лу-
цид но сти је дан та кав (ан ти)ју нак обра ћа се сво јој же ни Фи кре ти и 
мо ли је да га оста ви, да се из ву че из па кла и поч не свој нор ма лан 
жи вот. У ан то ло гиј ским, јед но став ним а ме та фи зич ки сна жним 
сти хо ви ма ка же се „Фи кре та, из ме ђу ме не и дна још са мо ти сто-
јиш Фи кре та. Мо жда би тре ба ло да се скло ниш оту да, да поч неш 
из по чет ка. Да не пе реш ви ше ту ђа сту би шта због мо јих лу та ња, 
ка фа на и том бо ла. Ти знаш да ла жем, да се про ме нит не ћу ни ка-
да...“

По ми ња ње том бо ле асо ци ра на јед ну сјај ну исто и ме ну дра-
му Дра го сла ва Ла зи ћа из 1985. го ди не. У њој се упра во опи су је жи-
вот дво је су пру жни ка у ве о ма слич ној си ту а ци ји као што су ју на ци 
пе сме „По след ња оаза“. Муж ко ји ра ди у фа бри ци, као и нај ве ћи 
део ње го вих ко ле га, ни ско ква ли фи ко ва них рад ни ка, не мо же да се 
из ба ви од коц кар ског по ро ка. У пи та њу је том бо ла ко ја се ор га ни-
зу је у ло кал ној ка фа ни. На кон што до би је пла ту, по ло ви ну нов ца 
спи ска на том бо лу да би оста так од нео ку ћи. У окр ша ју же на га 
ку не за по ма жу ћи што упро па шћа ва по ро ди цу и пи та јел' се то она 
уда ла за по ла чо ве ка ка да ку ћи сти же са мо по ла пла те. 

До ча ра ва ју ћи ат мос фе ру јед не та кве ве зе, Пушење на ста вља 
бол ну ис по вест ју на ка: „Не ка да дав но си во ље ла чо вје ка, тај чо век 
то већ ду го ни сам ја. Већ ду го у ло шој фор ми сам, уза луд ме ус пра-
вљаш.“ У ре фре ну се та ко ђе по ми ње ова ко ло кви јал на фор му ла ци-
ја пре у зе та из фуд бал ског жар го на: „У ло шој фор ми сам и за то не 
же лим да бу деш ту крај ме не, про ше тај“.

Обрт до но си тре ћа стро фа ко ја пе сми да је ду бо ку уни вер-
зал ну ди мен зи ју ве чи те не у хва тљи ве ди ја лек ти ке му шко-жен ских 
од но са. У стро фи због ко је твр дим да је ово јед на од на ших нај леп-



МишаЂурковић ПоследњипоздравизземљеСафари

277

ших љу бав них пе са ма, аутор пра ви сна жан из лет у исто ри ју књи-
жев но сти и са вре ме ну по пу лар ну кул ту ру ода ју ћи вр хун ску по част 
же на ма на овим про сто ри ма, не ка да не у ни шти вим бор ци ма за дом 
и по ро ди цу. На ње го ве на го во ре да га оста ви Фи кре та без ре чи од-
го ва ра по сто ја но шћу и чу де сним ге стом: „Фи кре та ми тре шње из-
нје ла, а ја се сје тих не ког фил ма о пти ца ма: Ка да је пти ци у ло шој 
фор ми друг та да ни она не ле ти на југ“. 

Ов де се ре фе ри ра на по тре сну и ве ли чан стве ну при чу из та-
да по пу лар ног ду го ме тра жног до ку мен тар ног фил ма Пе тра Ла ло-
ви ћа, Последњаоаза (по ко ме пе сма и но си на зив). У пи та њу је 
при ча о па ру пти ца се ли ца ко ји ма се пред се лид бу де ша ва ма лер: 
јед на од њих ло ми кри ло и не мо же да ле ти. Она дру га ко ја  је  здра-
ва и ко ја мо же да се спа си, оста је уз свог парт не ра да би са њи ме и 
уги ну ла од зи ме. По ру ка пе сме је да се же на бо ри за свог чо ве ка у 
ка квом год да је он ста њу јер се ти ме бо ри за сво ју по ро ди цу, част 
и љу бав. На рав но, нај леп ши спо ме ник та квим же на ма оста вио је 
Ла за Ла за ре вић у при чи Првипутсоцемнајутрење, ауто ри ма по-
зна тој из школ ских чи тан ки.

Ова пе сма до но си но ви слој ал бу ма ко ји осим кри ти ке со ци-
ја ли стич ке прак се по ку ша ва да с оне стра не ак ту ел них од но са про-
на ђе уни вер зал не мо ти ве и вред но сти48) ко је би тре ба ло бра ни ти 
без об зи ра на по ли тич ке и еко ном ске окол но сти. Ту спа да и пе сма 
„До бри ја ра ни“, ко ја пред ста вља на чин  на ко ји је Пушење ви де ло 
пе сму Битсла “Цан’т буy ме ло ве”. Пе сма се од ви ја у фор ми ди-
ја ло га из ме ђу пред став ни ка еста бли шмен та ко ји об ја шња ва да се 
па ра ма све мо же ку пи ти, по ли ти ча ри, но ви на ри, су ди је, и обич ног 
чо ве ка, ко ји бра ни људ скост не сво дљи ву на но вац. Ре френ опо ми-
ње да до бре ја ра не па ра ку пит не мо же. 

У пи та њу је ре флек си ја на та да већ уве ли ко раз ви је ни мер-
кан тил ни си стем вред но сти у од у ми ру ћој Ју го сла ви ји ко ји је ис под 
вир ту ел ног за кли ња ња у уни вер зал не вред но сти и со ли дар ност за-
пра во већ увео ва лут ну кван ти фи ка ци ју свих од но са и ме ри ла. У 
овој пе сми је и је дан од по ет ских вр ху на ца ал бу ма, сти хо ви: „А 
кад хлад ни ве тар до ђе, у тво је кра је ве и кад ти ср це ста ро ис пу не 
ле де ни це, пи та ћеш се за што фи гу ре ша хов ске с оне дру ге стра не 

48) Ка рај лић је у ин тер вјуу по себ но ин си сти рао да се на гла си ова ди мен зи ја њи хо вог та-
да шњег де ло ва ња. Сми сао све му да ва ла је јед на вр ста уто пи је без ко је је сва ко пра-
во умет нич ко ства ра ла штво не мо гу ће. Иако ни су зна ли пре ци зно ка ко из гле да си стем 
вред но сти или дру штве но уре ђе ње за ко је се за ла жу, чи тав рад не би имао то ли ко од зи ва 
и успе ха да се свео са мо на спр да ње са ли це мер ним дру штвом. Ва жна је би ла ве ра у 
не ку не у хва тљи ву уто пи ју, ма кар она би ла ве за на са мо за сфе ру умет но сти.
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ни ко не ми че...“ За овим сле ди по на вља ње ре фре на и но стал гич ни 
крат ки али ефект ни со ло на кла ви ру.49)

*

Ка да се 1984. по ја ви ла фа мо зна Шу ва ро ва Бјелакњига, по-
пис оно га што је уну тра на ве де но као ин кри ми ни шу ће де ло ва ње 
про тив со ци ја ли зма и са мо у пра вља ња, од лич но је по ка зи вао ду бо-
ку кри зу у ко јој се на ла зи чи тав ју го сло вен ски си стем у свим ње го-
вим аспек ти ма. Вла сти су не спо соб не или не вољ не да се са кри зом 
из бо ре на ср ну ле на по сле ди це, од но сно на де скрип ци ју кри зе ко ја 
је до ла зи ла из ал тер на тив них ин те лек ту ал них кру го ва. Ре а гу ју ћи 
на ту за ме ну те за Игор Ман дић је ре као: „Жи ви мо, с јед не стра не у 
пор но граф ском дру штву, у дру штву у ко јем је 'mo ral in sa nity’ пре-
шао већ све гра ни це, та ко да на те ле ви зиј ским екра ни ма мо же мо 
гле да ти го ле си се, стра жњи це па и пим пе ке. Жи ви мо да кле у мо-
рал ној рас ка ла шно сти, про тив ко је не мам ни шта, али с дру ге стра-
не у иде о ло шкој сте зи. Пре ма то ме, овај си стем, ко ји с јед не стра не 
до зво ља ва пор но гра фи ју на на чин за пад них дру шта ва, али с дру ге 
су спре же ми шље ње на на чин ис точ них дру шта ва, мо же се на зва ти 
пор но-би ро крат ским“50) 

Три го ди не ка сни је ка да се Поздрав по ја вио, раз два ја ње из-
ме ђу ове две сфе ре би ло је још ра ди кал ни је и још уоч љи ви је. Ал-
бум је бо ље не го би ло ко ји про из вод ма сов не кул ту ре, сти жу ћи до 
ми ли о на кон зу ме на та пре ко ра ди ја, те ле ви зи је, гра мо фо на и ка се-
то фо на цр тао ка ко се рас про сти ре мо рал на де гра да ци ја, док с дру-
ге стра не вла сти не чи не ни шта да тај рас па да ју ћи брод сре де и 
пре у сме ре у не ку си гур ну лу ку. Овај ал бум Забрањеногпушења је 
ја сно по ру чио: ево ка кву сте зе мљу ов де на пра ви ли, ево шта о њој 
ми сле они ко ји су за њу ра то ва ли од но сно кр ва во је гра ди ли по сле 
ра та, ево шта о њој ми сле мла ди, они ко ји ма је на вод но оста вља-
те, ево ко су да на шњи ју на ци и мо де ли иден ти фи ка ци је, ево ка кви 
су љу ди ко ји вр ше власт на свим ни во и ма, ево ка ко нам из гле да ју 
по ро ди це и дру ге дру штве не ин сти ту ци је итд. Украт ко, овај ал бум 
је ре као: ово се све рас па да и ако не што не ура ди те све ће да оде у 
ма те ри ну. Исту ствар су још екс пли цит ни је над ре а ли сти по ка за ли 

49) Због при ро де члан ка ов де се ба ви мо са мо тек сту ал ним сло јем ал бу ма. Тре ба ма кар по-
ме ну ти да је у пи та њу ин стру мен тал но и про дук циј ски њи хов нај бо љи ал бум. (про дук-
ци ју је из ме ђу оста лог ра дио та да шњи про ду цент гру пе Кјур). Сви ра ње је да ле ко пре ци-
зни је не го на ра ни јим ал бу ми ма, аран жма ни ве о ма бо га ти. Укљу че ни су и фла у та, пу но 
сак со фо на, бо га та ор ке стра ци ја у „Ме те о ру“, кла ви ја ту ре не ма ју ви ше ону но во та ла сну 
на ив ност већ да ју бо га те и сна жне звуч не пеј са же итд. 

50) Игор Ман дић, ци ти ра но пре ма Ча ле Фелд ман и При ца (2006), стр. 60.
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у по след ња два се ри ја ла Топлисте ко ји се че сто на во де као про-
роч ки.51) Епи лог зна мо

Ана ли за Поздрава тре ба ло би да ви ше усме ри па жњу ис тра-
жи ва ча на про блем си сте ма вред но сти и по гле да на свет као по себ-
ног аспек та ју го сло вен ске кри зо ло ги је. Још увек не до ста је јед на 
вред но сна хро но ло ги ја дру ге Ју го сла ви је ко ја би по ка за ла ка ко се 
тран сфор ми сао вред но сни си стем и ка ко је он из гле дао за раз ли чи-
те ге не ра ци је Ју го сло ве на, ка ко је он из гле дао у раз ли чи тим кла-
са ма, ко ли ко су по је ди ни мо де ли за и ста пе не три ра ли у ср ца и ду-
ше по је ди на ца, а ко ли ко су оста ја ли на по вр ши ни, за тим  ка ко је 
функ ци о ни са ла сим бо лич ка раз ме на са за па дом ко ја се од ви ја ла 
на чи та вом ни зу фрон то ва, од ели те до га стар бај тер ске и ру рал не 
струк ту ре итд.

По себ но пи та ње је на рав но у ком прав цу је Ју го сла ви ја мо гла 
да се усме ра ва у дру гој по ло ви ни осам де се тих. Стра хо ви то гре ше 
они ко ји ми сле да је из град ња ли бе рал но-де мо крат ског дру штва у 
СФРЈ би ла мо гу ћа. Ли бе рал на де мо кра ти ја прет по ста вља по сто ја-
ње др жа ве са је дин стве ним тр жи штем, ефи ка сним ин сти ту ци ја ма, 
су ве ре ном вла шћу и оба ве штај ном слу жбом. Ју го сла ви ја све то ни-
је има ла јер је де фак то, план ски би ла рас ту ре на у пе ри о ду 1962-
1974. Она је или мо гла да се по но во ре кон сти ту и ше у том прав цу, 
што ни је мо гло да се де си ли бе рал но-де мо крат ским пу тем, бу ду ћи 
да мно ге ре пу бли ке и по кра ји не ни су хте ле да се од ри чу до стиг ну-
тог сте пе на др жав но сти, или је мо ра ла да се рас пад не. Пре суд на је 
би ла уло га За па да да се де си ово дру го и то упра во на на чин ко ји је 
про пи са ла Ба дин те ро ва ко ми си ја.

Ко нач но, два де сет и три го ди не по сле об ја вљи ва ња, Поздрав 
има не ку са свим дру гу пер спек ти ву. Не ста нак кон тек ста у ко ме је 
на стао од нео је ову вр сту по ли тич ке ди мен зи је у про шлост. Пло-
ча спа да у кључ не тач ке ју-ми то ло ги је,52) а за мно ге ге не ра ци је 
она пред ста вља не из бри си ву звуч ну сли ку мла до сти, но стал ги је 
и сен ти мен та ли зма. Ве ћи на пе са ма и да нас зву чи све же, ду хо ви-
то и за ни мљи во. Уоста лом Баладаопишоњиижуги, Хаџијаили
бос и ДанРепублике и да нас се че сто мо гу чу ти на ра дио та ла си ма 
ши ром екс ју го сло вен ских про сто ра, у ди ско те ка ма и на при ват ним 
жур ка ма.53) А Фикрета(Последњаоаза) спа да ме ђу оне би се ре ко-

51) То су по зна ти ске че ви о по де ље ном Са ра је ву у ко ме сва ка ули ца и спрат по ста ју по себ на 
ре пу бли ка, као и о гра ђан ском ра ту ко ји се во ди уну тар јед не по ро ди це; та ко ђе и скеч 
бит ке из ме ђу ђу бре та ра за пад ног и ис точ ног Са ра је ва. 

52) Са ма по се би она је и бо га ти тре зор зна чај них мо ме на та из исто ри је СФРЈ ко ји се уз гред 
по ми њу. Нпр. под се ћа ње на зе мљо трес у Ба ња Лу ци у пе сми «Ка ко  је Ве ли ка Бри та ни ја 
по ста ла про бу ше ни до лар».

53)  Та ко ђе и на кон цер ти ма за гре бач ке сек ци је гру пе ко ју во ди Се јо Сек сон.
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је тек упу ће ни от кри ва ју до ла зе ћим ге не ра ци ја ма. Ма ло ли је за 
је дан ал бум?
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THELASTREGARDSFROMSAFARILAND

Summary
In this ar tic le aut hor ap pro ac hes to the pro blem of Yugo sla via’s 

dis so lu tion star ting from the aspect of crash of the system of va lu es and 
ide o logy that used to pro vi de le gi ti macy for the sta te. Met hod that he 
uses is de ta i led analysis of the third al bum of Sa ra je vo band Za bra nje-
no Pu še nje, na med Re gards from Sa fa ri land. Ba sic the sis cla ims that 
this al bum, by dis playing crash of the system of va lu es, an no un ces and 
pre dicts the bre a king up of the co un try. Aut hor al so pre sents an analysis 
of neo pri mi ti ves mo ve ment of which Za bra nje no pu še nje used to be the 
part, and sets this com plex phe no me non wit hin the con text of po li ti cal 
and eco no mic cri sis of the 1980s.
Key words: neo pri mi ti ves, Yugo sla via, Za bra nje no Pu še nje, system of va lu es.
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ЖељкоСимић

АНТИНОМИЈЕПОЛЕМИЧКОГ
ДИСКУРЗИВИТЕТА

Сажетак
У овом огле ду аутор, по во дом по сту хум ног об ја вљи ва ња 

збор ни ка кри тич ко-есе ји стич ких тек сто ва Буктиње Ни ко ле Ми ло-
ше ви ћа, по дроб но ана ли зи ра Метод овог ми сли о ца, чи је је бо га то 
и раз у ђе но фи ло зоф ско и књи жев но-те о риј ско де ло оста ви ло упе-
ча тљив траг у срп ској ду хов ној кул ту ри дру ге по ло ви не два де се тог 
и пр ве де це ни је ово га ве ка. Аутор по ку ша ва да ус твр ди да је Ми ло-
ше вић, ап со лу ти зу ју ћи вла сти ту ме то ду ко ју ка рак те ри ше кон зи-
стент но тра га ње за про тив реч но сти ма уну тар не ког фи ло зоф ског 
си сте ма или не ке књи жев но-умет нич ке струк ту ре, по мо ћу ко јих, с 
дру ге стра не, от кри ва иде о ло шку или пси хо ло шку по за ди ну од ре-
ђе не епи сте мо ло шке не ко хе рент но сти не ког де ла, уоб ли чио кон ту-
ре јед не спе ци фич не негативнегносеологије. Аутор у овом тек сту 
по ку ша ва да де ми сти фи ку је фор му лу Ми ло ше ви ће вог полемичког
дискурзивитета, и да при том од ре ди вред но сне до ма ша је та ко 
ета бли ра не ре цеп ци је кул тур них тво ре ви на.
Кључне речи: по ле мич ки дис кур зи ви тет, гно се о ло ги ја, епи сте мо ло ги ја, 

епи сте ма, ан ти и де о ло ги зам, ме тод, ре дук ци о ни зам, ан ти-
но мич ност.

*

При ре ђи вач ки кон цепт књи ге Буктиње — без сум ње из-
у зет но па жљи во про ми шљен — оба ве зао је чи та о ца на јед ну ак-
тив ни ју, та ко ре ћи ме та–ли те рар ну или ме та–те о риј ску буд ност у 
раз у ме ва њу и вред но ва њу по ну ђе ног шти ва. Од мах де фи ни шу ћи 
упо тре бље ни при лог „ме та“, ре ци мо да је на про сто реч о то ме да 
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пре тен зи ја по ну де сво је вр сног пре се ка те мат ске укуп но сти есе ја 
и ре цен зи ја Ни ко ле Ми ло ше ви ћа не из о став но по ди же ра ван оче-
ки ва ња са пи та ња по је ди нач не успе ло сти не ког кон крет ног кри-
тич ког за хва та овог ауто ра, на пи та ње из гле да и до ме та мо гућ не 
кон зи стент не ре флек сив не по зи ци је са ко је се та кви за хва ти пар-
ти ку лар но упу ћу ју. Дру гим ре чи ма, сма тра мо да ова ко са ста вљен 
збор ник тек сто ва хо ти мич но про во ци ра сле де ће упи та но сти:

Да ли се мо же го во ри ти о ја сно про фи ли са ној, аутен тич ној 
гно се о ло шкој (да кле са знај ној или са зна ва ју ћој) ва ри јан ти оп хо ђе-
ња пре ма епи сте мо ло шком струјању(да кле има нент ној манипула-
цији зна њем, о ко јој по сле, ре ци мо, Фу ко о вих уви да не мо же би ти 
спо ра да је као ка кав тај ни кôд су бјек тив ног екс пан зи ви те та увек 
при сут на у сва кој раз ра ди ис ка за „Ја знам“ или „Ста ње да те по ја ве 
је упра во та кво ка ко ја твр дим“)?

Ни је ли Ми ло ше вић све вре ме вла сти тог ан га жо ва ног вред-
но ва ња бит них де ла и ак ти ви за ма сво је и не по сред но прет хо де-
ће епо хе за пра во ис пи си вао не што што ће мо на зва ти сво је вр сном 
про ду же ном, па и крај ње прин ци пи јел но не до вр ше ном формулом
резистенције на ис ку ше ња за во дљи во сти те о риј ских си сте ма — 
бу ду ћи да сâм го то во да ни је пре сту пао уло гу кри ти ча ра, што зна-
чи про све ће ног ре ци пи јен та, а не бар де кла ра тив но ино ви ра ју ћег 
„при мар ног“ ства ра о ца?

Уко ли ко је од го вор на гор ња пи та ња по твр дан, не ми нов но 
сле ди и не по зна ни ца о на чи ну ре а ли за ци је, од но сно струк ту рал-
ног пла си ра ња та кве јед не при кри ве не фор му ле — при че му мо дус 
„фор му ле“ ов де за нас зна чи: реч је о фор ми употребљивепрепору-
ке, на су прот фор ме конкретногнаговора. А бу ду ћи да ве ру је мо да 
та ква фор му ла по сто ји, не окле ва ју ћи мо же мо ис та ћи јед ну ње ну 
по јав но упа дљи ву ка рак те ри сти ку ко ју због ла ке уоч љи во сти сме-
мо, ве ру је мо, тре ти ра ти као ак си ом: на и ме, ако је има, та ква Ми-
ло ше ви ће ва фор му ла је полемички дискурзивна. Овом син таг мом 
на про сто од мах на гла ша ва мо да у ти пич ном Ми ло ше ви ће вом дис-
кур су за пра во ни је реч о ди ја ло гу — у ко јем би се слу ча ју, бар ка ко 
ди ја лог ов де за ми шља мо, од ви ја ла раз ме на из ме ђу два рав но прав-
но ела бо ри са на при сту па — не го о ма ни ру сво је вр сног Ми ло ше ви-
ће вог та ко ре ћи „ин ста ли ра ња“, и по том им пло зив ног пре и спи ти-
ва ња, у је згро ши ро ке и све ши ре со цио–кул тур не ра ди ја ци је ко ју, 
по го ре про зва ном за ко ну епи сте мо ло шког стру ја ња или при ти ска, 
не ми нов но ства ра пре тен зи ја иза бра ног за го вор ни ка ма ко јег „зна-
ња–о“ да нас уве ри у соп стве не по сту ла те и су ге сти је.

Нај зад, уко ли ко се про на ђе да је Ми ло ше вић за и ста на сто јао 
и ус пео да уоб ли чи та кву јед ну до след ну, по за дин ску ан ти–си стем-
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ску фор му лу, оста је нам да се од ре ди мо пре ма ње ној ва ља но сти, 
то јест ин такт но сти пред ис ку ше њи ма „си стем ског“ ра су ђи ва ња 
ко ја, ве ру је мо, по чи ва ју у сре ди шту про пул зив но сти сва ке ло гич-
ки–убе ђу ју ће ег зе ку ци је.

За кљу чи мо: по ку шај од го во ра на ова пи та ња пред ста вља 
ком по зи ци о ни оквир на шег освр та на Буктиње Ни ко ле Ми ло ше-
ви ћа.

**

По но ви ће мо: пи шу ћи о књи зи Буктиње не мо же мо ола ко 
пре ћи пре ко чи ње ни це ње ног пост хум но при ре ђе ног ка рак те ра. 
Овим, ме ђу тим, уоп ште не ми сли мо на пер со на ли зо ва но адре си-
ра ње и вред но ва ње успе ло сти при ре ђи вач ког на по ра, не го на из у-
зет но срећ ну, иако на из глед па ра док сал ну, чи ње ни цу да смо за хва-
љу ју ћи ту жно–све ча ном по во ду (обе ле жа ва ња го ди шњи це ро ђе ња 
пре ми ну лог ауто ра) за пра во до би ли де ло ко је је са зда но на по себ-
ној вр сти кон цеп ту ал не усред сре ђе но сти, од но сно не скри ве но сти, 
ко ја, ус твр ди ће мо, кру ци јал но из о ста је у опу су са мог Ни ко ле Ми-
ло ше ви ћа. 

Још тач ни је, упра во чи ње ни ца да та ква по зајм ље на кон цеп-
ту ал на усред сре ђе ност с ла ко ћом по ста је при род ним ком пле мен-
том са др жа ја ко јег об у хва та, на ма го во ри да она не да из о ста је у 
ауто ри зо ва ном опу су, не го је сво је вр сном на мен ском цен зу ром 
одан де уклоњена. У том сми слу, шта ви ше, не са мо да мо же мо ре ћи 
да су Буктиње мо жда и нај у спе ли је (!) Ми ло ше ви ће во де ло, не го 
и да као ни јед на дру га ње го ва сту ди ја омо гу ћа ва ју ја сан по глед на 
су штин ске вред но сти и не до стат ке књи жев ног по ступ ка овог ауто-
ра. Од мах ће мо бли же об ја сни ти.

Сва ко иоле па жљи ви је чи та ње ма ко јег ни за Ми ло ше ви ће-
вих кри тич ких есе ја утвр ди ће да до слов но сва ки по на вља исту 
рит мич ку ма три цу из ла га ња ко ја прак тич но ре а ли зу је оно што смо 
на зва ли стратегијом или позицијом полемичког дискурзивитета. 
На кон што је, на рав но, иза брао пред мет ана ли зе по афи ни те ту о 
чи јој ће мо мо гућ но до след но мо ти ва ци о ној по за ди ни из бе ћи прет-
по став ке, Ми ло ше вић у сво је вр сној пр вој фа зи нај пре кон тек сту а-
ли зу је идеј ни хо ри зонт тре ти ра ног шти ва и ујед но ве о ма бри жљи-
во обра зла же ста во ве ауто ра ко јег про у ча ва, те за тим на сто ји да 
пре по зна и екс тра ху је ње го ву ин тер пре та тив ну јед на чи ну ко ја, ја-
сно, увек има ка рак тер ске лет ног и фор ма тив ног ни воа опе ра ци о-
на ли за ци је идеј них пре тен зи ја. 
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Украт ко, ова при прем на де о ни ца Ми ло ше ви ће вог по ступ ка 
тен ди ра по и сто ве ћи ва њу не са мо с ауто ро вим углом гле да ња, не го 
нај пре са — и ово је Ми ло ше ви ћев од суд ни ма не вар — со цио–пси-
хо ло шким кон тек стом за ко ји се у Ми ло ше ви ће вом ви ђе њу ре дов-
но ис по ста вља да је стварни де тер ми ни шу ћи, од но сно по ле мич ки 
ен ти тет (те та ко од луч но од ба цу је до мен обез бе ђен оним што је 
по зна то као став за др жа ва ња на тек сту ал но сти). 

Дру гим ре чи ма, Ми ло ше вић не из о став но под ра зу ме ва из ве-
сну по за дин ску ре ше ност ко јој је кон крет на ре а ли за ци ја у раз ма-
тра ном тек сту не са мо де мон стра тив ни по ли гон убе ђи ва ња, не го 
и сво је вр сна фин ги ра ју ћа фа са да ко ја ма ње или ви ше при кри ва 
скри ве не мо ти ве — от при ли ке као у пси хо а на ли тич ком сум њи че-
њу све ко ли ке кул ту ре да ни је ни шта дру го до ко лек тив ни на чин 
раз ре ше ња не у рот ских ком плек са. Ова ква увод на пре па ра ци ја 
шти ва, на рав но, ни је слу чај на, бу ду ћи да не по сред но ис ти че (или 
при да је) та кву ин то на ци ју тре ти ра ном тек сту у од но су на ко ју се 
по том ла ко и склад но оства ру је оно што мо же мо на зва ти дру гом 
фа зом Ми ло ше ви ће ве ана ли ти ке.

Реч је о та квом осо бе ном за хва ту де ми сти фи ка ци је ко ји се, 
услед ре дов но сти по ја вљи ва ња, ваљ да без сум ње по ка зу је глав-
номтезом у фак тич ки сва ком Ми ло ше ви ће вом есе ју — то ли ко да 
се, без об зи ра на област, по ја ву или ауто ра ко јег при ка зу је, де ми-
сти фи ку ју ћи епи лог на по слет ку на ме ће каосврхапосеби, ко јој је 
под ре ђен сав прет ход ни уло же ни труд. Та ко се ис по ста вља да Ми-
ло ше ви ће ви кри тич ки есе ји за пра во пред ста вља ју осо бе ну пропе-
деутикузадозревањефундаменталногимпулсадемистификације 
у чи та о цу — им пул са за ко ји, чи ни се, Ми ло ше вић им пли цит но 
су ге ри ше да је кру ци јал ни чи ни лац ис прав не гно се о ло шке ори јен-
та ци је, ба рем у мо дер ном све ту. 

Но ка ко де ми сти фи ка ци ја или, про сти је ре че но, раз об ли ча-
ва ње стварних су ге ри шу ћих ин тен ци ја, у су шти ни зна чи до ка зни 
по сту пак про тив зло у по тре бе или за ча ра ва ња ког ни тив них про це-
са уоп ште и кри тич ког ра су ђи ва ња по себ но, то се за је ди ну упо-
тре бљи ву де ми сти фи ку ју ћу стра те ги ју ло гич но на ме ће от кри ва ње 
неконзистентности кон се ку тив них ли ни ја ми сти фи ку ју ће по ну-
де (или бар ми сти фи ку ју ћег аспек та у по ну ди). То у прак тич ном 
за дат ку зна чи да је по треб но осве тли ти по тен ци јал не ша во ве или 
ка у зал но не ле ги тим не пре ла зе пре ко ко јих се ствар ној ин тен ци-
ји (ло ка ли зо ва ној и, у крај њој ли ни ји, пар ти ку лар но–ин те ре сној) 
при до да је нео сно ва ни ви шак по тре бан да оства ри су ге сти ју ин те-
грал но сти, од но сно пре ко ко јих се кри тич кој буд но сти у чи та о цу 
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— то јест, ши ре, пу бли ци — про те тич ки на ме ће при вид за о кру же-
но сти и от кри ћа на вод ног исти ни тог по рет ка ства ри. 

Ис пу ња ва ју ћи овај за да так ко ји ло гич но про ис хо ди из пре-
ми се де ми сти фи ку ју ћег им пул са, цен трал ни део и основ на но си-
вост Ми ло ше ви ће вог по ступ ка са сто ји се у за о кре ту пре ма са мо-
у ве ре ном, апо дик тич ком де мон ти ра њу оно га што ис пр ва про зи ва 
као противречност, недоследност и неконзистентност1), да би се 
по том по ка за ло као су штин ски ин те ре сна при ме са ко ју Ми ло ше-
вић не се лек тив но свр ста ва у ка те го ри ју идеолошке дис тор зи је (чак 
и ка да је, на при мер, реч о про це ни ауто ро ве пси хо ло шке де ви јант-
но сти ко ју овај по Ми ло ше ви ће вом схва та њу нат ком пен зу је идеј-
ном кон струк ци јом; у ства ри, чи ни се да је сам ме ха ни зам нат ком-
пен за ци је за Ми ло ше ви ћа идеолошки). 

Та мо где Ми ло ше вић от кри ва „на пр сли не“ (је дан од ње го-
вих ра до упо тре бља ва них тер ми на) у ми са о ном „зда њу“ тре ти ра-
них ауто ра, ре дов но се, под при ти ском оног што би тре ба ло да нас 
уве ри да је не за во дљи во не у трал на кри тич ка осе тљи вост, по ја вљу-
је као идеолошкамезгра. Та ко се у бли ском са звуч ју есе ји стич ких 
је ди ни ца ре пре зен та тив ног ску па есе ја Ми ло ше ви ће вог опу са за-
пра во ја сно ука зу је при су ство јед не стро го тем пе ри ра не кри тич ке 
буд но сти; ова, пак, ко ре спон ди ра са ци љем ко јег као да са ма тра жи 
по пут де тек то ра, те га, ја сно, и на ла зи и пре ко ње га се по твр ђу је: 
она у свем свом по ле ту за слу жу је на зив суштинскогантиидеоло-
гизма, на про сто за то што су сви „про тив реч ни“ или „не до след ни“ 
от кло ни на ко је ука зу је, по њој иде о ло шког ти па.

1) У Буктињама: „[Толстојева солидарност] са по гле дом на свет ње го ве ју на ки ње омо гу-
ћа ва нам увид у скри ве но, тамноналичје оне оп ти ми стич ке ети ке ко ју је он ина че јав но 
про по ве дао.“ (стр. 31; наш кур зив) „Ни је то, ме ђу тим, је ди на про тив реч ност у бе ле шка-
ма што их је До сто јев ски са чи нио крај сто ла на ко ме су по чи ва ли зем ни оста ци Ма ри-
је Дми три јев не“. (40) „Ме ђу тим, има и не чег про тив реч ног у кон цеп ци ја ма Вик то ра 
Шклов ског.“ (76) „У Бах ти но вом... стро гом си сте му ми шље ња по сто ји и јед на при лич но 
оче вид на не са гла сност... [која] по ка зу је да је чак и овај ина че рет ко ум ни и обра зо ва ни 
аутор по свој при ли ци био жр тва из ве сних пре ду бе ђе ња.“ (99, 129) „Meђутим, ако је 
Лав Ше стов до бро за па зио да ре ли гиј ска фи ло зо фи ја Бер ђа је ва и Ло ског ни је до вољ но 
до след на, ова дво ји ца су до бро за па зи ли да ни с ре ли ги озншћу Ше сто вље ве фи ло зо-
фи је не што ни је у ре ду.“ (151) „Овај не склад из ме ђу им пли цит не и екс пли цит не ли ни је 
ту ма че ња у ро ма ну, огле да се и у не ким дру гим ви до ви ма књи жев не струк ту ре Браће
Карамазова.“ (230) „Ова погрешка у камуфлираномрезоновању фи ло зо фа сло бод ног 
ду ха [тј. Берђајева] упу ћу је нас, нај зад, на оно што, у крај њој ли ни ји, сто ји иза свих те-
шко ћа са ко ји ма се бо ри ла ње го ва ми сао.“ (296; наш кур зив) „Та ко је и он [Берђаjeв, као 
и Бергсон] под ле гао ис ку ше њу хи пер ге не ра ли за ци је — јед ног осо бе ног на чи на де фор-
ми са ња пред ме та спо зна је, ка рак те ри стич ног заособеподложнепредрасудама.“ (312; 
наш кур зив). „И упра во ту тре ба тра жи ти основ ну ло гич ку гре шку овог фи ло зо фа: Лав 
Ше стов је по јам мо ра ла свео на ње го ву фа ри сеј ску, фор ма ли стич ку ва ри јан ту... Мо ра мо 
се пи та ти шта је раз лог ових ова ко очи глед них не у са гла ше но сти у струк ту ри Ше сто-
вље ве кри ти ке мо ра ла?“ (332–3). Итд.
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За от кри ва ње тог за кључ ног чла на — антиидеологизма — у 
пла ну ко јег смо из ло жи ли сва ка ко је за слу жан ван ред но ус пе ли из-
бор есе ја у окви ру сво је вр сне ан то ло ги је ко ју чи не Буктиње. Реч је 
о то ме да ни у јед ној дру гој Ми ло ше ви ће вој сту ди ји за пра во и не 
мо же мо с до вољ но ар гу ме на та те сти ра ти свој ство ко је смо ов де из-
дво ји ли. На и ме, тек те мат ски ра спон ко ји на једном ме сту обез бе-
ђу ју Буктиње, и, мо жда још и ва жни је, омо гу ћа ва ње та ко ре ћи уза-
јам ног „озву ча ва ња“ те ма ан тич ке, ру ско–хри шћан ске и ни че ан ске 
за о кру же не док три не ху ма ни те та, раз го вет но уокви ру ју до вољ но 
про стран до мен ко ји до пу шта по твр дан од го вор на пи та ње да ли 
Ми ло ше вић до след но при ме њу је из ве сну соп стве ну гно се о ло шку 
плат фор му ко ја се им пли цит но мо же сма тра ти кон ку рент ном они-
ма ко је те сти ра.

За кљу чи мо: Ми ло ше вић за и ста по се ду је ауто ном ну, до след-
но при ме њи ва ну фи ло зоф ску и гно се о ло шку пер спек ти ву, та кву да 
је, ме ђу тим, не са мо ка рак те ри стич но от кри ва ње го ва кри ти чар ска 
ме то да, не го је та пер спек ти ва упра во исадржински пот пу но за-
ви сна од ме то де осо бе ног кри тич ког про тив–ста ва. По ку ша ће мо 
да раз мо три мо кон се квен це ова квог са др жин ског по ре кла и од ре-
ђе ња.

***

Чак и да не зна мо ни шта о про сто ру и епо си Ми ло ше ви ће-
вог ан га жо ва ња, ње го во де ло би, укљу чу ју ћи, на рав но, и Букти-
ње, за слу жи ло ста тус спо ме ни ка упо зо ре ња на па ни де о ло шку по-
шаст по след ња два ве ка ци ви ли за ци је За па да. Оно што, ме ђу тим, 
пред ста вља опа сност за ан ти и де о ло шку осе тљи вост ко ја спон та но 
пре ра ста у обра зац ма кар и ис ку стве но оправ да ног, али та ко ре ћи 
фор ма ли зо ва ног априорног очекивања идеолошког присуства у 
свим про из во ди ма ми сли ко је пре тен ду ју на до се за ње ран га ак си-
о ма ти ке (или бар ве ро до стој не ди јаг но сти ке по тре ба ху ма ни те та), 
је сте сво је вр сно дог мат ско кон та ми ни ра ње ме то до ло шком кри ти-
ци стич ком ис кљу чи во шћу. 

Са го то во драм ском гра да ци јом об у хва тив ши не са мо нај ши-
ри мо гућ ни по ве сно–те мат ски ра спон (од ан тич ке ми сли до ан ти-
ко му ни стич ког ре вол та), не го и, још ва жни је, крај ње ре ле ван тан 
пре сек (пре ко вр хун ски ре пре зен та тив них пред став ни ка) бит них 
ори јен та ци ја у по ку ша ји ма да се про ми сли људ ски иден ти тет и 
фи на ли тет — Буктиње, сма тра мо, ве ро ват но и не хо ти це от кри ва-
ју кон ту ре по вре ме ног кри ти зер ског про фи ла њи хо вог пи сца. Оно 
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што, на и ме, у од но су на јед ну те му мо же са чу ва ти из глед уз др жа не 
скеп се, ов де у укуп ној, го то во мо но то ној до след но сти кат кад по-
при ма из глед до слов но идеолошког или про грам ског скеп ти ци зма. 

Код Ми ло ше ви ћа, чи ни нам се, би ва та ко да ме тод ко ји је 
ис пр ва с ис ку стве ном уте ме ље но шћу мо би ли сан у од бра ни од по-
ли па и со фи сте ри је ин те лек ту ал ног ути ли та ри зма и иде о ло ги зма, 
на по слет ку му ти ра у у пре сумп тив но–пред ви дљив са др жај. На кон 
што у уза стоп ним за кључ ци ма ко ји ефект но по ен ти ра ју про на ђе-
не про тив реч но сти и не до след но сти раз ма тра ног шти ва поч не мо 
да ра за би ра мо по на вља ње по гле да на ствар ност ко јег за сту па Ми-
ло ше вић, у на ма се не ми нов но утвр ђу је (и по том се увек из но ва 
по твр ђу је) оче ки ва ње ка кав за пра во мораби ти ко рек тив ни ис ход 
ње го вих кри ти ка, без об зи ра на ко ју се по ја ву или став од но си ле.

На овом ме сту се не ће мо упу шта ти у пси хо а нам не стич ке 
прет по став ке (у ко ји ма се сâм Ми ло ше вић ве о ма спрем но пре да је) 
за што до ла зи до ова квог пре ра ста ња ме то до ло шке де тек тив но сти 
у са др жин ску фил тра ци ју и мо тив ску ри го ро зност про су ђи ва ња. 
За кљу чи ће мо наш осврт та квим пот кре пље њем из ло же них за па-
жа ња ко је ће ујед но украт ко оцр та ти и оно што сма тра мо вред но-
сним на зна ка ма уну тар ко јих и у од но су на ко је бар ми ло ци ра мо 
до ме те Ми ло ше ви ће вих есе ја.

****

Из већ из ло же ног са свим је ја сно да мо но лит на до ми на ци-
ја ме то де у Ми ло ше ви ће вим есе ји ма ну жно у бит ном од ре ђу је не 
то ли ко успе лост, ко ли ко још и пре на чел ну при ме ре ност су до ва и 
сег ме на та у по ступ ку. Чак и ако ап стра ху је мо исто риј ски ре ла ти-
ви зо ва ну вред ност от кри ва о ца мно гих жи жних те ма и ин спи ра ци-
ја чи је да ти ра ње у срп ској кул ту ри по чи ње са њи хо вим уво ђе њем 
упра во од стра не Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, оста ју не про це њи ве и у 
гло бал ној ра зно вр сно сти та ко ре ћи не до сти жне ла ко ћа, пре глед-
ност, ја сност и ин три гант ност с ко ји ма он при бли жа ва тре ти ра не 
по ја ве. Дух не на ме ште ног по све ће ни штва и стра сти у Ми ло ше ви-
ће вом при сту па њу но си сво је вр стан ини ци ја тич ки ква ли тет ко ји је 
да нас, на жа лост, у су во пар но сти и ка ри је ри стич ки ори јен ти са ним 
тех нич ким стан дар ди ма го то во из гу бљен. 

Но ка да Ми ло ше вић пре ђе на пу ну ме то до ло шку при ме ну 
свог при кри ве ног гно се о ло шког мо де ла (чи ја је очи глед на — бар 
на ма — до след ност у не ку ру ку та ко ђе вред на по што ва ња), та да 
је већ и ло гич ки не ми нов но да пре ли ми нар на успе лост апри о ри 
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бу де огра ни че на јед но став ним кри те ри ју мом: за ви сно шћу од то га 
ко ли ко је пред мет Ми ло ше ви ће ве ана ли зе заиста по се би (мо ти-
ва ци о но, те мат ски, и у од но су на ко ју сфе ру ин тен ци о нал но и екс-
пла на тор но ре фе ри шу ћи) та кав да је пре ма ње му оправ да на, и у 
ко јој ме ри, при ме на иде о ло шког сон ди ра ња. По гле дај мо на не ким 
при ме ри ма.

Та мо где је све оно што Ми ло ше вић под ра зу ме ва под иде-
о ло шким уде лом у ре а ли за ци ји кре а тив ног или ан га жо ва ног по-
ри ва нео спор но, та да ње го ва ка дрост и еру ди циј ска опре мље ност 
за ми ну ци о зно кре та ње тра гом по за дин ских ре ше но сти по ка зу је 
пу ну при клад ност, и ре зул та ти су им пре сив ни — као, на при мер, 
у есе ју „Бук ти ње. Јан Па лах, Sub Spe ci ae Aeter ni ta tis“. Ов де је, на-
и ме, пред мет ана ли зе за пра во фе но мен са мо у би ства ко је је, на рав-
но, као акт са мо ег зе ку ци ја ди на ми ке прет ход них ин трап си хич ких 
ста ња, ин ду ко ва них зби ва њи ма ко ја са кон крет ним окол но сти ма 
су и ци да углав ном не ма ју мно го ве зе, а ко ја тре ба ра све тли ти да би 
се чи ну про на шло ствар но зна че ње. У по гле ду та квог те мат ског 
кон тек ста, све ме то до ло шке вр ли не — па и оно што на зи ре мо као 
Ми ло ше ви ћев Weltanshaung ко ји фун ди ра ње гов гно се о ло шки мо-
дел, о че му мо же мо са мо на го ве сти ти у сле де ћем одељ ку — до ла зе 
до из ра жа ја: укр шта ње лон ги ту ди нал ног и тран свер зал ног са гле-
да ва ња, суп тил но уно ше ње у пси хо ди нам ска укр шта ња и суп сти-
ту и за ци ју ко ја је основ иде о ло шких по ме ра ња, те пот кре пље ност 
при ме ри ма. 

Али, ка да се Ми ло ше вић упу сти у пре и спи ти ва ње ге не зе 
јед ног крај ње сло же но мо ти ви са ног си сте ма, па уз то и са ду бо-
ко ба шти ње ним за ле ђем на ко је се за пра во про ду жа ва, ка кав је на 
при мер Бер ђа је вљев — тадајењеговмоделувеликојопасности
дапромашиуупорномнастојањударедукционистичкисведеме-
ханизамрасуђивањанаидеолошку,иличакпсихопатолошкуком-
пензацију. Та ко се ис по ста вља го то во ап сурд но не при ме ре ним да 
се ра ци о на ли стич ки кри ти ку је не у те ме ље ност Бер ђа је вље вог „ре-
ли ги о зног оп ти ми зма“ — као да сам по се би ре ли ги о зни им пулс 
ни је апри о ри увек оп ти ми сти чан: Бер ђа је вље ва ва ри јан та је са мо 
је дан при мер, и за што упу ћи ва ти сал ву логичких при мед би не че му 
што је уна пред и ле ги тим но се бе де фи ни са ло као ало гич но? Ти-
пич на Ми ло ше ви ће ва при мед ба ко ју не пре ста но ва ри ра: да Бер ђа-
је вље ва фи ло зо фи ја сло бод ног ду ха ускла ђу је сво је де ло ве че сто 
по мо ћу про стог апе ло ва ња на оно што је ира ци о нал но, оту да уоп-
ште не де лу је убе дљи во — јер ни је ли тај са сто јак ира ци о на ли те та 
„про блем“ сва ког ре ли ги о зно ори јен ти са ног до жи вља ја и ра су ђи-
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ва ња, про тив ко јег Ми ло ше вић очи глед но из бе га ва да се отво ре но 
из ја сни?2) 

Нај зад, на истом при ме ру се по вре ме но мо же с пра вом учи-
ни ти да тоталност кри тич ке по ле мич но сти по при ма профилре-
шеностинадисквалификујућиобрачуниостракизам: Ми ло ше ви-
ћу уоп ште не па да на па мет да као ате ист и скеп тик до пу сти пра во 
на ре ли ги о зно убе ђе ње (или да га, бар, по пут Ви ли је ма Џеј мса, 
тре ти ра не у трал но као ле ги тим но „ис ку ство“) не го на при ме ру 
Бер ђа је ва као да же ли да из ве де мо ти ва ци о ни ег зор ци зам ре ли ги-
о зног по ри ва.3) Та ко се — мо ра мо та ко ре ћи — „спу шта“ на ни во 
нај вул гар ни је псе у доп си хо а на ли тич ке ар гу мен та ци је ка да из ве о-
ма су бјек тив но ин тер пре ти ра них де та ља из жи во та ру ског ми сли-
о ца (исти је по сту пак и у слу ча ју Ше сто ва) из во ди дефинитиван
за кљу чак о ње го вој иде о ло шкој па то ге не зи: за Бер ђа је вље ву апо-
те о зу ства ра ла штва на ла зи да јој је по ре кло у те жњи да се иза ђе 
из има нент ног кру га ствар но сти, „a са ма та те жња про ис ти ца ла је 
ло гич но из ду шев ног скло па Ни ко ла ја Бер ђа је ва, ду шев ног скло па 
јед ног бе ниг ног аут сај де ра у пси хо ло шком зна че њу тог из ра за.“4)

Нај зад, опо ми њу ћи се огра ни че но сти про сто ра, мо же мо још 
као ин ди ка тив ну упо тре бу не при ме ре не ар гу мен та ци је на ве сти и 

2) Истог је ни воа и ин ди ка тив на при мед ба на „не до след ност“ До сто јев ског ко ји се, ваљ да 
као сва ко људ ско би ће, ко ле ба у по гле ду не из ве сно сти по смрт ног ста ту са док се ди по-
ред одра сво је по кој не су пру ге — јер је упра во то ко ле ба ње све до чан ство о до зре ло сти 
за оно што Ја сперс на зи ва „гра нич ном си ту а ци јом“. Ми ло ше вић, пак, у по не се но сти 
упо тре бе свог кри тич ког мо де ла ука зу је на „сум њи во“ ме сто: „Пси хо ло шки је за ни мљи-
во и пи та ње: ‘да ли ћу се ви де ти са Ма шом?’“ На кон че га сле ди ко мен тар ко јим „хва та“ 
До сто јев ског у про тив реч ју: „Онај ко је за и ста уве рен да осим овог зе маљ ског по сто ји 
и не ка дру га, не бе ска ра ван у ко ју од ла зи мо кад за вр ши мо жи вот на овом све ту, не по-
ста вља се би ова ква пи та ња.“ (Буктиње, стр. 41) При ме ра ова квих „не до след но сти“ је 
мно го, али нам, на рав но, про стор не до зво ља ва да их ви ше на во ди мо.

3) И не са мо ре ли ги о зног по ри ва. Да Ми ло ше вић до след но и по сва ку це ну спро во ди су-
зби ја ње сва ког ало ги ци зма и у дру гим де ли ма, мо же мо пот кре пи ти ве о ма сла бим из бо-
ром ар гу мен та ци је на слич ном ме сту у Психологијизнања. Та мо се Ми ло ше вић свр ста-
ва уз крај ње ор то док сни (и, пра во го во ре ћи, одав но пре ва зи ђе ни) ло гич ки по зи ти ви зам 
Мо ри ца Шли ка ка да тре ба да опо врг не пра во на Берг со нов ин ту и ци о ни зам, од но сно 
оно што ква ли фи ку је као „ми стич ку спо зна ју“. Овај нам је при мер, ме ђу тим, по себ но 
за ни мљив сто га што су до ка зи при пад ни ка Беч ке шко ле за пра во та кви да не се лек тив но 
од ба цу ју сва ку упо тре бу пој мо ва ко ја ни је опе ра ци о нал но–функ ци о нал но де фи ни са на, 
па та ко и са му Ми ло ше ви ће ву ре то ри ку. Осим то га, по ште но–кон се квент на упо тре ба 
Шли ко вог по ступ ка у су шти ни од ба цу је су ви слост по ет ског је зи ка у идеј ним по ру чи-
ва њи ма, те је та ко и Ни че ов и До сто јев ски јев на пор за њих углав ном бе сми слен. Али 
та ква кон се квент на упо тре ба Ми ло ше ви ћу не тре ба — би ло је до вољ но про на ћи на-
чин да се опо врг не сам корен Берг со но вог ра су ђи ва ња. Дис тан ци ра ње пре ко не ми нов не 
про тив реч но сти, пак, код са мог Шли ка, оства рио је Ми ло ше вић пре ко из не на ђу ју ћег 
кри тич ког за кључ ка: да је и сам Шлик „по стао жр тва сво је вр сног епи сте мо ло шког оп-
ти ми зма“. (Ни ко ла Ми ло ше вић, Психологијазнања, Но лит, Бе о град, стр. 436.) Пре ска-
чу ћи след из во ђе ња овог освр та, мо же мо од мах ре ћи да оп ти ми зам Ми ло ше вић ниг де 
ни је опра штао, а по нај ма ње епи сте мо ло шки.

4) Буктиње, стр. 320.
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слич но ин то ни ра но пре ба ци ва ње Бах ти но вој ина у гу ра ци ји иде је 
„по ли фо ниј ске“ струк ту ре бит них ли те рар них оства ре ња, чи ји је 
ре пре зен тант или чак уте ме љи тељ До сто јев ски. Под се ти мо: Бах-
тин је ус твр дио да, за раз ли ку од „мо но ло шке“ струк ту ре ве ћи не 
ро ма на, у ко јој је све ко ли ка на ра ци ја и идеј на ди на ми ка под ре ђе на 
или ема ни ра на из ви зу ре са гле да ва ња глав ног ли ка, До сто јев ски 
за пра во ис пи су је до зре ва ње аутен тич не са мо све сти пре ма ко јој су 
све су ко бље не иде је (па и ли ко ви) у ро ма ну за пра во рав но прав не 
све до кли мак са њи хо вог син тет ског урав но те же ња у осо бе ној До-
сто јев ски је вој ху ма но сти: ли ко ви До сто јев ског, твр дио је Бах тин, 
ни кад ни су „за вр ше ни“ из ну тра, јер ни са мо свест не мо же да се 
за вр ши из ну тра. Ре ал ну уте ме ље ност ове иде је плу ра ли стич ких 
гла со ва, ме ђу тим, не што у Ми ло ше ви ће вом дис кур су не мо же да 
при хва ти5). 

На кон не из бе жне упи та но сти (Ми ло ше вић: „Мо ра мо се, ме-
ђу тим, пи та ти има ли и по ли фо ниј ска књи жев на струк ту ра сво ју 
иде о ло шку прет по став ку, и, ако је има, где би је тре ба ло тра жи-
ти?“), Ми ло ше вић се упу шта у до ка зни по сту пак ко јим — су ми ра-
мо — по ка зу је да је и правиДо сто јев ски ипак за го вор ник „уни ла-
те рар ног“ или мо но ло шког дис кур са, те да су све оста ле збу њу ју ће 
сна жне фи гу ра ци је крај ње опреч них ми шље ња по су ђе них ли ко ва 
из ро ма на (да кле оно на шта се Бах тин по зи ва) у ства ри бле ди по-
ку ша ји да се дра мат ски ја че ис так не ве ро до стој ни „мо но ло шки“ 

5) Да Ми ло ше ви ћев метод ову иде ју не мо же ла ко да то ле ри ше са свим је ја сно: аго нал ни 
плу ра ли зам рав но прав но до ча ра ва них ми шље ња и кон це па та фак тич ки од мах од ба цу-
је уме сност бр зо пле то упу ћи ва ног кри те ри ју ма „не про ти вреч но сти“: па До сто јев ски 
је упра во и за ми слио да сва ки од бра ће Ка ра ма зов про тив ре чи дру гом! Но и ов де је 
Ми ло ше вић при лич но ве што про на шао изо топ свог ме то до ло шког на че ла: уме сто за 
ло гич ким про тив реч но сти ма и не са гла сно сти ма, он у ова квим слу ча је ви ма тра га за 
мотивацијским не до след но сти ма ли ко ва — при че му је, ја сно, у ве ли кој ме ри ар би-
трар но–су бјек тив но шта ко сма тра мо ти ва циј ски до след ним. И на рав но, ов де се убр зо 
ис по ста вља да пра во на мо ти ва циј ску до след ност има један фа во ри зо ван гно се о ло шки 
мо дел ко ји је — опет са мо на го ве сти мо — нај бли жи ре то ри ци Дми три ја или Ива на Ка-
ра ма зо ва. Та ко је лик Аљо ше уна пред при пре мљен за „не до след ност“. Ми ло ше вић твр-
ди да у пси хо ло шком и иде о ло шком про фи лу Аљо ше не ма го то во ни ка квих зна чај них и 
сло же ни јих, ка ко ка же, „за сен че ња“ — за то што је, ус твр ди ће мо, пре ви део да, бар док 
ту ма чи Бах ти на, основ на ко рект ност зах те ва да се ува жи бах ти нов ска иде ја пре ма ко јој 
се, да упо тре би мо исти тер мин, „за сен чу је“ ис кљу чи во де ло у укуп но сти. „Аљо ша Ка-
ра ма зов је пра во ли ниј ска, јед но смер на, мо но то на умет нич ка тво ре ви на“, пи ше Ми ло-
ше вић. „Чи та лац жи ви у не пре ста ном оче ки ва њу да ви ди не што ствар но ‘ка ра ма зов ско’ 
у Аљо ши, али се ње го ва оче ки ва ња ре дов но из ја ло вљу ју. “ (Буктиње, стр. 191). На рав-
но, ов де је реч о Ми ло ше ви ћу као чи та о цу, и о оче ки ва њи ма ње го вог кри ти чар ског ме-
то да и гно се о ло шког по гле да на свет. И, на жа лост, већ смо при пре мље ни на оче ки ва ње 
раз ло га пи шче вог „па да“: „Лик Аљо ше Ка ра ма зо ва но си вр ло вид не тра го ве из ве сних 
пи шче вих при ват них, по ле мич ких про јек ци ја... на чин из ра жа ва ња Аљо ше Ка ра ма зо ва 
и ина че је, нај ве ћим де лом, ба на лан, јед но ли чан и из ве шта чен...Ње го ве ми сли на кра ју 
ро ма на су нео про сти во ба нал не, сла ду ња ве и сте ре оп тип не... У том књи жев ном ли ку, и 
око ње га не ма ниједног де та ља ко ји би оста вљао ути сак пла стич но сти и ин ди ви ду ал но-
сти.“ (Буктиње, стр. 193, 198; наш кур зив)
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До сто јев ски јев глас. При том је крај ње упа дљи во да се за пот кре-
пље ње ове те зе Ми ло ше вић до кра ја есе ја упу шта у ду гу ана ли зу 
ис кљу чи во оног де ла До сто јев ског ко је је фор мом за пра во ис по-
вед но–мо но ло шко (Забелешкеизподземља) те та ко не ми нов но с 
ве ли ком ре љеф но шћу ис ти че је дан глас, до ко јег је, по лич ном при-
зна њу, Ми ло ше ви ћу за пра во и нај ви ше ста ло (на и ме, Забелешке су 
за ње га нај у спе ли је де ло До сто јев ског).

Упра во се пи та ју ћи ка кав је то глас ко јег идеј но–иде о ло шки 
ре пре зен ту је ју на ка Забележака, до вр ши ће мо овај осврт.

*****

Као што смо већ ви ше пу та на го ве сти ли, до след ност при-
ме не Ми ло ше ви ће вог ме то да ду гу је уте ме ље но сти у при кри ве ном 
ра се ја ва њу јед ног гно се о ло шког ста но ви шта ко ји је оба ве зу је. Од-
мах мо ра мо ис та ћи: то ста но ви ште, или тај по глед на ре ал ност ко ји 
се про би ја у ова ко из вр сно су ми ра ној збир ци ка кву чи не Буктиње, 
сам по се би без у слов но је ле ги ти ман — шта ви ше, мо гућ но је да 
би он, да је ика да отво ре но обра зло жен, но сио ве о ма ве ли ку вред-
ност. Не во ља је, ме ђу тим, у то ме што Ни ко ла Ми ло ше вић ни ка-
да ни је по ну дио соп стве ну гно се о ло ги ју, иако је ову им пли цит но 
и, ка ко смо ви де ли, за ди вљу ју ће па си о ни ра но про вла чио кроз све 
сво је кри тич ке ра до ве. Мо дел кри ти ци зма до во дио га је при том 
до тле да кри тич ким за хва ти ма „бру си“ и изо лу је ту ђа ста но ви шта 
све до тле док она не про го во ре искључивошћу ко ја, исти на, од го ва-
ра Ми ло ше ви ће вом афи ни те ту, али објек тив но че сто пред ста вља ју 
са мо је дан сег мент раз ми шља ња тре ти ра них ауто ра (на рав но, ово 
је мно го упа дљи ви је код ро ман си је ра не го код идеј но мо но лит ни-
јих ми сли ла ца). Ов де се сва ка ко не мо же мо упу шта ти у од го не та-
ње ка рак те ри сти ка Ми ло ше ви ће ве гно се о ло ги је или ег зи стен ци-
ја ли ти ке, али чи та о цу за сад мо же мо као на при јен ти ре ука за ти на 
не ко ли ко на во да до ко јих je Ми ло ше вић сти гао та ко што, од стра-
њу ју ћи оно што сма тра „не до след но сти ма“, или упи ња њи ма да 
се из бег не „мо но ло шка“ од ре ђе ност, с очи глед ним за до вољ ством 
утвр ђу је као от кри ће најдубљег слоја или ег зи стен ци јал ног суп-
стра та ра су ђи ва ња да ро ви тих ства ра ла ца.

„Но сио је, да кле, Тол стој не где ду бо ко у се би и јед но скри-
ве но, мрач но са зна ње ко је је ко ре ни то до во ди ло у пи та ње ње го-
ва етич ка и ан тро по ло шка на че ла“, от кри ва Ми ло ше вић, а за тим 
по лет но по су ђу ју ћи ар ти ку ла ци ју де фи ни ше то ду бо ко скри ве но 
Тол сто је во са зна ње: „Све том не упра вља ни не ка про ми сао, а ни 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.283-296.

294

сло бод на во ља дру гих би ћа, већ не ка сле па ну жност ко ја не у мо љи-
во од ре ђу је све оно што нам се у жи во ту зби ва.“6) 

Или: „У Записимаиз подземља Дoстојевски ну ди ал тер на-
ти ву Чер ни шев ском: не не ку хри шћан ску ви зи ју људ ске при ро де, 
већ гле ди ште по ко ме је чо век и ка да је ли шен би ло ка квих спо-
ља шњих сте га не по пра вљи во ира ци о нал но би ће ко је стра сно во ли 
пат њу, ко ја са сво је стра не ни је ни шта дру го до ра за ра ње и ха ос.“7)

Тре ба још при ме ти ти и ову ка рак те ри сти ку: сва ко оно ми-
шље ње или до жи вљај ствар но сти ко ји од би ја ју да при зна ју при мат 
оног што, на при мер, сим бо ли зу је умет нич ки „убе дљи ви“ Ро го жин 
(„оли че ње оног од врат ног па у ка и оне мрач не, бе сми сле не, веч не 
си ле што упра вља све том“8)) из ве сно су осу ђе ни на Ми ло ше ви ће-
во од луч но од ба ци ва ње као илу зи о них, ком плек сив но и шар ла тан-
ски нат ком пен за тив но мо ти ви са них — та кав је, ре ци мо, и Ше стов 
(с ко јим се Ми ло ше вић сла же све док се за др жа ва на по ла зним 
не–оп ти ми стич ким осно ва ма без на де жно сти или „обес ко ре ње но-
сти“), ко ме је сва ка ко некабиографскинепознаталичнанесрећа 
пред о дре ди ла окре та ње ка тер ту ли јан ски без у слов ној ве ри у ап со-
лут, а та кав је, ви де ли смо, и Бер ђа јев ко ји је, чи ни се по стра сти 
уло же ној у по би ја ње ње го вих спе ку ла ци ја — и из раз ло га ко ји за-
слу жу ју мо жда да бу ду пред мет це ле јед не сту ди је (ко ја би мо жда 
учи ни ла оно што Ми ло ше вић ни је: да екс тра ху је раз ви је ни об лик 
ње го вог без сум ње ду бо ко ис тан ча ног до жи вља ја чо ве ка и ствар-
но сти) — не ка вр ста Ми ло ше ви ће вог ан ти по да. За што је та ко — 
ов де мо же мо са мо пу сти ти чи та о цу да с на ма на га ђа или на слу ћу је 
уз, ре ци мо, овај на вод: „Је ди но ло гич но ре ше ње кла сич не ди ле ме 
зла — од ба ци ва ње Бо га — Ни ко лај Бер ђа јев ни је хтео и ни је мо гао 
да при хва ти. Нај ду бљи узрок за по гре шност скри ве не ар гу мен та-
ци је ко јом се бра ни ег зи стен ци ја Бо га у фи ло зо фи ји сло бод но га 
ду ха тре ба, да кле, тра жи ти у не чем што је пре свих ар гу ме на та: 
зна чи у из ве сним пред ра су да ма.“9)

Чи ни се да Ми ло ше вић за пра во ни ка да ни је при хва тио две 
мо гућ но сти ко је ина че не сло ве као не ле ги тим не у те о риј ском ра-
су ђи ва њу: пр во, ре ци мо, Де ри де и ње го вих след бе ни ка да се сва 
ми са о на шти ва до бро на мер но при хва та ју као рав но прав на игра 
тек сту ал ног за во ђе ња и да се у њи ма тра же ква ли те ти та квог за-
во ђе ња, и дру го, оној ко је би мо гли за сту па ти за го вор ни ци има-

6) Буктиње, стр. 35.

7) Исто, стр. 50.

8) Исто.

9) Исто, 296.
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нент не по себ но сти ства ра лач ког чи на по пут Ин гар де на или ов де 
по ми ња ног Бах ти на — дастваралачкичинипакпонајвишепред-
стављааутономанпродорусмеренфиналномназирањунекогјош
непостојећегстања,анереактивнупоследицу,тојестодјеккон-
текстуалнезаданости. 

На по слет ку, не зна мо да ли је до вољ но ло гич но прет по ста-
ви ти да онај ко су ве ре но пре по зна је ту ђу пред ра суд ност на осно ву 
то га што ве ру је да рас по ла же ве ро до стој ним до жи вља јем, та ко ђе 
ве ру је и да сам сум њи у пред ра суд но сти из ми че. 

Mилошевић бар у јед ном слу ча ју, чи ни се, у то ни је сум њао 
— у свом вла сти том. Ми, пак, ве ру је мо да раз ло зи за та кву ње го ву 
ли ше ност сум њи у соп стве ну осло бо ђе ност од пред ра су да за слу-
жу ју да бу ду те мељ но про ве ре ни — али не да би би ли опо врг ну ти, 
не го да би и оно позитивно зна ње о игри са жи во том и тра ја њем 
ко јим је овај ве ли ки мај стор рас по ла гао, по ста ло део и на ших вред-
но сти.

ЗАКЉУЧАК

Књи гаБуктиње Ни ко ле Ми ло ше ви ћа пред ста вља па ра диг-
ма тич но де ло за чи тав хе те ро ге ни опус овог фи ло зо фа, есе ји сте 
и књи жев ног те о ре ти ча ра, чи је књи ге, го то во без о стат но, обе ле-
жа ва сво је вр сни ан ти но мич ни по ле мич ки дис кур зи ви тет. Ана ли за 
ове пост хум но об ја вље не књи ге, као и свих прет ход них уоста лом, 
де ми сти фи ку је Ми ло ше ви ћев ме то до ло шки кон структ ко ји се, бу-
ду ћи баш што је та кав – кон структ, са сто ји од не ко ли ко пре по зна-
тљи вих фа за: у пр вој, овај фи ло зоф нај пре кон стек ту а ли зу је идеј ни 
хо ри зонт тре ти ра ног шти ва, да би по том у иде о ло шким или пси-
хо ло шким чи ни о ци ма на ла зио узро ке ин ко хе рен ци је не ког де ла, 
од но сно јед не епи сте ме. Из ова ко по ста вље ног и уте ме ље ног ме-
то до ло шког ап со лу ти зма про ис ти че јед на аутен тич на, до след но 
при ме њи ва на фи ло зоф ска и гно се о ло шка пер спек ти ва. Та је пер-
спек ти ва упра во и садржинскипот пу но за ви сна од ме то де осо бе-
ног кри тич ког про тив-ста ва. Ка да се Ми ло ше вић упу сти у пре и-
спи ти ва ње ге не зе јед но крај ње сло же но мо ти ви са ног ми са о ног 
си сте ма, та да је ње гов мо дел у ве ли кој опа сно сти да про ма ши циљ, 
у упор ном на сто ја њу да ре дук ци о ни стич ки све де ме ха ни зам ра су-
ђи ва ња на иде о ло шку, или чак пси хо па то ло шку ком пен за ци ју. Ни-
ко ла Ми ло ше вић ни ка да ни је по ну дио соп стве ну си сте ма ти зо ва ну 
гно се о ло ги ју, иако је ову им пли цит но и па си о ни ра но про вла чио 
кроз све сво је кри тич ке ра до ве. Мо дел из о штре ног кри ти ци зма до-
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во дио га је при том до тле да кри тич ким за хва ти ма «ато ми зу је» и 
изо лу је ту ђа ста но ви шта све до тле док она не про го во ре ис кљу чи-
во шћу ко ја им не рет ко ни је уоп ште има нент на. 
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Zelj ko Si mic

AN TI NO MI ES OF PO LE MI CAL DI SCO UR SI VITY

Summary
Re gar ding a post hu mo us pu blis hing of Ni ko la Mi lo se vic’s me-

mo ir of cri ti cal-es sayis tic texts TheTorches, in this text aut hor tho ro-
ughly analyzed the Methodof this in tel lec tual who se rich and ex ten si ve 
phi lo sop hi cal and li te ra tu re-the o re ti cal work has left sig ni fi cant im pact 
on Ser bian spi ri tual cul tu re in first de ca de of 21st cen tury. The aut hor 
at temp ted to con clu de whet her Mi lo se vic esta blis hed a form of one spe-
ci fic ne ga ti ve gno se o logy thro ugh ap so lu ti za tion of his own met hod. 
Such met hod has a cha rac te ri stic of a con si stent se arch for an ti no mi es 
wit hin a cer tain phi lo sop hi cal system or a li te ra tu re-ar ti stic struc tu re, 
which ena bles a di sco very of an ide o lo gi cal or psycho lo gi cal bac kgro-
und of a cer tain epi ste mo lo gi cal in co he rency wit hin so me work. In this 
text the aut hor al so at temp ted to demystify a for mu la of Mi lo se vic’s 
po le mic di sco ur si vity and, in li ne with it, to de fi ne a nor ma ti ve ran ge of 
such esta blis hed re cep tion of cul tu ral ac hi e ve ments. 
Key words: Ni ko la Mi lo se vic, ne ga ti ve gno se o logy, po le mic di sco ur si vity
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ПРЕДВИЂАЊАТЕЖИШНИХ
ПРАВАЦАМЕЂУНАРОДНИХОДНОСА

ПОСЛЕГЛОБАЛНЕКРИЗЕ

Сажетак
При зна та гло бал на кри за не пред ви дљи вих обр та, упр кос 

пред у зе тим упра вљач ким по ку ша ји ма на ла же ња из ла за, до дат но 
је под ста кла пра вље ње пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род-
них од но са. Це ло куп на ин ду стри ја са зна ва ња бу дућ но сти ви ше не 
из ви ре са мо из уве ре ња у на ста ја ње дру штва зна ња. Све ви ше је 
по бу ђу ју тра же ња по у зда ни јих во ђи ца оти ма њу из вр тло га не во ља 
у ко је се за па ло. Ме ђу тим, под ло га пред ви ђа ња бу ду ћих од ре ђу ју-
ћих де лат ни ка, струк ту ра, про це са и ис хо да ни је по у зда но ура ђе на. 
Ње ну из ра ду по себ но оте жа ва ју тр ве ња не по ду дар них вред но сних 
опре де ље ња. Бу ду ћи те жи шни прав ци ме ђу на род них од но са за ми-
шља ју се и до 2025. го ди не. Прог но сти ча ри, у истом да ху, ипак 
са оп шта ва ју ка ко ни су ка дри да про це не је су ли на ста ли пре о кре-
ти са мо при вре ме на иска ка ња из ле жи шта или трај но одва ја ње 
од обра сца ме ђу на род них од но са ка кав је уоб ли чен по сле Дру гог 
свет ског ра та. Не срод на вред но ва ња про це са гло ба ли за ци је из во де 
пред ви ђа ња у опреч не крај но сти. Ис пи ти ва ње из дво је них око сних 
вр ста пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род них од но са и, 
исто вре ме но, са ве то ва них стра те ги ја де ло ва ња, пред у зе то је на те-
ме љу прет по став ке да гло бал на кри за под у пи ре ка ко отва ра ње ми-
шље ња за но ве уви де у по сто је ће ста ње, та ко и за окре та ње ва ђе њу 
ре ше ња из про шло сти што из не за до вољ ства, што из за пла ше но-
сти са да шњи цом. За кљу че но је да због сле ђе ња ста рих ма па ми-
шље ња сви прог но сти ча ри те шко уви ђа ју из ла зе из да на шње гло-
бал не кри зе. За то му ку му че да ра за бе ру бу ду ће те жи шне прав це 
ме ђу на род них од но са. Ску че ност ста рог на чи на ми шље ња спу та ва 
сна ла же ње у про стор ном и вре мен ском пре де лу ствар них ме ђу на-
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род них од но са. Не ма но вих по у зда ни јих ма па пре де ла у ко ји ма се 
чо ве чан ство об ре ло. Оту да упу шта ња у де ло ва ња, осло ње на на ми-
са о не ма пе из ра ђе не у ра ди о ни ца ма ста рог на чи на ми шље ња, све 
уче ста ли је за вр ша ва ју у све ду бљим про ва ли ја ма. Од у ста ја ње од 
кре та ња по за ста ре лим ма па ма пре ва зи ђе ног ми шље ња мо гло би 
би ти нај по де сни ји ком пас за пра вље ње са да шњо сти и уви ђа ње те-
жи шта бу ду ћих пра ва ца ме ђу на род них од но са.
Кључ не ре чи: ме ђу на род ни од но си, гло ба ли за ци ја, гло бал на кри за, де гло-

ба ли за ци ја, моћ, мул ти ла те ра ли зам, ре ги о на ли зам, мре-
жно дру штво, ви ки но ми ја, не др жав ни ак те ри

"Ве ли ки крах", ок то бра 2008. го ди не, и по то ња зби ва ња, 
мно ги ма на лик на "Ве ли ку де пре си ју" (Urry, 2009), оки да ју ви ше-
стру ке обр те у раз ми шља њи ма. Ра зно род но се про су ђу је у че му се 
свет об рео. Пи та ње шта да се ра ди, не си ла зи с ума. Не по ду дар не 
су про це не из ла зи ли се из не во ља у ко је се за па ло, или не. Ма ло-
ду шни стре пе да, уко ли ко кра ја свим не по го да ма и има, по сле њих 
уоп ште не ће би ти "ду ге".

Утвр ђи ва ње тач ног по ре кла за пре па шћу ју ћег "ни за до га ђа-
ја", без вај ка ња, за и ста ни је "ни ма ло ла ко" (Chinn, Fri e den, 2009: 
1). Уни за на зби ва ња до са да су за вр ши ла ста вља њем под име гло-
бал на кри за. Та ко сто је ства ри твр де, без при дру же них вред но сних 
при ме са, то бож на мер ни да не за пад ну у "жи ви пе сак" иде о ло ги је. 
Са бра ни до га ђа ји од ок то бра 2008. го ди не по кри ве ни су и име ном 
кри за гло ба ли за ци је. На де ну ли су им та кво име скло ни да по ну де 
за ми сли пра вед ни је гло ба ли за ци је од до са да шње. Го во ре да је не-
пра вед ној гло ба ли за ци ји те ку ћи гло бал ни еко ном ски су но врат "за-
ку цао по след њи ек сер у са мрт ни ков чег" (Bel lo, 2009). 

Ду жнич ка кри за би ла је по чет но име зби ва ња ок то бра 2008. 
го ди не Вре ме ном се за кљу чи ло да је след де ша ва ња иза звао пре-
скок у но ву пу та њу. На ђе но је да за то за слу жу ју и ста вља ње под 
нов на зив гло бал на фи нан сиј ска кри за. Сма тра се да се "гло бал на 
фи нан сиј ска кри за" (theglobalfinancial crisis – GFC) из ро ди ла у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Не ки су је при пи са ли пре те-
ра ној "рас по ја са но сти" нов ца и пре сла бој уре ђе но сти. Др же је по-
мог ну том и "под ба да ном вољ но шћу Ки не да на из глед нео гра ни че-
но кре ди ти ра Аме ри ку" (Gar rett, 2010: 29).

По сле сти ша ва ња "ура га на" гло бал не фи нан сиј ске кри зе – 
чи је су "око" по је ди ни ви де ли у го то во за јед нич ком де лу рас тро-
шног ду жни ка и до бро хот ног по ве ри о ца ши ром отво ре ног нов ча ни-
ка – по пи са но је шта је све уни ште но, а шта је оста ло по пра вљи во. 
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Из гу бље но "по ве ре ње у аме рич ку ло зу пу сто лов ног ка пи та ли зма" 
(Gar rett, 2010: 29), бр зи гло бал ни раст, опа да ње не за по сле но сти и 
си ро ма штва, сма ње ње јав них ду го ва, отво ре ност тр жи шта За па да, 
и са мо у ве ре ност у из во зом по кре тан раз вој "ра сту ћих тр жи шта" 
ста вље ни су на ли сту уни ште ног гло бал ном фи нан сиј ском кри зом. 
По то њи да ни су – уз из гу бље но по ве ре ње у аме рич ку ло зу ка пи та-
ли зма, успо ра ва ње гло бал ног ра ста, скок не за по сле но сти, по ве ћа-
ње си ро ма штва, го ми ла ње јав них ду го ва, про тек ци о ни зам За па да, 
и гу би так са мо по у зда ња у из во зом по кре тан раз вој ра сту ћих тр-
жи шта – до да ли и но ве из ме не гло бал не сре ди не (Khan na, 2008; 
Mah bu ba ni, 2008). 

Сум њи ча ви да је већ усле дио ула зак у но ву "ге о по ли тич ку 
сре ди ну", јер су уве ре ни да, и по сле нај го рих да на кри зе, Сје ди ње-
не Аме рич ке Др жа ве оста ју на ме сту не срав њи ве пре мо ћи (Bro oks, 
Wohlforth, 2008; Bro oks, Wohlforth, 2009), спрем но при хва та ју, по-
пут За ка ри је (За ка риа), да се од и гра ва "уз ди за ње у мо ћи Оста лих", 
али не по пу стљи во од би ја ју да се то зби ва због опа да ња мо ћи Сје-
ди ње них Др жа ва (Za ka ria, 2008). 

Под сти чу се, по сле про ла ска нај го рег уда ра гло бал не фи нан-
сиј ске кри зе, Сје ди ње не Др жа ве и На род на Ре пу бли ка Ки на – но-
ви во де ћи дво јац (Г2), уме сто већ за ста ре лог Г2 (САД и Европ ска 
уни ја) – да крх ки опо ра вак ис ко ри сте за пре у зи ма ње "ди зги на" гло-
бал ног упра вља ња. Ко ла ње "про бле ма без па со ша" (An nan, 2002) 
до вољ но ду го је под у ча ва ло ну жно сти нео д ло жног пред у зи ма ња 
удру же ног де ло ва ња (Cra ig, 2008). На у че не лек ци је о по ра зним по-
сле ди ца ма из бе га ва ња и оду го вла че ња ускла ђе них чи ње ња ис ту-
ри ле су у про че ље упо зо ре ња да би овог пу та ка шње ње до ве ло до 
по ста ја ња тек уми ну лих не да ћа са мо пре да хом у но вом, а још си-
ло ви ти јем, су но вра ту у го ре да не од про шлих. Обо де но је узда ње 
да ће САД и НР Ки на, би ло у ме ђу соб ном су ко бу, би ло удру же но 
као Г2, глав ни ном ко ва ти гло бал но мо гу ће, укљу чу ју ћи и уоб ли ча-
ва ње до дат не рав ни гло бал не вла да ви не гне жде њем "сво је би ла-
те рал не ди пло ма ти је у мул ти ла те ра ли зам Г20" (Gar rett, 2010: 29). 

На да ло се, или не да ће тај др жав ни дво јац пре у зе ти "упра-
вљач" об но ве гло бал ног си сте ма по сле кри зе, сро че ни су но ви 
на зи ви учи на ка про це са ко ји су прет хо ди ли фи нан сиј ском сло му 
ок то бра 2008. го ди не и оних ко ји су из ње га ис хо ди ли. Уста ље на 
ве ћи на су му то ко ва де ша ва ња во ди под за гла вљи ма гло бал не фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе. На ла зе се, че сто, у ко ло пле ту на зи ва 
и гло бал на еко ном ска кри за, гло бал на кри зе, и кри за гло ба ли за ци-
је.
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Свет те о ри ја, по чет но за те чен за пре па шће њем и не ве ри цом 
(Krug man, 2008), углав ном се са брао по сле "је се ни не за до вољ-
ства". Пу на при бра ност и да ље мањ ка. При вре ме но, под при ти сци-
ма раз ме ра ши ре ња кра ха и на зи ра ња зја пе ће ду би не про ди ра ња 
сла ма ју ћег пре вра та ок то бра 2008. го ди не, из се ћа ња су из бле де ла 
пра во вре ме на тре зве на пред ви ђа ња да ће се слом де си ти. По сле 
ра не збу ње но сти, опет су из ву че на на све тло да на. Ни су са мо по-
бор ни ци "па ра диг ме де гло ба ли за ци је" (Bel lo, [2002], 2006; 2009) 
упи ра ли пр стом на кри зу по сто је ћег гло бал ног си сте ма и про це-
са гло ба ли за ци је, још од по чет ка овог ве ка, и пре ти ли да ће из би-
ти на ви де ло. До вољ но на ја ва би ло је и пре ок то бра 2008. го ди не 
да ме ху ро ви ра ста тр жи шта не крет ни на и тр жи шта фи нан си ја, на 
стра ни та ко зва ног бо га тог Се ве ра пла не те, ни су ве чи ти, као што 
ни су би ли ни пре ђа шњи, укљу чу ју ћи и онај знан као ме хур "dot.
con" (Cas sidy, 2002). Оп чи ње ни про це сом гло ба ли за ци је, тач ни је 
про це си ма гло ба ли за ци је, ни су се да ли сме сти та квим "до са ђи-
ва њи ма". Пред ста вља ли су их, пре из би ја ња кри зе, не у мит ним и 
са вр ше но мир ним. Ста ње гло ба ли зма упи са ли су као без бри жно 
раз вој но од ре ди ште до ко га се чо ве чан ство не по врат но упу ти ло.

Он да је до шла кри за. Тра је. Вла да и не по су ста је. Ис пи ти-
ва ња, ана ли зе, јав не рас пра ве у но ше њу с њом, као и по ку ша ји те-
о ре ти за ци је обе ле же ни су већ уста ље ним "пра ви ли ма игре". Пр-
во пра ви ло је ја ди ков ка над кри зом, че сто као лич но осло ба ђа ње 
од на го ми ла них стра хо ва ња и да ва ње оду шка пре тр пље ном шо ку. 
Из о штра ва се озбиљ ност ста ња. Под вла чи се ва жност нео д ло жног 
де ло ва ња. Упу ћу је се на зна чај раз бо ри то сти. По зи ва се на по ка зи-
ва ње сме ло сти за на ла же ње ра зло жних ре ше ња. Дру го пра ви ло је 
узи ма ње ме ре на ста лим про бле ми ма и ме ра крив ци ма за њих. Тре-
ће пра ви ло је по све ћи ва ње утвр ђи ва њу по ре кла и со ја кри зе. Ис ти-
че се да то ни је ни ма ло лак по сао. Де лом за то што је "кри за по ја ва 
то ли ко све о бу хват на и ши ро ког за хва та, а по сма тра чи су скло ни да 
се усре до то че на оно што зна ју, те су об ја шње ња усред сре ђе на на 
је дан до два чи ни о ца" (Chinn, Fri e den, 2009: 1).

Ну жно при хва та ње да је гло бал не кри зе рас кр сни ца оте жа ва 
утвр ђи ва ње ње ног по ре кла. Уви ђа ња да се на шло на пре крет ни-
ци, и уз не ми ре ност "ис па да њем из ле жи шта" гло бал не вла да ви не 
(Сте фа но вић-Штам бук, 2008) здру же но су под ја ри ли ши ре ње сум-
њи у ле ги тим ност ка пи та ли зма и на За па ду. Уза вре ле су кри ти ке 
"по хле пе", од га ја не "про из вод њом за про фит". Из био је на по вр-
ши ну и стид због "не мо рал ног" обра зо ва ња, сте че ног на пре сти-
жним уни вер зи те ти ма и шко ла ма у све ту за еко но ми ју, упра вља ње 
и по сло ва ње. Ра сту вред но сти ак ци ја су мор них на га ђа ња. Без на-
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де жност да на шњи це при ка зу је се сјај ном, у по ре ђе њу са сти за њем 
још го ре су тра шњи це. Смрк ну то се гле да на бу дућ ност кроз лу пе 
ре ше ња из ва ђе них из за о став шти не про шло сти.

Из бор ну пре ва гу на нај о се тљи ви јим по ли тич ким тр жи шти-
ма оства ру ју, до не дав но, про ка же ни "со ци ја ли стич ки" пред вод ни-
ци. Гло бал ни Југ по но во ни је по ште ђен вој них уда ра. Ни је ни без-
бе дан од но вих из ли ва вер ског и ет нич ког на си ља. До дат ни та лас 
вре ли не ши ри се из уну тра шњих пре ви ра ња у по је ди ним де ло ви ма 
Ази је. Јед не бри не об но ва ауто кра ти ја у све ту (Da al der, Lind say, 
2007; Ka gan, 2008). Дру ге не пу шта ве ра у пред сто је ће но во сна же-
ње ли бе рал не де мо кра ти је (De ud ney, Iken be rry, 2009). Под ло жност 
су ко би ма Бли ског ис то ка не опа да. Ко шмар аме рич ке упле те но сти 
у Ира ку и Ав га ни ста ну бли жи је пред ви ђа њи ма ка та стро фе Ор га-
ни за ци је Се вер но а тлант ског уго во ра (North Atlan tic Tre aty Or ga ni-
za tion – NA TO) не го пу ком рас па да њу "ко а ли ци је вољ них".

Па жњи не уми че ни окре та ње мно гих дру шта ва се би, ни-
ти из ве де на обра ћа ња др жа ви за спас. Ни су уса мље ни гла со ви да 
је ди ни за кон ко ји ва жи, ка да "не ви дљи ва ру ка тр жи шта" от ка же, 
је сте пред у зи мљи вост "ви дљи ве ру ке" др жа ве. Ра чу на се, опет, ка-
ко је ди но она мо же по спре ми ти не ред, ма кар у соп стве ном "дво-
ри шту", пре бро ја ти жр тве, сре ди ти ре зер ве, и по ну ди ти су ви сле 
из ла зе. Оспо ре на је иде о ло ги ја бла го ста ња. По ста ла је ви ђе на као 
до зво ла да та при ват ном згр та њу бо гат ства и оба ве зи ва њу дру штва 
на под но ше ње тро шко ва зби ра по је ди нач них по хле па. Гло бал на 
фи нан сиј ска и еко ном ска кри за ого ли ле су одр жи ви јим раз вој не 
обра сце ра сту ћих тр жи шта. По себ но су на ле стви ци вред но ва ња 
од ско чи ле раз вој не по ли ти ке "си ла у по во ју" ор га ни зо ва них у гру-
пу БРИК (Бра зил, Ру си ја, Ки на и Ин ди ја), по што су се у кри зи при-
вре де свих при пад ни ца те "че твор ке" (Г4) по ка за ле ма ње ра њи вим.

Су прот но је за де си ло гру пу ПИГС (Пор ту гал, Ир ска, Грч ка, 
Шпа ни ја) или ПИГС (Пор ту гал, Ир ска, Ита ли ја, Грч ка, Шпа ни ја). 
Ова гру па др жа ва чла ни ца Европ ске уни је за па ла је у про бле ме 
ис пу ња ва ња су ве ре них оба ве за ис пла те ду га. Су сти гла их је ова-
ква це на свих го ди на у ко ји ма су тро шко ви вла де над ма ши ва ли 
по ре ске при хо де. Пре те за ње из да та ка над при хо ди ма до ве ло је до 
бу џет ских де фи ци та. Др жа ве ПИГС гру пе од мет ну ле су се од бу-
џет ска пра ви ла ко ја, из ме ђу оста лог, по ста вља ју огра ни че ња по ра-
сту де фи ци та пре ко 3% бру то дру штве ног про из во да. Мањ ко ви у 
њи хо вим "ка са ма" про би ја ју не про бој не "пла фо не" при хва ће не ка-
да је уста но вље на Европ ска мо не тар на уни ја и евро као је дин стве-
но пла те жно сред ство. Де фи цит Пор ту га ла до сти гао је 9.3% бру то 
дру штве ног про из во да. Де фи цит Ир ске кре ће се око 12%. Грч ка 
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је пре ба ци ла 13%. Де фи цит Шпа ни је у 2009. го ди ни до сти гао је 
11.4% бру то дру штве ног про из во да. Не во ља ви ше је што ПИГС 
ни су из у зе так у евро зо ни. Европ ска ко ми си ја про це њу је да ће се 
укуп ни бу џет ски де фи цит по пе ти на ско ро 7% у 2010. го ди ни, ма да 
је 2008. го ди не из но сио са мо 2%. Уве ћа не бри ге да на пра вље ни дуг 
не ће би ти мо гу ће по кри ти у за ле ђу су иза зва ног ско ка ствар них ка-
мат них сто па. На ра сле ка мат не сто пе обо ри ле су при вред ни раст.

По сто је ће гло бал не и ме ђу на род не уста но ве из ло же не су 
на па ди ма. Осу ђу ју се као иза зи ва чи кри зе. Под се ћа се на њи хо ву 
кри ви цу за азиј ску кри зу "ду гог вре лог ле та" 1997. го ди не. Та да 
на је де но по ве ре ње у упра вљач ке и раз вој не под ви ге ме ђу на род не 
фи нан сиј ске уста но ве бр зо су по ку ша ле да об но ве. Пре стро ји ле су 
свој го вор на до бру вла да ви ну и одр жив раз вој. Опет се по во ди ло 
за улеп ша ном сли ком гло бал не вла да ви не (Сте фа но вић-Штам бук, 
2009). Ис ти ца но је углед но про че ље ње не ар хи тек ту ре от кла ња ња 
гло бал них за ла. За го ва ра на је бес пре кор на раз бо ри тост вла да вин-
ских рад њи ко је бе за зле но про из во де гло бал на до бра.

По сле ок то бра 2008. го ди не рас па ла се иди ла то бож ускла-
ђи ва ног гло ба ли зо ва ног жи во та у број ним ви ше стра ним (мул ти ла-
те рал ним) уста но ва ма, и још број ни јим ви ше стра ним (мул ти ла те-
рал ним) пре го ва рач ким про це си ма. Вла да вин ска уре ђе ња ко ја су 
оку пља ла вла де ре ше не на ме ђу на род ну са рад њу на ро чи то ра ди 
бо љег ускла ђи ва ња еко ном ске по ли ти ке во ђе не о пи та њи ма ко-
ја пре ко ра чу ју гра ни це до ве де на су у пи та ње гло бал ном кри зом. 
Би ли то пре го ва рач ки про це си пред став ни ка вла да нај бит ни јих 
де лат ни ка ме ђу на род них по сло ва, по пут се дам нај ра зви је ни-
јих др жа ва (Г7), по том про ши ре на Ру ском Фе де ра ци јом у во де ћи 
осме рац (Г8), а он да об у хват ни ју два де се тор ку (Г20) или трај не 
ме ђу на род не уста но ве, по диг ну те на осни вач ким уго во ри ма за ме-
ђу соб ну са рад њу опре де ље них др жа ва по ка за ли су се не де ло твор-
ним у пре до хра ни кри зе.

Са стан ци на вр ху (са ми ти) Гру пе 20 из ни кли су као по кре та-
чи де ло ва ња на ума њи ва њу ште та ко је је кри за на не ла и под ву кли 
не из бе жност по де ша ва ња гло бал не вла да ви не ра сту ћој "са мо по у-
зда но сти" Ју га (So ret, 2009). "Си ла у по во ју" би ле у гру пи БРИК 
или јој при до да те као Мек си ко и Ју жна Афри ка (BRIC SAM), и 
број не зе мље у раз во ју же сто ки су кри ти ча ри и упор ни по бор ни ци 
пре у ре ђи ва ња еко ном ске и фи нан сиј ске ар хи тек ту ре гло бал не вла-
да ви не. Тра же ко ре ни ти пре о бра жај ме ђу на род них фи нан сиј ских 
уста но ва од отва ра ња да у њи ма бу ду пред ста вље не и са ве ћом 
"те жи ном", а по ред тра же ног по ве ћа ва ња укљу че но сти зах те ва ју 
обра зо ва ње та ко зва не Гру пе 192 (Г192) и ве ћу уло гу Раз вој ног си-
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сте ма Ује ди ње них на ци ја (Uni ted Na ti ons De ve lop ment System) у 
гло бал ној еко ном ској вла да ви ни (So ret, 2009).

Не ка да шње оду ше вље ње гло ба ли за ци јом сме ни ле су по ред 
жа ло пој ки о ње ној кри зи от кри ва ње да су се ње ним тра ја њем из ро-
ди ли "по ло ви ра ста" и но ве "мре же са рад ње" до да ју ћи за мах прав-
цу ме ђу на род них од но са чи је је те жи ште ви ше сре ди шност, а по за-
ди на осна же не ме ђу за ви сно сти ра ни је ис кљу че них или не до вољ но 
пред ста вље них или обез на ча је них у про це си ма гло бал не вла да ви-
не. До шло се та ко и до при зна ња не са мо да је кри за за де си ла ње-
не струк ту ре и уста но ве, не го и чи ме је скри вље на. Ко ли ко је она 
трај на тек се на слу ћу је. Ко ли ко је ду бо ка са мо се на га ђа. Учи ни ли 
се, на крат ко, мо гу ћим под ву ћи цр ту ис под са би ра них дан ка – ко је 
је при зна та кри за гло ба ли за ци је гло бал но, ре ги о нал но, и на ци о-
нал но већ узе ла – до спе ва ње на на пла ту тро шко ва но вих про бле ма 
раз ве ја ва при вид из ла ска. След при сти за ња отре жњу ју ћих не пред-
ви ђе них не во ља пре се ца пре гор на тра га ња за зна ци ма опо рав ка.

Пом но на ла же ње пр вих на го ве шта ја тра го ва про ла ска нај го-
рих да на об ру ша ва се под на ле том из би ја ња нео че ки ва них ло мо ва. 
Упра вљач ка ре ше ња, тек на ђе на за сми ри ва ње кри зе, ако не и из ла-
зак из ње, за ста ре ва ју пре не го што су се уста ли ла. Ве ра у одр жи-
вост из ве де них по прав ки ар хи тек ту ре гло бал не вла да ви не оба ра се 
бр же не го што се пре прав ке ства ра ју. Гра див ни бло ко ви је два да су 
умет ну ти као по пу не рас пу кли на на пра вље них те ку ћим по тре сом, 
а већ па да ју. Иза по тре са, ко ји је иза звао об ру ша ва ње, сле ди на ред-
ни, а не оче ки ва но сле га ње тла. Ра ни је прак се "до бре вла да ви не" 
су у ру ше ви на ма. Оче ки ва ња да се кри за при во ди кра ју за ме њу ју 
зло слут на пред ви ђа ња при бли жа ва ња још ве ћих те шко ћа.

Из но ва се ис пи ту је ка ква је вр ста од но са по треб на из ме ђу 
сло бо де по сло ва ња, др жав ног уре ђи ва ња, и уре ђи ва ња пра ви ла 
игре, за уче сни ке на гло бал ним тр жи шти ма, удру же ним сна га ма 
др жа ва и ме ђу на род них уста но ва ко ја обез бе ђу ју "по сто јан, одр-
жив и рав но ме ран раз вој" ко ме су пр вен ство да ли пра вац по ли-
тич ки пр ва ци Гру пе 20 (Г20). По го ђе ност кри зом гру пе ПИГС 
(Пор ту гал, Ир ска, Грч ка, Шпа ни ја), или ПИ ИГС (Пор ту гал, Ир-
ска, Ита ли ја, Грч ка, Шпа ни ја) – ка ко је ко ме дра го да на пра ви пр-
ви еша лон пре за ду же но шћу и опа да њем ра ста нај у гро же ни јих др-
жа ва чла ни ца Европ ске уни је – уз др ма ла је со лид ност еко ном ске 
гра ђе ви не евро зо не. До шло је ту на ред и ста вља ње у врх та ча ка 
јав них рас пра ва до ско ро не за ми сли вих пи та ња и пред ло га. Не ки 
иза зи ва ју раз го ре ва ње не при јат них ре чи јед них и уз врат но уза вре-
лу "крв" дру гих. 
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Не што бо ље на про ве ри мул ти ла те ра ли зма у кри зи про ла-
зе ре ги о нал не фи нан сиј ске уста но ве и ре ги о нал не ви ше стра не ор-
га ни за ци је у дру гим де ло ви ма све та. Не ке од њих по ка за ле су се 
спрет ни јим. Жу стри је су би ле спрем не за пру жа ње по мо ћи, под у-
пи ра ње са рад ње, охра бри ва ње при ла го ђа ва ња, и де ље ње сред ства 
ра ди пред у пре ђи ва ња нај го рих уда ра кри за, не го што се у овим 
рад ња ма осве до чи ла Европ ска уни ја. По сле из бе га ва ња "еко ном-
ске вла де" и окле ва ња с пра во вре ме ним пот по ра ма по сто ја но сти 
евра, да нас је ЕУ при ну ђе на да ва ди "олу пи не" др жав них бро до ва 
на су ка них на хри ди не пре за ду же но сти, на пра вље не рас тро шном 
ру ком др жа ве бла го ста ња и не спо соб но шћу да уре ди усло ве за по-
ве ћа ње из во за, за по сле но сти, и об но ву при вред ног ра ста.

Ова вр ста про бле ма за че та је кра јем 2008. го ди не. По сле "ле-
ђе ња" свет ског фи нан сиј ског си сте ма усле ди ле су не га тив не сто-
пе ра ста ин ду стри ја ли зо ва ног све та, а раст у раз ви је ним зе мља ма 
стр мо гла во је опао (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Два спрег ну та про це са 
кр ште на су име ном еко ном ска кри за (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Њи-
хо ви оп се зи при си ли ли су на пре вред но ва ње "нај ду бље др жа них 
уве ре ња о ис прав ном на чи ну упра вља ња еко но ми ја ма, укљу чу ју ћи 
уло гу уре ђи ва ња и нај ви ши сте пен отво ре но сти за спољ ну тр го ви-
ну и ка пи тал" (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Пре вред но ва ње ту ни је за у-
ста вље но. При мо ра ло је и на пре и спи ти ва ње вр бу ју ће "еко ном ске 
пра во вер но сти ко ја сла ви са мо у ре ђу ју ћу при ро ду еко но ми ја сло-
бод ног тр жи шта" (Chinn, Fri e den, 2009: 1).

Шта је са бу дућ но шћу? Три су око сна пред ви ђа ња да нас за-
пра во у вр ху. За то је пред у зе то ис пи ти ва ње ка ко бу дућ ност сто ји 
у три из дво је не око сне вр сте пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме-
ђу на род них од но са и, исто вре ме но, са ве то ва них стра те ги ја де ло-
ва ња. Оба вља ње њи хо вог раз ла га ња во ђе но је прет по став ком да 
гло бал на кри за под у пи ре отва ра ње ми шље ња и за но ве уви де у 
по сто је ће ста ње, али и за окре та ње ва ђе њу ре ше ња из про шло сти 
ка ко због не за до вољ ства, та ко и због за пла ше но сти са да шњи цом.

Пр во је ис пи та но пред ви ђа ње пре о бра же ног све та до 2025. 
го ди не. По том се по све ти ло ис пи ти ва њу ње му опреч ног пред ви ђа-
ња ко је за го ва ра ју по бор ни ци де гло ба ли за ци је. За вр шно се ба ви-
ло пре тре сом тре ће око сне вр сте пред ви ђа ња пот пу но уоб ли че ног 
умре же ног све та. Не срод но вред но ва ње про це са гло ба ли за ци је из-
ве ло је пред ви ђа ња у ове опреч но сти. 

За го вор ни ци бу дућ но сти "без из не на ђе ња" до 2025. сме сти-
ли су се на јед ној стра ни. Пред ви ђа њи ма су уцр та ли те жи шне прав-
це ме ђу на род них од но са по сле гло бал не кри зе као про ме не ко ји ма 
се ни шта не ме ња. Пре по ру че но је упра вљач ко по сло ва ње пре ко 
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већ ство ре них мул ти ла те рал них уста но ва, по ступ но по пра вља них 
опре зним по де ша ва њи ма и че шћим ис пра вља њем кур са де ло ва ња. 
Су про тан крај за у зи ма сој пред ви ђа ња бу дућ но сти као вра-
ћа ња "де гло ба ли за ци ји". Пре по ру чу је ре ша ва ње на ко ре ни-
то пре се ца ње до са да шњег про це са гло ба ли за ци је бре ме ни-
тог спле том кри за, укљу чу ју ћи и нај но ви ју од ок то бра 2008. 
го ди не. Упи су је на ма пу ми шље ња бо ље бу дућ но сти прав це 
ки да ња про жи ма ју ћих ве за ме ђу за ви сно сти на ђе не узро ком 
увла че ња це ло куп ног чо ве чан ства у гло бал ну мре жу не пра-
вед не и по губ не над мо ћи јед не др жа ве и јед ног си сте ма. 
Из ме ђу прет ход них пред ви ђа ња на крај но сти ма ду жи вред-
но сти уг не жден је тре ћи сој пред ви ђа ња пра ва ца ме ђу на род-
них од но са. По бор ни ци ове вр сте гле да ња у бу дућ ност бо дре 
на сме ле ис ко ра ке. Пре до ча ва ју да је да на шња гло бал на кри за 
пру жи ла при ли ке за са ста вља ње но вих и про из вод но хра брих 
при ла за но ше њу са про бле ми ма ко је је ого ли ла, пру жа ју ћи 
при ли ку за про на ла же ње упра вљач ких ре ше ња по де сних за 
на ста ју ће гло бал но мре жно дру штво, уоб ли ча ва но ви ше стру-
ким ко ре ни тим из ме на ма.

За кљу чак из ве ден из ис пи ти ва ња из дво је них око сних со је ва 
пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род них од но са је да обе ћа-
ва ју ће из гле да ју но ви на чи ни ми шље ња у са ста вља њу са знај них 
ма па по сто је ће гло бал не ства ра но сти и про це њи ва њу шта чи ни ти 
у пре де лу све та ко ји да нас на се ља ва мо. Ти но ви на чи ни ми шље ња 
мо гу из ве сти на пут из ла ска из гло бал не кри зе и во ди ти ула же њу 
у траг те жи шним прав ци ма ме ђу на род них од но са у бу дућ но сти.

ПРЕДВИЂЕНИПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТДО2025.ГОДИНЕ

Пре део пре о бра же ног све та, пре ма те жи шним прав ци ма 
(трен до ви ма) до 2025. го ди не ко је је из ву као На ци о нал ни оба ве-
штај ни са вет (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008), ско ро из ве сно се 
пре по зна је, по ред бе но са са да шњим, по ни чу ћем гло бал ном ви ше-
сре ди шном (мул ти по лар ном) си сте му.

На ста ја ње но вог ме ђу на род ног си сте ма ни је узро ко ва но са-
мо успо ном мо ћи др жа ва, у пр вом ре ду На род не Ре пу бли ке Ки не 
и Ин ди је. Од но сни раст мо ћи не др жав них де лат ни ка – од по слов-
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них је ди ни ца, пре ко пле ме на, ре ли гиј ских ор га ни за ци ја до мре жа 
кри ми на ла ца – за слу жан је, та ко ђе, за ни ца ње но вог ме ђу на род ног 
си сте ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). За по че то из ме шта-
ње од но сног бо гат ства и мо ћи, ли ше но је ра ни јег узо ра. Се ље ње 
бо гат ства и мо ћи, по све уоп ште но, од За па да на Ис ток, не ће би ти 
пре ки ну то. Сје ди ње ним Др жа ва ма пред ви ђе но је да ће по је ди нач-
но оста ти нај моћ ни ја зе мља, али не и је ди на ути цај на (Na ti o nal In-
tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).

Оче ки ва но је спа ре но на ста вља ње еко ном ског ра ста и по-
ве ћа ње бро ја ста нов ни ка пла не те. Ста нов ни штво број ни је за 1,2 
ми ли јар де по кре ну ће раст и по ве ћа ти при ти сак на обез бе ђи ва ње 
ви ше енер ги је, хра не и во де (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 
Ве ро ват ним се про це њу је да до 2025. го ди не не ће по сто ја ти јед на 
"ме ђу на род на за јед ни ца". Да нас је ме ђу на род на за јед ни ца пој мов-
на ко та за ску пи ну на ци о нал них др жа ва на ма пи ми шље ња ме ђу-
на род них од но са. Бу дућ ност ће је ода тле из бри са ти. Пред ви ђа се 
да ће моћ би ти ра се ја на ме ђу раз ли чи тим уче сни ци ма гло бал ног 
жи во та. Но ви "игра чи" по ста ви ће но ва "пра ви ла игре", уз рас ту-
ће ри зи ке сла бље ња увре же них са ве за За па да (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: iv). 

Раз вој ном мо де лу Ки не да ти су ве ћи из гле ди при вла че ња 
све ве ћег бро ја зе ма ља. Мно го ви ше дру шта ва опо на ша ће ки не ски 
раз вој ни мо дел, не го што ће опо на ша ти за пад не мо де ле по ли тич-
ког и еко ном ског раз во ја (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). За-
пад се не мо же узда ти да ће оста ти раз вој ни узор. На про тив, мо ра 
оче ки ва ти чи ље ње сво је при влач не мо ћи. За ле ђе про це не о ја ча њу 
под сти ца ја ге о по ли тич кој по сто ја но сти, упр кос "се лид би" мо ћи с 
јед ног на дру ги крај пла не те, је пред ви ђе на све ве ћа скло ност све 
ве ћег бро ја др жа ва пре вас ход ној по све ће но сти по ве ћа њу соп стве-
не еко ном ске до бро би ти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).

Прог но зе ри, ипак, не од сту па ју од уве ре ња да ће пре нос мо-
ћи сна жи ти др жа ве, по пут Ру ске Фе де ра ци је, жељ не да оспо ре "за-
пад ни по ре дак" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Сје ди ње-
ним Др жа ва ма пред ви ђе ни су ни ма ло ла ки да ни. На ла зи се да ће 
би ти сти сну те пра вље њем по год бе них раз ме на из ме ђу при о ри те та 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке, на ко је ће их при те ра ти опа да ње 
еко ном ских и вој них спо соб но сти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: iv). Кључ ис хо да у овом раз до бљу ста вљен је "у ру ке" тем-
пу тех но ло шких при но вље ња (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
iv). Не по бит на исти не да све, до са да, по сто је ће тех но ло ги је ни су 
по де сне за за ме ну, у по треб ном оби му, "тра ди ци о нал не енер гет-
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ске ар хи тек ту ре" сто ји иза пре суд ног учин ка при пи са ног тех но ло-
шким ино ва ци ја ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 

Од но сно по у зда ним вред но ва но је опа да ње бро ја зе ма ља 
мла дог ста нов ни штва уну тар "лу ка не ста бил но сти". Др жи се да 
се же од ре ги о на Ан да у Ла тин ској Аме ри ци, про ду жа ва се пре ко 
под са хар ске Афри ке, Бли ског ис то ка и Кав ка за, и за вр ша ва у се-
вер ним де ло ви ма Ју жне Ази је (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
iv). Ме ђу тим, не ко ли ко др жа ва пре мла дог ста нов ни штва не ће би ти 
у ста њу да из ме ни убр за ни при раст ста нов ни ка. Пред ви ђа се и раз-
ра ста ње на бо ја за су ко бља ва ње у де ло ви ма ши рег Бли ског ис то ка. 
Из у зет но убр за не по пу ла ци о не из ме не и ши ре ње убој них сред ста-
ва мо гу до ли ти уље на ва тру ту не у га ше них су ко ба.

Ни је од ме ре но ве ро ват ним да ће те ро ри зам иш чи ле ти до 
2025. го ди не. На де су уло же не у опа да ње ње го ве при јем чи во сти. 
Ста вље не су на кар те на ста вља ња еко ном ског ра ста на Бли ском 
ис то ку и сма њи ва ња не за по сле ност омла ди не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: iv). Про на ђе но је да ши ре ње тех но ло ги ја на си ља мо-
же из ро ди ти опа сно сти уко ли ко их се до мог ну те ро ри сти (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Ве ро ват ним је на ђен ра зор ни уплив 
не из ме ње не сто пе не за по сле но сти ра сту ћег бро ја мла дих "пре мла-
дих др жа ва" ка кве су Ав га ни стан, Ни ге ри ја, Па ки стан и Је мен (Na-
ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Де си ли се ту да не до ђе до 
ко ре ни тог ме ња ња при ли ка за упо шља ва ње мла дих, не из бе жним 
се сма тра оства ри ва ње про це не да ће њи хо ва дру штва би ти зре ла 
за упо сто ја ва ње не по сто ја но сти и про па да ње др жа ве (Na ti o nal In-
tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 

Ве ро ват ним је од ме рен раст по тре бе да Сје ди ње не Др жа ве 
де лу ју као ре ги о нал ни "рав на тељ рав но те же" (ре ги о нал ба лан цер) 
на Бли ском ис то ку, иако ће дру ге си ле ван ре ги о на – од Ру ске Фе-
де ра ци је, пре ко На род не Ре пу бли ке Ки не, до Ин ди је –игра ти ва-
жни ју уло гу у урав но те жа ва њу овог ре ги о на не го да нас (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Свод но, из глед ним је про це ње но 
умно жа ва ње при ли ка да те ро ри сти из ве ду на па де ко ји ће од не ти 
ве ли ки број људ ских жр та ва. Рас ту ће рас про сти ра ње тех но ло ги је 
и ши ре ње про гра ма упо тре бе ну кле ар не енер ги је, а мо гу ће и ну-
кле ар ног оруж ја чи ни им до ступ ни јом и ту вр сту, по ред хе миј ског 
и би о ло шког (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Же сти на и 
прак тич них и пси хо ло шких по сле ди ца бу ду ћих те ро ри стич ких на-
па да из ве де них, нај ма ње ве ро ват но упо тре бом ну кле ар ног оруж ја, 
не из бе жно ће се уве ћа ти у гло бал но све по ве за ни јем све ту (Na ti o-
nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).
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Пр ва по пи са на не из ве сност, од ко је за ви се ис хо ди од ви ја ју-
ћих про ме на, од но си се на тре нут но не пред ви ди ву из во дљи вост 
окон ча ња пре ла ска од упо тре бе наф те и га са на но ве из во ре енер-
ги је до 2025. го ди не. Оства ри ва ње, у вре мен ском окви ру од са да до 
те го ди не, уна пре ђе ња скла ди ште ња енер ги је, и укљу чи ва ње као 
енер ге на та би о го ри ва и "чи стог угља" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v) од ре ђи ва ће хо ће ли до ла зи ти до из не над них ис кли за-
ва ња са пред ви дљи вих тра са бу дућ но сти, или ће се пред сто је ћих 
го ди на жи ве ти пре ма "сце на ри ји ма без из не на ђе ња". Мо гу ће по-
сле ди це ра ста или опа да ња це на наф те и га са пре су ђу ју ко ли ки ће 
сте пен мо ћи има ти њи хо ви глав ни из во зни ци, Ру ска Фе де ра ци ја и 
Иран. 

Да љи раст це на ових енер ге на та уве ћа ва ће на ци о нал ну моћ 
тих глав них из во зни ка (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). Ру-
ској Фе де ра ци ји, у том слу ча ју, пред ви ђа се раст укуп ног дру штве-
ног про из во да ко јим би ста ла уз бок Ује ди ње ном Кра љев ству и 
Фран цу ској. Обр ну то, оства ре ни пре лаз на упо тре бу но вих енер-
ге на та иза звао би не за у ста вљи во оба ра ње це на. Пад це на мо гао би 
би ти ороз ду го роч ног опа да ња мо ћи глав них про из во ђа ча наф те и 
га са. Ру ску Фе де ра ци ју и Иран, у том слу ча ју, опа да ње мо ћи мо гло 
би из ба ци ти из се дла да на шњих и гло бал них и ре ги о нал них "игра-
ча" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Из дво је на дру га кључ на не из ве сност је бр зи на од ви ја ња 
про ме на кли ме и не пред ви дљи вост ме ста ко ја ће про ме не кли ме 
нај те же по го ди ти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). Оче ки ва-
на по сле ди ца про ме на кли ме је ве ро ват но по гор ша ва ње оску де ва-
ња у при род ним из во ри ма. Оску ди ца во де од ме ре на је да ће би ти 
нај те жа од свих.

Хо ће ли мер кан ти ли зам из ве сти ве ли ки по вра так, или ће гло-
бал на тр жи шта зга сну ти је не из ве сност увр шће на на тре ће ме сто 
по пи са бу ду ћих кре та ња за ко је се не мо гу по у зда но пре ви де ти 
прав ци у вре мен ском окви ру до 2025. го ди не. До го ди ли се об но-
вље но окре та ње све та ка на ци о на ли зму као из во ру бла го ста ња и 
ра му упра вља ња мо гу ће је уве ћа ње ри зи ка од над ме ћу ћих су че ља-
ва ња ве ли ких си ла (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Ре до сле дом по бро ја на че твр та не из ве сност, хо ће ли Ру ска 
Фе де ра ци ја и На род на Ре пу бли ка Ки на оства ри ти на пре ду ју ће ис-
ко ра ке ка "де мо кра ти ји" или не, оста ла је не са вла ди ва про јек тан-
ти ма бу дућ но сти 2025. го ди не. Оста ла је за го нет ка ко ја их др жи 
на "му ка ма" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). По сле ди це ове 
не из ве сно сти ко је су уне ли у ра чун не до вољ не пред ви дљи во сти 
су и от пи си ва ње ве ро ват но ће по ли тич ког плу ра ли зма у Ру ској Фе-
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де ра ци ји, без оства ре ног еко ном ског ора зли че ња, и по пра вља ња 
окол но сти за по ли тич ку ли бе ра ли за ци ју, али и ве ро ва тан рас ту ћи 
на ци о на ли зам у На род ној Ре пу бли ци Ки ни услед ши ре ња сред ње 
кла се (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Не из ве сност, под ред ним бро јем 5 на са чи ње ном по пи су, би-
ла је да ли ре ги о нал на стра хо ва ња због Ира на ко ји би имао ну кле-
ар но на о ру жа ње мо гу би ти сиг нал за по че так тр ке у на о ру жа њу и 
по кре тач но вог та ла са ми ли та ри за ци је или не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: v). Из дво је не мо гу ће по сле ди це по вре ме них су ко ба 
"ни ског ин тен зи те та" и те ро ри зма ко ји би се од ви јао под "ну кле-
ар ним ки шо бра ном" би ле би уво ђе ње у не на мер ну еска ла ци ју и 
ши ри су коб (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Грозд по себ но ва жних не из ве сно сти обра зо ван је око не-
пред ви дљи во сти хо ће ли ши ри Бли ски ис ток по ста ти по сто ја ни ји, 
по го то во хо ће ли се упо сто ји ти Иран, да ли ће арап ско-изра ел ски 
су коб би ти мир но при ве ден ре ше њу или не, и мо гу ли Евро па и 
Ја пан пре бро ди ти еко ном ске и дру штве не иза зо ве про у зро ко ва не, 
од но сно оте жа не де мо гра фи јом или не (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v). Нај бит ни јом се у овом гро зду не из ве сност до 2025. 
го ди не др жи да ли ће гло бал не си ле ра ди ти са мул ти ла те рал ним 
уста но ва ма ка ко би по де си ле њи хо ву струк ту ру и де ло ва ње у пре-
о бра же ном ге о по ли тич ком пре де лу или не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: v). Нео т пи си ве уз др ма ва ју ће по сле ди це, на ђе не у 
сва ком од пра вље них сце на ри ја бу дућ но сти, умно жа ва ју из гле де 
за тру сност.

Уко ли ко би се об но вио еко ном ски раст, оства рио на пре дак 
у Ира ку, а спор ме ђу Изра ел ци ма и Па ле стин ци ма до вео у лу ку 
мир ног ре ше ња мо гли би се при ба ви ти ослон ци по сто ја но сти у 
ре ги о ну ну жни за но ше ње са оја ча ним Ира ном и гло бал ном за ме-
ном наф те и га са но вим енер ген ти ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: v). Успе шни је по ве зи ва ње (ин те гри са ње) му сли ман ске ма-
њи не у Евро пи учи ни ло би мо гу ћим про ши ре ње оп се га про из вод-
не рад не сна ге, а дру штве на кри за би би ла из бег ну та. Про пу сти и 
у Евро пи и у Ја па ну, да се успе шно по не су с де мо граф ским иза зо-
ви ма, мо гу во ди ти њи хо вом ду го роч ном опа да ња (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: v).

Нај те жим по сле ди ца ма бре ме ни та је не из ве сна бу дућ ност 
мул ти ла те ра ли зма. Про це ње но је да "си ле у по во ју", или си ле у 
успо ну, уве ли ко дво је пре ма гло бал ним уста но ва ма, и то не са мо 
пре ма ме ђу Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду, не го и пре ма Ује-
ди ње ним на ци ја ма. По ка за на двој ност, ипак, се сма тра от кло њи-
вом. Ре ши ле би се ње, са оп шта ва ју прог но сти ча ри, ако би по ста ле 
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"ве ћи игра чи" на гло бал ној по зор ни ци (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v). 

Оче ки ва ње да азиј ско по ве зи ва ње мо же во ди ти сна же њу ре-
ги о нал них уста но ва ни је укљу чи ло и исто вр сно сна же ње НА ТО-а, 
ни ти ре ги о нал них вој них са ве за. Мо гу ћим је на ђе но пре гру бо 
отре жња ва ју ће су о ча ва ње НА ТО-а са иза зо ви ма те шког из ла же-
ња на крај са ра сту ћим од го вор но сти ма де ло ва ња из ван уго вор не 
обла сти, при опа да ју ћим вој ним спо соб но сти ма европ ских чла ни-
ца и сла бе ћим тра ди ци о нал ним са ве зи ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co-
un cil, 2008: v). 

Те жи шно кре та ње ка ши рем рас про сти ра њу над ле жно сти и 
мо ћи, ко је тра је већ не ко ли ко де це ни ја, ви ђе но је у не из бе жном 
убр за њу. На ста ја ња но вих "гло бал них игра ча", све те жи "ин сти ту-
ци о нал ни де фи цит", мо гу ће ши ре ње ре ги о нал них бло ко ва и уна-
пре ђе ње сна га не др жав них де лат ни ка и мре жа из дво је ни су као 
под стре ка чи убр за ња (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). Ко-
нач но се у пред ви ђа њи ма пра ва ца ме ђу на род них од но са су о чи ло 
са чи ње ни ца ма уве ли ко на ста ле сло је ви то сти ме ђу на род ног си сте-
ма. Ме ђу тим, из о ста ло је до во ђе ње об у хва та за кључ ка до пу ног 
за хва та. 

На гла ша ва њем ве ће сло је ви то сти на ста вља се из бе га ва ње 
уви ђа ња да је си стем др жа ва, ме ђу на род ни си стем, са мо јед на од 
рав ни гло бал ног си сте ма. Је ди ни це гло бал ног си сте ма су и не др-
жав ни де лат ни ци, и раз ли чи то ус по ста вље не мре же са рад ње, са ра-
ђи ва ња и уве ре ња. При зна ње да "ме ђу на род ну по зор ни цу" за у зи-
ма ју ра зно род ни де лат ни ци, ко ји мо гу до пу ни ти сна гу "оста ре лих 
уста но ва", ство ре них по сле Дру гог свет ског ра та (Na ti o nal In tel-
li gen ce Co un cil, 2008: x) пра ти и по до зре ње пре ма тој "све жој кр-
ви", "мла дим ла во ви ма" гло бал не по ли ти ке. Не др жав ни де лат ни ци 
и раз ли чи то ус по ста вље не мре же са рад ње, са ра ђи ва ња и уве ре ња 
оп ту жу ју ће су осум њи че ни да мо гу са свим раз дро би ти ме ђу на род-
ни си стем и оне спо со би ти ме ђу на род ну са рад њу (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: x). 

За стра ши ва ње ра зно ли ко ра зно род ним со је ви ма де лат ни ка, 
обе ле же них као до но си о ци ма опа сно сти ве ро ват ног дро бље ња ме-
ђу на род ног си сте ма у на ред на два де се тле ћа, на ро чи то под бре-
ме ном све оп се жни јих пре ко гра нич них иза зо ва ме ђу на род ној за-
јед ни ци (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x), упо тре бље но је за 
из би ја ње из ми шље ња до пу сти во сти њи хо вог укљу чи ва ња у упра-
вља ње гло бал ним по сло ви ма. Ис кљу чи ва ње ових вр ста де лат ни ка 
из упра вља ња, и спре ча ва ње по ми шља ња на ус по ста вља ње но вих 
на чи на спо ра зум ног од лу чи ва ња и но вих струк ту ра гло бал не вла-
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да ви не, са знај но су из вр ше ни за ра чун одр жа ња на ци о нал них др-
жа ва, ве ли ких и ма лих, ја ких и сла бих, моћ них и не моћ них, у се-
длу глав них упра вља ча гло ба ли зо ва ним све том.

Про це ње но је ве ро ват ним да но ве си ле у по во ју, Бра зил, Ру-
ска Фе де ра ци ја, Ин ди ја и На род на Ре пу бли ка Ки на (BRIC) не ће 
до ве сти у пи та ње ме ђу на род ни си стем ка ко су то у XIX и XX ве ку 
учи ни ле Не мач ка и Ја пан (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). 
Ни је про пу ште на до пу на у про це ни ће се то де си ти иако се оне 
не ће "по за пад ња чи ти". Ра сту ћа ге о по ли тич ка и еко ном ска те жи на 
обез бе ђу је им до во љан сте пен сло бо де за по де ша ва ње по ли ти ка 
и еко ном ских де ло ва ња без под ле га ња опо на ша њу нор ми За па да 
(Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). Ма да већ очит, по на вља се 
суд ка ко ће уз ди жу ћи се у мо ћи на сто ја ти да са чу ва ју по ли тич ку 
сло бо ду "ма не ври са ња" до пу шта ју ћи дру ги ма да из не су те ре те ба-
вље ња про бле ми ма "те ро ри зма, про ме на кли ме, ши ре ња на о ру жа-
ња, и енер гет ске без бед но сти" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
x).

По сто је ћим ви ше стра ним уста но ва ма пред ви ђе ни су те шки 
да ни. Ис ти че се да су гло ма зне и тро ме, на пра вље не за дру га чи ји 
ге о по ли тич ки по ре дак. Ис по ста вља се упут ство да се све ви ше-
стра не уста но ве све ду на скуп на ста лих по сле Дру гог свет ског ра-
та и то су штин ски по "аме рич ком пла ну". Нај ве ће про бле ме при ла-
го ђа ва ња из ме ње ним окол но сти ма и по тре ба ма не по ре ци во има ју 
Ује ди ње не на ци је, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан ка 
и НА ТО. Све мул ти ла те рал не уста но ве да нас не па те од те бољ ке. 
Ви ше стра не уста но ве, ство ре не по "аме рич ком пла ну", за и ста се 
те шко мо гу бр зо пре стро ји ти за пред у зи ма ње но вих "ми си ја, при-
ла го ди ти из ме ње ном члан ству, и уве ћа ти сво ја сред ства" (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). 

Дру ге вр сте мул ти ла те рал них уста но ва и ре ги о нал них и ме-
ђу ре ги о нал них, на ста ле пре ма дру га чи јим пла но ви ма, ни су уоп ште 
оп те ре ће не тим не во ља ма. Европ ска уни ја, ма ко ли ко би ла под ло-
жна кри за ма, ин сти ту ци о нал но је пред у зет на, гип ко пре стро ји ва 
и у стал но одр жа ва ној "фор ми" по де ша ва ња но вим зах те ви ма де-
ло ва ња у ме ња ју ћој сре ди ни. По твр ђу је то и ус по ста вља ње оце ло-
вље ног ди пло мат ског си сте ма Европ ске уни је, иако ова тво ре ви на 
ни је др жа ва (Ste fa no vić-Štam buk, 2010).

Не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, усред сре ђе ним на по себ на пи-
та ња, оспо ре на је – упр кос при зна њу да ће све ви ше би ти "део пре-
де ла гло бал не вла да ви не" – спо соб ност, чак и ка да су умре же не, да 
бу ду учин ко ви те у из ме на ма уко ли ко им мањ ка ју пот по ре ускла ђе-
них на сто ја ња ви ше стра них уста но ва, или вла да на ци о нал них др-
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жа ва (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Нај не тач ни ја из ре че на 
про це на те жи шног прав ца ме ђу на род них од но са до 2025. го ди не је 
да ће ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма упра во на по ри за што ве ћим 
укљу чи ва њем но ви јих си ла, што је из вод и ис каз њи хо вог ни ца-
ња, оте жа ти ба вље ње пре ко гра нич ним иза зо ви ма (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: xi). Нај ве ћа вр ли на ме ђу на род них уста но ва да 
осна жу ју де мо кра ти ју и спо ра зум но де ло ва ње из об ли че но је пред-
ста вља на као њи хо ва нај ве ћа ма на. На вод но по што ва ње опреч них 
гле ди шта др жа ва чла ни ца и да ље ће об ли ко ва ти ску че не или пре-
ши ро ке "днев не ре до ве" ор га ни за ци ја и огра ни ча ва ти вр сте ре ше-
ња ко је мо гу по ку ша ва ти да про на ђу (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: xi). 

Ши ри азиј ски ре ги о на ли зам на ђен је из во дљи вим до 2025. 
го ди не. При дру же не су му гло бал не по сле ди це (Na ti o nal In tel li gen-
ce Co un cil, 2008: xi). Про на ђе ној мо гућ но сти да искри, од но сно 
под у пи ру ће оја ча пра вац кре та ња ка обра зо ва њу три тр го вин ска и 
фи нан сиј ска "гро зда" (clu sters) ко ја по ста ју то бо жњи бло ко ви – Се-
вер на Аме ри ка, Евро па и Ис точ на Ази ја (На ти о нал Ин тел ли ген це 
Цо ун цил, 2008: xи) – по све ти ло се као при пре ма њу за бу ду ће не-
во ље. Пр ва од уми шље них не во ља би ла би да уста но вље ње ових, 
то бож бло ко ва ути че на спо соб ност по сти за ња бу ду ћих гло бал них 
спо ра зу ма Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Од су ство ре ги о нал не 
са рад ње у Ази ји при зна то је као рђав раз вој ни пра вац. Мо гло би 
до ве сти до над ме та ња Ки не, Ја па на и Ин ди је за при род не из во ре, 
по пут енер ги је (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Це на за из-
бе га ва ња та квих над ме та ња, ко ју пра ви ши ра азиј ска ин те гра ци ја, 
при хва ће на је као не ми нов на. Не у мит ним је увр шћен тро шак ми-
ре ња са по сле дич ним над ме та њем ре ги о нал них гро зо два у по ста-
вља њу стан дар да пре ко гра нич них про из во да ин фор ма ци о не тех-
но ло ги је, би о тех но ло ги је, на но тех но ло ги је, пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не и оста лих за да ва ња ве ли чи на "но вој еко но ми ји" (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi).

За вр шно, ни је се у гло ба ли зо ва ном све ту мо гло из бе ћи су-
о ча ва ње са гу бит ком во де ће уло ге на ци о нал не др жа ве и над мо ћи 
ме ђу на род ног си стем, си сте ма ко је су ство ри ле за се бе. При зна је 
са да је у не из бе жној сло је ви то сти, ка ко се ума њи ва њем су штин ске 
из ме не пре до ча ва ју раз ме ре де лат ни штва оста лих у упра вља њу 
гло бал ним по сло ви ма, уса ђе но ши ре ње "по ли тич ких иден ти те та" 
(Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Пре кла па ње уло га на ци о-
нал них др жа ва, ви ше стра них уста но ва и не др жав них де лат ни ка 
пред ви ђа се да ће во ди ти ус по ста вља њу но вих мре жа дру штве но-
сти и по нов ном от кри ва њу за јед ни ца (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
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2008: xi). По сле ди ца пре кла па ња и умре жа ва ња је да је дан је ди ни 
по ли тич ки иден ти тет не ће би ти пре о вла ђу ју ћи у ве ћи ни дру шта ва 
до 2025. го ди не (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Мре же по-
диг ну те на ре ли гиј ским уве ре њи ма мо гу по ста ти нај бит ни је мре же 
и има ти, у це ли ни, моћ ни ју уло гу од сво јих све тов них пар ња ка у 
ба вље њу мно штвом пре ко гра нич них про бле ма од за шти те жи вот-
не сре ди не до не јед на ко сти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi).

ПРЕДВИЂАЊЕБУДУЋНОСТИКАО
ЛОБИРАЊЕЗАДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈУ

Бес по врат ни пре зир гло ба ли за ци је, због учи на ка про це са 
ста вља них ме ђу пре по зна тљи ве са став ни це ње не "мар ке", до го дио 
се пре из би ја ња гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не. 

"De glo ba li za to ri" су нај ста ме ни ји про тив ни ци мул ти ла те рал-
ног из ла ска из гло бал не кри зе. По сто је ће ви ше стра не (мул ти ла те-
рал не) уста но ве од ре да осу ђу ју као ње не иза зи ва че. Мул ти ла те ра-
ли зам, сто га, од ба цу ју као сред ство, пут, на чин из ла ска из кри зе. 
Си гур ни су да узрок про бле ма не мо же би ти упо тре бљен за тра-
же ње ње го вог ре ше ња. По бор ни ци де гло ба ли за ци је, иза шав ши на 
опреч ну стра ну ми шље ња бу дућ но сти од ве ћи не, до ве ли су у пи-
та ње раз бо ри то сти ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род не са рад ње у 
свим обла сти ма – мул ти ла те ра ли зам у це ли ни, а не тек ва ља но сти 
уло га по је ди них ме ђу на род них уста но ва или упра вљач ких учин ка 
не ких од њих – и пре из би ја ња гло бал не кри зе 2008. го ди не.

Да на шње ви ше стру ке кри зе је дан од во де ћих кри ти ча ра 
гло бал ног ка пи та ли зма, го ди на ма по све ћен сми шља њу дру га чи-
јег жи во та, Вол ден Бе ло (Wal den Bel lo), фи ли пин ски со ци о лог, уз 
оста ле сво је јав не ан га жма не, на шао је за че тим у са мом се ме ну 
и на чи ну раз вит ка си сте ма гло бал не еко ном ске вла да ви не (Bel lo, 
[2002] 2006: 1). Ла ко ћа ко јом при зна је вред но сну нео пре де ље ност 
"ле пе" ре чи вла да ви на у зна че њу – не при ме ће но не при хва тљи вом 
и стра ном глав ни ни за то што је по јед но ста вљу ју ћа по шта па ли ца – 
"функ ци о ни са ња ин сти ту ци ја... ко је спа да ју под за гла вље мул ти ла-
те рал них уста но ва", од ве ла га је у ола ко сво ђе ње свих по сто је ћих 
мул ти ла те рал них уста но ва на Гру пу осам нај ра зви је ни јих др жа ва 
(Г8), гру пу та ко зва них Бре тон Вуд ских (Bret ton Wo ods) уста но ва 
и Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју (World Tra de Or ga ni za tion – 
WTO). 

За блуд но је Бе ло (Bel lo) по и сто ве тио ви ше слој не струк ту ре 
ме ђу на род ног, свет ског, и гло бал ног мул ти ла те ра ли зма са тек исеч-
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ком, и то јед не од струк ту ра вла ди них ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
и јед ним об ли ком ви ше стра ног пре го ва рач ког про це са осам др жа-
ва. Оту да му је, по по јед но ста вље ном уку су, био по де сни ји опис 
њи хо ве уло ге. Из дво је ним уста но ва ма упи са на је уло га "одр жа ва-
ња хе ге мо ни је си сте ма гло бал ног ка пи та ли зма и обез бе ђи ва ња пр-
вен ства др жа ва и еко ном ских ин те ре са ко ји ма је на ко рист" (Bel lo, 
[2002] 2006: 1). 

Бе ло је про брао, на тој ми са о ној по став ци, опре де ље ње да 
на ђе "ал тер на ти ве", ала те раз ла га ња си сте ма гло бал не еко ном ске 
вла да ви не. Упо тре бља ва ју ћи их у "де мон та жи" от крио је да тај 
си стем, сре ди ном де ве те де це ни је про шлог ве ка, за па да у кри зу. 
Под цр та ну "кри зу мул ти ла те рал них уста но ва", у ко јој су код ње га 
за вр ши ле све мул ти ла те рал не уста но ве – а не са мо уста но ве си-
сте ма гло бал не еко ном ске вла да ви не, ни ти још тач ни је оне че ти-
ри ко је је прет ход но из ба цио у вла да вин ско про че ље – при ве зао 
је за об у хват ни ју кри зу ле ги тим но сти. Кри за ле ги тим но сти ко ја је 
по го ди ла "си стем гло бал ног ка пи та ли зма", пре ма ње го вом на ла зу, 
нај о чи ти је се ис по љи ла "ра стом моћ ног по кре та ко ји се су че лио са 
пред став ни ци ма ве ли ких си ла, ве ли ких кор по ра ци ја и мул ти ла те-
рал них ор га ни за ци ја од гра да до гра да, од са стан ка до са стан ка" 
(Bel lo, [2002] 2006: 1).

Ста вља ју ћи без пре ми шља ња та ко зва ну "бит ку у Си је тлу" у 
врх "нај и сто риј ских" зби ва ња у за по де ве ној бор би (Bel lo, [2002] 
2006: 1) упу стио се у прав да ња "крат ког пре да ха бор бе ног де ло-
ва ња тог зна чај ног гло бал ног де лат ни ка" (Bel lo, [2002] 2006: 1) до 
по нов ног оку пља ња мно штва не за до вољ ни ка при ли ком са ста на ка 
на вр ху (са ми та) Европ ске уни је, тач ни је са стан ка Европ ског са-
ве та у Бар се ло ни, по чет ком мар та 2002. го ди не, и не што ра ни јем 
ма сов ном од зи ву, то ком ра да Свет ског дру штве ног фо ру ма (World 
So cial Fo rum – WSF). Крат ко уко па ва ње у ме сту от по ра и бор бе 
ста вио је на те рет те ро ри стич ким на па ди ма 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. По вра так по кре та от-
по ра гло бал ном ка пи та ли зму на тра су бор бе иза зи ва за довљство 
код Бе ла (Bel lo). По нов на улич на оку пља ња ве дри ла су му че ло 
за то што су раз ве ја ла олак ша ње вла сти да су от по ра ре ши ле, а ра-
чу ни це ко мен та то ра, ко је су га от пи са ле као ва жног "гло бал ног де-
лат ни ка", по мр си ла.

Јед на кри за ни је би ла до вољ на у овом пре ко па ва њу мно го-
стру ке "кри зно сти" гло бал ног ка пи та ли зма. На ре ђао је Бе ло под 
њен свод пре се ца ју ће спли та ње шест кри за. Пр вој од њих, "кри зи 
мул ти ла те ра ли зма" (Bel lo, [2002] 2006: 2), прет ход но пред ста вље-
ној као из дан ку об у хват ни је "кри зе ле ги тим но сти", при дру же не су 
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оста ле овим ре дом. Кри за "нео ли бе рал не ви зи је и по рет ка" уба че на 
је као дру га. "Кор по ра циј ска кри за" свр ста на је као тре ћа. Че твр та 
је кри за "си сте ма вој не хе ге мо ни је". Кри за "ли бе рал не де мо кра ти-
је" на шла се на пе том ме сту. Ше ста, за кључ на на на пра вље ном по-
пи су, би ла је кри за "гло бал ног си сте ма про из вод ње" (Bel lo, [2002] 
2006: 2).

По пут број них по сма тра ча охра бре них да се упо сле узи ма-
њем "ме ра" за ла ка пи та ли зма, ка да му ло ше кре не, Бе ло (Бел ло) се 
об рео на за дат ку ста вља ња лич ног пе ча та ње го вој рђа во сти сла во-
до бит но го во ре ћи о "по ста њу но ве тр жи шно во ђе не гло бал не еко-
но ми је" (Bel lo, [2002] 2006: 2). На пра ви ле су је, као глав ни пред у-
зет ни ци ка пи та ли стич ке еко но ми је, тран сна ци о нал не кор по ра ци је 
– не из бе жно из ова квог угла ми шље ња оцр ње не – уз ја хав ши про-
бо је ин фор ма циј ске тех но ло ги је пре ко гра ни ца за ста ре лих пре ва-
зи ђе но сти, по сле звуч них сло мо ва "со ци ја ли стич ких еко но ми ја 
Ис точ не Евро пе" (Bel lo, 2006: 2). По стра да ла је, под се чи вом Бе ло-
ве бри тве ана ли зе ка пи та ли зма, уз тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
као вр хов но оте ло тво ре ње "сло бо де тр жи шта" – за хва љу ју ћи ко јој 
рас по ла жу над моћ ном спо соб но шћу оства ри ва ња нај де ло твор ни-
јег спо ја тла, ра да, ка пи та ла и тех но ло ги ја – и Свет ска тр го вин ска 
ор га ни за ци ја (World Tra de Or ga ni za tion – WTO). Зва нич но уста но-
вље на 1995. го ди не, као ин сти ту ци о нал но је згро ду гим пре го ва-
рач ким про це сом об ли ко ва ног ре жи ма свет ске тр го ви не, WTO је 
при ми ла удар це кри ти ке због тврд њи по бор ни ка гло ба ли за ци је да 
ће обез бе ди ти прав не и ин сти ту ци о нал не "ске ле" но вој гло бал ној 
еко но ми ји.

Штет но у ства ра њу WTO, као тре ћег сту ба све ти ли шта "но-
вог еко ном ског по рет ка", чи ја су ра ни ја два си стем ска сту ба има ла 
ја сно по де ље не по сло ве – пр ви, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (In-
ter na ti o nal Mo ne tary Fund – IMF) да по др жа ва све сло бод ни ји оп ти-
цај ка пи та ла, а дру ги, Свет ска бан ка (World Bank – WB) да над ви-
је на над зе мља ма у раз во ју над зи ре од ви ја ње њи хо вог пре о бра жа ја 
пу та ња ма сло бод ног тр жи шта и буд но мо тре ћи упра вља њи хо вим 
об је ди ња ва њем у гло бал ну еко но ми ју – Бе ло (Bel lo) от кри ва у пр-
вен ству на че ла сло бод не тр го ви не. Узео је да је са мо на че ло на ко-
ме је уте ме ље на ста вља у слу жбу оро за еко ном ског про це са ко ји ће 
то бож до не ти нај ве ће до бро нај ве ћем бро ју. Исти на тог гло бал ног 
си сте ма за сно ва ног на ова квим пра ви ли ма опреч на је хва ло спе ви-
ма за го вор ни ка гло ба ли за ци је ко ји да ди жу у "не бо". 

Не и сти ни тим хва ло спе ви ма, и не тач ним об ја ва ма пре ва зи-
ђе но сти на ци о нал не др жа ве, Бе ло (Bel lo) је од ме рио да су се нај-
ви ше око ри сти ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. Про гла сив ши САД 
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нај ве ћим "про фи те ром" гло бал ног по рет ка по сле Хлад ног ра та, 
ого лио је на чин на ко ји су се до мо гле не срав њи вих ко ри сти. Спо-
ра зу ме по стиг ну те у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је при-
ко вао је на стуб сра ма као глав ни ме ха ни зам ис ту ра ња мо но по ла 
пред у зе ћа ове др жа ве, уме сто слу жбе но за го ва ра не сло бод не тр го-
ви не. Ин тел (Intel), Мај кро софт (Microsoft) и Мон сан то (Monsan-
to) ушан чи ли су се, пре ма тврд ња ма Бе ла (Бел ло), на вр ху не због 
не мер љи вих по стиг ну ћа, не го због мо но по ла оства ре ног за хва љу-
ју ћи Спо ра зу му о тр го ви ни ве за ној за пра ва ин те лек ту ал не сво ји-
не (Tra de Re la ted In tel lec tual Pro perty Rights Agre e ment – TRIPs). 
Учвр стив ши, по сред ством ТРИПс, др жа ње но ви на у ви со кој тех-
но ло ги ји у ру ка ма во де ћих аме рич ких фир ми, Сје ди ње не Др жа ве 
су са Европ ском уни јом, као нај о збиљ ни јим так ма цем, из ве ле, пу-
тем Спо ра зу ма о по љо при вре ди (Agre e ment on Agri cul tu re) уста но-
вље ње "си сте ма мо но по ли зо ва ног над ме та ња за тр жи шта оста лих 
зе ма ља" (Bel lo, [2002] 2006: 3) у ин те ре су сво јих по слов них је ди-
ни ца у тој обла сти.

Азиј ска фи нан сиј ска кри за, ко ја је у очи ма мно гих нај о збиљ-
ни је по го ди ла аме рич ке так ма це, по ка за ла је, на гла ша ва Бе ло (Bel-
lo), се бич ност Сје ди ње них Др жа ва. Оп ту жио је САД да ни су ни 
по ку ша ле да пру же по јас за спа са ва ње еко но ми ја ма у овом ре ги о-
ну. Уме сто под сти ца ња по ли ти ка ко је ће спре чи ти кри зом иза зва-
но "гр че ње" азиј ских при вре да, Сје ди ње не Др жа ве, на ста вља Бе ло 
(Bel lo) сво ју оп ту жни цу, упо тре би ле су Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд. Де ло ва њи ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да раз мон ти ра-
ле су по диг ну те стурк ту ре др жав ног под у пи ра ња ка пи та ли зма у 
Ази ји. Учи ни ле су то сма тра ју ћи их не про бој ним пре пре ка ма ула-
ску до ба ра и ула га ња тран сна ци о нал них пред у зе ћа, на пра вље них 
аме рич ким ка пи та лом. Ове по слов не је ди ни це же сто ко су би ле не-
за до вољ не не мо гућ но шћу да узму и ужи ва ју ко мад "азиј ског чу да" 
(Bel lo, [2002] 2006: 3). 

Бе ло (Bel lo), у по за ди ни по др шке САД по ли ти ка ма Ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да, Свет ске бан ке, и Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је, раз от кри ва њи хо во гра бље ње за при сва ја ње нај ве-
ћих мо гу ћих ге о е ко ном ских и ге о стра те шких пред но сти, а не ис-
трај ну бор бу из уве ре ња да сло бод на тр го ви на на вод но про ши ру је 
до би ти за све (Bel lo, [2002] 2006: 3).

Укуп ни мул ти ла те ра ли зам по сле Дру гог свет ског ра та по-
стра дао је под оштрим се чи вом Бе ло вог раз ла га ња. Про гла сио је 
мул ти ла те ра ли зам нај по жељ ни јом аме рич ком стра те ги јом при кри-
ва ња оства ри ва ња се бич них на ци о нал них ин те ре са (Bel lo, [2002] 
2006: 3). Све та ко зва не Бре тон Вуд ске уста но ве, плус Ује ди ње не 
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на ци је, плус Гру пу се дам (Г7) сре зао је на пу ки оквир обез бе ђи ва-
ња "хе ге мо ног пред вод ни штва" САД (Bel lo, [2002] 2006: 3). Чи ње-
ни це ко је су по ка зи ва ле су прот но од ба цио је. Ис ту рио је тврд ње да 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, без окле ва ња, при бе га ва ле јед но-
стра ном де ло ва њу ка да су им се те уста но ве на шле на пу ту. Нео др-
жи вост исто вре ме не тач но сти и до ка за да су мул ти ла те рал не уста-
но ве са мо ме ха ни зам ко ји су ство ри ле САД, за по кри ва ње сво је 
над мо ћи и вр хов не вла да ви не свет ским по сло ви ма, и до ка зи ва ног 
по вре ме ног оти ма ња тих на вод них пу ких "шра фо ва" спро во ђе њу 
во ље твор ца, Бе ло (Bel lo) по ку ша ва да "из ми ри".

По ку ша ва да се из ми го љи из ло гич ке сту пи це на во ђе њем да 
су под стре ци мул ти ла те рал ном де ло ва њу Сје ди ње них Др жа ва не-
ста ли, иш че за ва њем со вјет ског так ма ца, од по чет ка де ве те де це-
ни је про шлог ве ка. Уко ли ко су се ви ше стра не уста но ве као де ла 
ме ђу на род ног ин сти ту ци о нал ног ства ра ла штва САД отр гле с лан-
ца по слу шно сти ста ју ћи им на пут оства ре ња се бич них ин те ре са 
он да је ра ни је, ипак, због пре тра ја ња тих мул ти ла те рал них уста-
но ва мо ра ла у њи ма по сто ја ти или ве ћа аме рич ка при ла го дљи вост 
ин те ре си ма дру гих – мо гу ће усло вље на по тре ба ма при ку пља ња и 
др жа ња на оку пу ши ро ког кру га при вр же них сво јој стра ни у Хлад-
ном ра ту – или су и пре упра во оне чи ни ле оста ле др жа ве удру же но 
моћ ни јим у од у пи ра њу аме рич кој пре мо ћи.

Нај ви ше "по стра дао" у Бе ло вом (Bel lo) из вр ше ном на па ду 
на мул ти ла те ра ли зам ни је из ву че ни ин сти ту ци о нал ни трио, мул-
ти ла те рал ни струк тур ни тро но жац "гло бал ног ка пи та ли стич ког 
си сте ма". Нај го ре су про шле Ује ди ње не на ци је. Њих је обе ле-
жио нај у пе ча тљи ви јим из дан ком аме рич ки ин стру мен та ли зо ва ног 
мул ти ла те ра ли зма. Схва та ју ћи ме ђу на род ну по ли ти ку као игру 
"жмур ке" – за кла ња ња јед но стра ног де ло ва ња САД крин ком ове 
или оне мул ти ла те рал не уста но ве – Бе ло (Bel lo) се ју нач но око мио 
на Ује ди ње не на ци је. Уве рен је да нај ве ћи, од свих по чи ње них гре-
хо ва те "скри ва ли це" аме рич ког са мо вољ ног чи ње ња, пред ста вља 
по кри ће пру же но Сје ди ње ним Др жа ва ма за по ли ти ку изо ло ва ња 
Ира ка (Bel lo, [2002] 2006: 3). Ви тла ње по ку да ма на Ује ди ње не на-
ци је због "смрт них гре ха" по чи ње них у слу жби при кри ва ња аме-
рич ких ин те ре са, Бе ло (Bel lo) са оп шта ва у истом да ху с на во ђе њем 
чи ње ни це о љу ти то сти ре пу бли кан ске вла сти САД на то "свет ско 
те ло" што ни је усрд но ни чи це па ло пред аме рич ком по ли ти ком, 
због че га се "осве ти ла" од би ја њем да бу џе ту Ује ди ње них на ци ја 
упла ћу је члан ске оба ве зе.

Ка ко је мо гу ће ста вља ти јед на ко на исти тас, а не на дру-
ги, ме ре не рђа во сти мул ти ла те ра ли зма и при бе га ва ње Сје ди ње них 
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Др жа ва јед но стра ном за о би ла же њу Ује ди ње них на ци ја у ши ро ком 
лу ку, ка да про це њу ју да ту не мо гу до би ти са гла сност за оно што 
же ле, и окре та ње не у по ре ди во "пи то ми јим" уста но ва ма пре ма ин-
те ре си ма ко је има ју? Бе ло (Bel lo), по тре бан део ве ро до стој но сти у 
ис ка зни ци исти но љу би во сти свог "на пред ња штва" прет ход но пра-
вље ним про тив реч но сти ма ис по ру че них кри ти ка на ра чун мул ти-
ла те ра ли зма, на ми ру је њи хо ву при јем чи вост на ра зним стра на ма 
не за до вољ ним Ује ди ње ним на ци ја ма. Из ме ђу оста лих стра на, и 
оних не за до вољ них што УН ни су пред у пре ди ле да САД чи не што 
им је во ља. Чу де из ре че не оп ту жбе пред по то њим из ја шње њем да 
су САД по се гле за НА ТО-ом као по кри ћем "бом бар до ва ња Ју го-
сла ви је то ком Ко сов ског су ко ба 1999" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ка да 
су уви де ле да би им Ује ди ње не на ци је од би ле по слу шност уко ли ко 
по ку ша ју да њи ма за о гр ћу ћи се при кри ју сво је ин те ре се и ци ље ве.

При кљу чи ва ње Ру ске Фе де ра ци је Гру пи 7 (Г7) и ње но пре-
и ме но ва ње у Гру пу 8 (Г8) ни је да ло да се овај струк тур ни об лик 
мул ти ла те ра ли зма ола ко ста ви у исти кош где је за вр шио "еко ном-
ски трио" ви ше стра них уста но ва и Ује ди ње не на ци је. Ка да је 1975. 
го ди не за по че ло ускла ђи ва ње еко ном ских по ли ти ка ин ду стриј ски 
нај ра зви је ни јих др жа ва, и удру же но до но ше ње од лу ка, нај пре у 
обла сти ма еко но ми је, обра зо ван је мул ти ла те рал ни пре го ва рач ки 
про цес као под ло га но ве струк ту ре на зва не Гру па 7 (Г7). За што су 
то ком оба пред сед нич ка ман да та Џор џа Во кер Буш (Ge or ge Wal-
ker Bush) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве све че шће са ме би ра ле свој 
пут и упу шта ле се у јед но стра но де ло ва ње ко је их је до во ди ло у 
не скри ве не су ко бе са оста лим чла но ви ма гру пе око го то во сва ког 
нео д ло жно ва жног, "го ру ћег пи та ња" од за бра не на га зних ми на, 
пре ко про ме на кли ме и ра кет не од бра не до "из ми ре ња две Ко ре је" 
(Bel lo, [2002] 2006: 4)? Од го во ра не ма. Има у про ду жет ку на па да-
ња оштрог од би ја ња САД да те шким му ка ма са ста вљен спо ра зум о 
но ше њу са кли мат ским про ме на ма ра ти фи ку ју. Од би ја ње ра ти фи-
ка ци је Кјо то про то ко ла обе ле же но је вр хун цем јед но стра ног де ло-
ва ња САД и нај ни жом тач ком мул ти ла те ра ли зма.

Го ди шњи са ста нак на вр ху Г8 ју ла 2001. го ди не при ву као је 
200.000 не за до вољ ни ка из Евро пе и све та у Ђе но ву тим на ме та-
ним "нео ли бе рал ним окви ром" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ис пу ње ним 
пре те жно "аме рич ким уни ла те ра ли змом" (Bel lo, [2002] 2006: 4). 
Оче ки ва ња да ће мул ти ла те ра ли зам би ти об но вљен по сле 11. сеп-
тем бра 2001. го ди не због на сто ја ња Сје ди ње них Др жа ва да са ста-
ве "гло бал ни вој ни са вез про тив те ро ри зма" (Bel lo, [2002] 2006: 4) 
бр зо су пот ко па на. САД и Европ ска уни ја на пе ле су се у но вем бру 
2001. го ди не да са рад њом спа су че твр ти Ми ни стар ски са ста нак 
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Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је од за па да ња у ра су ло слич но тре-
ћем у Си је тлу. "Ро ман са" ускла ђи ва ња ове две стра не, САД и ЕУ, 
би ла је крат ког да ха. Та да шњи пред сед ник САД, Буш, и ње го ва 
ад ми ни стра ци ја хи тро су се вра ти ли у јед но стра ну фор му" (Bel lo, 
[2002] 2006: 4) за са мо не ко ли ко ме се ци. 

Од би ја ње САД да при сту пе тек обра зо ва ном Ме ђу на род ном 
кри вич ном су ду ни је би ло вр ху нац, не го по че так об но ве аме рич ког 
јед но стра ног де ло ва ња. Мо гу ће је да су мно ги би ли из не на ђе ни 
по то њом ре ше но шћу вла сти САД да не об но ве Уго вор о ан ти ра кет-
ној од бра ни, по стиг нут пре го во ри ма во ђе ним са Со вјет ским Са ве-
зом 1972. го ди не, но та ква ре ше ност мо ра ла се оче ки ва ти. "За што 
је та ко?", пи та ње је ко је кри ти ча ри Сје ди ње них Др жа ва, као "ства-
ра о ца" и "го ни ча" на па да ног гло бал ног ка пи та ли стич ког си сте ма 
па жљи во из бе га ва ју, иако про ниц љи во и ле по ре ко опи су ју по јав ну 
стра ну ње го ве кри зе, слич но на чи ну на ко ји то чи ни Бе ло (Bel lo).

Јед но стра но де ло ва ње САД и њи хо во "без оч но" ру ко ва ње 
"мул ти ла те рал ним ме ха ни зми ма" као по лу га ма оства ри ва ња "хе-
ге мо ни је" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ве за но је у на ђе ну кри зу ле ги тим-
но сти нео ли бе рал ног по рет ка. Бе ло (Бел ло) ви ди да је кри за ле ги-
тим но сти по те кла из тог из во ра. Пре ма ње го вом да ти ра њу и овај 
из вор про ра дио је сре ди ном де ве те де це ни је про шлог ве ка. Ме ђу-
тим, де ле ги ти ми са ње мул ти ла те ра ли зма "пот ко па ног" аме рич ком 
јед но стра но шћу и зло у по тре ба ма, пр во про гла шен из во ром из ког 
је по те кла кри за нео ли бе рал ног по рет ка, пре стао је, у по ло ви ни 
на ред не ре че ни це, да то бу де. Ни је био ни је ди ни, ни ти нај ва жни-
ји, већ ого ље но про ши ре ње са зна ња да "гло бал ни нео ли бе рал ни 
ре жим, по диг нут на сло бод ној тр го ви ни и сло бод ним тр жи шти ма" 
(Bel lo, [2002] 2006: 5) ви ше ни је у ста њу да по кри је обе ћа но. Ис-
па да да су нео ства ре на нео ли бе рал на обе ћа ња до бро би ти не у по-
ре ди во бит ни ји из вор гу бље ња ле ги тим но сти на њи ма по диг ну тог 
по рет ка по рет ка од мањ ка вог мул ти ла те ра ли зма.

Ни је ни пре би ло не по зна то да "тај си стем не мо же ство ри ти 
на пре дак за све" (Bel lo, [2002] 2006: 5). Био је у ста њу, на ста вља 
Бе ло (Бел ло), да на пра ви је ди но при чин о на прет ку за све и сва ко-
га. Ис по моћ том при ви ду пру жа ле су ви со ке сто пе ра ста и на прет-
ка у не ко ли ко "ен кла ва свет ске еко но ми је, по пут Ис точ не Ази је" 
(Bel lo, [2002] 2006: 5). Рас ту ће гло бал но си ро ма штво и не јед на кост 
по кри вао је при вред ни успон тог де ла све та, то ком осме де це ни је 
про шлог ве ка. Сли кан је узор ном ме ром раз во ја чи ји је го нич тр-
жи ште. Ни ти је тр жи ште во ди ло раст овог де ла све та, ни ти се то 
мо гло са кри ти "ду гог вре лог ле та" 1997. го ди не (Bel lo, [2002] 2006: 
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5). Кра хо ви азиј ских при вре да из не ли су на све тло да на ствар не 
стра не ли ца нео ли бе рал не док три не и прак се.

По вла че ње "за уши" та ко зва ног по бра тим ског ка пи та ли зма, 
као крив ца за та да шњи фи нан сиј ски слом, ни је мо гло су зби ти из-
би ја ње на по вр ши ну ствар них узро ка. "Осло ба ђа ње спе ку ла тив ног 
ка пи та ла из узди уре ђе ња" (Bel lo, [2002] 2006: 5) иза зва ло је ру-
ше ње еко ном ске гра ђе ви не. При ти сак Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да от кри вен је као пр вен стве ни по кре тач тог иска ка ња. Усле ди-
ли су огор че ни на па ди на ову ту ме ђу на род ну фи нан сиј ску уста но-
ву. Не у ви је но су јав но пре и спи ти ва ни "дра кон ски про гра ми" ко је 
је на ме та ла азиј ским при вре да ма, иза зи ва ју ћи, нај пре, убр за ва ње 
"еко ном ског гр ча" да би, по том, пра ви ла "па ке те" од ви ше ми ли јар-
ди до ла ра за спа са ва ње не при вре да за хва ће них кри зом, не го "стра-
них ба на ка и ула га ча ко ји су шпе ку ли са ли" (Bel lo, [2002] 2006: 5).

Је дан од учи на ка азиј ске кри зе био је пом но ста вља ње под 
лу пу уло ге Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Оно што је сво јим 
де ло ва њем по чи нио у Ис точ ној Ази ји од мо та ло је до во ђе ње у пи-
та ње про гра ма "струк тур ног при ла го ђа ва ња", на ме та них пре те жно 
у Афри ци, Ју жној Ази ји и Ла тин ској Аме ри ци то ком осме де це ни је 
про шлог ве ка. Сву да где су ти про гра ми при ме њи ва ни де ша ва ло 
се слич но оно ме што је за де си ло Ис точ ну Ази ју. Ко нач но је схва-
ће но да су уме сто по бољ ша ња ту на ста ла "по гор ша ња стаг на ци је, 
про ши ри ва ња не јед на ко сти и про ду бљи ва ња си ро ма штва" (Bel lo, 
[2002] 2006: 5) би ла де ла на ту ре них про гра ма струк тур ног при ла-
го ђа ва ња Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да.

Од ро ња ва ње ле ги тим но сти Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да, по кре ну то азиј ском фи нан сиј ском кри зом, над ма ши ла је, 
про це њу је Бе ло (Bel lo), дра ма гу бит ка "сим бо лич ког ка пи та ла" 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. За до вољ ство ства ра њем ове ор-
га ни за ци је 1995. го ди не по там не ло је мно гим вла да ма, за јед ни-
ца ма и дру штве ним по кре ти ма, под се ћа Бе ло (Bel lo) уви ђа ње да 
су "пот пи су ју ћи за WТО њи хо ве вла де ста ви ле пот пис на по ве љу 
кор по ра тив не вла сти" (Bel lo, [2002] 2006: 5). Пот пи са ни "пакт" са 
"вра гом" од нео је ша лу. Тр го ви на је ста вље на из над јед на ко сти, 
прав де, за шти те жи вот не сре ди не, "прак тич но све га дру гог што им 
је би ло ср цу дра го" (Bel lo, [2002] 2006: 6). 

Вла де мно гих зе ма ља у раз во ју за и ста су по че ле да про це-
њу ју ка ко су пот пи си ма на спо ра зу ме Свет ске тр го вин ске ор га ни-
за ци је от пи са ле сво ја "пра ва на раз вој", ка ко под вла чи Бе ло (Bel-
lo). Тач но је, и до да нас, да се Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја 
ни је вра ти ла у ин сти ту ци о нал ну сре ђе ност. Ни је по вра ти ла ред не 
са мо због "бит ке у Си је тлу", кра јем но вем бра 1999. го ди не, ко ју 
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су при пад ни ци гло бал ног дру штва по ве ли на ули ца ма овог гра да 
про тив "днев ног ре да" тре ћег Ми ни стар ског са стан ка. Ни је у ста-
њу да по спре ми свој не ред због от кри ћа мно гих вла да да им њен 
мул ти ла те ра ли зам мо же омо гу ћи ти да пре го во ри ма по вра те ра ни је 
"от пи са на" пра ва. То Бе ло (Bel lo) не уви ђа. Уко ли ко и уви ђа, то не 
по ми ње. Ни је му укло пи во у скро је ни за плет по треб не при по ве сти 
о кри зи мул ти ла те ра ли зма.

Свет ска бан ка ни је мо гла из бе ћи из во ђе ње пред паљ бу во да 
по стро је них кри ти ча ра. На па да на, с ле ва и с де сна, за вр ши ла је 
2000. го ди ну под "оп ту жбом" за без на де жну бе зна чај ност у но ше-
њу са за дат ком ис ко ре њи ва ња си ро ма штва (Bel lo, [2002]  2006: 6).

Пло до ви ба ра жних ва три на па да уро ди ли су не по бит но но-
вим реч ни ком мул ти ла те рал них уста но ва. Је зик тог вре ме на вр вео 
је из ра зом "ре фор ма мул ти ла те рал ног си сте ма". Гру па 7 ис ту ри ла 
се као нај моћ ни ји по бор ник ре фор ме мул ти ла те рал них уста но ва, 
из ба че не у про че ље нео д ло жних по сло ва. Оче ки ва ња да се по шло 
ста за ма про ме на хра ни ли су опро сти ду го ва и го во ре ње о" но вој 
гло бал ној ар хи тек ту ри, ре фор ми струк ту ра од лу чи ва ња WТО и 
Бре тон Вуд ских уста но ва" (Bel lo, [2002] 2006: 6). Пра ве ћи пре сек 
по сле по ла де це ни је од обе ћа ња 2000. го ди не Бе ло (Bel lo) за кљу-
чу је да се ни по ли ти ке, ни струк ту ре тих уста но ва ни су ни "за јо ту" 
про ме ни ле.

Ску пље не по твр де о про из ве де ном на ра слом оби му гло бал-
ног си ро ма штва, не јед на ко сти и од су ству ика квог ра ста нај ма ње 
раз ви је них зе ма ља обо дри ле су кри ти ча ре гло ба ли за ци је, от ка да 
је и нај ра зви је ни јим зе мља ма кре ну ло ло ше, на до ка зи ва ње да је 
то ли ко хва ље на пред ност ме ђу за ви сно сти упе ча тљи во по губ на 
(Bel lo, 2009). По ку ша ји да се свет са чу ва од су но вра та окре ну ти су 
из ри чи ти јем зах те ва њу ки да ња ме ђу за ви сно сти као глав ног пре но-
сни ка еко ном ске кри зе и про па сти. Да нас се, ви ше не го ра ни је, чу-
ју гла со ви да је "лек" за гло бал ну кри зу рас ки да ње фи нан сиј ске и 
тр го вин ске ме ђу за ви сно сти ко ја не пре но си на пре дак све том, не го 
је ши ри пла не том чи не ћи да је не у кро ти ва свим дру гим пред ла га-
ним ре ше њи ма.

"Де гло ба ли за ци ја" је из раз у оп ти ца ју ко ји се са да и слу ша, 
и на па да. Вол ден Бе ло (Wal den Bel lo) име је и пре зи ме ко ме се 
при пи су је ми са о но очин ство де гло ба ли за ци је (Bel lo, 2002, 2006). 
Јед ни ма је она спас. Дру ги ма је зло вољ на кри ти ка идеј них про тив-
ни ка ка пи та ли зма. Бе ло (Bel lo) по ри че тач ност не га тив но сти раз-
вит ка на зи ва ног де гло ба ли за ци јом. Бра ни се да су ви дљи ви са мо 
жре ци ма иде о ло ги је сло бод ног тр жи шта, по пут Економиста (The 
Eco no mist) на чи јим штам па ним и елек трон ским стра ни ца ма је 19. 
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фе бру а ра 2009. го ди не осва нуо текст "Ана то ми ја та ко зва не 'де гло-
ба ли за ци је'" (The Eco no mist, 2009). 

За по де ну та де о ба ми шље ња око из ла ска из са да шњих не во-
ља или де гло ба ли за ци јом или ре гло ба ли за ци јом до да је још "уља 
на ва тру" ми са о ним тра га њи ма за из ла зи ма из гло бал не кри зе. Бе-
ло (Bel lo), по ку ша ва ју ћи да де гло ба ли за ци ју пред ста ви као при ли-
ку, ну ди уве ре ња у до бро на мер ност ове "све о бу хват не па ра диг ме". 
Јем чи да је, уко ли ко има уде ла у ње ном ства ра њу ка ко се те ре ти, 
сро че на, пре ско ро јед не де це ни је, ра ди за ме не "нео ли бе рал не гло-
ба ли за ци је" ка да су се уве ли ко очи то ва ли сви ја ди, при ти сци, на-
пе то сти и опре ке ко је је из ро ди ла (Bel lo, 2009). Та да је са ста вље на 
као дру га чи ја "па ра диг ма" жи во та за зе мље у раз во ју.

Ма да је сми шље на па ра диг ма огра ни че не "ге о гра фи је", Бе ло 
(Бел ло) при хва та да ни је ли ше на сми сла ни ка да се ра ди о "сре ди-
шним ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма" (Bel lo, 2009). Tvr di da je cilj 
"де гло ба ли за циј ске па рад ги ме" ис ко ра чи ва ње из еко но ми је те сне 
учин ко ви то сти. Ње но кључ но ме ри ло је сма њи ва ње тро шко ва по 
је ди ни ци про из вод ње уве за но са ре ме ће њем дру штве не по сто ја но-
сти и одр жи во сти жи вот не сре ди не, уве де но у ра чун џиј ски ко шмар 
ра чу но вод ством во ђе ног жи во та. Та ко оштрим опа ска ма из ла гао ју 
је Џон Мај нард Кејнс (John Maynard Keynes). Де гло ба ли за то ри у 
ње го вој ми сли "пи шу" се би род ни лист до ка зу ју ћи "пе ди гре" сво јој 
ми са о но сти. Над град њу "фи на ли те та" де гло ба ли за ци је за ми сли ма 
де ло твор не еко но ми је твр де да ба шти не од Кар ла По ла њи ја (Karl 
Po lanyi). На вод но их је на дах нуо ње гов сми шље ни "ве ли ки пре о-
бра жај" оства рен "об но вље ним уса ђи ва њем" еко но ми је у дру штво, 
уме сто го ње ња дру штва еко но ми јом, оја чан дру штве ном со ли дар-
но шћу ко ја пот чи ња ва по сло ва ње тр жи шта вред но сти ма јед на ко-
сти, прав де и за јед ни це "ши ре њем сфе ре де мо крат ског пра вље ња 
од лу ка" (Bel lo, 2009). 

Нор ма ти ви зам, са др жан у овим за ми сли ма, по вр шно по сма-
тран на лик је пред ло зи ма ко смо по лит ских нор ма ти ви ста. Де гло-
ба ли за то ри се за ла жу за охра бри ва ње раз ли чи то сти. Од би ја ју и да 
мо дел "јед не ве ли чи на", ка ко нео ли бе рал ног, та ко и би ро крат ског 
цен тра ли зо ва ног со ци ја ли стич ког кро ја, па ше ста су сва ког дру-
штва. На су прот дис функ ци о нал но сти и раз би ја њу по сто ја но сти, 
иза зва них сти ска њем сва ког у јед но о бра зност, за го ва ра ју са мо 
"при род ност" ша ро ли ко сти. Свет ни је ти ме ра сут. Др же га на оку-
пу по сто је ћа при хва ће на на че ла "ал тер на тив не еко но ми је". Већ се 
сма тра ју ис ко ва на бор ба ма про тив две исто вр сно про па ле еко но-
ми је и њи хо вим кри тич ким раз ма тра њи ма. Јед на про па ла еко но-
ми ја је нео ли бе рал на. Дру га про па ла је она цен тра ли зо ва на со ци-
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ја ли стич ка. Сва ко дру штво, за ви сно од сво јих вред но сти, да ма ра и 
из бо ра стра те ги ја не по сред но ис ка зу је прет ход но оцр та на на че ла 
"ал тер на тив не еко но ми је". Ова квом об но вом ко му ни та ри за ци је, 
сва ко дру штво су штин ски на пре ду је вра ћа њем у "пе ћи ну" са мо-
до вољ но сти за вр ше ње пре о бра жа ја. Ти ме на ви де ло из би ја пре-
лом но ме сто от па да ње де гло ба ли за то ра од ко смо по лит ског нор ма-
ти ви зма.

Увер љи ви је се ми мо и ла же ње са космпо лит ским нор ма ти ви-
змом ви ди за ла же њем у "ана то ми ју" па ра диг ме де гло ба ли за ци је. 
Па жљи вим раз гле да њем је да на ест но се ћих сту бо ва при ка зу је се 
не ко смо по лит ска ну три на де гло ба ли за ци је. Уоста лом, у свој мо-
то, уве ре ни да ће да нас иза зва ти тр за ње пра ве жи це огор че но сти 
по вре ђе них кри зом, де гло ба ли за то ри ста вља ју Кеј нсо ве ре чи о ср-
ча ном раз у ме ва њу за све ко ји су, на вр хун цу Ве ли ке кри зе три де-
се тих го ди на про шлог ве ка, би ли скло ни сво ђе њу на нај ма њу ме ру 
еко ном ске уплте те но сти са дру гим на ро ди ма, и про тив ни њи хо вом 
уве ћа њу јер су "иде је, зна ње, умет ност, го сто прим ство, пу то ва ња 
све ства ри ко је, по сво јој су шти ни, и тре ба да су ме ђу на род не. Но, 
до бра не ка бу ду до ма ћег по ре кла, увек ка да је то ра зум но мо гу ће 
и по год но, а, из над све га, не ка фи нан си је пр вен стве но бу ду на ци о-
нал не" (Bel lo, 2009). 

Тра ге ди ја ме ђу на род не по ли ти ке, тра ге ди ја свет ске по ли-
ти ке, тра ге ди ја гло бал не по ли ти ке ро ђе на је ова квим пи са њи ма. 
Гу та ли су их из во ђа чи про ме на ко ји су, би ра ју ћи ма ње зло, пра ви-
ли ве ће. Ре ше ња, по узо ру на она по зи ва на у ми са о ном ро до сло ву 
де гло ба ли за то ра, до ве ла су до два свет ска ра та. Ки да ње ве за ме ђу 
су пру жни ци ма ко ји се не тр пе пла ћа ју не са мо тра у ма ма, већ и жи-
во ти ма, њи хо ва де ца. Исти на је да ни јед на кри за у ко ју је чо ве-
чан ство ушло ни је мо гла би ти раз ре ше на сма њи ва њем ме ђу за ви-
сно сти. Уко ли ко се та квим ре ше њем сма тра ју ме ђу на род ни ра то ви, 
ко ји су сле ди ли ова квим по сло ви ма, он да је из ве сно да ре ше ње за 
да на шњу кри зу мо ра ис кљу чи ти ума њи ва њем ме ђу за ви сно сти. Са-
да шња бо лест мо ра се ле чи ти је ди но по ве ћа њем ме ђу за ви сно сти. 
Ушли смо за јед но у њу и са мо за јед но мо же мо на ћи ре ше ње да из 
ње иза ђе мо. Пр ва ци у бе жа њу са бро да ко ји то не нај че шће се спа-
ша ва ју сво јим бе гом.

Оп шир ни је од на вод ног људ ског ство ри те ља ко ји је за све-
у куп но чо ве чан ство са ста вио де сет за по ве сти, али са же ти је од 
"14 та ча ка" твор ца пр вог ли бе рал ног по рет ка за це ли свет Ву дра 
Вил со на (Wo o drow Wil son), а слич но бро ју те за про па га то ра де-
лат не фи ло зо фи је про ме не укуп ног ка пи та ли стич ког све та Марк са 
(Marx), Бе ло (Bel lo) и ње гов ми са о ни кру жок де гло ба ли за то ра по-
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ди же ал тер на ти ву по сто је ћој гло ба ли за ци ји на је да на ест (11) сту-
бо ва.

Ми са о на со је ни ца де гло ба ли за ци је, пре не го утвр да па ра диг-
ме, пр во је осло ње на на на лог да про из вод ња за уну тра шње (до-
ма ће) тр жи ште по но во мо ра по ста ти при влач но сре ди ште (цен тар 
гра ви та ци је) при вре де, уме сто про из вод ње за из воз на ино стра на 
тр жи шта (Bel lo, 2009).

Дру ги стуб тре ба да де гло ба ли за ци ју учи ни при јем чи вом. 
За то га про па ганд но осо вљу је на че ло суб си ди јар но сти. Тра жи се 
да то на че ло бу де ути сну то у еко ном ски жи вот. Де гло ба ли за то ри 
са оп шта ва ју ка ко се то по сти же охра бри ва њем про из вод ње до ба ра 
на ни воу за јед ни це, уко ли ко се мо же из ве сти по ра зум ним тро шко-
ви ма ра ди ње ног очу ва ња, и на на ци о нал ном ни воу (Bel lo, 2009). 
На сил ну угу ра ност нор ма тив но оми ље ног на че ла суб си ди јар но сти 
по ка зу је увла че ње те "ра чун џиј ске ко шмар но сти ра чу но вод ства" и 
ка да је тр жи ште као про це ни тељ тро шко ва из ба че но.

Тре ћи стуб "па ра диг ме де гло ба ли за ци је" је тр го вин ска по-
ли ти ка. Пред ло же но је да се кво те и ца ри не ко ри сте за шти ће ње 
ме сне еко но ми је од раз ра ра ња ро ба ма кор по ра тив но по кри ва них 
ве штач ки ни ских це на (Bel lo, 2009).

Че твр то, ин ду стриј ску по ли ти ку, укљу чу ју ћи др жав ну нов-
ча ну по др шку, ца ри не и тр го ви ну, оба ве шта ва Бе ло, тре ба ко ри-
сти ти за ожи вља ва ње и ја ча ње сек то ра про из вод ње (Bel lo, 2009). 
Пе ти гра див ни стуб за ми сли де гло ба ли за ци је је спро во ђе ње 
ду го од ла га них ме ра пра вич не пре ра спо де ле при хо да и зе-
мље, укљу чу ју ћи и ре фор му град ског зе мљи шта, јер мо же 
ство ри ти жи во уну тра шње тр жи ште ко је би слу жи ло као ко-
тва еко но ми ји и ме сној про из вод њи фи нан сиј ских сред ства 
за ула га ња (Bel lo, 2009). 

Ше сти гра див ни стуб је ски да ње на гла ска са раз во ја, а ста-
вља ње на гла ска на по ди за ње ква ли те та жи во та, и уве ћа ва ња до вр-
ха рав но прав но сти ра ди сма њи ва ња не у рав но те же но сти жи вот не 
сре ди не (Bel lo, 2009). 

Сед ми стуб ал тер на тив не гло ба ли за ци је, пре ма "па ра диг ми 
де гло ба ли за ци је", је сте охра бри ва ње и у по љо при вре ди и у ин-
ду стри ји раз во ја и ши ре ња тех но ло ги је срод не жи вот ној сре ди ни 
(Bel lo, 2009).

Стра те шке еко ном ске од лу ке без пре пу шта ња би ло тр жи-
шту, би ло тех но кра та ма је осми стуб "ал тер на тив не гло ба ли за ци-
је" де гло ба ли за то ра. Пред ви ђа про ши ри ва ње оп се га де мо крат ског 
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пра вље ња од лу ка у еко но ми ји та ко што ће жи вот на пи та ња, по пут 
раз ви ја ња од ре ђе не ин ду стри је или ње ног га ше ња, на ме њи ва ња 
де ла др жав ног бу џе та по љо при вре ди и слич на, по ста ти пред мет 
де мо крат ске рас пра ве и из бо ра (Bel lo, 2009).
Де ве ти стуб је гра ђан ско дру штво. Де гло ба ли за то ри за ду жу-
ју гра ђан ско дру штво да по ста не буд ни стра жар на бра ни ку 
не пре ста ног пра ће ња и над зи ра ња при ват ног сек то ра и др жа-
ве, и за го ва ра ју уста но вље ње та квог про це са кон тро ле (Bel lo, 
2009).

Де се ти стуб об ујм љу је пре о бра жа ва ње це ли не сво јин ских 
од но са у "ме шо ви ту еко но ми ју", укљу чу ју ћу за ко о пе ра ти ве за јед-
ни це, при ват на пред у зе ћа и др жав на пред у зе ћа, а ис кљу чу ју ће за 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је (Bel lo, 2009). 

Је да на е сти стуб, за пра во де гло ба ли за то ри ма нај бит ни ји, је-
сте за ме на цен тра ли зо ва них гло бал них уста но ва по пут Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да и Свет ске бан ке ре ги о нал ним уста но-
ва ма ус пра вље ним, не на сло бод ној тр го ви ни и по кре тљи во сти 
ка пи та ла, већ на на че ли ма са рад ње и "пре ва зи ла же њу ло ги ке ка-
пи та ли зма", са гла сно ре чи ма Ху га Ча вез (Hu go Cha vez) ко ји ма је 
пре до чио су шти ну Бо ли вар ске ал тер на ти ве за Аме ри ке (Bo li va rian 
Al ter na ti ve for the Ame ri cas – AL BA) (Bel lo, 2009).

Сви ко ји се се ћа ју са мо у прав ног со ци ја ли зма, или су га про-
у ча ва ли, не мо ра ју по се за ти за ре чи ма Ху га Ча ве за да би про ни кли 
у су шти ну но се ћих за ми сли "ал тер на тив не гло ба ли за ци је" де гло-
ба ли за то ра.

СМЕЛОПРЕДВИЂАЊЕУМРЕЖЕНОГСВЕТА

Прав ци ко ре ни тих про ме на ме ђу на род них од но са на ђе ни 
су у ус по ста вље ном са ра ђи ва њу (ко ла бо ра ци ји) без над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти (Tap scott, Wil li ams [2006] 2008). Ме ни умре жног 
свет, са ста вљен са ра ђи ва њем без хи је рар хи ја, обо рио је ра ни је из-
де ље но сти. Не ма ви ше де о ба на по тро ша че и про из во ђа че. "Са-
ства ра њем" до ба ра и услу га, та ко зва ним "про зу ми ра њем" (pro-
sumption) на пу шта се те скоб на под ре ђе ност ку па ца про из во ђа чи ма 
крај њих про из во да и крај њим про из во ди ма.

По ред то га што су по тро ша чи са ства ра њем про из во да и услу-
га да нас пре ста ли да бу ду кон зу мен ти и по ста ли "са зу мент" (pro-
sumers), но вим тех но ло шким мо гућ но сти ма оп ште ња и спо ра зу ме-
ва ња свет је по ве зан као но во ме сто, но ви про стор са рад ње. Бу ји ца 
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ди ја ло га и рас пра ва, омо гу ће них упо тре бом тех но ло ги ја "бло го ва" 
(blogs), "ви ки ја" (wikis), ћа ска о ни ца (chatrooms), лич ног еми то ва-
ња (personal broadcasting), свод но на зва них "бло гос фе ром" (blo-
gosp he re), уз прет ход но са ра ђи ва ње ко ри сни ка у пра вље њу ро ба и 
услу га, осло бо ди ла је бу дућ ност но вог по слов ног обра сца.

Пре ђа шњи свет у ср жи ме ња упре за ње ма сов ног са ра ђи ва ња 
ра ди ства ра ња ствар не вред но сти за све ње го ве уче сни ке као те-
ме ља бу ду ће осло ба ђа ју ће еко но ми је – "ви ки но ми је" (wikinomics) 
(Tap scott, Wil li ams [2006] 2008). По ред на па да на гло ба ли за ци ју, 
са да је у мо ди на "иде а го ри" (Tap scott, Wil li ams [2006] 2008) гло-
бал но по ве за но чо ве чан ство. Па ра фра зе ре чи Оска ра Вајл да, ка-
ко свет на чи јој ма пи не ма ме ста за уто пи ју ни је вре дан људ ског 
жи во та, сти чу вред ност. Мо гу ће је баш на овај на чин ви де ти сме-
ло за го ва ра ње да у ни чу ћем "умре же ном све ту" (networkedworld) 
XXI ве ка ко ји по сто ји "из над др жа ве, под но др жа ве, и кроз др жа-
ву" (Sla ug hter, 2009: 95) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ужи ва ју ја-
сно брит ку оштри цу пред но сти. Пред ност се огле да у мо гућ но сти 
да бу ду др жа ва са нај ви ше по ве за но сти ко ја је "сре ди шњи играч" у 
ста њу да по ста ви "гло бал ни днев ни ред и от кљу ча при но вље ња и 
одр жив раст" (Sla ug hter, 2009: 95).

Ен-Ма ри Сло тер (An ne-Ma rie Sla ug hter), бли ста во ака дем ско 
име Уни вер зи те та Прин стон, и но ви ин те лек ту ал ни гу ру пла ни ра-
ња аме рич ке по ли ти ке у Др жав ном се кре та ри ја ту САД, др жи да 
је та ква пред ност уко ре ње на у де мо гра фи ји, ге о гра фи ји и кул ту ри 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Ма ло број но ста нов ни штво, по-
ред бе но тек 20-30% ста нов ни штва Ки не или Ин ди је, за Сло те ро ву 
је по год ност САД. Нај пре, олак ша ва Сје ди ње ним Др жа ва ма да раз-
ви ју и оства ре до бит уво ђе њем но вих енер гет ских тех но ло ги ја. Ра-
зно род ност ста нов ни штва, пре ма ње ним оче ки ва њи ма, омо гу ћи ла 
би да САД про ши ри гло бал но до пи ра ње. Ну ди, у том ци љу, сма-
тра ње усе ље ни ка жи вим спо на ма Сје ди ње них Др жа ва и зе ма ља из 
ко јих до ла зе у охра бри ва њу дво смер ног про то ка љу ди, про из во да 
и иде ја.

Сје ди ње не Др жа ве, као ко тва атлант ске хе мис фе ре, од ре ђе-
не об у хва том ши ро ког про стор ног по ја са Афри ке, обе Аме ри ке и 
Евро пе, по ве за не су са во де ћим зе мља ма тих кон ти не на та. Оне су 
ми ро љу би ви је, по сто ја ни је и еко ном ски ора зли че ни је од во де ћих 
др жа ва азиј ске хе мис фе ре. Као сто жер на си ла, пре ма гле ди шту 
Сло те ро ве, САД су у ста њу да ужи ва ју, у исти мах, и ко рист свог 
по ло жа ја у атлант ској хе мис фе ри и ву ку ко ри сти из ду бо ких ве за 
са азиј ском хе мис фе ром. Иако су уз др ма не ове шта ле тврд ње о ду-
гој за шти ти Сје ди ње них Др жа ва Атлант ским и Па ци фич ким оке а-
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ном од на па да и спољ них по ли тич ких упли та ња, Сло тер од њих не 
од у ста је. За чу ђу је ње но пред ви ђа ње да ће уско ро оба оке а на би ти 
штит САД од су ко ба из ро ђе них про ме на ма кли ме.

На лаз о де лом хо ри зон тал ној дру штве ној струк ту ри Сје-
ди ње них Др жа ва, уз при зна ње да ју је раст не јед на ко сти до хот ка 
из вр гао у око ми ту (хи је рар хиј ску), свр ста ва се у из во ри ште пред-
ност. Удру же на са "је дин стве ном" аме рич ком кул ту ром пред у-
зет ни штва и при но вље ња (ино ва ци ја) бру си оштри цу пред но сти 
САД. Гло бал на еко но ми ја ко ју све ви ше упра вљач ки во де гро здо ви 
(цлу стерс) у ства ра ла штву умре же них во де ћих љу ди све та, Сло тер 
сма тра по де сним ме стом за ужи ва ње ко ри сти од прет ход них осо-
бе но сти САД.

Хо ри зонт умре же ног све та оза рен на дом по де сно сти за Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве, ис ти че на вод ну пред ност да ту уко ре ње-
но шћу у њи хо ву де мо гра фи ју, ге о гра фи ју и кул ту ру. Сло тер га је 
обо ји ла и не по му ће но све тлом ве ром да ће 20. ја ну а ра 2009. го ди не 
Ба рак Оба ма (Ba rack Oba ma), сту па њем на по ло жај пред сед ни ка 
др жа ве, за по че ти "об но ву мо рал ног ауто ри те та" САД (Сла уг хтер, 
2009: 96). "Умре же ни свет" ко ји Ен-Ма ри Сло тер ви ди сјај ним за 
САД и да ље је свет мо ћи. Исти на. гло бал не мо ћи. Она твр ди да ће 
је глав ни ном од ре ђи ва ти "спо је ви" (цоннецтионс), од но сно то ко 
је са ким по ве зан и у ко ју свр ху (Sla ug hter, 2009: 112). При зна је да 
су ко би не ће иш че зну ти. Мре же ни су са мо ства ра лач ке и ко ри сне. 
Мо гу би ти и зло ћуд не и по губ не.

Пред ви де ла је и ви ше стру ко умно жа ва ју ћи раст не јед на ко-
сти. Иза зва ће га ши ре ње про це па из ме ђу оних спо је них гло бал-
ним мре жа ма и оних ис кљу че них из њих. Ко ри сти у сво јој ра чу-
ни ци пред но сти САД и до бре и штет не учин ке мре жа. Ста вља у 
ре зул та ту за ма шан плус на стра ну ко ри сти од мре жа. По ну ди ла је, 
у ци љу раз у ме ва ња ко ри сти, за ми шља ње еко но ми је Сје ди ње них 
Др жа ва ко ја се на па ја енер ги јом из "зе ле не тех но ло ги је" и "зе ле-
не је ин фра струк ту ре" (Sla ug hter, 2009: 112). До да ла је на за ми-
шље ну сли ку бу дућ но сти усе ље нич ке за јед ни це из Афри ке, Ази је, 
Евро пе, Ла тин ске Аме ри ке и са Бли ског ис то ка. Ра ши ри ла је плат-
но ма ште и на ње му на сли ка ла ка ко раз ме њу ју та ко до би је не но ве 
про из во де и услу ге са се ли ма и гра до ви ма у не ка да шњим до мо-
ви на ма. Дво смер ни про то ци при но вље ња (ино ва ци ја) кра се ње ну 
за ми сао. Уни вер зи те ти у Сје ди ње ним Др жа ва ма би ће у ста њу да 
по ну де пред ме те у ствар но "гло бал ним учи ни о ци ма", осла ња ју ћи 
се на по ве за ност сво јих ме ђу на род них сту ден та и на став ни ка са 
обра зов ним уста но ва ма у ино стран ству пре ко пу то ва ња, Ин тер не-
та или ви део-кон фе рен ци ја (Sla ug hter, 2009: 113). 
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Не ће са мо умет ни ци би ти на се ље ни на пре се ци ма кул ту ре, 
уче ња и ства ра лач ке енер ги је. Би ће им уз ра ме и ди пло ма те САД 
и оста ли др жав ни зва нич ни ци при ма њем нај но ви јих до пу на оба-
ве ште ња о зби ва њи ма ши ром све та. Ен-Ма ри Сло тер уве ре на је 
да ће они, по ве за ни са сво јим пар ња ци ма ди љем зе мљи ног ша ра, 
би ти спо соб ни да бр зо ускла ђу ју рад ње пре до хра не и ре ша ва ња 
про бле ма уз низ при ват них и гра ђан ских де лат ни ка и пред у зет ни-
ка (Sla ug hter, 2009: 113). Твр ди да ће гло бал ни пре део под се ћа ти на 
пеј саж из бор не кам па ње Ба ра ка Оба ме (Ba rack Oba ma) на пра вљен 
"ши ро ком мре жом при ку пље них при ло га у вред но сти ви ше ми ли-
о на до ла ра, по бу ђе них ми ли о на до бро во ља ца и оку пље них ми ли о-
на би ра ча" (Sla ug hter, 2009: 113).

Про це на да у умре же ном све ту Сје ди ње не Др жа ве рас по ла-
жу мо гућ но шћу да бу ду нај по ве за ни ја зе мља, по вла чи и по ве за-
ност са оста лим "цен три ма мо ћи". Они су, та ко ђе, бли ско и оп се-
жно ме ђу соб но по ве за ни. Иду уз то и "ис прав не по ли ти ке". Свр ха 
им је спре за ње спо соб но сти и кул тур ног ка пи та ла за по нов но "от-
кри ће" Аме ри ке. Су шти на овог по нов ног от кри ва ња, по нов ног 
"из ми шља ња" је да се Сје ди ње не Др жа ве отрг ну од до са да шњег 
гле да ња на се бе као за ро бље ни ка гло бал не бор бе са оста лим ве ли-
ким си ла ма и упу шта ње да се бе по сма тра ју у огле да лу сре ди шног 
"игра ча у ин те гри са ном све ту" (Sla ug hter, 2009: 113). "Сјај на изо-
ла ци ја" ка кву не ки пре по ру чу ју све ти ма Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма да усво је би ло стра те ги ју "обод ног урав но те жа ва ња" 
(offshore balancing), би ло стра те ги ју хе ге мо не до ми на ци је, дра ге 
ку ра жним ср ци ма на па дач ких (офан зив них) струк тур них ре а ли-
ста, стра на је нео ли бе рал ном ми шље њу Ен-Ма ри Сло тер. Она је 
ра да да у XXI ве ку САД ис ко ри сте сво ју из у зет ну спо соб ност спа-
ја ња ка ко би "об но ви ле сво ју моћ и из но ва по ди гле сво ју гло бал ну 
свр ху" (Sla ug hter, 2009: 113).

Ис ту ра ње умре же но сти као осо бе но сти све та у ко ме жи ви мо 
(Sla ug hter, 2009: 94) по зи ва се на да на шње очи то сти мре жа. Уви-
ђа се умре жност ра та и умре же ност ди пло ма ти је. Твр ди се да је 
ди пло ма ти ја умре же на за то што упра вља ње ме ђу на род ним кри за-
ма, од иза зва них за ра зним бо ле сти ма до они узро ко ва них про ме-
на кли ме, тра жи "мо бли ли за ци ју" ме ђу на род них мре жа јав них и 
при ват них де лат ни ка (Sla ug hter, 2009: 94). До да је се и умре же ност 
по сло ва ња. По след њих го ди на уоста лом ви ше не ма штам па ног 
при руч ни ка са ве та за из вр шне ди рек то ра фир ми без глав не те ме о 
из ме шта њу из око ми тог све та хи је рар хи је у во до рав ни свет мре жа.

Уме ре же ни ма се мо гу до да ти и сред ства јав ног оба ве шта ва-
ња. Сви об ли ци уче снич ких сред ства јав ног оп ште ња са да за ви се 



ЈелицаСтефановић-Штамбук Предвиђањатежишнихправаца...

329

од при ло га чи та ла ца у ства ра њу про те жних, умре же них оп ште ња. 
Крај по пи са умре же них не про ла зи без по ме на дру штва. Дру штве-
не мре же на Ин тер не ту су не за о би ла зне, јер свет MySpace ства ра 
гло бал ни свет OurSpace ве зу ју ћи на ми ли о не по је ди на ца са свих 
кон ти не на та (Sla ug hter, 2009: 94). Ко ли ко јед ни ова кво на бра ја ње 
умре жа ва ња мо гу др жа ти оп штим ме стом, то ли ко га дру ги мо гу 
сма тра ти пре це њи ва њем мре жа. Умре же ност и ре ли ги ја по бу ђе на 
је уве ре њем да мре жа ми ли о на цр ка ва ши ром све та је ди на мо же 
ре ши ти про бле ме, од ду хов не ис пра зно сти до не зна ња, и од се бич-
них вођ ста ва до гла ди и бо ле сти. За го вор ни ци ма све та из ме ње ног 
умре жа ва њем све што опа жа ју умре же ним не по бит но до ка зу је да 
је у ње му ме ра мо ћи по ве за ност (connectedness) (Sla ug hter, 2009: 
94). 

Уба ци ва ње род не раз ли чи то сти у об ја шња ва ње на чи на људ-
ског ми шље ња про из ве ло је на лаз о скло но сти му шког ро да да 
свет ви ди као по диг нут на око ми то сти ма мо ћи (хи је рар хи ја ма) и 
да стре ми ме сту ко је им је на вр ху. При дру же не су том на ла зу тврд-
ње да су же не на кло ње ни је схва та њу да свет чи не мре же од но са и 
на сто је да се сме сте у сре ди ште. Људ ска при ро да уоп ште не мо ра 
би ти узрок на ђе них раз ли ка. Оне мо гу би ти по сле ди ца од го ја. По-
де сне су у ис ти ца њу не по ду да ра ња два де се тог и два де сет и пр вог 
ве ка.

Свет у два де се том ве ку из ге о по ли тич ког угла, Ар нолд Вол-
ферс (Ar nold Wol fers), опи сао је као си стем су да ра ју ћих са мо до-
вољ них др жа ва. Вој на и еко ном ска моћ од ре ђи ва ла је ре зул та те 
њи хо вих су да ра. Тај свет, пре ма тврд ња ма Ен-Ма ри Сло тер, ни је 
не стао у XXI ве ку. Те жња Ира на да по се ду је ну кле ар но оруж је, 
ја ча ње ве за Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва са Ин ди јом као шар ке 
успо ну Ки не, или на пад Ру си је на Гру зи ју за њу су су да ри са мо-
до вољ них др жа ва. "Пост-аме рич ки свет", ка ко је Фа рид За ка ри ја 
(Fa reed Za ka ria) ско вао на зив за про це се успо на но вих гло бал них 
си ла, ко је од но сно ума њу ју ути цај Сје ди ње них Др жа ва, по сто ји и 
у овом ве ку.

Ни је он да пре те ри ва ње што Сло тер на гла ша ва да ни чу ћи 
"умре же ни свет" (networkedworld) XXI ве ка по сто ји "из над др жа-
ве, под но др жа ве, и кроз др жа ву" (Sla ug hter, 2009: 95). Прет по став-
ка, на пра вље на ва же ћом не са мо за Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
ис ти че да ће нај по ве за ни ја др жа ва у том све ту би ти "сре ди шњи 
играч". Чак и др жа ве ко је не же ле, а по нај ма ње оне ко је не мо гу да 
чи не оно што та квом игра чу сле ду је – да по ста вља "гло бал ни днев-
ни ред и от кљу ча при но вље ња и одр жив раст" (Sla ug hter, 2009: 95) 
– мо ра ју, ка ко не би по ста ле жр тве рас ту ће не јед на ко сти из ме ђу 
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умре же них и не у мре же них, би ра ти стра те ги је ло би ра ња, парт нер-
ства и спа ја ју ћег по ве зи ва ња.

ЗАКЉУЧАК

Су де ћи пре ма ис пи та ним пред ви ђа њи ма те жи шних пра ва-
ца ме ђу на род них од но са по че так ко ји обе ћа ва из ла зак из гло бал не 
кри зе је сте при зна ва ње да све што њом на зи ва мо мо жда по ти че 
из на ших са знај них огра ни че ња. Не до ста је су о ча ва ње са не зна њем 
ста ња у ко ме смо се об ре ли. Ми са о не ма пе, до са да ва же ће, ви ше 
не од го ва ра ју по сто је ћем те ре ну. Ко ри сте ћи их ни смо у ста њу да се 
сна ла зи мо у свом вре ме ну и ство ре ном гло бал ном про сто ру. Сле-
де ћи их уве ли ко по ср ћу ће ту ма ра мо пре де лом за ко ји ми сли мо да 
нам је по знат, док про бле ми не пре ста но из ми чу на ла же ним ре ше-
њи ма у упра вљач ким по ду хва ти ма. Кре ћу ћи се пре ма ма па ма ста-
рог на чи на ми шље ња убе ђе но се чи ни нај бо ље, са гла сно њи ма, али 
се не пре ста но упа да у све опа сни је и по губ ни је зам ке. Де ло ва ња 
не про из во де пла ни ра не учин ке, не го уна пред ис кљу че не ис хо де.

Гло бал на кри за по ка зу је да ле ко се жност по сле ди ца из бе га ва-
ног при зна ња да да на шњи свет ми сли мо као по знат пре ма ста рим 
обра сци ма. Сле ђе њем за ста ре лих зна ња ме ђу на род них од но са чи-
ни нам се да зна мо ка ко се наш свет зо ве, све ње го ве вла да вин ске 
гра ђе ви не из гле да ју нам зна не, а сва упра вљач ка зна ња при вид но 
су нам рас по ло жи ва. Упо тре бом са знај них ма па из за о став шти не 
ста рог на чи на ми шље ња вла да вин ске гра ђе ви не да на шњег све та 
са мо спо ља при вид но под се ћа ју на оне у њих уцр та не. Ула ском у 
по сло ва ње ма ко је, од пре двор ја до сва ке про сто ри је, ис по ста вља 
се да ни су штин ски, ни на ме ном, ни ти ор га ни за ци јом ни јед на ни је 
на лик оно ме што смо ми сли ли да је сте и че му слу жи.

Мо гу ће је, сто га, да све да нас ста вље но под за гла вље гло бал-
не кри зе са жи ма огра ни че ност ду ха вре ме на. Ис по ље на те ско ба 
гло бал не кри зе мо же би ти иза зва на мањ ком спо соб но сти при зна ња 
да из ла за из ску че но сти ду ха не ма, ни ти се мо же на ћи без ко ре ни-
те про ме не на чи на ми шље ња. Зна ти жељ но по сма тра ње све та, без 
по шта па ња ма па ма ста рог ми шље ња не тач них за сна ла же ње у по-
сто је ћем про сто ру и вре ме ну, та да би би ло ис пра ван из бор у пра-
вље њу да на шњи це и са ста вља њу пред ви ђа ња бу ду ћих те жи шних 
пра ва ца ме ђу на род них од но са. Од ба ци ва ње ма па ста рог ми шље ња 
мо жда ни је је ди на пре о ста ла пу та ња тра же ња из ла ска из гло бал не 
кри зе. Је сте до са да је ди на ко јом се ни је за пу ти ло. Уоста лом, ма-



ЈелицаСтефановић-Штамбук Предвиђањатежишнихправаца...

331

ло је ве ро ват но да би ова пу та ња про на ла же ња из ла за из гло бал не 
кри зе би ла по гре шни ја од до са да ис про ба них.
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Jelica Stefanovic - Stambuk

FO RE CA STING TRENDS IN IN TER NA TI O NAL 
RE LA TI ONS AF TER THE GLO BAL CRI SIS

Ab stract
Sud den star tling shifts, de spi te the ef forts un der ta ken to curb re-

cog ni zed glo bal cri sis and lo ca te the paths for get ting out of its grips, is 
playing an ad di ti o nal in cen ti ve to ma ke fo re casts of fu tu re ma jor trends 
in in ter na ti o nal re la ti ons. It turns out that en ti re pre dic ti ve in du stry is 
not dri ven anymo re by me re cu ri o sity what fu tu re holds in stock for 
hu man ra ce or by de eply se a ted con vic tion in know led ge so ci ety. The 
very tra de of fo re ca sting is now stir red mo re by year ning to de tect stra-
te gi es bet ter su i ted for sa i ling sa fe and so und over the tro u bled wa ters 
of on go ing cri sis. But the fo un da ti o nal ba ses of pre dic ting who will be 
de ci si ve ac tors, which struc tu res are to be in pla ce and which li kely pro-
ces ses is go ing to sha pe fo re seen out co mes in co ming years are not un-
fa i lingly sa fe. Com pe ti ti vely dis pa ra te va lu es, in par ti cu lar, are spo i ling 
the so li dity of prog no stic un der pin nings. Fu tu re trends in in ter na ti o nal 
re la ti ons are al ready set forth for 2025. At the sa me ti me, ina bi lity to 
grasp, whet her in ter na ti o nal re la ti ons are just slip ping tem po ra rily out 
of the track or par ting per ma nently from the pat tern laid down af ter the 
Se cond World War, is ad mit ted. In com pa ti ble as ses sments of glo ba li sa-
tion lead fo re casts in to op po sing camps. The fol lo wing exa mi na ti on of 
trends in in ter na ti o nal re la ti ons and ac com panying stra te gi es of ac tion 
of fe red by three se lec ted sorts of pre dic tion has been pre mi sed on as-
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sump tion that glo bal cri sis props up both thin king the unt hin ka ble, that 
gu i des to new in sights in to exi sting sta te of af fa irs, as well as to hol ding 
fast to so lu ti ons ta ken out from the past, eit her be ca u se of con tem po rary 
di scon tent or fright of fu tu re. In con clu sion we sta te next fin dings. All 
fo re casts pla ced un der me ti cu lo us en qu iry, by fol lo wing maps in he ri-
ted from the old ways of thin king, are hardly apt to di scern how to pull 
out from the on go ing glo bal cri sis. Con se qu ently, they ba rely ope ra te 
bet ter in ac ces sing the fu tu re trends in in ter na ti o nal re la ti ons. The old 
ways of thin king are get ting in the way of ori en ting our sel ves in our 
ti me and spa ce by nar ro wing cog ni tion. The real landsca pe of exi sting 
in ter na ti o nal re la ti ons is, still, not map ped. In stead of dra wing re li a ble 
maps we are relying on maps do ne at the wor kshops of the old ways of 
thin king. That is why ac ti ons that we ta ke in cre a singly are en ding up 
in all to de e per ruin. By gi ving up ob so le te maps of the out da ted ways 
of thin king, we wo uld be able to get hold of the best su i ted com pass 
re a ding for both go ver ning bet ter our glo bal pre sent and get ting mo re 
per cep ti ve in sights in to the trends in in ter na ti o nal re la ti ons that fu tu re 
holds at sta ke.
Key words: internationalrelations,globalisation,globalcrisis,deglobalisa-

tion,power,multilateralism,regionalism,networkedsociety,wi-
kinomics,non-stateactors
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ДијанаВукомановић
Институтзаполитичкестудије

ЗАШТО(НИ)СУ 
ЛИБЕРАЛИ–Г17ПЛУСИЛДП? 

ИЗНОВАО„КРХКОЈЛИБЕРАЛНОЈ 
ВЕРТИКАЛИ“УСРПСКОЈПОЛИТИЦИ1)

Сажетак
Ана ли за је усме ре на на давањe од го во ра на пи та ње да ли се 

и у ко јој ме ри две ре ле вант не пар ла мен тар не по ли тич ке стран ке 
– Г17 Плус и Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја (ЛДП) за и ста мо гу 
озна чи ти као ли бе рал не, бу ду ћи да се оне та ко де кла ри шу и са-
мо ра зу ме ва ју. Да би се дао од го вор на ово пи та ње аутор украт ко 
из ла же кључ не тен ден ци је ин кор по ра ци је За пад не ли бе рал не иде-
о ло шке ма три це у пост-ко му ни стич ким зе мља ма Цен трал но-Ис-
точ не Евро пе. По се бан на гла сак у ана ли зи је ста вљен на пре те че 
да на шњих ли бе рал них пар ти ја у Ср би ји – на тзв. „анар хо ли бе ра-
ле“ – про-ре форм ски ори јен ти са не ко му ни стич ке ли де ре ко ји су 
кра јем 60-их и по чет ком 70-их го ди на про шлог ве ка по ку ша ли 
да у еко но ми ји спро ве ду мо дер ни за циј ски про је кат laisseiz-faire,
про-тр жи шно ори јен ти са них ре фор ми. Аутор ука зу је на чи ње ни-
цу дис кон ти ну и те та у одр жа њу тзв. „ли бе рал не вер ти ка ле“ – да 
су ли бе рал но ори јен ти са ни по ли ти ча ри и ли бе рал но ори јен ти са на 
по ли ти ка у Ср би ји го то во пот пу но утих ну ли на по ли тич кој сце-
ни Ср би је у по след ње три де це ни је XX ве ка, на кон па да срп ских 
анар хо-ли бе ра ла, 70-их го ди на. Тек ће у дру гој де це ни ји об но ве 
пар тиј ског плу ра ли зма са по ја вом две пар ти је ко је су пред мет овог 
ра да – Г17 Плус и ЛДП ли бе рал на оп ци ја по нов но по че ти да се ре-
ха би ли ту је, да се из но ва ре де фи ни ше и про мо ви ше на по ли тич кој 

1) Чланак је резултат рада на пројекту Института за политичке студије „Друштвене и по-
литичке претпоставке изградње демократских институција у Србији“, бр. 149057Д, који 
финансира Министарство за науку Републике Србије.
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сце ни Ср би је. Ана ли за про грам ских од ред ни ца ових две ју пар ти-
ја у од но су на те мељ не вред но сти ли бе ра ли зма: не ме ша ње др жа-
ве, прин цип гра ђан ства, сло бо де и тр жи шне еко но ми је по ка за ла 
је да је Г17 Плус ус пе ла да кон ци пи ра иде о ло шки кон зи стент ну 
(нео)ли бе рал ну ле ги ти ма циј ску ма три цу, док је ЛДП ис ка зао не-
у о би ча је ну ме ру еклек ти ци зма, чак и нео че ки ва них иде о ло шких 
де ви ја ци ја. Од ко јих су илу стра тив ни анар хи стич ки ани мо зи тет 
ко ји ова пар ти ја из ра жа ва пре ма др жа ви и ње ним ин сти ту ци ја ма, 
и за ла га ње за спро во ђе ње ко рек тив не прав де – лу стра ци је, ко ја су 
пре симп то ма тич на за ре во лу ци о нар не – пар ти је ор то док сне ле ви-
це. У том сми слу се ЛДП мо же озна чи ти као „анар хо-ли бе рал на“ 
стран ка, док су Г17 Плус, у иде о ло шком сми слу „нео-ли бе ра ли“. 
У до ме ну еко ном ског про гра ма, обе се  пар ти је кре ћу у ор би ти со-
ци јал-ли бе ра ли зма. 
Кључ не ре чи: ли бе ра ли, (нео)ли бе ра ли зам, „анар хо-ли бе ра ли“, Г17 

Плус, Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја, др жа ва, гра ђан ски 
прин цип, сло бо да, лу стра ци ја, еко но ми ја.

ПОСТ-КОМУНИСТИЧКИ(НЕО)ЛИБЕРАЛИЗАМ

Пред мет ана ли зе је тра га ње за од го во ром на пи та ње ко је је 
по ста вио ар хи тек та др жа ве бла го ста ња Ви љем Бе ве риџ (Wil li am 
Be ve rid ge), сре ди ном 40-их го ди на XX ве ка: За што сам ли бе рал?2) 
У слу ча ју Ср би је, чак и на кон два де сет го ди на од об но ве пар тиј-
ског плу ра ли зма, још увек ни је до вр шен про цес иде о ло шког про-
фи ли са ња и по зи ци о ни ра ња нај ре ле вант ни јих по ли тич ких стра-
на ка. На ро чи то је то ис прав но кон ста то ва ти за пар ти је ко је су се 
де кла ри са ле као ли бе рал не, од но сно, ли бе рал но-де мо крат ске, а 
по го то во за оне ко је су осно ва не у пост-ми ло ше ви ћев ском пе ри о-
ду, на кон 2000. го ди не. 

Ли бе ра ли зам, као по ли тич ку ети ке ту пре у зи ма ле су но во на-
ста ју ће пост-ко му ни стич ке пар ти је, на ро чи то у ре ги о ну Цен трал не 
Евро пе. Гу ру пост-ко му ни стич ког ли бе ра ли зма је, сва ка ко, Фри-
дрих фон Ха јек (Fri dri ech von Hayek). Ха је ко во за го ва ра ње сло-
бод ног тр жи шта има ло је пре су дан ути цај не са мо на еко но ми сте 
ши ром све та не го и на во де ће по ли ти ча ре За па да, као  што су би ли 
Лу двиг Ер хард (Lud wig Er hard), Мар га рет Та чер (Mar ga ret Thatcher) 

2) Бевериџ је 1945. године (у време избора у Великој Британији) написао књигу коју је 
насловио: Why I am a Liberal? (cf. Beveridge, 1945). Премда је Бевериџ своју политичку 
позицију претходно много боље разјаснио у свом Извештају - плану социјалне заштите 
који је утицао на послератни концепт државе благостања у Европи и шире, а да нити 
једном није споменуо реч “либерал” (cf. Beveridge, 1944). 
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или Ро налд Ре ган (Ro nald Re a gan), као и пост-ко му ни стич ког Ис-
то ка – ње го ви су след бе ни ци би ли Вац лав Кла ус у Че шкој, Ле шек 
Бал це ро вич (Les zek Bal ce ro vicz) у Пољ ској, Март Лар (Mart La ar) 
у Есто ни ји и дру ги. У прак си, пост-ко му ни стич ки по ли ти ча ри ко ји 
су те жи ли да се де кла ри шу као ли бе ра ли би ли су у ве ли кој ме ри 
ин спи ри са ни бри тан ском ва ри јан том нео-ли бе ра ли зма ко ју је сим-
бо ли зо ва ла „гво зде на ле ди“ XX ве ка – Мар га рет Та чер. Та че ри зам, 
ка ко је то за па зио Хол ус пео је да бри љант но ком би ну је уну тар 
јед не по ли тич ке иде о ло ги је ор га ни ци стич ки кон зер ва тив ни на гла-
сак на вред но сти ма тра ди ци је, фа ми ли је, мо нар хи је, па три јар ха та 
и на ци је са нео-ли бе рал ним на гла ском на је ван ђе ље сло бод ног тр-
жи шта(…) и при ват не сфе ре гра ђа на про тив „гро зо мор них“ со ци-
ја ли стич ких прет њи сло бо ди од на до буд не др жа ве и пре ко мер но 
ра ши ре ног си сте ма др жа ве бла го ста ња“ (cf. Hall, 1986: 67).

Нај по зна ти ја у пост-ко му ни стич ком ре ги о ну је адап та ци ја 
бри тан ског та че ри зма ко ји је у Вац лав Кла ус по ку шао да спро ве де 
у Че шкој. Че шка ва ри јан та бри тан ског та че ри зма, ка ко је за па зио 
Хен ли, по ред на гла ша ва ња зна ча ја ра пид не еко ном ске тран сфор-
ма ци је, мо ра ла је да по ну ди мно го ви ше не го до бро упа ко ван скуп 
по ли ти ка и прин ци па, да би ус пе ла да мо би ли зи ра по ли тич ку по-
др шку гра ђа на. Дру гим ре чи ма, нео-ли бе рал не иде је мо ра ле су да 
бу ду иде о ло шки „уте ме ље не“ ка ко у кул ту ри и исто ри ји, та ко у 
исто вре ме и у пост-ко му ни стич ком кон тек сту по ли ти ке да те зе-
мље. На и ме, да би се уве зе ни иде о ло шки мо дел учи нио при јем-
чљи вим за би ра че, би ло је по треб но на ћи „уте ме ље ње“ у че шкој и 
европ ској тра ди ци ји, а не са мо да се гра ђа ни ма по ну ди уоби ча је ни 
микс мо рал них и ме та фи зич ких при ме са ли бе рал ног на ци о на ли-
зма, ху ма ни зма и но стал ги је за ме ђу рат ном Че хо сло вач ком. За то је 
Кла ус на сто јао да ис так не спек тар нор ма тив них ар гу ме на та, из над 
све га иде ју да су пар ти је и сло бод но тр жи ште „стан дард не“ и „кла-
сич не“ европ ске ин сти ту ци је (cf. Han ley, 1999: 176). 

Ово ана ли тич ко за па жа ње сва ка ко да ва жи и за Ср би ју, ко ја 
се у од но су на оста ле пост-ко му ни стич ке зе мље већ две де це ни је 
по сма тра као suigeneris слу чај. Ипак, у слу ча ју срп ских пар ти ја 
ли бе рал не ори јен та ци је, не ма пи са них тра го ва о њи хо вим иде о ло-
шким узо ри ма - ли де ри Г17 Плус и Ли бе рал но-де мо крат ска пар-
ти ја (ЛДП) ни су пи са ли иде о ло шке пам фле те ни ти су де кла ри са ли 
сво је нор ма тив не уз о ре. Уоста лом, ве ћи на пар ти ја у ре ги о ну Цен-
трал но-Ис точ не Евро пе, као и Ру си је, на сто ја ла је да ко пи ра, у ве-
ћој или ма њој ме ри, иде о ло шке уз о ре ко ји су по те кли са За па да. Да-
кле, адап ти ра ње стра них мо де ла на пост-ко му ни стич ких кон текст 
је не из бе жно во ди ло ка иде о ло шком еклек ти ци зму. Илу стра тив но 
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је то об ја снио Јан Штра ски (Jan Strasky), та да шњи под пред сед ник 
Кла у со ве Гра ђан ске де мо крат ске пар ти је, ко ји је 1993. ре као сле де-
ће: “Бри тан ски кон зер ва ти ви зам и бри тан ска кон цеп ци ја тр жи шне 
еко но ми је, ко је смо мо гли да за па зи мо и по шту је мо ко ли ко год је то 
мо гу ће, су би ле ства ри ко је ми ни ка да не ће мо ус пе ти де фи ни тив но 
да ство ри мо. Пре би мо гло да се ка же да ће на ста ти „че си фи ка ци-
ја“ (počeštění) кон зер ва тив ног про гра ма“ (на ве де но пре ма: Han ley, 
op.cit: 177). По узо ру на че шки слу чај, ис тра жи мо, да кле, ка ко је 
(нео)ли бе ра ли зам уте ме љен и „по ср бљен“ у слу ча ју две ју де кла-
ра тив но ли бе рал них пар ти ја у Ср би ји – нај пре Г17 Плус, по том и 
ЛДП, од но сно ка ква су њи хо ва „ал тер на тив на“ чи та ња иде о ло ги је 
ли бе ра ли зма. 

СРПСКИЕКСКУРС-СРПСКИ(АНАРХО)ЛИБЕРАЛИ

Па ра док сал но, тра га ње за ли бе рал ним ко ре ни ма је је дан 
екс трем но „кон зер ва тив ни“ по ду хват. На и ме, да би се ис тра жи ли 
ко ре ни срп ског ли бе ра ли зма по треб но је ићи у да ле ку про шлост 
– крај XIX и по че так XX ве ка, у до ба ка да су по ста вља ни те ме љи 
ин сти ту ци ја де мо кра ти је - по ли тич ких пар ти ја, пар ла мен та ри зма, 
вла да ви не за ко на, тр жи шне еко но ми је и гра ђан ског дру штва као 
нај у пе ча тљи ви јих од лич ја сва ке ци ви ли зо ва не, па и на ше зе мље. 
Ме ђу тим, про блем је у дис кон ти ну и те ту3) – у чи ње ни ци да су ове 
ин сти ту ци је, крх ке и не до вољ но учвр шће не у пр вој по ло ви ни XX 
ве ка би ле уру ше не у то ку Дру гог свет ског ра та, да би на кон до ла-
ска ко му ни ста на власт би ле пот пу но за тр те (cf. Ко шту ни ца, Ча во-
шки, 1985). Кла сич не ли бе рал не ин сти ту ци је и ли бе рал не сло бо де 
би ле су си стем ски уки ну те за вре ме ко му ни зма. Ипак, и под ко му-
ни стич ком јед но пар тиј ском вла шћу би ло је зна ко ва ли бе ра ли за ци-
је, пре све га у обла сти еко но ми је. У исто ри ји ко му ни зма у Ср би ји 
нај све тли је стра ни це су по све ће не пе ри о ду ка да је на вла сти би ло 
„ли бе рал но“ ори јен ти са но ру ко вод ство. Нај ин три гант ни је у при чи 
о срп ским ли бе ра ли ма је би ла на кнад но до ка зи ва чи ње ни ца да ће 
њи хов по ли тич ки по раз за вре ме ко му ни зма ду го роч но опре де ли ти 
суд би ну ли бе рал не оп ци је у Ср би ји – све до на ших да на. 

3) Проблем дискинтинуитета у модернизацији Србије најупечатљивије тематизира 
Латинка Перовић, која ће у историји српске политике остати запамћена као један од 
српских комуниста-либерала, као сарадница Марка Никезића (она је била секретар ЦК 
СК Србије). Cf.предговор Перовићеве, у књизи - збирци излагања – мишљења и ставова 
Марка Никезића која је постхумно објављена под називом “Кркха српска вертикала”, 
2003.  
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На и ме, срп ско је ру ко вод ство сре ди ном 60-их по че ло да 
све од луч ни је за го ва ра кон цепт ли бе рал них тр жи шно ори јен ти са-
них ре фор ми ко је су ини ци ра не 1965. го ди не. Ме ђу тим, овај курс 
у еко но ми ји на по слет ку је об у ста вљен због уво ђе ња ме ха ни за ма 
тр жи шне еко но ми је ко ји су, на вод но, про у зро ко ва ли анар хич не 
тен ден ци је у при вре ди. Та ко се срп ском ру ко вод ству (пред во ђе-
ном Мар ком Ни ке зи ћем, та да шњим пред сед ни ком ЦК СК Ср би је) 
при пи са ла (не)до ми шља то кон стру и са на оп ту жба за не што што је 
на зва но “анар хо ли бе ра ли зам,” и ње ни су чел ни ци 1972. „до бро-
вољ но“ да ли остав ку, тј. сме ње ни с вла сти.4) Био је то крах про-тр-
жи шно ори јен ти са них ре фор ми и по вра так на план ско ре гу ли са ње 
со ци ја ли стич ке при вре де и уво ђе ње тзв. до го вор не еко но ми је. 

Ипак, за вре ме че тво ро го ди шње вла сти ова је еки па, на че лу 
са Ни ке зи ћем, ко ји је по ка зао ве ли ки по ли тич ки и ли дер ски та ле-
нат, као и мо рал ни ин те гри тет, ус пе ла да од Бе о гра да, тј. Ср би је 
на пра ви ја ко упо ри ште еко ном ског, по ли тич ког и иде о ло шког “ли-
бе ра ли зма,” до ду ше с ко му ни стич ким иде о ло шким пред зна ком. 
Чи ње ни ца је да се у вре ме срп ских ли бе ра ла у Бе о гра ду кон цен-
три са ла еко ном ска и фи нан сиј ска моћ – срп ске су бан ке и тр го-
вач ка пред у зе ћа има ли из у зет но ја ку по зи ци ју на ју го сло вен ском 
тр жи шту што им је омо гу ћи ло не са мо да игра ју до ми нант ну уло гу 
у при вре ди Ју го сла ви је, не го и да по ли тич ки над ја ча ју оста ле пар-
тиј ске и при вред не ели те у дру гим ре пу бли ка ма. Кон цен тра ци ја 
еко ном ског, фи нан сиј ског и по ли тич ког ка пи та ла у ру ка ма Бе о гра-
да је сва ка ко под ста кла ан ти-срп ске по до зри во сти код оста лих ре-
пу блич ких ру ко вод ста ва. До та да је уоби ча је ни обра зац, сте ре о тип 
о ју го сло вен ским ко му ни сти ма, по го то во у ино стран ству, био да 
су ко му ни стич ки ли де ри Сло ве ни је и Хр ват ске би ли „ли бе рал но“ 
ори јен ти са ни, док су срп ски по ли ти ча ри ви ђе ни као „кон зер ва тив-
ци“, тј. чвр сто ру ка ши ко ји су пре те жно про-ру ски опре де ље ни. Са-
да су по је ди ни сло ве нач ки по ли ти ча ри, нпр. Ста не До ланц, или 
Хр ват Ју ре Би лић, пред ста вља ни као „чвр сто ру ка ши“, тј. они ко-
ји су Ти ту са ве то ва ли ве ћи сте пен цен тра ли за ци је пар ти је у ци љу 
одр жа ва ња на вла сти.5) 

Зна чај но је ис та ћи да срп ски ли бе ра ли ни су се бе зва ли ли-
бе ра ли ма – Ла тин ка Пе ро вић све до чи да је Мар ко Ни ке зић се бе 
сма трао јед ним “ре во лу ци о нар ним де мо кра том”. Ка ко је за кљу чио 

4) Никезић је дао оставку 21. октобра 1972, а потом су уследиле оставке, односно смене и 
чистке осталих либерално оријентисаних кадрова комуниста у Србији.

5) Ова су запажања изнета у интерној анализи за уредништво Радио слободна Европа чији 
је  аутор Станковић Слободан: “Crisis Between ‘Hard-Liners’ and ‘Soft-Liners’ in Yugoslav 
Party?”, Radio Free Europe, 28.9.1972. Izvor: www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/
text/80-3-189.shtml
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Мир ко Ђор ђе вић, Ни ке зић је био ре фор ма тор ко ји је на сто јао да 
се - сна гом вла сти ко ју је имао – окре не европ ским вред но сти ма 
на те ме љу не го ва ња за јед нич ке де мо крат ске и ли бе рал не тра ди ци-
је. На и ме, Ђор ђе вић ис ти че да су се ко му ни сти пред во ђе ни Ни ке-
зи ћем све ја сни је одва ја ли од со вјет ског др жав ног мо де ла "ру ског 
ко му ни зма" ко ји се прет ход но, пак, одво јио од Марк со ве европ ске 
тра ди ци је со ци ја ли зма и де мо кра ти је.6) Пе ро ви ће ва све до чи да је 
Ни ке зић био "за пад њак на во де ћем ме сту у Ср би ји", а то је зна чи ло, 
ка ко она твр ди, "ве ли ки ри зик". У тра ди ци о на ли стич ким дру штви-
ма, ко је је окре ну то про шло сти и ис ка зу је вер ност јед ном ар ха ич-
ном обра сцу ко ји за ро бљу је ум и во љу, ода тле про из и ла зе на ши 
су ко би или не спо ра зу ми са исто ри јом и ода тле је тај мно го пу та 
по но вље ни не у спех у на ла же њу ли бе рал не вер ти ка ле о ко јој Пе-
ро ви ће ва го во ри. Мир ко Те па вац, пар тиј ски друг и са бо рац Мар ка 
Ни ке зи ћа, на кнад но ће ус твр ди ти да је Ни ке зић био “про све ће ни 
ли бе рал” (cf. Те па вац, 1998). За гор ка Го лу бо вић та ко ђе твр ди да се 
лич но уве ри ла, у ин тер вју и ма са зна чај ним по ли тич ким лич но сти-
ма,7) да је Ни ке зић био “про све ће ни ли бе рал европ ског ду ха ко ји је 
ми слио на европ ски на чин.” Ме ђу тим, Го лу бо ви ће ва исто вре ме но 
по ста вља пи та ње: да ли је Ни ке зић свој ин тим ни ли бе ра ли зам и 
европ ски дух успе вао да ка на ли ше кроз по ли ти ку и у ко јој је ме ри 
ли бе рал на ори јен та ци ја до шла до из ра жа ја у вре ме ка да је Ни ке зић 
био на че лу срп ске пар ти је.8) 

У ква ли фи ка ци ји срп ског ру ко вод ства као анар хо-ли бе ра ла, 
на ро чи то је чуд но би ло на сто ја ње да се спо ји не спо ји во – да се ли-
бе ра ли зам по и сто ве ти са анар хи змом. Ка ко об ја шња ва Ра мет, ко-
му ни стич ки ре жим у Ју го сла ви ји имао је тен ден ци ју да по вре ме но 
упа ри ети ке ту “ли бе рал но” са дру гом ко ја се у за пад ној ми сли сма-
тра не су клад ном, на и ме са “анар хи змом” и та ко је на стао хи брид 
“анар хо-ли бе ра ли зам”. Ра мет под се ћа да су у за пад ној иде о ло ги ји 
анар хи сти на по зи ци ји крај ње ле ви це (прем да њи хо ви на след ни-
ци свих вр ста, ли бер та ри јан ци за го ва ра ју оно што на пр ви по глед 
мо же да из гле да слич но ан ти-др жав ној по зи ци ји да би се мак си-
ми зи ра ла сло бо да бо га тих). Ко му ни сти из Ти то ве ере су, пак, оп-
ту жи ли анар хо-ли бе ра ле за де сни чар ске де ви ја ци је. У оп ту жба ма 
про тив срп ских “анар хо-ли бе ра ли” ре че но је да они пре фе ри ра ју 

6) Излагање Мирка Ђорђевића, публицисте, на промоцији књиге "Српска крхка вертикала" 
Марка Никезића, Београд, 18. децембар 2003.

7) Реч је о мишљењима израженим у књизи коју је Голубовићева објавила под насловом: 
Криза идентитета савременог југословенског друштва.

8) Cf. Излагање Голубовићеве, објављено у “Оспоравања и отпори партијске државе“, 
Република”, бр. 188, n.d.
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ус по ста вља ње мул ти пар тиј ског си сте ма (прем да анар хи сти ре дов-
но пред ла жу да тре ба уки ну ти све об ли ке вла де и сто га и све по ли-
тич ке пар ти је) и да су они не при ја тељ ски усме ре ни пре ма са мо у-
пра вља њу у прин ци пу. Ра мет ис ти че да су нео ло ги зми по пут овог 
о анар хо-ли бе ра ли ма има ли пред ност у то ме што су омо гу ћа ва ли  
из бе га ва ње не же ље них асо ци ја ци ја, али су има ли и ма ну у то ме 
што су би ли су ви ше “ег зо тич ни” (Ra met, 2006: 210, 211). Та ко је, 
ка ко на кнад но ту ма чи исто ри чар ка Ол га По по вић, до шло до по и-
ма ња ли бе рал не оп ци је у пе жо ра тив ном сми слу, и до кре и ра ња још 
јед ног сво је вр сног “срп ског ми та” у ко ме је “ли бе рал но по ста ло 
кон зер ва тив но и обр ну то”.9) Још је па ра док сал ни је да се ово пер-
вер ти ра но схва та ње ли бе рал не оп ци је у по ли тич ком жи во ту Ср би-
је одр жа ло до да на шњих да на – по ла ве ка на кон па да срп ских ли-
бе ра ла. Кон фу зи ја у (дис)ква ли фи ка ци ја ма де лом је би ла на мер но 
пла си ра на, а де лом је по ти ца ла из пу ког не зна ња - услед ан ти ин те-
лек ту а ли зма при сут ног у ре до ви ма ко му ни стич ке пар ти је. 

Ме ђу тим, уло га срп ских ли бе ра ла у од мр за ва њу ри гид но сти 
ко му ни стич ког ре жи ма је кон тра дик тор на. На и ме, по сто је и ду би-
о зе – спор не чи ње ни це у њи хо вом де ло ва њу, на ко је је ука зао Не-
бој ша По пов. По пов ука зу је да не ма чи ње нич не осно ве за тврд њу 
да је ли бе ра ли зам пред ста вљао “по крет за ре фор му” из два основ-
на раз ло га – ње го ви ак те ри ни су фор му ли са ли ни ка кав про грам, 
прем да по је ди ни ауто ри твр де да је та да у Ср би ји би ло “6000 Ни-
ке зи ће вих исто ми шље ни ка” (та ко твр ди Те па вац, 1998: 75). Дру го, 
за вре ме вла сти “ли бе ра ла” би ло је та ко ђе ре пре си је, тј. за ти ра ња 
сло бо де ми шље ња и умет нич ког ства ра ла штва – у вре ме вла да ви не 
ли бе ра ла об у здан је сту дент ски по крет 1968. и по кре ну те су хај ке 
пре ма про фе со ри ма Бе о град ског уни вер зи те та, “прак си сов ци ма” 
и слич ним ра ди ка ли ма и ре во лу ци о на ри ма (де таљ ни је, cf. По пов, 
1989). Тре ће, на да ље при го ва ра По пов, ка кав је то ли бе ра ли зам 
био на де лу ка да срп ски “ли бе ра ли” ни су ни отво ри ли пи та ње о 
пар тиј ској др жа ви, ни ти су отво ре но за го ва ра ли по нов но уво ђе ње 
по ли тич ког плу ра ли зма. По пов на да ље ука зу је на чи ње ни цу да је 
“у вре ме ли бе ра ла” би ло мно го, ако не и нај ви ше за бра на но ви на, 
ча со пи са, књи га, фил мо ва, по зо ри шних пред ста ва итд., прем да је 
та да би ло и ви ше сло бо де ства ра ла штва и кри тич ког ми шље ња. 
Али, реч је о “ди вљој сло бо ди” без ин сти ту ци о нал не за шти те, ту-
ма чи По пов -  ни за ли су се та ла си иде о ло шке и ад ми ни стра тив не 
ре пре си је. Ако се и сло жи мо с про це ном да су у при ме ни ре пре си је 

9) Мишљење Поповићеве изражено на Округлом столу о тридесетогодишњици обрачуна 
са српским либералима, који је уприличен у Београду, 26. октобра 2002. у организацији 
часописа “Економист” (cf. дневни лист “Данас”, 28.10.2002, стр. 5)
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“ли бе ра ли” би ли бла жи не го “ста ри ка дро ви”, она ви ше го во ри о 
из ве сним раз ли ка ма уну тар но мен кла ту ре. Ипак, ни "ли бе ра ли", 
још ма ње “анар хо ли бе ра ли”, ни су има ли ре ал не шан се да пре ва зи-
ђу пар тиј ску др жа ву, за кљу чу је По пов. По пов на по слет ку ука зу је 
на кључ ну по ен ту - у пи та њу је би ло оно што је суп страт ли бе ра-
ли зма: сло бо да - без ко је се ли бе ра ли зам те шко мо же на зва ти тим 
име ном. Да кле, срп ски ко му ни стич ки “ли бе ра ли” су мо гли до би ти 
са мо ка ри ки ра ну ети ке ту ли бе ра ли зма, за кљу чу је По пов.10) 

Ду го роч но, ова је иде о ло шка кон фу зи ја до при не ла “фе но ме-
ну ћу та ња” о мо дер ни за циј ским пер спек ти ва ма ли бе рал не оп ци је 
у Ср би ји. Узро ке “за бо ра ва” исто риј ски до ка за ног, у пе ри о ду 1965-
1972. го ди не, ли бе рал ног по тен ци ја ла срп ских по ли тич ких ели та 
мо гу ће је по тра жи ти и у сле де ћим раз ло зи ма. Као пр во, чи ње ни ца 
је да се чел ни ци срп ских ли бе ра ла ни су на кнад но по ли тич ки ан га-
жо ва ли ни у ре ге не ри са ној ко му ни стич кој пар ти ји (Со ци ја ли стич-
кој пар ти ји Ср би је), ни ти у не кој од но во на ста ју ћих опо зи ци о них 
стра на ка. Прем да су бив ши срп ски ко му ни сти-ли бе ра ли до би ја ли 
по ну де од по је ди них опо зи ци о них кру го ва да се по нов но по ли-
тич ки ан га жу ју, они то ни су хте ли.11) На по слет ку, у про пу сту ре-
ха би ли та ци је срп ских ли бе ра ла, про пу ште на је, по чет ком 90-их, 
и исто риј ска шан са за про мо ци ју ли бе ра ли зма у Ср би ји – ка ко 
у еко но ми ји та ко и у по ли ти ци. Та ко је до шло до па ра док сал ног 
исто риј ског фе но ме на - по ли тич ком екс ко му ни ка ци јом срп ских 
ли бе ра ла, по чет ком 70-их, исто риј ски је, на ду жи рок, де за ву и са на 
и ли бе рал на оп ци ја у Ср би ји! Ка ко се ис по ста ви ло, на кон об но ве 
пар тиј ског плу ра ли зма, ли бе ра ли зам ни је био оми ље на „по ли тич-
ка ети ке та“ у би рач ком те лу Ср би је. Пар ти је ко је су но си ле ли бе-
рал ни на зив оста ле су не за па же не на из бо ри ма то ком чи та ве де це-
ни је 90-их. 

10) Cf. Излагање Попова, објављено у “Оспоравања и отпори партијске државе“, Република”, 
бр. 188, n.d.

11) Светозар Стојановић, некадашњи дисидент, и будући опозиционар, сведочи да је 
српским либералима нуђен политички ангажман у новонастајућим опозиционим 
партијама. Стојановић то тумачи на следећи начин: групација (либерала, прим. Д.В.) 
је заћутала - зато што није имала могућност да говори у време комунизма, непосредно 
после пада с власти. Стојановић остаје зачуђен што су они наставили да ћуте и пред крај 
80-их, када се комунизам руши, а Тито је већ десет година мртав. Стојановић сведочи 
да се сусрео са некадашњим истакнутим српским политичарима - Кочом Поповићем, 
Марком Никезићем и Латинком Перовић. Ишао је код њих као опозициони активиста 
да види да ли би се они поновно ангажовали. Стојановић сведочи да је од њих добио 
“одлучан одговор да немају намеру да улазе у било какве ствари”. Стојановић то тумачи 
као “антиполитички став” који је, кад је формиран вишепартијски систем, довео до тога 
да један број људи остане по страни, а “да у први ред избију неки људи који уопште 
нису били критички”. Cf. Излагање Стојановића, објављено у “Оспоравања и отпори 
партијске државе“, Република”, бр. 188, n.d.
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Иако су то ком 90-их не ко ли ко по ли тич ких пар ти ја у свом на-
зи ву има ле од ред ни цу “ли бе рал на”, ни јед на од њих ни је ус пе ла да 
до би је до вољ ну по др шку би ра ча Ср би је да би ушла у пар ла мент. У 
пр вој по ло ви ни 90-их осно ва но је не ко ли ко мар ги нал них по ли тич-
ких стра на ка с ли бе рал ном ети ке том у на зи ву, од ко јих је нај по зна-
ти ја Срп ска ли бе рал на стран ка (СЛС, чи ји су чел ни ци би ли проф. 
др Ни ко ла Ми ло ше вић и др Ко ста Ча во шки). СЛС је фор ми ра на 
ја ну а ра 1991. на кон рас це па у Де мо крат ској стран ци. Ме ђу тим, 
ова стран ка ни је ус пе ла да до би је зна чај ни ју по др шку би ра ча на 
из бо ри ма, ни ти су ње ни ли де ри ус пе ли да у окви ру ко а ли ци о них 
аран жма на опо зи ци је уђу у ин сти ту ци је вла сти у Ср би ји. Прем да 
је зва нич но по сто ја ла “на па пи ру”, ње не су се де лат но сти сво ди ле 
на ор га ни зо ва ње окру глих сто ло ва, три би на и јав них ди ску си ја на 
ко ји ма се раз го ва ра ло о ак ту ел ним по ли тич ким те ма ма, али у би-
рач ком те лу ова стран ка ни је ус пе ла да пре ва зи ђе ста тус мар ги нал-
не. Ова се стран ка по сте пе но га си ла, да би, на по слет ку, би ла и de
jure из бри са на из ре ги стра по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, по чет ком 
2010. (ка да се за пре ре ги стра ци ју зах те ва 10.000 пот пи са гра ђа на). 
Тек у дру гој де це ни ји пар тиј ског плу ра ли зма гра ђа ни Ср би је по-
чи њу да по ка зу ју ви ше слу ха за ли бе рал ну оп ци ју. Нај пре ће 2003. 
го ди не но во о сно ва на пар ти ја (ко ја је прет ход но би ла не вла ди на 
екс перт ска ор га ни за ци ја) Г17 Плус ус пе ти да уђе у срп ски пар-
ла мент. Но, тек ће на из бо ри ма 2007. го ди не по пр ви пут у срп ски 
пост-ко му ни стич ки пар ла мент ући јед на пар ти ја ко ја у свом на зи ву 
има ја сну ли бе рал ну од ред ни цу - реч је о Ли бе рал но де мо крат ској 
пар ти ји (ЛДП, чи ји је ли дер Че до мир Јо ва но вић). Ове су две пар-
ти је пред мет ана ли зе ко ја сле ди.

НЕОЛИБЕРАЛНИГ17ПЛУС 
ИАНАРХО-ЛИБЕРАЛНИЛДП

У дру гом, пост-ми ло ше ви ћев ском та ла су плу ра ли за ци је на 
по ли тич ку сце ну Ср би је сту пи ла је пар ти ја ја сно про фи ли ра не 
нео ли бе рал не иде о ло ги је. Реч је о пар ти ји Г17 Плус ко ја је на ста-
ла тран сфор ма ци јом исто и ме не не вла ди не ор га ни за ци је (тзв. think
tank, тј. екс перт ске ори јен та ци је). И пре не го што ће се и зва нич-
но ре ги стро ва ти као по ли тич ка стран ка, екс пер ти Г17 су до ка за ли 
свој по ли тич ки и ко а ли ци о ни по тен ци јал – они су во де ћи ауто ри 
по бед нич ког про гра ма с ко јим је Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је 
(ДОС) ус пе ла да сврг не Ми ло ше ви ћа и ко нач но до ђе на власт. Ли-
де ри Г17, на чи јем се че лу на ла зи еко но ми ста Мла ђан Дин кић, су 
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до би ли ви со ке по ло жа је у ре форм ској вла ди, прем да ова ор га ни-
за ци ја ни је још би ла ре ги стро ва на као по ли тич ка стран ка и ни је 
уче ство ва ла на из бо ри ма, ни ти је има ла по сла ни ке у срп ском пар-
ла мен ту. На кон ре ги стра ци је и ула ска у срп ски пар ла мент ова је 
пар ти ја 2005. го ди не при мље на у при дру же но члан ство Европ ске 
на род не пар ти је – Де мо хри шћа на (EPS–CD), фе де ра ци је кон зер ва-
тив них, хри шћан ско-де мо крат ских и на род них пар ти ја. Ипак, ка ко 
ће даљ ња ана ли за по ка за ти, оправ да но је ову стран ку свр ста ти у 
ли бе рал не. 

Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја (ЛДП) је на ста ла на кон 
фрак циј ске бор бе уну тар Де мо крат ске стран ке. Фе бру а ра 2004. Че-
до мир Јо ва но вић, ви со ки функ ци о нер ДС се на скуп шти ни стран ке 
оштро су прот ста вио пред сед ни ку ДС Бо ри су Та ди ћу спо чи та ва ју-
ћи му што на ста вља по ли тич ку са рад њу са ли де ром Де мо крат ске 
стран ке Ср би је, Во ји сла вом Ко шту ни цом. Јо ва но вић по том, но-
вем бра 2004, на Глав ном од бо ру Де мо крат ске стран ке тра жи фор-
ми ра ње Ли бе рал но-де мо крат ске фрак ци је -  што је има ло за по-
сле ди цу Јо ва но ви ће во ис кљу че ње из ДС, де цем бра 2004. Не пу них 
го ди ну да на ка сни је, но вем бра 2005. Јо ва но вић је осно вао но ву 
пар ти ју, под име ном Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја (ЛДП). Но-
во о сно ва на пар ти ја пред ста ви ла је про грам под сло га ном “Ср би ји 
се ра ди” – ко ји се са сто јао од, ка ко је ре че но, де сет по сло ва “ко ји 
мо ра ју би ти ура ђе ни у Ср би ји”. По том су ак тив но сти ове стран-
ке усме ре не под па ро лом “Ср би ја у Евро пу – ЛДП у Пар ла мент”. 
За и ста, ЛДП ће ус пе ти да осво ји по тре бан цен зус од 5% гла со ва и 
да уђе у срп ски пар ла мент, ја ну а ра 2007. Био је то из у зе тан успех, 
бу ду ћи да је са мо го ди ну да на од осни ва ња би ло до вољ но да ЛДП 
до би је по др шку од 220.000 гра ђа на Ср би је. Из у зет но је зна чај но 
ис та ћи да је ЛДП пр ва пар ла мен тар на пар ти ја ко ја у свом на зи ву 
но си иде о ло шку озна ку “ли бе рал на” – тек ће ЛДП по ћи за ру ком, 
на кон се дам на ест ду гих го ди на од ре ста у ра ци је пар тиј ског плу ра-
ли зма у Ср би ји да до би је до вољ ну по др шку би ра ча да би ушла у 
пар ла мент Ср би је – прет ход но то ни је ус пе ло ни ти јед ној од пар ти-
ја ко је су у свом на зи ву има ле исту иде о ло шку озна ку. ЛДП сту па 
у бли ску са рад њу са Гра ђан ским са ве зом Ср би је (ко ји пред во ди 
др Ве сна Пе шић) и Со ци јал де мо крат ском уни јом (ко ју пред во ди 
проф. др Жар ко Ко раћ) и ове две стран ке ће се 2007. го ди не уто-
пи ти, тј. фу зи о ни са ти са ЛДП-ом. У ок то бру 2008. го ди не ЛДП је 
при ме ње на у пу но прав но члан ство Европ ске ли бе рал не, де мо крат-
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ске и ре форм ске пар ти је (EL DR - EuropeanLiberal,Democratand
ReformParty).12) О иде о ло шко-по ли тич ком про фи лу ЛДП, нај бо ље 
све до чи ли ста чла но ва По ли тич ког са ве та ЛДП13) - ин ди ка тив но је 
да ме ђу њи ма “по ча сно ме сто” за у зи ма Ла тин ка Пе ро вић, ко ја се 
на кон не што ви ше од три де це ни је на овај на чин по нов но ан га жу-
је у срп ској по ли ти ци. Што да је по во да да се из но ва про го во ри о 
овој “ли бе рал ној вер ти ка ли” – крх кој, али ипак, по све му су де ћи, 
одр жи вој.

ДРЖАВА–ПРОТИВНИКИЛИСАВЕЗНИК
ЛИБЕРАЛА,СЛАБАИЛИЈАКА?

Кла сич ни ли бе ра ли зам по сту ли ра сле де ће вред но сти у по-
гле ду уло ге др жа ве: да је др жа ва са мо ин стру мент гра ђа на ко ји ма 
слу жи; да би ло ка ква ак ци ја др жа ве мо ра по што ва ти прин ци пе де-
мо крат ске од го вор но сти; да и др жав на кон тро ла еко но ми је и при-
ват ни мо но по ли угро жа ва ју по ли тич ку сло бо ду. По гле дај мо у ко-
јој су ме ри про грам ске од ред ни це Г17 Плус и ЛДП су клад не овом 
кла сич ном ли бе рал ном за зо ру од ин сти ту ци је др жа ве.

Ка ко је на зна че но у осни вач ком про гра му Г17 Плус из 2004. 
го ди не, ми си ја ове стран ке је ства ра ње “еко ном ски ја ке и де мо-
крат ски ста бил не Ср би је ко ја ће по ста ти ли дер на Бал ка ну, спрем-
на да при хва ти европ ске стан дар де и спо соб на да очу ва и за шти ти 
све нај бо ље из соп стве не тра ди ци је и кул ту ре.” Ин ди ка тив но је да 
је у овој фор му ла ци ји из о ста вље на од ред ни ца “др жа ве” Ср би је – 
го во ри се о зе мљи, не о др жа ви. Г17 Плус ин кор по ри ра по сту лат 
о без др жав но сти Ср би је, ко ји су де кла ри са ли срп ски ака де ми ци 
у но тор ном “Ме мо ран ду му” СА НУ: у осни вач ком про гра му Г17 
Плус та ко ђе се кон ста ту је да “у овом тре нут ку Ср би ја не ма сво-
ју др жа ву.” Ме ђу тим, ре ше ња на ци о нал ног пи та ња ко је ну ди Г17 
Плус не за сни ва ју се на те ри то ри јал ном прин ци пу. Г17 Плус сма-
тра да се сва отво ре на уну тра шња пи та ња ве за на за ста тус Цр не 

12) EL DR оку пља по ли тич ке пар ти је из чи та ве Евро пе ко је де ле за јед нич ке ли бе рал не, де-
мо крат ске и ре форм ске по ли тич ке ци ље ве и про гра ме. Пр ви пут је јед на по ли тич ка 
стран ка, ко ја по сто ји све га три го ди не, при мље на по убр за ној про це ду ри у пу но прав но 
члан ство.

13) Чла но ви По ли тич ког са ве та ЛДП су: др Весан Пешић, Биљана Ковачевић-Вучо, Биљана 
Србљановић, Бојан Ђурић, Дејан Синадиновић, Филип Давид, Иван Андрић, Иван 
Торов, Јадранка Јелинчић, Јасна Шакота, др Латинка Перовић, Наташа Мићић, Ненад 
Прокић, Оливера Јежина, Петар Луковић, Рај ко Да ни ло вић, Се шка Ста ној ло вић, Сло бо-
дан ка Аст, Со ња Би сер ко, Ср би јан ка Ту рај лић, Вељ ко Ђу ро вић, Ве ра Мар ко вић, Вла ди-
мир Гли го ров, Зо ран Осто јић, Алек сан дар Га та ли ца, Не бој ша Ми лен ко вић, Све ти сла ва 
Бу ла јић.
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Го ре, Ко со ва и Ме то хи је тре ба ју ре ша ва ти “на де мо крат ским осно-
ва ма” и са “пер спек ти вом ула ска у Европ ску уни ју”. Ре ше ње на-
ци о нал ног пи та ња, сма тра Г17 Плус “у XXI ве ку би ће дру га чи је 
не го што је би ло у XX ве ку”. У про шлом ве ку, ре ше ње срп ског 
на ци о нал ног пи та ња зва ло се Ју го сла ви ја, а у XXI ве ку би ће “Ср-
би ја -  европ ска др жа ва”. Овај циљ Г17 Плус на ме ра ва да по стиг-
не у два ко ра ка: пр во, Уста вом Ср би је тре ба да се фор ми ра но ва 
функ ци о нал на др жа ва, а по том тре ба од ње да на пра ви мо мо дер ну 
европ ску др жа ву. За то, ра чу на Г17 Плус, по тре бан је но ви Устав и 
два из бор на ман да та. Г17 Плус је “спре ман да пре у зме по ли тич ку 
од го вор ност за овај исто риј ски про је кат, али исто вре ме но тра жи и 
оче ку је по др шку гра ђа на и свих де мо крат ски ори јен ти са них стра-
на ка за ње го ву ре а ли за ци ју.” Нај ва жни ји на ци о нал ни циљ Ср би је 
у XXI ве ку, ипак ис ти че Г17 Плус, је сте “ства ра ње еко ном ски на-
пред не и ефи ка сне др жа ве и очу ва ње ста нов ни штва.” Ова пар ти ја 
упо зо ра ва да “без ја ке др жа ве, је дин стве не и де мо крат ске, Ср би ја 
не ће сту пи ти у Европ ску уни ју као рав но прав на чла ни ца”. У до ме-
ну по ли тич ких ре фор ми, као и дру ге стран ке, и Г17 Плус се за ла же 
за “ефи ка сну прав ну др жа ву”, чи ја се су шти на из ра жа ва у то ме 
да “прав на пра ви ла мо ра ју да омо гу ће ин сти ту ци ја ма да ефи ка сно 
функ ци о ни шу у ин те ре су гра ђа на.” 

Пр ва ре че ни ца осни вач ког про гра ма стран ке (из 2005. го ди-
не) ко ја се на зи ва Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја гла си нео че ки-
ва но: “Да нас ка да је др жа ва наш нај ве ћи про тив ник, ин сти ту ци је 
нај ве ћа прет ња на шим ин те ре си ма…” Ова про грам ска ре че ни ца 
је ва же ћа и да нас – по но вље на је и у Ма ни фе сту ЛДП из 2009. 
го ди не. Из не на ђу је, ана ли тич ки и по ли тич ки ова ква кон ста та ци-
ја, бу ду ћи да ни је раз ја шње но да ли је реч о др жа ви, и ње ним ин-
сти ту ци ја ма као ка те го ри ја ма персе, или је реч о срп ској др жа ви, 
др жа ви Ср би ји, и ње ним ин сти ту ци ја ма, а још чуд ни је је што ни је 
исто вре ме но и дат од го вор, за што је то та ко и ко ме су др жа ва и ин-
сти ту ци је “про тив ник” и “прет ња”. У про гра му ЛДП из 2005. као 
и у Ма ни фе сту из 2009. не ма ела бо ра ци је ове тврд ње. Док су на-
ци о на ли сти, или ба рем они ко ји су би ли пре о ку пи ра ни де фи ни са-
њем и спро во ђе њем по ли ти ке срп ског на ци о нал ног ин те ре са би ли 
фо ку си ра ни на др жа ву Ср би ју, као “не до вр ше ну др жа ву”, ЛДП је 
иден ти фи ку је као не при ја те ља, као прет њу. ЛДП у ис тој ре че ни ци 
кон ста ту је да је “дру штво не моћ но пред при ти сци ма и на си љем ко-
јем смо из ло же ни”, ма да ни је об ја шње но о че му је реч. На ме ће се 
пи та ње – за што они ко ји се де кла ри шу као ли бе ра ли и де мо кра те 
из ра жа ва ју ани мо зи тет пре ма ин сти ту ци ји др жа ве у ме ри ко ја је 
свој стве на анар хи сти ма? Или је реч о пер вер ти ра ној пер цеп ци ји 
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на вод ног ли бе рал ног ста ва о “сла бој” др жа ви, на ко ју упо зо ра ва ју 
до ма ћи ана ли ти ча ри? 

Ка ко раз ја шња ва Ву ја чић, исти на је да кла сич ни ли бе ра ли-
зам за го ва ра тзв. ми ни мал ну др жа ву, али је по гре шна ин тер пре-
та ци ја да је кла сич ни ли бе ра ли зам за “сла бу др жа ву” – на про тив, 
кла сич ни ли бе ра ли зам је за ја ку др жа ву, али све де ну на од го ва ра-
ју ћи јој су же ни оп сег де ло ва ња (одр жа ње по рет ка, си гур но сти и 
без бед но сти) док дру штво упра вља са мим со бом кроз до бро вољ ну 
са рад њу, по прин ци пу: ако хо ће те да се љу ди раз ви ја ју, пре пу сти-
те им да упра вља ју соп стве ним жи во том. Да кле, кла сич ни ли бе-
ра ли зам зах те ва што ужи оп сег де ло ва ња др жа ве, али уну тар тог 
оп се га мак си мал ну ефи ка сност и “сна гу” (Ву ја чић, 2007: 158). 
Ан то нић та ко ђе ука зу је на тен ден ци ју да се кла сич но ли бе рал но 
ста но ви ште че сто ви ди као не при ја тељ ско пре ма ја кој вла ди, а он-
да и пре ма сна жној др жа ви (као код Хум бол та, Спен це ра и Но зи-
ка). Ме ђу тим, ука зу је Ан то нић, оно че му се ли бе рал про ти ви ни је 
сва ка вла да, већ ја ка, а при стра сна вла да. За ли бе ра ла, др жа ва не 
сме да чу ва ни чи ји мо но пол. Оту да је пр вен стве ни за да так др жа ве 
да обез бе ди јед на ке усло ве по ште ног так ми че ња за све. А за то је 
нео п ход на – ја ка др жа ва, за кљу чу је Ан то нић. Сна га не ке др жа ве 
обич но се ме ри спо соб но шћу јав не упра ве да обез бе ди спро во ђе ње 
за ко на. Огра ни че на вла да у сна жној др жа ви – то је ли бе рал на за-
ми сао до бре др жа ве, ка ко то ела бо ри ра Греј (cf. Gray, 1989: 73-81; 
на ве де но пре ма: Ан то нић, 2009: 31, 32). 

За раз ли ку од ЛДП, Г17 Плус уви ђа ову ли бе рал ну ни јан су 
и ту ма чи је на нор ма тив но до сле дан на чин. Та ко се у осни вач ком 
про гра му Г17 Плус ис ти че да “обла сти у ко ји ма је по треб на ја-
ка др жа ва је су уну тра шња и спољ на без бед ност, за шти та пра ва и 
обез бе ђе ње при ме не и ис пу ња ва ња уго во ра и за ко на”. Г17 Плус 
упо зо ра ва да “др жа ва не тре ба да ин тер ве ни ше у уго во ре из ме ђу 
по је ди на ца, ни ти у пред у зет нич ке ини ци ја ти ве”. Уло га др жа ве и 
гра ђа ни на бит на је у обла сти ма “од јав ног ин те ре са, као што су 
со ци јал на со ли дар ност и за шти та чо ве ко ве око ли не”, за кљу чу је 
Г17 Плус. Сто га оста је не ја сно от ку да ЛДП има та кав сте пен ани-
мо зи те та пре ма ин сти ту ци ји др жа ве – из у зев ако то ни је на сле ђен 
страх срп ских ли бе ра ла, ко ји је на ли де ре ЛДП мо гла да “пре не се” 
Ла тин ка Пе ро вић - страх од ом ни по тент не, то та ли тар не со ци ја ли-
стич ке, тј. ко му ни стич ке др жа ве. Што све до чи о про те за њу ути-
ца ја “ли бе рал не вер ти ка ле” до да на шњих да на, до ду ше у јед ном 
пер вер ти ра ном зна че њу. Дру го об ја шње ње мо гу ће је по тра жи ти у 
чи ње ни ци да је у вре ме пи са ња осни вач ког про грам ЛДП др жа ва 
по и сто ве ће на са ак ту ел ном вла дом ко ју та да пред во ди ли дер Де-
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мо крат ске стран ке Ср би је, Во ји слав Ко шту ни ца. У про гра му ЛДП 
из 2005. го ди не “Дру га чи ја Ср би ја” кон ста ту је се: “сва ки пут кад 
отво ри те днев ну штам пу или гле да те ве сти, Вла да, чи ни се, кон-
цен три ше све ви ше мо ћи око се бе а на ро чи то око Пре ми је ра (ми-
сли се на Ко шту ни цу, прим. Д. В.).14) Оту да, ваљ да, де ли мич но и 
по ти че ани мо зи тет ЛДП пре ма др жа ви, од но сно схва та ње др жа ве 
као “не при ја те ља”, под ко јим се, у ства ри, под ра зу ме ва кон ку рент-
ска по ли тич ка пар ти ја, од но сно њен ли дер. Ме ђу тим, не до у ми ца 
оста је – бу ду ћи да се не при ја тељ ски став пре ма др жа ви из ра жа ва 
и у Ма ни фе сту ЛДП из 2009. ка да ДСС и њен ли дер Ко шту ни ца 
ви ше ни је на вла сти у Ср би ји.

ПРИНЦИПГРАЂАНСТВАИПОИМАЊЕСЛОБОДЕ

Са вре ме ни ли бе ра ли ста вља ју на гла сак на сло бо ду, од го вор-
ност, то ле ран ци ју, со ци јал ну прав ду и јед на кост шан си – то су цен-
трал не вред но сти ли бе ра ли зма, и оне оста ју прин ци пи на ко ји ма 
би отво ре но дру штво тре ба ло да бу де гра ђе но. Ови прин ци пи зах-
те ва ју па жљи во ба лан си ра ње ја ког ци вил ног дру штва и де мо крат-
ске вла де. Ли бе ра ли ве ру ју да ци вил но дру штво и кон сти ту ци о нал-
на де мо кра ти ја омо гу ћа ва ју нај пра вед ни ју и нај ста бил ни ју осно ву 
за по ли тич ки по ре дак. Ли бе ра ли де фи ни шу ци вил но дру штво као 
оно ко је су кон сти ту и са ли сло бод ни гра ђа ни, ко ји жи ве уну тар 
окви ра уста но вље ног за ко на, са га ран то ва ним ин ди ви ду ал ним 
пра ви ма, са овла ште њи ма вла де ко ја је огра ни че на и под ре ђе на 
де мо крат ској од го вор но сти. Ли бе ра ли сма тра ју да ови пред у сло ви 
ин ди ви ду ал не сло бо де укљу чу ју вла да ви ну пра ва, сло бо ду го во ра, 
удру жи ва ња, и при сту па ин фор ма ци ја ма, јед на ким пра ви ма и шан-
са ма за же не и му шкар це, то ле ран ци ју раз ли чи то сти, со ци јал ну 
ин клу зи ју.15) Ово су, украт ко, вред но сти ли бе рал них пар ти ја ко је су 
удру же не у Ли бе рал ну ин тер на ци о на лу (Li be ral In ter na ti o nal – ме-
ђу на род ну асо ци ја ци ју ко ја да нас оку пља го то во 500 ли бе рал них 
пар ти ја). По гле дај мо за ко је се то гра ђан ске вред но сти и сло бо де 
за ла жу две срп ске ли бе рал не стран ке.

Г17 Плус се за ла же за “отво ре но дру штво за сно ва но на де мо-
кра ти ји, при ват ној сво ји ни и тр жи шној еко но ми ји, у ко ме сло бод-

14) ЛДП је 9. ма ја 2006. ор га ни зо ва ла ми тинг по во дом Да на Евро пе и Свет ског да на по бе де 
над фа ши змом. Че до мир Јо ва но вић та да јав но из ја вљу је: „Ако си де ли квент у Ср би ји 
– би ћеш ми ни стар по ли ци је (у то вре ме је ми ни стар из ре до ва ДСС, Алек сан дар Јо цић, 
прим. Д.В.), ако си нај го ри су ди ја – би ћеш ми ни стар прав де (та да та ко ђе из ре до ва ДСС, 
Зо ран Стој ко вић, прим. Д.В.), ако си трут – би ћеш пре ми јер (ми сли се на ли де ра ДСС, 
Во ји сла ва Ко шту ни цу, прим. Д.В.), јер Ср би ја мо ра да сто ји у ме сту“.

15) Cf. www.li.org.



ДијанаВукомановић Зашто(ни)сулиберали-Г17плусиЛДП?

349

ни по је дин ци и њи хо ва ин ди ви ду ал на пра ва пред ста вља ју те мељ 
све у куп не дру штве не ор га ни за ци је”. При том, уло га др жа ве “ни је 
да упра вља љу ди ма, не го да по слу жи као дру штве ни сер вис, да де-
лу је као кре а тор и га рант ам би јен та у ко ме ће пра ва по је дин ца би ти 
мак си мал но афир ми са на и за шти ће на”. Г17 се про ти ви про тек тив-
но-ту тор ској уло зи др жа ве: “ни је функ ци ја др жа ве да не по сред но 
бри не о до бро би ти по је дин ца, да бу де од го вор на за обез бе ђе ње не-
ког њи хо вог уна пред утвр ђе ног ни воа по тро шње и до хот ка или чак 
да бри не о њи хо вој лич ној сре ћи”. На про тив, сма тра Г17, “пра во је 
по је дин ца, а и ње го во жи вот но по сла ње, да сам бри не о свом бла-
го ста њу и сре ћи, а за да так је др жа ве да му ство ри усло ве у ко ји ма 
ће то мо ћи да оства ри на про дук ти ван, мо рал но уте ме љен и до сто-
јан ствен на чин.” У том сми слу Г17 Плус ин си сти ра на “ши ре њу 
под руч ја лич них сло бо да, али и под руч ја лич не од го вор но сти.”

ЛДП у осни вач ком про гра му кон ци пи ра по себ ну “По ве љу 
сло бо де” у ко јој у “вред но сти гра ђан ског жи во та” убра ја “за ла га ње 
за де мо кра ти ју, људ ска пра ва и сло бо де”. Од ред ба сло бо де ко ју да-
је ЛДП је ег зем плар но екс тен зив на, у од но су на про гра ме дру гих 
ре ле вант них стра на ка у Ср би ји. ЛДП сло бо ду де фи ни ше као нај-
ши ру мо гу ћу ка те го ри ју – “сло бо ду да жи ви мо ка ко же ли мо”, али 
уз оба ве зу да “шти ти мо жи вот”. Сло бод ни смо да “шти ти мо жи-
вот без гра ни ца, од го вор ни пред дру штвом ко је нам то омо гу ћу је”. 
Сло бо ду да “во ли мо ко га же ли мо, оба ве зни да се су прот ста вља мо 
сва кој мр жњи.” Ме ђу тим, кон цепт сло бо де ЛДП је исто вре ме но и 
ме ри то крат ски, ели ти стич ки: ре че но је да смо сло бод ни да “бу де мо 
нај бо љи, оба ве зни да по др жи мо бо љег од се бе.” Та ко ђе је ре че но 
да смо “сло бод ни у сти ца њу лич ног бо гат ства, оба ве зни да то омо-
гу ћи мо дру ги ма”. “Сло бод ни смо да се су прот ста ви мо сва кој ма ни 
и сва ком не до стат ку, оба ве зни да шти ти мо и афир ми ше мо вр ли ну.” 
Ли бе рал но аутен тич на је од ред ни ца ЛДП да смо “сло бод ни пред 
др жа вом, оба ве зни пред дру штвом.” На да ље се твр ди: “Сло бод ни 
смо пред сва ком тра ди ци јом, оба ве зни да по ну ди мо мо дер ну ви зи-
ју. Сло бод ни смо да ве ру је мо у сва ког бо га и сва ку иде ју, од го вор-
ни и оба ве зни да ти ме не угро зи мо ни ко га. Сло бод ни смо за сва ку 
исти ну, од го вор ни пред њом и оба ве зни да је чу ва мо од не и сти не. 
Сло бод ни смо за жи вот без гра ни ца, од го вор ни пред дру штвом ко-
је нам то омо гу ћу је.” Кон ста то ва но је да сло бо да “од нас за ви си” и 
да “По ве љу сло бо де” ЛДП ви ди као “основ на шег дру штва и сва ке 
дру штве не ин сти ту ци је”. Ме ђу тим, спор на је ул ти ма тив на из ја ва 
ЛДП да “сва ко ме до зво ља ва мо да при хва ти По ве љу Сло бо де, ни-
ко ме не до зво ља ва мо да је оспо ри”. При мет но је да се сло бо да по-
сма тра у три ја ди: сло бо да-од го вор ност-оба ве за. ЛДП се за ла же за 
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“си стем вред но сти у ко ме је сло бо да огра ни че на је ди но сло бо дом 
дру гих” – да кле, и ЛДП као и ве ћи на дру гих ре ле вант них пар ти ја 
у Ср би ји, на гла ша ва Ми лов ко рек тив ни прин цип за шти те сло бо де.

Ипак, ЛДП исто вре ме но по вла чи “де бе лу ли ни ју” раз два-
ја ња уну тар гра ђан ског прин ци па – огра ни ча ва ју ћи од ре ђе ним 
гру па ма гра ђа на Ср би је пра во на сло бо ду. На и ме, ЛДП по ста је, у 
од но су на оста ле ре ле вант не пар ла мен тар не стран ке у Ср би ји, нај-
ва тре ни ји за го вор ник спро во ђе ња лу стра ци је као све оп ште ка тар-
зе дру штва и гра ђа на Ср би је. Раз лог за ову ра ди кал ну ме ру ЛДП 
су рат ни зло чи ни по чи ње ни у то ку ет нич ких су ко ба на те ри то ри ји 
Ју го сла ви је у по след њој де це ни ји XX ве ка. Оштро осу ђу ју ћи рат не 
зло чи не, ЛДП ела бо ри ра свој пред лог за спро во ђе ње ком плек сног 
про це са лу стра ци је – де ек стре ми за ци је срп ског дру штва. ЛДП се 
за ла же да се “свим сред стви ма др жав не по ли ти ке оја ча пра во суд ни 
си стем и ство ре усло ви за ефи ка сно и не при стра сно го ње ње свих 
уче сни ка у кри вич ним де ли ма ко ја у се би има ју еле мен те ге но ци-
да, кр ше ња ху ма ни тар ног пра ва, иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и 
вер ске мр жње и не тр пе љи во сти рат не про па ган де или по зи ва ња 
на агре сив ни рат.” По том сле ди пред лог ЛДП за де кон та ми на ци ју 
и ка тар зу: “да се под сти че по ли тич ки и јав ни ди ја лог у ко јем не-
ће би ти мо гу ће оправ да ње зло чи на, одр жа ва ње или ус по ста вља ње 
дру штве них усло ва за слич но понaшање у бу дућ но сти”. На да ље, 
“да се у обра зов ном си сте му ин си сти ра на ја сној осу ди зло чи на ко-
ји су по чи ње ни у про шло сти и да чи тав си стем обра зо ва ња за сну је 
на по тре би да се мла ди у Ср би ји вас пи та ва ју у скла ду с оп ште при-
хва ће ним ци ви ли за циј ским вред но сти ма и гну ша њем пре ма сва-
ком по ку ша ју оправ да ва ња зло чи на, укљу чу ју ћи на ро чи то рат не 
зло чи не и зло чи не ге но ци да”. У кон тек сту рат них зло чи на ЛДП 
на да ље твр ди: “чи ње ни ца да је Зо ран Ђин ђић уби јен у ак ци ји Стоп 
Ха гу са мо на из глед ули ва мир и си гур ност ан ти ха шком ло би ју, јер 
ЛДП-у 12. март пред ста вља трај ни мо тив и оба ве зу су о ча ва ња дру-
штва са по ли ти ком рат них зло чи на ца и об ра чун на ше по ли ти ке са 
по ли ти ком рат ног зло чи на.” Пред у слов тран сфор ма ци је си сте ма 
у Ср би ји ЛДП ви ди у то ме да се у тај по ду хват уђе она ко “бес-
ком про ми сно ка ко смо ушли у мар ту 2003.” За то, об ја шња ва ЛДП, 
“је дан од пред у сло ва оства ри ва ња по ли ти ке ЛДП-а (је) вра ћа ње 
сва ког по ште ног по ли цај ца, ту жи о ца и су ди је на функ ци ју на ко јој 
се на ла зио то ком ак ци је “Са бља”. Са мо та ко ор га ни зо ва на Ср би ја 
мо же би ти спо соб на за пот пу но су о ча ва ње са про бле ми ма из про-
шло сти и њи хо во трај но ефи ка сно ре ша ва ње.” Да кле, ЛДП за го ва-
ра је дан кон цепт кон ти ну и ра не, пер ма нент не ре во лу ци је, тач ни је 
“об ра чу на” и “чист ке” ка ква је би ла ак ци ја ин ди ка тив ног на зи ва 
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- “Са бља”. Као и у свим ре во лу ци ја ма – од фран цу ске до ру ске и 
ки не ске, глав ни но си о ци та кве ре во лу ци је, па и ове ко ју за го ва ра 
ЛДП у Ср би ји су уни фор ми са на ли ца и де ли о ци прав де. ЛДП је ди-
но про пу шта да об ја сни ка ко ће раз ли ко ва ти и ко ће од ре ди ти ко ји 
су то по ли цај ци, су ди је и ту жи о ци по ште ни, а ко ји то ни су да би 
оба ви ли за да так и исто риј ску ми си ју ко ју им у за да так ста вља ова 
ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја. За чу ђу ју ће је у ко јој је ме ри ЛДП 
ин спи ри сан револуционарнoм при ну дом – слич но фран цу ским ја-
ко бин ци ма, ка да твр ди да је лу стра ци ја је дан од нај ва жни јих те ме-
ља из град ње дру га чи је Ср би је и као та ква она мо ра би ти све о бу-
хват на и спро ве де на у свим сег мен ти ма дру штва. Ипак, ова пар ти ја 
ис прав но упо зо ра ва да “лу стра ци ја не сме би ти ме тод за ре ван ши-
зам већ мо ра би ти ка ко ефе кат спро во ђе ња за ко на та ко и по ка за тељ 
да се од ре фор ми и рас ки да са про шло шћу не ће од у ста ти”. 

По ста вља се пи та ње: от куд и че му то ли ка остра шће на же ља 
срп ских ли бе ра ла – ЛДП, да де кон та ми ни ра, ко ри гу је, ка зни, лу-
стри ра – и ако је то из же ље да се Ср би ја и ње ни гра ђа ни, еман ци-
пу је, мо дер ни зу је, ци ви ли зи ра, он да је ми си ја ових ко ји за го ва ра ју 
та кав пут слич на оној ки не ских кул тур них ре во лу ци о на ра из ше-
зде се тих го ди на про шлог ве ка. Што зна чи да не мо же мо го во ри ти 
о ЛДП-ов ци ма као ли бе ра ли ма, већ о пост-мо дер ним ма о и сти ма. 
Што на да ље про во ци ра пи та ње за што они ко ји се де кла ри шу као 
ли бе ра ли и де мо кра те за вр ша ва ју у ле ви чар ском ре во лу ци о нар ном 
фа на ти зму -  нео че ки ва ној иде о ло шкој де ви ја ци ји ко ја је у не до пу-
сти вој кон тра дик ци ји са прин ци пи ма ли бе ра ли зма? Ву ја чић, пак, 
ову стран ку озна ча ва као “нај де сни ју и нај ра ди кал ни ју од ли бе рал-
них стра нач ких оп ци ја у Ср би ји” (vis-à-vis Ли бе ра ла Ср би је, Де-
мо крат ске стран ке, Г17 Плус, и две не вла ди не ор га ни за ци је, прим. 
Д.В.). (cf. Ву ја чић, 2007: 168). Аутор ка овог члан ка, пак, сма тра 
да су ци ти ра ни зах те ви ЛДП parexcellence при ме ри ле вог ра ди-
ка ли зма, и да су до каз иде о ло шке кон фу зи је у ре до ви ма ЛДП-а. 
Јер, у кла сич ном ли бе ра ли зму хи по те тич ки су коб те мељ них људ-
ских пра ва и сло бо да, као и вред но сти за јед ни це ни ка ко не мо гу да 
пред ста вља ју ре зул тат игре “нул тог зби ра”, у ко јој до би ци јед них 
ну жно зна че гу бит ке дру гих чла но ва дру штва. На про тив, реч је о 
ин тер ак ци ји и ко ег зи стен ци ји, а не о су ко бу и над ја ча ва њу. Кла-
сич ни је ли бе рал ни по сту лат сло бо де – од су ство пре пре ка и при ну-
де, тј. кон цепт сло бо де као од су ства огра ни че ња ко је на ме ће власт 
у по гле ду оно га што не ко мо же чи ни ти уко ли ко то же ли (ка ко је то 
на дах ну то за го ва рао Иса и ја Бер лин).

За став ЛДП о лу стра ци ји је нај а де кват ни је упо зо ре ње кла-
сич ног ли бе ра ла, као што је то био Џон Стју арт Мил, ко ји је у свом 
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де лу “О сло бо ди” (Mill, 1986) уви део опа сност да ста ре ре пре си-
је де спот ских вла да мо гу да бу ду за ме ње не “ти ра ни јом ве ћи не” и 
“де спо ти змом оби ча ја”. Мил озна ча ва као мон стру о зни прин цип 
по се би, ко ји ка же да дру штве но ми шље ње тре ба да бу де за кон за 
по је дин це. Мил је био до сле дан бра ни лац ин ди ви ду ал но сти, и ус-
твр дио је: је ди на ле ги тим на ре стрик ци ја сло бо де по је дин ца је сте 
на но ше ње ште те дру ги ма. Мил је ре као: “Је ди ни циљ за ко ји је 
чо ве чан ство овла ште но, у за ди ра ње у сло бо ду ак ци је би ло ког ње-
го вог чла на, је са мо за шти та. Да је ди на свр ха у ко ју власт мо же да 
бу де ис прав но упо тре бље на над би ло ко јим чла ном ци ви ли зо ва не 
за јед ни це, про тив ње го ве во ље, је сте да се спре чи на но ше ње ште те 
дру ги ма (ibid: 13). Уоста лом, и сам ЛДП упо зо ра ва: „сло бо де, јед-
ном од у зе те, те шко је по вра ти ти. Сло бо да по је дин ца ле жи у ср цу 
ли бе рал не де мо кра ти је а ми, ли бе рал не де мо кра те од луч ни смо да 
је бра ни мо,“ твр ди ЛДП.

Па ра док сал но је, на да ље, на ко ји на чин ЛДП из ра жа ва на-
ме ру да спро ве де у де ло “од бра ну сло бо де”. Де кла ра тив но се ЛДП 
за ла же за да љу де ми ли та ри за ци ју, де по ли ти за ци ју и про фе си о на-
ли за ци ју по ли ци је, али исто вре ме но хо ће да ја ча ре пре сив ни апа-
рат. ЛДП се екс пли ци те за ла же за “ви ше при пад ни ка по ли ци је на 
ули ца ма” кон ста ту ју ћи да то “спре ча ва зло чин и страх од зло чи на”. 
ЛДП твр ди: „ти ме што ће мо се ре ши ти ску пог, не ли бе рал ног и не-
е фи ка сног си сте ма ор га ни зо ва ња по ли ци је, за сно ва ног на ко му-
ни стич ком си сте му ми ли ци је, пла ти ће мо 10.000 при пад ни ка сна га 
по ли ци је ви ше. Пру жи ће мо им тех но ло ги ју ко ја им је по треб на и 
сма њи ти би ро кра ти ју са ко јом се су о ча ва ју, и ти ме им омо гу ћи ти 
да ви ше вре ме на про во де па тро ли ра ју ћи а ма ње за сво јим сто ло-
ви ма.“ На да ље: „Кон цен три са ће мо ви ше на по ра по ли ци је на бор-
бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, рат них зло чи на, ко руп ци је, 
ди ле ра дро ге, су зби ја ње тр го ви не љу ди ма.“ Ре че но je да ће ЛДП 
уве сти За кон о јед на ко сти ко ји би се ба вио свим об ли ци ма дис-
кри ми на ци је (укљу чу ју ћи ону на осно ву ра се, по ла, ре ли ги је или 
убе ђе ња, сек су ал не опре де ље но сти, фи зич ке или пси хич ке оне-
спо со бље но сти, го ди на или род ног иден ти те та), та ко пру жа ју ћи 
јед на ку за шти ту за све. ЛДП из ра жа ва на ме ру да офор ми по себ не 
је ди ни це у окви ру сва ке по ли циј ске ста ни це ко је би се ба ви ле зло-
чи ни ма по чи ње ним из мр жње и ко је би са ку пља ле ин фор ма ци је и 
ускла ђи ва ле ак ци је усме ре не про тив ра си зма, ксе но фо би је и оста-
лих зло чи на по чи ње них из мр жње. ЛДП из ра жа ва на ме ру да бу де 
„нај гла сни ји у тра же њу аманд ма на на За кон о спре ча ва њу мр жње 
на ба зи ра се, и оних ко ји ко ри сте ре ли ги о зни реч ник ка ко би ство-
ри ли основ за ра сну мр жњу.“ Ове од ред ни це про гра ма ЛДП зву че 
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као опа сна на ме ра да се по ли ци ја у Ср би ји тран сфор ми ше у не што 
по пут средњoвековне ин кви зи ци је и да от поч не иде о ло шки “лов 
на ве шти це”.

ЕКОНОМСКААГЕНДАСРПСКИХЛИБЕРАЛА

Са вре ме ни ли бе ра ли ве ру ју да је еко но ми ја за сно ва на на 
пра ви ли ма сло бод ног тр жи шта и да во ди нај е фи ка сни јој ди стри-
бу ци ји бо гат ства и ре сур са, да охра бру је ино ва ци је, и про мо ви ше 
флек си бил ност. Прем да је по се бан оде љак про гра ма Г17 Плус по-
све ћен из ла га њу “прин ци па со ци јал не тр жи шне при вре де” уоч-
љи во је да у ту ма че њу ове пар ти је пре о вла ђу је пре нео ли бе рал-
на, не го со ци јал де мо крат ска ин тер пре та ци ја овог мо де ла. На и ме, 
по чет но ге сло је “тр жи шта што ви ше, др жа ве ко ли ко мо ра”. Г17 
Плус, на и ме, из ра жа ва кла сич ну сми тов ско-ха је ков ску ве ру у са-
мо ре гу ла тив ни ме ха ни зам сло бод ног тр жи шта: “ми ве ру је мо да је 
сло бод но тр жи ште са ја ком со ци јал ном ком по нент ном нај бо љи на-
чин да се под стак ну људ ски по тен ци ја ли и обез бе ди пра во и ефи-
ка сно ко ри шће ње при род них ре сур са”. Исто вре ме но се Г17 Плус 
про ти ви ре гу ла ти ви тр жи шних ме ха ни за ма: “на по ри да се упра вља 
ра дом тр жи шта, учи ње ни ма кар и с нај бо љим на ме ра ма, обич но 
се ло ше за вр ше и штет ни су по сла би је со ци јал не гру пе и по је-
дин це у чи је име су пред у зе ти.” Кон ста ту ју ћи да се дру штво кре-
ће на пред по мо ћу ак тив но сти по је ди на ца, ини ци ја ти ве и штед ње, 
Г17 Плус се де кла ри ше као бра ни тељ сту бо ва сло бод ног тр жи шта 
у ко је убра ја: при ват ну сво ји ну, сло бод ну ини ци ја ти ву, ста бил ну 
ва лу ту и так ми чар ско окру же ње. Што су нео ли бе рал ни по сту ла ти 
еко ном ског успе ха. Г17 Плус ка же да не ма на ме ру да по пра вља не-
са вр ше но сти тр жи шта пу тем др жав не ин тер вен ци је и ре гу ла ци је, 
бу ду ћи да то “ве о ма че сто до во ди до мно гих про бле ма”. Со ци јал на 
ком по нен та тр жи шног мо де ла огле да ва се у обе ћа њу Г17 да ће “од 
Ср би је на пра ви ти зе мљу пу не за по сле но сти, дру штве не прав де и 
ег зи стен ци јал не си гур но сти за све ње не гра ђа не”. Пу на за по сле-
ност као циљ ни је симп то ма тич на за са вре ме не нео ли бе ра ле – она 
је тра ди ци о нал ни иде ал ле во ори јен ти са них стра на ка, и сто га је 
не у о би ча је но да је Г17 Плус та ко ђе по ми ње. По себ но је апо стро-
фи ран зна чај ста бил не ва лу те као те мељ ног сту ба нео ли бе рал ног 
мо не та ри стич ког кон цеп та. Г17 Плус сма тра да је ста бил на ва лу та 
пред у слов за од го вор но функ ци о ни са ње тр го ви не и аку му ла ци је 
вла сни штва, као и за ра ци о нал но ду го роч но еко ном ско од лу чи ва-
ње. За јед но с кон тро лом ко ли чи не нов ца у оп ти ца ју, што је за да так 
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цен трал не бан ке, пред у слов ста бил не ва лу те је сте на пор ко ји ула-
жу вла да и пар ла мент да би одр жа ли из ба лан си ра ни бу џет. На ме ра 
Г17 Плус је да та бу џет ска рав но те жа бу де трај на и да се не по пу-
сти под по пу ли стич ким при ти сци ма. 

ЛДП се, слич но, за ла же за кон цепт “мо дер не еко но ми је”16) 
ко ја се са сто ји од сле де ћих еле ме на та: ин сти ту ци о нал них ре фор-
ми, убр за не тран зи ци је; при ва ти за ци је и де на ци о на ли за ци је; при-
вред не по ли ти ке за сно ва не на ста бил но сти, пра вич но сти и раз во ју. 
По сти за њу дру штве ног до го во ра у обла сти јав них рас хо да, ујед-
на че ном по ре ском си сте му; тр жи шно ори јен ти са ној мо не тар ној 
по ли ти ци у ко јој тр жи ште од ре ђу је курс и ка ма те, и ци ља ној ин-
фла ци ји, као и ли бе ра ли за ци ји спољ не тр го ви не и фи нан сиј ских 
тран сак ци ја са све том. ЛДП сма тра да би тр жи шна при вре да мо гла 
не сме та но да де лу је, по треб но је ус по ста ви ти ва љан од нос из ме ђу 
при вре де и др жа ве. Др жа ва не би тре ба ло да на се бе узи ма уло гу 
пред у зет ни ка, вла сни ка, ме на џе ра или тр гов ца. У ве о ма огра ни-
че ном бро ју слу ча је ва, ка да се за и ста ра ди о при род ном мо но по-
лу, јав не аген ци је би мо гле да има ју по слов ну уло гу, али та квих је 
обла сти све ма ње. У све му оста лом би др жа ва тре ба ло да пре пу сти 
при вре ду при ват ним ли ци ма и пред у зе ћи ма, а са ма би тре ба ло да 
ре гу ли ше тр жи шну утак ми цу та ко да она бу де што је ви ше мо гу-
ће бли жа са вр ше ној кон ку рен ци ји. ЛДП ис ти че сле де ћа на че ла: 
„При вре да при вре ди, а не по ли ти ча ри ма; По сао пред у зе ћи ма, а 
не др жа ви; Др жа ва са мо да од ре ђу је пра ви ла ко ја ја ча ју кон ку рен-
ци ју; Це не од ре ђу је тр жи ште, а не др жа ва; При ва ти за ци ја јав них 
пред у зе ћа, уме сто чу ва ње др жав них “ве ли ких си сте ма”; Ја ча ње 
кон ку рен ци је у јав ном сек то ру, гра ђа ни ма јеф ти ни је услу ге; Осло-
ба ђа ње пред у зет нич ког ду ха кроз “ги љо ти ну би ро крат ских про пи-
са” да би се осло бо ди ла пред у зет нич ка кре а тив ност; Ула га ње у ин-
фра струк ту ру и обра зо ва ње, а не у про шлост и си лу; Под сти ца ње 
кон ку рен ци је, а не мо но по ла.”

Док се Г17 Плус за ла же за пу ну, ЛДП се за ла же за “ве ћу 
за по сле ност”. Циљ свих ових ре фор ми је сте по ве ћа ње за по сле но-
сти - јер је те шко обез бе ди ти ле ги тим ност др жа ви, као и со ци јал ни 
мир, ако зна ча јан део ста нов ни штва не мо же да на ђе по сао и мо ра 
да се до ви ја ка ко би до шао до сред ста ва за из др жа ва ње. ЛДП учи: 
“Не за по сле ни тре ба да уче ка ко се по сао осва ја, а не ка ко се до-
би ја. За по сле ни ка ко да по сао ура де, а не ка ко да га од ра де. Кроз 
ула га ње, а не по тро шњу. Кроз при ват на ула га ња, а не др жав но ра-
си па ње. Кроз ула га ња у но ва пред у зе ћа и про из во де, а не у му ља-

16)  Ка ко је ре че но у са мом про гра му ЛДП, аутор еко ном ског про гра ма ЛДП је проф. Вла-
ди мир Гли го ров, са рад ник Беч ког ин сти ту та за ме ђу на род ну еко но ми ју.
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ње. Кроз рад, а не не рад. Кроз зна ње, а не ве зе. Кроз так ми че ње, 
а не мо но по ле.” Сти че се ути сак да ЛДП по ред нео спор них нор-
ма тив но до след ник по сту ла та нео ли бе рал ног кон цеп та еко но ми је, 
у свом осни вач ком про гра му има и број них при ме са еко ном ског 
по пу ли зма, ко јег од ра жа ва ју и  сле де ће па ро ле на ве де не у осни вач-
ком про гра му “Дру га чи ја Ср би ја”: “На ше па ре, на ша од го вор ност; 
Јеф ти на др жа ва да љу ди ма оста не ви ше; Дру штве ним до го во ром 
до од лу ке шта пла ћа мо; За зна ње, здра вље и со ци јал но ста ра ње 
мо ра да бу де; Ви ше па ра за су ди је и прав ну др жа ву, ма ње за вој ску 
и си лу; Ви ше за мла де да би до би ли шан су, ста ри ји су је има ли; 
Ве ли ка фи скал на ка са за тај ку не, а не са мо за си ро ти њу; Да сви 
бу де мо си ти, а не да ве ћи на стре пи на гра ни ци због 2.000 евра, док 
дру ги “ин ве сти ра ју” у ино стран ству.” ЛДП раз ја шња ва – обе ћа ња 
ко ја се да ју гра ђа ни ма не мо ра ју да бу ду скром на – “упра во су прот-
но, она мо ра ју би ти ра ди кал на, јер се са мо њи ма мо же по сти ћи брз 
и одр жив на пре дак ка ко у про из вод њи та ко и у ин сти ту ци о нал ној 
из град њи. Јер док по пу ли сти обе ћа ва ју бла го ста ње, ли бе ра ли обе-
ћа ва ју мо гућ но сти за рад и на пре дак.” То је иде о ло шка differentia
specifica ко ју да је ЛДП, прем да се ли бе ра ли ра ди је од ме ра ва ју са 
со ци ја ли сти ма, не го са по пу ли сти ма. Ипак, ка ко ви ди мо, ни ЛДП 
ни је одо лео по пу ли стич ким фра за ма и обе ћа њи ма. 

По треб но је по ста ви ти пи та ње – у ко јој су ме ри срп ски ли бе-
ра ли со ци јал-ли бе рал ни кон трак ту а ли сти – на ко ји на чин сма тра ју 
да је мо гу ће по сти ћи со ци јал ну прав ду, у оном ли бе рал ном сти лу 
ко ји је кон ци пи рао Џон Ролс у ње го вој “Те о ри ји прав де” (Рawls, 
1971)? У обла сти со ци јал не по ли ти ке ЛДП се за ла же за Ср би ју 
ко ја ни је со ци јал ни слу чај, већ со ци јал но од го вор на др жа ва ко ја 
бри не о гра ђа ни ма и кад про ђе из бор на кам па ња. Ре че но је да ре-
фор ми са на др жа ва Ср би ја ну ди бо љи об у хват, ра спон и ква ли тет 
услу га у со ци јал ном сек то ру за гра ђа не ко ји ма су ова кве услу ге 
нео п ход не, али не де ли ша ком и ка пом. Она ума њу је пре ли ва ње на 
оне ко ји зло у по тре бља ва ју и исме ва ју со ли дар ност на ко јој бу џет 
за со ци јал не услу ге по чи ва. Со ли дар ност гра ђа на је ме ра ци ви ли-
зо ва но сти на шег дру штва, а не осно ва за бо га ће ње оли гар ха. ЛДП 
се за ла же за јак со ци јал ни про грам мо дер не ле ве ори јен та ци је у 
ко ме др жа ва игра ва жну, али са свим дру га чи ју уло гу не го до са да. 
Она де фи ни ше пра ви ла и га ран ту је ква ли тет и пра вед ност си сте-
ма, а ра ди у парт нер ству са оста лим сек то ри ма у дру штву и од ри че 
се мо но по ла на со ци јал ну бри гу. У фо ку су со ци јал ног про гра ма 
ЛДП су, ка ко је ре че но, си ро ма шни и со ци јал но ис кљу че ни гра-
ђа ни Ср би је. Циљ ЛДП је бо га ће ње на ше зе мље по тен ци ја ли ма 
оних ко ји се да нас не ви де, а има ју мно го по тен ци ја ла. Циљ је да 
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укло ни мо пре пре ке да ве ћи број гра ђа на Ср би је мо гу да по ста ну 
ко ри сни чла но ви дру штва, ства ра о ци, уме сто по тро ша чи ре сур са. 
ЛДП твр ди да Устав и за ко ни ко ји ће они до не ти, као и пра во су-
ђе и ин сти ту ци је ко је ће они ре ор га ни зо ва ти мо ра ју би ти га рант 
со ци јал не прав де и јед на ко сти шан си за све гра ђа не. Ипак, ЛДП 
по мир љи во кон ста ту је: и та да, не ки ће ус пе ти, а не ки не ће. Би ће 
пе ри о да у ко ји ма је мно ги ма од нас по треб на пот по ра дру штва и 
гра ђа ни мо ра ју зна ти ка да ра де, да је осло нац ко ји ства ра ју и њи-
ма до сту пан, ако им, за тре ба. Не сме мо, ме ђу тим, пра ви ти трај но 
не спо соб не гра ђа не, не го ва ти сво ју бе ду и сла ди ти се сво јим ја-
дом. Сву да на све ту љу ди се ус пи њу и па да ју, по чи њу из по чет ка, 
ре кон стру и шу сво је жи во те на кон тра ге ди ја ко је су их, нај че шће 
без њи хо ве кри ви це, за де си ле. Да кле, и ЛДП на по слет ку при хва та 
со ци јал-дар ви ни зам као крај њи мо гућ ис ход со ци јал не по ли ти ке.

ЗАКЉУЧАК–ИДЕОЛОШКИХАБИТУС
ЛИБЕРАЛАУСРБИЈИ

У за кључ ку је, пре све га, по треб но ис та ћи упо зо ре ње –  кон-
ста та ци ју Гви да де Ру ђе и ра (Gu i da de Рug ge i ra), да се ли бе ра ли зам 
ни ка ко не сме по и сто ве ти ти са ли бе рал ним стран ка ма – ли ба ра ли-
зам и ли бе рал не стран ке мо гу у ве ли кој ме ри да се раз ли ку ју, па 
чак и да бу ду уза јам но су прот ста вље не (Gu i do de Рug ge i ro, 1981: 
360; на ве де но пре ма: Ву ја чић, 2007: 161). Уоста лом, и јед на од 
ана ли зи ра них пар ти ја – ЛДП на сле де ћи на чин ре ла ти ви зи ра сво-
ју иде о ло шку по зи ци ју: у за ла га њу за ли бе рал ну де мо кра ти ју ни је 
реч о иде о ло шком ста но ви шту ни ти је реч о обра ћа њу од ре ђе ној 
дру штве ној гру пи или сло ју. За ли бе рал ну де мо кра ти ју мо гу да 
бу ду со ци ја ли сти и кон зер ва тив ци, пред у зет ни ци и рад ни ци, нео-
ли бе ра ли и за го вор ни ци др жа ве бла го ста ња. Реч је о за ла га њу за 
си стем пра ва и оба ве за ко ји су у те ме љу европ ског кон сти ту ци-
о на ли зма, вла да ви не пра ва, са мо стал но сти гра ђан ског дру штва и 
де мо крат ског по ли тич ког си сте ма об ја шња ва ЛДП. Не са мо за то 
што осло ба ђа пред у зет нич ке, по слов не и про фе си о нал не спо соб-
но сти љу ди, већ и за то што да је пред ност јед на ким шан са ма свих 
љу ди не за ви сно до њи хо вог со ци јал ног и сва ког дру гог по ре кла. 
Не сум њи во, ли бе рал ним де мо кра та ма ће се пре при дру жи ти они 
ко ји ве ћу шан су ви де у бу дућ но сти, а не у очу ва њу про шло сти, пре 
од го вор ни не го по пу ли сти, али то је упра во ка ко и тре ба да бу де. 

За раз ли ку од ЛДП, Г17 Плус се мно го ја сни је и до след ни-
је иде о ло шки про фи ли ра. Г17 Плус се на мет ну ла као стран ка ре-
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фор ми ста, европ ски и мо дер ни за циј ски усме ре них, ко ји при па да ју 
еко ном ској шко ли нео ли бе ра ла и мо не та ри ста. Њи хов иде о ло шки 
про фил је нор ма тив но кон зи стен тан, они ни су скло ни еклек ти ци-
зму и чвр сто се др же иде ал-тип ског обра сца нео ли бе ра ли зма – у 
том сми слу Г17 Плус има иде о ло шки “нај чи сти ју” ма три цу. Но, 
про грам Г17 Плус не ма ам би ци ју да бу де ор то док сна пар ти ја чи-
ји је про грам „иде о ло шка Би бли ја“, већ је про грам Г17 Плус пре 
par excellence екс перт ски при руч ник за спро во ђе ње при ме ње не 
по ли ти ке у де ло. Г17 Плус је екс перт ска, пр вен стве но еко ном ски 
усме ре на стран ка, чи ји по ли тич ки ути цај у ре форм ским вла да ма 
не мо ра да по тек не из по др шке би рач ког те ла, већ из иде о ло шке 
кон зи стент но сти и ком пле мен тар но сти ре форм ског про гра ма ове 
стран ке. Ње на сна га ни је у ње ној иде о ло шкој аутен тич но сти, већ 
ком па ти бил но сти са дру гим по ли тич ким парт не ри ма ко ји се кре ћу 
у су клад ној иде о ло шкој ор би ти еко ном ске и со ци јал но-ли бе рал не 
про ве ни јен ци је. По врх то га, Г17 Плус је ја сно из ре кла на ме ру да 
гра ди со ци јал не пак то ве и са не по ли тич ким, ин те ре сним ор га ни-
за ци ја ма. Ти ме она ши ри свој ути цај у дру штву – на цен трал ном и 
на ло кал ном ни воу. Осно ва но је прет по ста ви ти да ће и у на ред ном 
пе ри о ду Г17 Плус оста ти до след на свом нео ли бе рал ном про гра му 
и та ко се на мет ну ти као идеј ни “гу ру” ре форм ских тран зи ци о них 
вла да чи ји је ул ти ма тив ни циљ учла ње ње Ср би је у Европ ску уни ју.

За са вре ме не срп ске ли бе ра ле – Г17 Плус и ЛДП је за јед нич-
ка кон ста та ци ја да је по ли тич ка и еко ном ска мо дер ни за ци ја уте-
ме ље на на два по сту ла та: „по вра так Ср би је у Евро пу“ и „по вра так 
гра ђа на у нор мал но ста ње“, ма шта год ово дру го да зна чи ло, бу ду-
ћи да ни ти јед на од ове две пар ти је не де фи ни ше шта под ра зу ме ва 
под „нор мал но шћу“. Код обе ове пар ти је, уоста лом као и код оста-
лих ре ле вант них пар ти ја, на ро чи то на кон па да Ми ло ше ви ће вог 
ре жи ма до шло је до на гле “евро пе и за ци је” пар тиј ских про гра ма. 
Ипак, ова европ ска ори јен та ци ја још увек но си пред знак “срп ских 
де ви ја ци ја”, ко ји је на ро чи то уоч љив код ЛДП ко ји је иде о ло шки 
за стра нио у не што на лик ки не ској „кул тур ној ре во лу ци ји“, ин си-
сти ра ју ћи на све оп штој лу стра ци ји и де кон та ми на ци ји гра ђа на, а 
на ро чи то по ли ти ча ра. Обе пар ти је, не по ре ци во, за го ва ра ју еко ном-
ски ли бе ра ли зам, али са ја ком со ци јал ном ком по нен том – бу ду ћи 
да обе пар ти је ис ка зу ју за ли бе ра ле нео у би ча је ну ме ру со ци јал не 
сен зи бил но сти пре ма еко ном ски вул не ра бил них гру па ма, та ко да 
су бли ске мо де лу за пад но е вроп ске со ци јал но-тр жи шне др жа ве. 
По хвал но је што су и Г17 Плус и ЛДП го то во пи о нир ски кре ну-
ле у по ду хват ин кор по ра ци је и тран сплан та ци је по сту ла та кла сич-
ног и нео-ли бе ра ли зма у по ли тич ко по ље Ср би је. Ме ђу тим, тек им 
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пред сто ји да још до след ни је иде о ло шки про фи ли ра ју сво ју ли бе-
рал ну ма три цу ка ко би она при до би ла зна чај ни ји кор пус би рач ког 
те ла Ср би је. При том, по ли тич ка на ра ци ја Г17 Плус је иде о ло шки 
кон зи стент ни ја, не го што је то слу чај са ЛДП – њен је цен трал ни 
са др жај еко ном ски, бу ду ћи да је реч о пре вас ход но ре форм ско-мо-
дер ни за тор ски усме ре ној пар ти ји. Г17 Плус је успе шно пре зен то-
ва ла нор ма тив но “чи сту” иде о ло шку ма три цу, док је ЛДП при бе-
гла не у о би ча је но ве ли кој ме ри еклек ти ци зма. ЛДП се де кла ри ше 
као ре во лу ци о нар но-мо дер ни за тор ска пар ти ја чи ји је циљ пре кид 
кон ти ну и те та са до ми нант ним вред но сти ма на ци о нал не по ли ти ке 
кроз ра ди кал ни „ре во лу ци о нар ни“ пре кид са про шло шћу. ЛДП за-
го ва ра бес ком про ми сно ру ше ње ста рих вред но сти и и лу стри ра-
ју ћу ми си ју ци ви ли зо ва ња Ср би је, ко ја пре ти да се де ге не ри ше у 
ли бе ра ли зам. Та ко је на стао још је дан suigeneris – „срп ски ли бе ра-
ли зам“, ко ји ни је нор ма тив но до сле дан, већ се са сто ји од се та „ко-
нач них ре ше ња“ и „ре це па та“ ко ји би тре ба ло да бу ду спро ве де ни 
у де ло по сва ку це ну. 

Ако је мо гу ће опре де ли ти иде о ло шку по зи ци ју ове две пар-
ти је у од но су на оста ле ре ле вант не, пар ла мен тар не пар ти је у Ср-
би ји мо же се, на по слет ку, уоп ште но кон ста то ва ти да су ове две 
пар ти је свр ста не – „За пад но“ од цен тра, тј. нај за пад ни је у од но-
су на оста ле пар ти је. Ни ти Г17 ни ти ЛДП не мо гу се екс клу зив но 
свр ста ти у де сно по ли тич ко по ље бу ду ћи да је ана ли за по ка за ла да 
у сво јој нор ма тив ној ле ги ти ма ци о ној ма три ци ком би ну ју зна чај не 
еле мен те ле ви чар ства – и Г17 Плус и ЛДП се кре ћу у ор би ти со ци-
јал ног ли бе ра ли зма у до ме ну еко ном ског про гра ма, ка ко је то при-
ка за но на ма пи иде о ло шких по зи ци ја по ли тич ких пар ти ја. Ипак, 
иде о ло шке по зи ци је Г17 Плус и ЛДП не по кла па ју се у обла сти 
по ли тич ког и еко ном ског про гра ма на иде о ло шком кон ти ну у му ле-
во-де сно. Док је ЛДП у по ли ти ци на крај њој ле ви ци, у еко но ми ји 
на ги ње уде сно, док обр ну то ва жи за Г17 Плус. Ове две пар ти је су 
ме ђу соб но кон цеп циј ски ди стинк тив не – док је ЛДП пар ти ја ре во-
лу ци је, Г17 Плус је пар ти ја ре фор ме. Иде о ло шки ха би тус про гра-
ма Г17 Плус пред ста вља ком би на ци ју “ди зај ни ра них иде о ло ги ја” 
- кеј нзи јан ске “нео-кла сич ну син те зе”, нео ли бе ра ли зма аустриј ске 
и чи ка шке шко ле (Ха је ка и Фрид ма на) и аме рич ких нео-кон зер ва-
ти ва ца. На осно ву из ло же не ана ли зе мо гу ће је кон ста то ва ти да је 
ЛДП suigeneris слу чај, бу ду ћи да на сто ји да пла си ра у по ли ти ци 
не у о би ча је ну по ли тич ку аген ду – да ци ље ве ли бе рал не де сни це 
спро ве де у де ло ме то да ма ре во лу ци о нар не ле ви це, што је по ду хват 
ко ји мо ра би ти озна чен као „не мо гу ћа ми си ја“.



ДијанаВукомановић Зашто(ни)сулиберали-Г17плусиЛДП?

359

Ма па иде о ло шких по зи ци ја срп ских ли бе ра ла
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Социјално-тржишна држава    Социјални либерализам      Социјални дарвинизам 

Напослетку - има ли оптимистичног закључка у погледу перспектива либералне опције у 

Србији? Кључна differentia specifica између српских (анархо)либерала и данашњих српских 

нео-либерала јесте у томе што су они први, за разлику од ових данашњих, имали власт у 

рукама. Оптимистично је било што су они који су давно били на власти показали, mutatis 

mutandis, једно хумано лице. Будући да савремени анархолиберали - као што смо видели у 

случају ЛДП заговарају једну илибералну варијанту перманентне револуције – лустрације, 

мало је разлога да се верује да би лидери ове партије, да имају „апсолутну“, тачније, већин-

ску власт у рукама у Србији оставили либерални траг у српској политици. У редовима по-

литичких партија које се називају либералнима, данас у Србији, још увек се није појавио 

лидер који би могао да буде описан, као ономад Никезић - „просвећени либерал европског 

духа који је мислио на европски начин.” Савремени српски “либерали” нису образовани 

“по угледу на Запад” - они су своје политичко образовање стицали у политичким борбама 

против Милошевићевог режима – ауторитарна природа тог режима и револуционарни ме-

тоде његовог свргавања с власти нису, на жалост, од ових политичара могли да направе 

аутентичне либерале. То је, наравно, њихов усуд и њихов највећи хендикеп да би профили-

сали једну аутентичну либералну опцију на политичкој сцени Србије. Међутим, оптими-

стичан је закључак да се “либерална вертикала” одржала и да има перспективу на политич-

кој сцени Србије, ма колико год да је крхка. 
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На по слет ку - има ли оп ти ми стич ног за кључ ка у по гле ду пер-
спек ти ва ли бе рал не оп ци је у Ср би ји? Кључ на differentiaspecifica 
из ме ђу срп ских (анар хо)ли бе ра ла и да на шњих срп ских нео-ли бе-
ра ла је сте у то ме што су они пр ви, за раз ли ку од ових да на шњих, 
има ли власт у ру ка ма. Оп ти ми стич но је би ло што су они ко ји су 
дав но би ли на вла сти по ка за ли, mutatismutandis, јед но ху ма но ли-
це. Бу ду ћи да са вре ме ни анар хо ли бе ра ли - као што смо ви де ли у 
слу ча ју ЛДП за го ва ра ју јед ну или бе рал ну ва ри јан ту пер ма нент не 
ре во лу ци је – лу стра ци је, ма ло је раз ло га да се ве ру је да би ли де-
ри ове пар ти је, да има ју „ап со лут ну“, тач ни је, ве ћин ску власт у 
ру ка ма у Ср би ји оста ви ли ли бе рал ни траг у срп ској по ли ти ци. У 
ре до ви ма по ли тич ких пар ти ја ко је се на зи ва ју ли бе рал ни ма, да нас 
у Ср би ји, још увек се ни је по ја вио ли дер ко ји би мо гао да бу де 
опи сан, као оно мад Ни ке зић - „про све ће ни ли бе рал европ ског ду ха 
ко ји је ми слио на европ ски на чин.” Са вре ме ни срп ски “ли бе ра ли” 
ни су обра зо ва ни “по угле ду на За пад” - они су сво је по ли тич ко 
обра зо ва ње сти ца ли у по ли тич ким бор ба ма про тив Ми ло ше ви ће-
вог ре жи ма – ауто ри тар на при ро да тог ре жи ма и ре во лу ци о нар ни 
ме то де ње го вог свр га ва ња с вла сти ни су, на жа лост, од ових по-
ли ти ча ра мо гли да на пра ве аутен тич не ли бе ра ле. То је, на рав но, 
њи хов усуд и њи хов нај ве ћи хен ди кеп да би про фи ли са ли јед ну 
аутен тич ну ли бе рал ну оп ци ју на по ли тич кој сце ни Ср би је. Ме ђу-
тим, оп ти ми сти чан је за кљу чак да се “ли бе рал на вер ти ка ла” одр-
жа ла и да има пер спек ти ву на по ли тич кој сце ни Ср би је, ма ко ли ко 
год да је крх ка.
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Di ja na Vu ko ma no vic

WHYLIBERALSARE(NOT)-G17ANDLDP?

-RECONSIDERING"AFRAGILELIBERAL
VERTICAL"INSERBIANPOLITICS-

Sum mary
This analytic pa per pro vi des an an swer to the qu e sti on why and 

in what ex ten si on two re le vant par li a men tary po li ti cal par ti es – G17 
Plus and Li be ral De moc ra tic Party (LDP) co uld be ac cu ra tely de scri-
bed as li be ral par ti es, as they dec la res them sel ves. In or der to pro vi de 
an swer to the abo ve qu e sti on, aut hor shortly pre sents the main ten den-
ci es of in cor po ra tion of We stern li be ral ide o lo gi cal ma trix in to the post-
com mu nists co un tri es of Cen tral-Eastern Euro pe. Spe cial emp ha sis is 
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fo cu sed on de scri bing of the “fo re-run ners” of li be ra lism in Ser bia – so 
cal led “anar chist-li be rals” – re for mist-ori en ted com mu nist le a der ship 
of Ser bia who we re trying du ring 60-70-ies of the last cen tury to im-
ple ment mar ket ori en ted, laisseiz-faire pro ject of mo der ni za tion in Ser-
bian so ci a list eco nomy. Aut hor hig hlights the fact of di scon ti nu ity in 
the exi sten ce of the so cal led “li be ral axis” in Ser bian po li tics – the 
fact that li be ral-ori en ted po li ti ci ans and po li tics has been com ple tely 
si len ced du ring the past three de ca des of the XX cen tury, af ter the fall 
of the Ser bian “anar chist-li be rals”. Not be fo re en te ring the se cond de-
ca de of re sto ra tion of po li ti cal plu ra lism the two li be ral par ti es – G 17 
Plus and LDP ha ve been fo un ded. With them, li be ral op tion starts again 
to re ha bi li ta te, to re de fi ne and pro mo te on the Ser bian po li ti cal sce ne. 
Analysis of party pro grams of the se two par ti es in re la tion to the fun-
da men tal val lu es of li be ra lism: non-in ter ven tion of the sta te, prin ci ple 
of ci ti zen ship, li berty and mar ket eco nomy shows that G17 Plus has 
ma na ged to ela bo ra te ide o lo gi cally con si stent (neo)li be ral ma trix, whi-
le LDP has sho wed unu sual me a su re of ec lec ti cism, even unex pec ted 
ide o lo gi cal de vi a tion. Of which are the most il lu stra ti ve gre at ani mo sity 
which this party ex press to wards the sta te and its in sti tu ti ons - that is 
typi cal for anar chists, and advo cacy of this party for im ple men ta tion of 
the cor rec ti ve ju sti ce – lu stra tion, that is al so sympto ma tic for re vo lu ti-
o nary – ort ho dox lef tist par ti es. In this re gard, LDP co uld be de scri bed 
as “anar chist-li be ral” party, whi le G17 Plus can be de scri bed as (neo)
li be rals. In the eco no mic do main, both par ti es are po si ti o ned in the ide-
o lo gi cal or bit of so cial-li be rals.
Key words: li be rals, (neo)li be ra lism, “anar chists-li be rals”, G17 Plus, Li be ral 

De moc ra tic Party, sta te, ci ti zen ship prin ci ple, fre e dom, lu stra tion, 
eco nomy.





УДК:  321.7:342.72/.73
Примљено:  марта 2010.
Прихваћено: 25. маја 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2010.

год. 17. vol. 28.
стр. 363-381.

363

ГорданаЖивковић
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Сажетак
Сре ди шњи про блем раз ма тра ња у овом тек сту оли чен је у 

од већ ста ром, а да нас ите ка ко ак ту ел ном и чак пре суд ном, пи та њу 
о од но су де мо кра ти је и сло бо де. Има ли де мо кра ти је без сло бо де? 
Има ли сло бо де без де мо кра ти је? Ка кво је до са да шње ци ви ли за-
циј ско ис ку ство у овом до ме ну? Фо ку си ра ју ћи па жњу на ли бе рал-
ну де мо кра ти ју и ње не мо гућ но сти у озби ље њу чо ве ко ве сло бо-
де да нас, аутор на те ме љу уви да у са му фе но ме но ло ги ју срп ске 
по ли тич ке зби ље кон ста ту је да на гла ше ни по зи ви на де мо крат ске 
вред но сти на па ра док са лан на чин во де упра во „мањ ку“ чо ве ко ве 
лич не сло бо де. Тач ни је, ње го ва сло бо да оста је у до ме ну „де фи ни-
са ња же ље них из бо ра“, док се у зби љи та кви из бо ри све ви ше су-
жа ва ју. Из тог хо ри зон та по ка зу је се вр ло про бле ма тич ном до бро 
зна на те за Френ си са Фу ку ја ме о на сту па ју ћем „кра ју по ве сти“, ко-
ји сма тра да је ли бе рал на де мо кра ти ја  сво јом „по бе дом у хлад ном 
ра ту“ сте кла ап со лут ну пре ва гу у усло ви ма са вре ме ног све та -  као 
онај де фи ни тив но про на ђен об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња и на-
чи на жи во та при го дан за све др жа ве -  чи јим се до се за њем озна чу је 
крај са ме исто ри је. На и ме, мно го број не чи ње ни це све до че са свим 
су прот но: ова ква иде о ло ги зи ра на и ин стру мен та ли зо ва на „об ја ва 
кра ја“ у пот пу но сти пре ви ђа  да се глав ни иде о ло шки рат зби ва 
да нас упра во из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. Те зу да же сто ки 
рат про тив де мо кра ти је – при кри ве но или из ри чи то – во де упра-
во љу ди ко ји се јав но де кла ри шу као ли бе ра ли, аутор „про ве ра-
ва“ на не ко ли ко упо ред них ни воа ар гу мен та ци је. По себ ну па жњу 
при то ме по све ћу је уло зи, зна че њу и де ло ва њу тзв ал тер на тив них 
не вла ди них ор га ни за ци ја, по ста вља ју ћи пи та ње: ка кав је за пра во 
њи хов ути цај  на ства ра ње „дру штве ног окру же ња “ ко је по го ду је 
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осло ба ђа њу и раз во ју де мо крат ског про це са у нас? Кон ста ту ју ћи 
да упра во људ ска пра ва на ко ји ма се на гла ше но ин си сти ра по ста ју 
моћ но по ли тич ко и иде о ло шко ору ђе у по ли ти ци, аутор за кљу чу је 
да је истин ски циљ и пра ва свр ха  сва ког де мо крат ског по рет ка  – 
ста бил на др жа ва, са мо све стан на род, сло бо дан по је ди нац, пра вед-
на и мо рал на дру штве на за јед ни ца. 
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, сло бо да, ли бе ра ли зам, то та ли та ри зам, људ ска 

пра ва, иде о ло ги ја, по ли тич ка ма ни пу ла ци ја, по да ни штво, 
не вла ди не ор га ни за ци је

Ми сли мо да се у овом по ве сном тре нут ку по ста вља у дра ма-
тич ном  ви ду, ина че на чел но пи та ње, о са мим мо гућ но сти ма оства-
ре ња људ ске сло бо де у де мо крат ским дру штви ма. Све  гла сни ју 
„при чу“ о де мо кра ти ји, пра ти све ду бља ћут ња о сло бо ди. С  пра-
вом се мо же чак ка за ти да  де мо кра ти ја –   та ве ли ка ко лек тив на на-
да чо ве чан ства, ко јом кар те зи јан ска ре во лу ци ја сна жно на дах њу је 
чи та ву мо дер ни стич ку епо ху – до спе ва, да нас, у  ве ли ку опа сност.1) 
Јер, про шло је из гле да  вре ме у ко ме су ишле  „за јед но под ру ку“ 
– сло бо да и де мо кра ти ја, а  на гла ше ни  по зи ви  на де мо крат ске 
вред но сти по не ком чуд ном пра ви лу во де упра во  „мањ ку“ чо ве ко-
ве лич не сло бо де  тј. ње го ва  сло бо да оста је у до ме ну „де фи ни са ња 
же ље них из бо ра“, док се у зби љи та кви из бо ри све ви ше су жа ва-
ју.2) То би  мо гло зна чи ти да ми са да, мо жда, иде мо ка не ка квом 
гло бал ном то та ли та ри зму ма ски ра ном у де мо кра ти ју;  с об зи ром 

1) Овај рад је на стао у окви ру про јек та 149026Д  Ин сти ту та за европ ске сту ди је у Бе о гра ду 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

 1. Да нас су озбиљ но уз др ма не две из ве сно сти на ко је се још од Фран цу ске ре во лу ци је 
осла ња ју та кве на де чо ве чан ства. Пр ва, да на сил ни или до бро вољ ни ин сти ту ци о нал-
ни пре о бра жа ји – уко ли ко су до бро про ве де ни - ко нач но мо гу раз ре ши ти глав не дру-
штве не, по ли тич ке и кул тур не про бле ме. Јер, број не чи ње ни це по твр ђу ју да сло бо да, 
тај ни чим на до ме сти ви „еле мент“ људ ског жи во та, мо же по ста ти са мо при вид у ли бе-
рал но-со ци јал ној де мо кра ти ји; што, сва ка ко ва жи и за со ци ја ли стич ка дру штва. Та ко, 
„де мо крат ска ре во лу ци ја“, ко јом се ина че про све ти тељ ство то ли ко ди чи, као и да ни је 
ствар но сме ра ла иден ти фи ка ци ји јед на ко сти и сло бо де. Она је пре стре ми ла њи хо вом 
ме ђу соб ном ра зи ла же њу; и то на та кав на чин да сло бо ди пре ти, да нас, чак опа сност 
пот пу ног не стан ка. (Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Цркваикриза политичкезаједнице, Цен-
тар за хри шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006). 

 2) То је са свим ра зу мљи во, с об зи ром да ра ци о нал ност на ко јој се те ме љи мо дер на по ли-
тич ка за јед ни ца пре вас ход но во ди ра чу на о зах те ви ма оси гу ра ња мо ћи у чи јој је осно ви 
кон кре тан ин те рес. Др же ћи се то га нео ду стај но она по ти ску је у да ле ки план веч но ак-
ту ел на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди, исти ни, мо ра лу и ети ци – као „не де ло твор-
на“ и „пре ва зи ђе на“. Јер, сва ко по ли тич ко ми шље ње – ма ка кво име оно се би на де ну ло 
- пр вен стве но во ди ра чу на о фак тич ком од но су сна га и усло ви ма те ку ћег оси гу ра ва ња 
мо ћи. Та ко за ње га људ ско и бо жан ско пра во, по ште ње, част, хра брост и вер ност не ма-
ју ап со лут но ни ка квог сми сла, а ни „ефек та“. След стве но то ме, све до чи мо да нас са мо 
на из глед па ра док сал ну си ту а ци ју: за глу шу ју ћи ре то рич ки по клич Евро пе и за пад ног 
све та за од бра ну и очу ва ње де мо кра ти је, људ ских пра ва и сло бо да, те основ них ци ви ли-
за циј ских те ко ви на и исто вре ме ни стра хот ни су но врат ско ро све га оно га што је уисти ну 



ГорданаЖивковић Демократијаислобода

365

да де мо крат ске ин сти ту ци је са мо још фор мал но оста ју на сна зи, а 
под њи хо вим сво дом се зби ва све при мет ни ји на до ла зак но вог по-
ве сног ви да де спо ти зма... 3)  И да ће, чак, у вре ме ну ко је до ла зи  „по 
се би“ ра зу мљи во по и сто ве ће ње  де мо кра ти је и сло бо де, би ти ра ди-
кал но до ве де но у пи та ње! Ме ђу тим, има ли  уоп ште де мо кра ти је 
без сло бо де? Има ли сло бо де без де мо кра ти је?   Ста ра је исти на  да 
сло бо да ни је исто што и де мо кра ти ја.  А то са мо, за пра во, зна чи да 
је сте мо гу ћа де мо кра ти ја без сло бо де, као што је мо гу ћа и сло бо да 
без де мо кра ти је.

У том сми слу, ми се за си гур но да нас на ла зи мо упра во на 
тра гу ко нач ног „епо хал ног раз ре ше ња“ ова кве, од у век  при сут не 
ци ви ли за циј ске „ди ле ме“ – вла да ви на  или крај сло бо де?4)   Ка кав 
ће би ти од го вор? Ка квом пу ту ће се при кло ни ти  са вре ме но чо ве-
чан ство ?  Мо же ли ова ква пре суд на исто риј ска од лу ка са те шко 
са гле ди вим  ег зи стен ци јал ним по сле ди ца ма  „про ћи“ без на ших 
сна жних  емо ци о нал них по тре са, без „лич них“ и „ко лек тив них“ 
стра хо ва и пат њи? 5) Ка ко се уоп ште мо же под не ти ова кав све из-
ве сни ји  гу би так сло бо де - тог не на до ме сти вог и су штин ског де-
ла аутен тич ног чо ве ко вог  би ћа -  а да се при то ме, не за вр ши у 
не а у тен тич ном по сто ја њу?  Мо же ли се то, мо жда, учи ни ти  по-
бу ном пр ко са, оча ја њем ни хи ли зма, бес по моћ но шћу оних чи ја се 
оче ки ва ња ни су ис пу ни ла, за ва ра ва ју ћим тра га њем ко је пре зи ре 
ко нач но за у ста вља ње и одо ле ва при влач но сти ма хар мо ни је...6)   Из 
тог хо ри зон та по ка зу је се вр ло про бле ма тич ном до бро зна на те-
за Френ си са Фу ку ја ме о на сту па ју ћем „кра ју по ве сти“, ко ји сма-
тра да је ли бе рал на де мо кра ти ја  сво јом „по бе дом у хлад ном ра ту“ 
сте кла ап со лут ну пре ва гу у усло ви ма са вре ме ног све та -  као онај 

ци ви ли за циј ско. Та ко се, из гле да, убр за но ру ше с „европ ског тро на“ но се ћа про све ти-
тељ ска на че ла – сло бо да, брат ство и јед на кост љу ди. (Ви ди: Исто). 

3) У да на шње де мо крат ско до ба сло бо ди пре ти чи тав ком плекс „еле ме на та опа сно сти“ 
ко ји се ме ђу соб но осна жу ју и оја ча ва ју. Реч је, по ред оста лог, о вла да ју ћој кон цеп ци-
ји по ли тич ке и еко ном ске мо ћи и би ро крат ском об ли ку вла да ви не. При том, за пра во, 
еви дент на раз ли ка из ме ђу по сто је ћег дру штва и сло бод ног дру штва „за хва та“ ско ро 
све ви тал не људ ске по тре бе! Та ко, у ства ри, про во ђе ње „ка пи та ли стич ког про гре са“ не 
са мо што огра ни ча ва про стор сло бод не људ ске ег зи стен ци је но и са му те жњу за њом. 
Jeр, ма те ри јал ни на пре дак као „крун ски до каз“ про пул зив но сти чи та ве за пад не ци ви ли-
за ци је, све се очи ти је ма ни фе сту је као – при вид на прет ка. Док, уисти ну он пред ста вља 
тек чо ве ко во пу ко тра ја ње у усло ви ма бес пер спек тив но сти, изо ла ци је, уса мље но сти, 
сма ње ња ауто ном но сти, спо соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да, те за кр жља ња да ра 
има ги на ци је. Реч је, у ства ри, о јед ној стал ној тен ден ци ји пре тва ра ња чо ве ка у по да ни ка 
све моћ ни јег апа ра та  ма сов не ма ни пу ла ци је и при до да так тех но ло ги је. (Ви ди: Исто). 

4) Па ра фра за на текст Бо ја на Јо ва но ви ћа „Култ сло бо де или крај сло бо де, Фе но мен де фри-
до ми за ци је“, НезависнидневникВијести. 

5) Ви ди: Исто.

6) Ви ди: Карл Ја сперс, Духовнаситуацијавремена,Нови Сад, 1987. 
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де фи ни тив но про на ђен об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња и на чи-
на жи во та при го дан за све др жа ве -  чи јим се до се за њем озна чу-
је крај са ме исто ри је. Јер, мно го број не чи ње ни це све до че са свим 
су прот но: ова ква иде о ло ги зи ра на и ин стру мен та ли зо ва на „об ја ва 
кра ја“ у пот пу но сти пре ви ђа  да се глав ни иде о ло шки рат зби ва 
да нас упра во из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је.7)  Сто га, ре ци мо, 
мно ги углед ни ин те лек ту ал ци отво ре но упо зо ра ва ју да же сто ки 
рат про тив де мо кра ти је у на ше вре ме во де баш они љу ди ко ји се 
јав но де кла ри шу као ли бе ра ли, има ју ћи по пра ви лу ве ли ку по ли-
тич ку и ме та по ли тич ку моћ на на ци о нал ном, ин тер на ци о нал ном и 
тран сна ци о нал ном ни воу.8) А то за пра во са мо зна чи да ли бе ра ли-
зам хо ће што је мо гу ће пре  да се осло бо ди оп те ре ћу ју ћег „ба ла ста 
де мо кра ти је“, ка ко би иза шао из   „те из ну ђе не дру штве но-исто риј-
ске сим би о зе“, ко ја је за ње га крај ње не при род на.9) Сход но то ме, 
по ка зу је се пот пу но ра зло жним сле де ће пи та ње: хо ће ли се још 
„бр жим тем пом“ и убу ду ће на ста ви ти са „про гра ми ра ним“  ис кљу-
че њем  тзв. ма са из про це са од лу чи ва ња, њи хо вим из оп шта ва њем  
из ин сти ту ци ја у ко ји ма се до но се нај зна чај ни је по ли тич ке од лу-
ке, „кре и ра суд би на“  по је дин ца, на ро да и дру штве не за јед ни це?  
То ни по што ни је бе зна чај но пи та ње, ако се зна да мо де ран по јам 
де мо кра ти је10) пре ма ми шље њу нај ве ћег бро ја прав них те о ре ти ча-
ра под ра зу ме ва упра во вла да ви ну ве ћи не уз обез бе ђе ње лич них и 
по ли тич ких пра ва ма њи не. . Ни су рет ки по ли тич ки фи ло со фи  и 
со ци о ло зи, ко ји ми сле да је де мо кра ти ја  „вла да ви на на осно ву јед-
но ду шних од лу ка за ко је се зна да су до бре и ко ри сне за све“. Исто 
та ко,  зна чај ни за ступ ни ци за пад но е вроп ске „шко ле“ фи ло со фи је 
по ли ти ке твр де да де мо кра ти ја под ра зу ме ва прав ду, сло бо ду, ред, 
про грес, ра зум, брат ство и жи вот ну за јед ни цу по је ди на ца и на ци-
ја11).

Мно ги  за пад ни по ли ти ко ло зи су го то во са гла сни у по гле ду 
„при мар ног зна че ња“ де мо кра ти је као „вла да ви не ли ца ко ја су сло-

7) Ви ди: Бо јан Јо ва но вић, исто.

8) Сто га се ни ма ло не тре ба чу ди ти што упра во ме ди ји ко ји при па да ју тзв. ли бе рал ној 
по ли тич кој гру па ци ји де мон стри ра ју за тво ре ност, иде о ло шку екс клу зив ност и јед но-
стра ност, док исто вре ме но за сту па ју уз ви ше не и ве ли ке прин ци пе отво ре ног дру штва...

9)  Ви ди: Исто.

10) Од ста ро грч ких до мо дер них „ми сли ла ца де мо кра ти је“ по сто ји „оп шта са гла сност“ у 
ње ном по и ма њу: на и ме,  де мо кра ти ја је вла да ви на на ро да у ње го вом соп стве ном ин те-
ре су. Већ пу на два ве ка, де мо кра ти ја се на ла зи у са мом цен тру по ли тич ке прак се, јав ног 
жи во та и ми сли чо ве чан ства. Ме ђу тим, мо де ран  по јам де мо кра ти је  са здан  је упра во у 
иде о ло шким при пре ма ма и дру штве но-еко ном ском, по ли тич ком и прав ном „ма те ри ја-
лу“ аме рич ке и фран цу ске ре во лу ци је (1776. од но сно 1789).

11) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975. 
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бод но иза бра на и од го вор на они ма над ко ји ма вла да ју“. То дру гим 
ре чи ма зна чи да је де мо кра ти ји има нент на  истин ска по ли тич ка 
од го вор ност, ко ја под ра зу ме ва пре све га од го вор ност по ли тич ких 
функ ци о не ра и ужих по ли тич ких те ла за пра вил ност и ефи ка сност 
свог ра да пред они ма ко ји су их иза бра ли, од но сно у чи је име до но-
се по ли тич ке од лу ке или пред они ма на ко је се те од лу ке од но се! У 
том ци љу ну жно је кон сти ту и са ње раз ви је них ин стру ме на та и ме-
ха ни за ма ус по ста вља ња ефи ка сне де мо крат ске кон тро ле од стра не 
јав ног мне ња, као и са свим ја сне про по зи ци је санк ци о ни са ња мо-
гу ћих пре кр ша ја у до ме ну по ли тич ке од го вор но сти.  А,  с об зи ром 
на до бро по зна ту чи ње ни цу да упра во по ли тич ки мо рал озна ча ва 
онај скуп прин ци па на осно ву ко јих по ли тич ки исто ми шље ни ци 
про су ђу ју да ли је не ка по ли тич ка ак ци ја или не ки по ли тич ки став 
„до бар” тј. ис пра ван,  то исто вре ме но зна чи да је де мо кра ти ји свој-
стве на по тре ба стал ног за ла га ња за мо рал но по сту па ње у по ли ти-
ци! Ка да се ово „пре не се“ на ни во по ли тич ког си сте ма ко ји је де-
мо крат ски устро јен, то не из бе жно под ра зу ме ва сле де ће прин ци пе 
ор га ни за ци је по ли тич ког жи во та за јед ни це -  су ве ре ни тет на ро да 
или чо ве ка; вла да ви ну ве ћи не и пра во ма њи не да се из ра зи, док 
је по ли ти ка скуп ал тер на ти ва; огра ни че ње сва ког по ли тич ког мо-
но по ла и ти ме по сто ја ње раз ли чи тих а осо би то ин сти ту ци о на ли-
зо ва них об ли ка овог огра ни че ња; по сто ја ње за шти ће них сло бо да 
и пра ва чо ве ка, по себ но у по ли тич кој а по сте пе но и у со ци јал ној 
сфе ри; обез бе ђе ње дру штва ка ко од „ти ра ни је“ ве ћи не или ма њи-
не, та ко и од ра зних об ли ка „ак ци ја“ од но сно за ве ра, уда ра и на си-
ља ма са чи је стра не до ла зи ла.12) 

За до дат но по ја шње ње на зна че ног  „ли бе рал ног фе но ме на“  
упут ни су ста во ви Ро нал да Двор ки на13)  ко ји  на основ но пи та ње 
шта су то људ ска пра ва, прег нант но ја сно од го ва ра: то су мо рал-
ни (и прав ни и по ли тич ки)  су до ви пре ма ко ји ма по је ди нац „има 
аду те“, од но сно мо же се за шти ти ти од пот чи ња ва ња сво јих ле ги-
тим них ин те ре са ко лек тив ним ци ље ви ма. Ва жно је скре ну ти од-
мах па жњу на чи ње ни цу да Двор кин ин ди ви ду ал на пра ва до во ди 
у ве зу са од го ва ра ју ћим мо рал ним прин ци пи ма. А ка да се ства ри 
„да ље из ве ду“, до ла зи се до то га да пра во не тре ба да бу де са мо пи-
та ње прав них пра ви ла, већ пре све га пи та ње прин ци па. То дру гим 
ре чи ма зна чи да са да шње на гла ше но де кла ра тив но ин си сти ра ње 
на ли бе рал ној де мо кра ти ји у нас, а без кон сти ту и са не др жа ве ко ја 
успе шно функ ци о ни ше (да кле: има сво је име, те ри то ри ју, су бјек-
ти ви тет)  пред ста вља тек пра зну реч  и  го лу иде о ло шку фло ску лу. 

12)  Исто.

13)  За сту па „ин те ре сну те о ри ју пра ва“.
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И још ви ше од то га, оп ти цај но упо ред но за ла га ње за де на ци фи ка-
ци ју -  ра за ра ње све га што чи ни стуб и ин те гра тив ну сна гу срп ске 
на ци је, од ба ци ва ње све га што има срп ски пред знак (на ци о нал не 
све сти, исто риј ског пам ће ња, тра ди ци је, кул ту ре...)  14)– зна чи ства-
ра ње јед ног вир ту ел ног „ко смо по лит ског пре би ва ли шта гра ђа на и 
гра ђан ки“, те „рај ског на се ља ма њин ских дру штве них гру па“   (ако 
се из у зму Ср би  на Ко со ву и Ме то хи ји)...  Мо же ли се ту за че ти и 
опло ди ти ма ка ква де мо кра ти ја, оси гу ра ти и га ран то ва ти истин ска 
сло бо да за би ло ко јег по је дин ца, при пад ни ка би ло ко је на ци о нал-
не ма њи не?  Или је за све то нео п ход но ства ра ње ни за ком плек-
сних, ме ђу за ви сних ин сти ту ци ја ко је ва ља бри жљи во не го ва ти и 
уна пре ђи ва ти то ком вре ме на?  Тре ба се са мо при се ти ти да је јед на 
од ве ли ких за пад но е вроп ских ци ви ли за циј ских те ко ви на оли че на 
упра во у кон сти ту и са њу и не пре кид ном уса вр ша ва њу  (а не: ра-
за ра њу) дру штве них ин сти ту ци ја – ко ји ма се људ ски жи вот за јед-
нич ки уста но вљу је, ре гу ли ше и ста би ли зу је „на ду гу ста зу“. То би 
зна чи ло, исто вре ме но, и да ле га ли зам ни је ис пра зна реч и „коч ни-
ца де мо кра ти је“, већ на про тив, ње на при род на прет по став ка ! Јер, 
свр ха прав но кон сти ту и са них дру штве них и по ли тич ких уста но ва 
је сте упра во уре дан и сло бо дан за јед нич ки жи вот.

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње: ко има ле ги тим но пра во да 
од ре ђу је шта је да нас наш ко лек тив ни циљ?  Је су ли уисти ну ис-
кљу чи ви но си о ци тог пра ва (ка ко се то, ина че, пред ста вља у знат-
ном  де лу на ше по ли тич ке  јав но сти)  тзв про е вроп ске по ли тич ке 
пар ти је и не вла ди не ор га ни за ци је, од ко јих су мно ге ана ци о нал но 
и ан ти срп ски на стро је не? 15)За ка кву се то де мо кра ти ју, прав но дру-

14) У Из ве шта ју Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва Ср би је за 2007. го ди ну  - Самоизола-
ција:реалностициљ,(јед не од нај моћ ни јих „ал тер на тив них не вла ди них ор га ни за ци-
ја“ на овом про сто ру)  за кљу чу је се да је срп ски на ци о на ли зам де ва сти рао дру штве но 
тки во на ци је и го то во уни штио по тен ци ја ле зе мље за де мо крат ску тран зи ци ју. Сход но 
то ме, ка же се да про цес ства ра ња де мо крат ског окви ра, та ко ре ћи, ни је ни по чео и да је 
Ср би ја sui ge ne ris слу чај на Бал ка ну ко ји пра ви про бле ме ре ги о нал ној ста бил но сти, па 
би се за то мо ра ла озбиљ но по за ба ви ти “не са мо об у зда ва њем де струк тив не екс пан зи је 
срп ске ели те, не го и про ме ном вред но сног си сте ма јед не ар ха ич не тво ре ви не, ко ја не 
мо же да се кон сти ту и ше као мо дер на др жа ва“. У истом до ку мен ту, на да ље, ис ти че се 
да оздра вље њу дру штва и про ме ни вред но сног си сте ма мо же мно го да до при не се по др-
шка спо ља, пр вен стве но из Европ ске уни је, ко јој Хел син шки од бор пре по ру чу је да пру-
жи ве ли ку, осми шље ну и кон ти ну и ра ну по др шку свим ли бе рал ним сна га ма, пар ти ја ма, 
ци вил ном дру штву, не за ви сним ме ди ји ма, син ди ка ти ма, сту дент ским и омла дин ским 
ор га ни за ци ја ма. Јед на од основ них пре по ру ка ЕУ је да по мог не ства ра ње „Ко ла ци је за 
Евро пу“, ко ја би укљу чи ла пред став ни ке свих сег ме на та дру штва (а, што је по себ но 
ва жно уочи пар ла мен тар них из бо ра у ма ју 2008. го ди не; да укљу чи и ин те гри ше ци вил-
ни сек тор у по ли тич ки ди ја лог Ср би је и ЕУ...; по мог не ал тер на тив ни об ра зов ни си стем 
ко ји про мо ви ше европ ске вред но сти; те, да про мо ви ше укљу чи ва ње мла дих љу ди из 
Ср би је у европ ски об ра зов ни си стем. (Ви ди: Самоизолација:реалностициљ,Из ве штај 
Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва за 2007,  http://www.hel sin ki.org.rs/ doc/Re port 2007 

15) У ор га ни за ци ји Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји одр жа на је кон фе рен ци-
ја  “Бо сна и Хер це го ви на”: део срп ског на ци о нал ног про јек та”,  (3.јул 2007, Бе о град)  
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штво, ци вил не вред но сти, вла да ви ну људ ских пра ва,  за ла жу тзв 
ал тер на тив не не вла ди не ор га ни за ци је ?16) Да ли је де мо крат ска 
Евро па са зда на на аутен тич ним вред но сти ма за пад не ци ви ли за ци-
је ствар ни њи хов циљ?  Пре би се мо гло ка за ти да се ов де ра ди о 
ве што скри ве ном и по сре до ва ном за ла га њу за ус по ста вља ње вла-
да ви не јед не ап со лу ти стич ке иде о ло ги је ко ја „про жи ма“ све по ре 
дру штве ног жи во та и ин тер ве ни ше  у кон крет не де та ље чо ве ко вог 
жи во та, из чи је се вр хун ске хи је рар хиј ске ин стан це ту ма чи : ко је 
су дру штве не и људ ске по тре бе и ин те ре си  ле ги тим ни, а ко ји то 
ни су;  ко је су дру штве не и по ли тич ке сна ге „при зна те“ за су бјек те  
„тран зи ци о ног дру штве ног про це са“, а ко је ни су- те  их сто га тре-
ба из оп шти ти и од стра ни ти из јав но сти! Ја сно, та кав  „мо дел“ ор-
га ни за ци је дру штве ног и по ли тич ког жи во та не пред ста вља би ло 
ка кав  „по ве сни но вум“, већ се ово га пу та са мо по зи ва на не ке дру-
ге вред но сти – евро пе и за ци ју, при дру жи ва ње Европ ској уни ји, ус-
по ста вља ње гра ђан ских вред но сти и на че ла вла да ња ...- ка ко би се 
„за ма ски ра ла“ ње го ва пра ва су шти на. А то је то та ли та ри зам, чи ји 
је са мо је дан од „ли ко ва“, не та ко дав но  ов де уве ли ко био ку шан. 
Јер, „по де фи ни ци ји“ це ло куп ну де лат ност ова квих не вла ди них 
ор га ни за ци ја обе ле жа ва – стал на те жња ка про ме на ма, бри га за за-
јед нич ко до бро и усме ре ност на по ли тич ке про бле ме у дру штву. 
Зна се до бро да је ци вил но дру штво17) ве о ма раз ли чи то од дру штва 
уоп ште, по то ме што укљу чу је гра ђа не ко ји ко лек тив но де лу ју у 
јав ној сфе ри, ка ко би из ра зи ли ин те ре се, рас по ло же ња и иде је, раз-
ме ни ли ин фор ма ци је, оства ри ли за јед нич ке ци ље ве, ис та кли зах-
те ве др жа ви, и учи ни ли др жав не слу жбе ни ке од го вор ним. Про мо-
ви са ње по тре ба и ин те ре са гра ђа на је, да кле, ra i son d’etre ова квих 
не вла ди них ор га ни за ци ја. Дру га је ствар, ме ђу тим, што су оне вре-
ме ном  на пра ви ле пра ви „ко пер ни кан ски обрт“  и из ра сле у екс-

по све ће на про бле ми ма де на ци фи ка ци је као пред у сло ву ус по ста вља ња трај ног ми ра и 
ре ги о нал не са рад ње на овим про сто ри ма. Том при ли ком пред ста вљен је јав но сти и, са-
да већ тра ди ци о нал ни, го ди шњи из ве штај ове не вла ди не ор га ни за ци је за 2006. го ди ну 
под на зи вом “Људ ска пра ва - та лац дру штве не ре гре си је”. 

16) По са мо ра зу ме ва њу тзв  ал тер на тив не не вла ди не ор га ни за ци је су оне ко је се из ја шња-
ва ју као про мо те ри  вред но сних ал тер на ти ва за те че ном дру штве ном ста њу, па су сход но 
то ме, ујед но, и еман ци па тор ске, про гре сив не, де мо кра ти зу ју ће и мо дер ни зу ју ће фор ме 
ци вил ног ор га ни зо ва ња. За хва љу ју ћи по зи ци ји дво стру ке не за ви сно сти – пре ма „соп-
стве ној др жа ви“ (или: др жа ви на чи јој те ри то ри ји де лу ју) и на ро ду (уко ли ко он по се ду је 
пре фикс „срп ски“), ова кве не вла ди не ор га ни за ци је мо гу пот пу но ауто ном но “про из во-
ди ти“ нај чу до ви шни је по ли тич ке иде је, оце не, пре су де, опо ме не, де кла ра ци је, за чи ју 
ве ро до стој ност и за сно ва ност ап со лут но ни ко ме у нас ни су ду жне да од го ва ра ју. Али, 
и да за сво је про кла мо ва не ци ље ве ло би ра ју, по ве зу ју се и ин те гри шу с по ли тич ким 
пар ти ја ма ко је су ди рект но укљу че не у вр ше ње по ли тич ке и др жав не вла сти, уме сто да 
оста ну у окви ру „не др жав ног сек то ра“ бри ну ћи се о по тре ба ма гра ђа на, што је за пра во 
је ди ни пра ви раз лог њи хо вог по сто ја ња. 

17) Иде ја ци вил ног дру штва на од ре ђе ни на чин под ра зу ме ва раз два ја ње др жа ве, при ват не 
сфе ре жи во та, еко ном ског си сте ма и оно га што се из ме ђу то га на ла зи, а то је дру штво.
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трем но по ли тич ке сна ге,  пре ћут но про ши рив ши до мен свог ва же-
ња на чи сто по ли тич ке фе но ме не, те пре у зе ле у сво је ру ке  „бр зо и 
ефи ка сно”  ре ша ва ње еми нент но по ли тич ких про бле ма, ко ји су 
чак од ви тал ног зна ча ја за на ше на ци о нал не и др жав не ин те ре се. 
пра во пи та ње је шта се уоп ште у њих под ра зу ме ва под на ци о нал-
ним ин те ре си ма, с об зи ром да је по њи ма на ци ја већ ско ро пре ва-
зи ђе на дру штве на ка те го ри ја, уве ли ко усту па ју ћи сво је ме сто мно-
го  ак ту ел ни јем и де мо крат ском по рет ку   „аде кват ни јем пој му“  – а 
то је гра ђан ство. ..  Али, и  нај скром ни јем  по зна ва о цу фе но ме но-
ло ги је и при ро де са вре ме них европ ских ин сти ту ци ја и за ко но дав-
ства, по зна то је да су у про це су кон сти ту и са ња Европ ске уни је 
глав ни ак те ри би ле др жа ве чла ни це, док су гра ђа ни- по је дин ци би-
ли по сред ни ак те ри и не по сред ни бе не фи то ри раз ли чи тих ефе ка та 
ин те гра ци је. То зна чи да су гра ђа ни – по сед ни ци ци вил них,  по ли-
тич ких и со ци јал них пра ва – при мар но оста ли ве за ни за сво је на-
ци о нал не др жа ве. Дру гим ре чи ма, гра ђан ство Уни је, ко је уста но-
вљу је Уго вор о Европ ској уни ји (пра во гра ђан ства Уни је, чл. 8- 8Е), 
чвр сто је ве за но за др жа вљан ство др жа ве чла ни це. А то са мо по ка-
зу је да европ ски по јам гра ђан ства, иако уни вер за лан по свом зна-
че њу и исто риј ским по стиг ну ћи ма, са др жи плу рал ност по ли тич-
ких тра ди ци ја по је ди них на ци о нал них др жа ва као исто риј ског 
то по са ње го вог на стан ка и оства ре ња. Он је од ре ђен по себ ном вр-
стом по ли тич ких ве за уну тар за јед ни це, ко је у осно ви из ра жа ва ју 
исто риј ско-кул тур ни иден ти тет са ме за јед ни це- др жа ве.18) Чи ње-
ни ца је да се ова ко „ле жер ни“ и про из вољ ни су до ви о алар мант ним 
пи та њи ма оп стан ка и раз во ја срп ске др жав не за јед ни це нај ла год-
ни је мо гу ар ти ку ли са ти  упра во у „без бед ном“ окри љу ци вил ног 
сек то ра, у ко ме не ма из бо ра као основ ног ви да упра жња ва ња пра ва 
гра ђа ни на на су де ло ва ње у про це су од лу чи ва ња о пи та њи ма соп-
стве ног жи во та, па та ко ни по ли тич ке од го вор но сти и по ла га ња 
ра чу на пред сво јим „гла са чи ма“ и би рач ким (на род ним) те лом..... 
Али, то ни у ко ли ко не мо же ути ца ти на чи ње ни цу да је истин ски 
циљ и пра ва свр ха  сва ког де мо крат ског по рет ка пред ста вља – ста-
бил на др жа ва, са мо све стан на род, сло бо дан по је ди нац, пра вед на и 
мо рал на дру штве на за јед ни ца. Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја ни ка ко 
ни је до вољ на са ма се би, ни ти ва жна са мо за се бе! Јер,  ко ме уоп-
ште тре ба де мо кра ти ја, се би или кон крет ном чо ве ку у за јед ни ци с 
дру ги ма?!  Јед но је, ипак, не сум њи во: де мо кра ти ја  пред ста вља 
нај че шће ко ри шће ну реч у на шем по ли тич ком во ка бу ла ру. Уко ли ко 
се по зо ве те на њу, чак и са свим не ар гу мен то ва но, би ће те у све му 
уна пред у пра ву. За то су да нас сви ма пу на уста де мо кра ти је, а на-
ро чи то они ма ко ји уоп ште не зна ју да је де мо кра ти ја ни кла из па-

18)  Ви ди: Сло бо дан Са мар џић, Европскаунијакаомоделнаднационалнезаједнице, Ин сти-
тут за европ ске сту ди је и Fon da ci ja Fri e drich Ebert, Be o grad, 1998.
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то са сло бо де, из при зна ња нео ду зи мљи вих пра ва сва ког чо ве ка, па 
да кле и ње го вог пра ва на сло бо ду из бо ра. Па се, та ко, ла ко мо же 
де си ти да њи хо во са да шње упор но по зи ва ње на сло бо ду и ин те-
гри тет чо ве ко ве лич но сти, те ње го во пра во да ре а ли зу је сво ју сло-
бо ду, ни је ни шта дру го до обич на  реч ис пра жње на од свог аутен-
тич ног сми сла и на зна че ња. Сто га, упра во да нас људ ска пра ва на 
ко ји ма се то ли ко ин си сти ра, за си гур но,  по ста ју у по ли ти ци јед на 
вр ста ите ка ко моћ ног по ли тич ког и иде о ло шког ору ђа. По ли ти ка 
се мо же с пра вом по сма тра ти, чак, као до мен у ко јем се вр ши зло-
у по тре ба пој ма људ ских пра ва, и то упра во њи хо вом ван прав ном и 
ван мо рал ном упо тре бом. А то сјај но „илу стру је“, ре ци мо,  већ спо-
ме ну та књи га  ко ја са др жи из ве штај Хел син шког од бо ра за људ ска 
пра ва за 2007. го ди ну,  на чи јој се на слов ној стра ни  по пр ви пут у 
срп ској јав но сти при ка зу је Ср би ја у гра ни ца ма без Ко со ва 19). Она 
нас ди рект но упу ћу је дав но сте че ном те о риј ском уви ду по ли тич ке 
фи ло зо фи је да у до мен људ ске сло бо де спа да и то да се мо же мо 
ру га ти до сто јан ству или по ште њу, а ди ви ти аро ган ци ји или бес-
кру пу ло зно сти, по ни зно сти или про из вољ но сти, али да то не зна чи 
ка ко је то и мо рал но ис прав но!  Дру га чи је ре че но, то што у сло бо ду 
спа да и то да са ма сло бо да мо же да се огра ни чи, уки не или зло у по-
тре би не зна чи да је свр ха и вред ност сло бо де да се баш то са њом 
ра ди.20)  Ме ђу тим, упра во та кво „ко ри шће ње“ сло бо де до ла зи у 
пот пу но сти до из ра жа ја у сва ком сло ву тек ста спо ме ну тог из ве-
шта ја, што не мо гу не ги ра ти ни нај при вр же ни ји по кло ни ци и нај о-
да ни ји след бе ни ци ма ки ја ве ли зма, па чак ни они у ко јих је лич на 
ко рист ис кљу чи ви „ру ко во де ћи иде ал“.  А у том слу ча ју, она слу же 
то та ли тар ној, а ни по што де мо крат ској мо ћи! Јер, сва ка то та ли тар-
на моћ усме ре на је про тив сло бо де из бо ра, од лу чи ва ња, „кре и ра-
ња“ жи во та чо ве ка и на ро да...  И за то је њен пра ви лик, упра во – 
над ме ност, агре сив ност, обез љу ђе ност, ја ло вост, при си ла, тор ту ра 
и за стра ши ва ње, ко је де лом да нас ов де све до чи мо...

ПОДПРИТИСКОМКОМУНИСТИЧКОГ
ИДЕОЛОШКОГБАЛАСТА

По ста је, сто га, све из ве сни је да европ ска, гра ђан ска, де мо-
крат ска Ср би ја мо же уисти ну  за жи ве ти, тек под усло вом да ко-
нач но „рас кр сти“ са жи вим ба ла стом свог ко му ни стич ког на сле ђа. 
Гре ше они ко ји ми сле да је оне спо со бље ност „ју го сло вен ског со-

19)  Србија2007:Самоизолација–реалностициљ, Бе о град, 2008.

20)  Упо ре ди: Јо ван Ба бић,  Државаиморал,зборникЉудскаправа, Ин сти тут за европ ске 
сту ди је, Бе о град, 1996.
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ци ја ли зма“ да за до во љи све гла сни је и из ри чи ти је зах те ве за људ-
ским пра ви ма и сло бо да ма, де мо кра ти јом, пре ва зи ла же њем ма те-
ри јал не оску ди це и ус по ста вља њем жи вот ног стан дар да до стој ног 
чо ве ка и ње го вих по тре ба ра сла би ла  „срп ски ко му ни стич ки ви-
рус“, по хра нив ши га у „мрач не ка та ком бе“ по ве сног за бо ра ва. Јер,  
из не ких  раз ло га ти то и зам је на ста вио  да жи ви „у гла ва ма“ мно-
гих љу ди, али и не ких по ли тич ких пар ти ја, као и  не вла ди них ор га-
ни за ци ја, до ду ше прет ход но „му ти ра ју ћи“ у то та ли тар ним иде о ло-
шким ла бо ра то ри ја ма и ра ди о ни ца ма,  ка ко би мо гао без про бле ма 
при ми ти на се бе сво је но во  „европ ско ру хо“. Реч је пре све га о 
сво је вр сном пре по зна тљи вом, али и пот пу но скри ве ном, со ци ја ли-
стич ком иде о ло шком по да ни штву у на шем на чи ну раз ми шља ња, у 
оп хо ђе њу пре ма се би и дру ги ма; да кле, о јед ној ду бо ко не сло бод-
ној и за пар ло же ној дру штве ној све сти усме ре ној про тив кри тич ког 
ми шље ња и од го вор ног од лу чи ва ња, пра ва на из бор из ме ђу раз ли-
чи тих мо гућ но сти, те ак тив ног и де лат ног чо ве ко вог од но са пре ма 
соп стве ном жи во ту.21) И ја сно је да ово не ма ни ка кве слич но сти, 
чак ди рект но про тив ре чи, аутен тич ној „гра ђан ској све сти“ ко ја 
под ра зу ме ва упра во осло ба ђа ње чо ве ко во од под ре ђе но сти не ком 
но си о цу по ли тич ке мо ћи, ње гов ак ти ви зам и на сто ја ње да ути че 
на сво ју око ли ну; а на ро чи то, на др жав ну ор га ни за ци ју, ка ко би је 
„осва јао“, ме њао и вла дао њо ме у про це су тра же ња сво је сло бо де. 

Ми сли мо да се, де лом, упра во због то га ов де и мо гла зби-
ти та ко бр за и  ефи ка сна  „тран сфор ма ци ја“ јед ног екс трем но по-
да нич ког мен та ли те та ка кав је ко му ни стич ки у на вод но европ ски 
мен та ли тет, а у ства ри ње гов пот пу но на ка зни су ро гат! Ту се, на-
и ме, је дан вид по да ни штва, за пра во са мо сме нио дру гим! Та ко су,  
ре ци мо, мно ги до ју че ра шњи до бро зна ни и осве до че ни ко му ни сти- 
ин тер на ци о на ли сти, ти же сто ки бор ци про тив ка пи та ли стич ког 
им пе ри ја ли зма и ње му свој стве ног чо ве ко вог оту ђе ња и али је на-
ци је, „пре ко но ћи“ по ста ли  „екс трем ни евро пеј ци“ ду бо ко ода ни 
нај све тли јим иде а ли ма и про све ти тељ ским вред но сти ма за пад но-
е вроп ске ци ви ли за ци је – сло бо ди, де мо кра ти ји, то ле ран ци ји, кри-
тич ком ми шље њу,  све оп штем про гре су, те мо дер ни за ци ји ... А о 
њи хо вом оштром  за ла га њу за бес по го вор но и без у слов но при хва-
та ње  „про пи са них зах те ва све та“ за про во ђе ње  на ше тран зи ци је 
да нас – чи ја ло ги ка се сво ди на сле де ће: с об зи ром да је при род на 

21) A по да ни штво, за пра во, зна чи „не го ва ње“ по ли тич ког од но са у ко ме је по је ди нац под-
ре ђен не ком но си о цу по ли тич ке вла сти и мо ћи за то што је та ко прав но и по ли тич ки 
тре ти ран, или пак за то што ин тим но до жи вља ва ова кав свој по ло жај као при ро дан и то 
мир но под но си. Не ула зе ћи  ду бље у кон крет не раз ло ге ова квог фе но ме на, оста ће мо тек 
на ни воу кон ста та ци је да мно ги љу ди и да нас до бро вољ но при хва та ју „по да нич ку по зи-
ци ју“ у свом по ли тич ком де ло ва њу.
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нит ево лу тив ног раз во ја не ких европ ских дру шта ва би ла пре се че-
на ра ди кал ном ин тер вен ци јом про ве де них со ци ја ли стич ких ре во-
лу ци ја, то је на кон сло ма со ци ја ли стич ких ре жи ма по треб но у што 
кра ћем вре ме ну та дру штва вра ти ти на здра ве те ме ље ка пи та ли-
стич ке при вре де и ли бе рал не де мо кра ти је -  уоп ште не тре ба ни да 
го во ри мо!

Јер, као што су нам не ка да с  ре во лу ци о нар ним ко му ни стич-
ким жа ром ука зи ва ли на по тре бу ува жа ва ња и ди сци пли но ва ног 
при др жа ва ња фун да мен тал них „ти то и стич ких“ иде о ло шких прин-
ци па, та ко нам са да, ни шта ма ње увер љи во и бес ком про ми сно, ти 
исти љу ди (али, и њи хо ви ди рект ни „ду хов ни „по том ци) ука зу ју 
стал но  у јав но сти на ну жност нео ду стај не бор бе за бр зе и ефи-
ка сне дру штве не ре фор ме ко ји ма се вра ћа мо у Евро пу, по ста ју ћи 
та ко нај зад  део ци ви ли зо ва ног све та. Зна чи, да нас се са мо про ме-
ни ла „ме та“ њи хо вог ре во лу ци о нар ног стре мље ња, док су сред-
ства, пу те ви и на чи ни до ла же ња до по ста вље ног ци ља у пот пу но-
сти оста ли исти!  А с об зи ром да је иде о ло ги ја на гла ше но про же та 
во љом за мо ћи и “уки да њем“ ствар но сти ко ја тој во љи не од го ва ра, 
не тре ба се ни ма ло чу ди ти што ови на ши „про све ће ни ти то и сти“ и 
„екс трем ни евро пеј ци“ не бе же од то га да нам са оп ште да је би ло 
ка кво ин си сти ра ње да нас   (у име не ког ле га ли зма)  на по што ва њу 
усво је них устав них и за кон ских нор ми,  те кон крет них про це ду ра 
и ме ха ни за ма од лу чи ва ња;  док, „ку ћа го ри“ и про ла зе „по след њи 
во зо ви за Евро пу“ - за пра во ужа сно сит ни ча ре ње, ја ло ви фор ма-
ли зам и пот пу ни не до ста так слу ха за кру ци јал не зах те ве вре ме на 
у ко ме жи ви мо. То је, ка жу, по губ ни кон зер ва ти ви зам, ан ти ре фор-
ми зам, про вин ци ја ли зам, за тва ра ње у пре жи ве ле „схе ме“ тра ди ци-
о на ли зма, при ми ти ви зма, а на да све – те ра ње срп ског ина та. Они 
оста ју до след ни, да кле, по зна том ру ко во де ћем на че лу свог по ли-
тич ког де ло ва ња – у ре а ли зо ва њу ци ље ва до зво ље на је упо тре ба 
свих сред ста ва; а све  ко ји ни су скло ни “упра жња ва њу ова кве де-
мо кра ти је“, пре ви ше су оп те ре ће ни мо ра ли са њем и не до стат ком 
ак ци је, про гла ша ва ју непријатељима  (ра ни је со ци ја ли зма, са да 
Евро пе), па их за то упу ћу ју на не из бе жно „су о ча ва ње са со бом“, 
„лу стра ци ју“, “уну тра шњу ди фе рен ци ја ци ју“ и при хва та ње оно га 
што се при хва ти ти мо ра. У су прот ном, сле ди – њи хо во „обе ле жа-
ва ње“, „ети ке ти ра ње“, а у крај њем слу ча ју из оп шта ва ње из про це-
са од лу чи ва ња и осми шља ва ња жи во та за јед ни це.

Сто га се ја сно по ка зу је, упра во из хо ри зон та евро пе и за ци је 
Ср би је и ње ног вра ћа ња у окри ље де мо крат ских зе ма ља, да ова-
кви ор то док сно иде о ло шки „про е вроп ски ста во ви“ – ма ко ли ко се 
за о гр та ли у чо ве ко љу би во, ху ма ни стич ко и ко смо по лит ско ру хо – 
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је су са мо но стал гич не жа ло пој ке за оним што је ов де прет ход них 
де це ни ја (пре осме сед ни це, на рав но) већ уве ли ко déjà vu, а што се 
по ка за ло као без вред но и пре ва зи ђе но у „ју го сло вен ској кри зи“. 
Пи та ње  је ко ли ко за пра во ова ква јед на  „европ ска при ча“ во ди 
ствар но де мо кра ти за ци ји и  мо дер ној по ли тич кој за јед ни ци, с об-
зи ром да се у њој про мо ви шу мно ге вред но сти од ко јих се у це лом 
све ту одав но од у ста ло, чак и та мо где „ира ци о нал но“ сло ви за „ум-
но“. Јер, ка ко об ја сни ти чи ње ни цу да сво је „основ не не при ја те ље“ 
ова кви по бор ни ци Евро пе  - „ов де, са да или ни ка да“- пре по зна ју, 
баш као не ка да,  упра во у аутен тич ним европ ским ци ви ли за циј-
ским вред но сти ма – на ци ји (на ро чи то: срп ској), тра ди ци ји, Цр кви, 
те  уни вер зал ним  хри шћан ским иде а ли ма и са др жа ји ма?  А ако 
би смо упо тре би ли оми ље ну реч из њи хо вог по ли тич ког и иде о ло-
шког во ка бу ла ра, ре кли би смо да је у пи та њу истин ски „го вор мр-
жње“  пре ма пра во сла вљу и Срп ској пра во слав ној цр кви ко ји се 
оп ту жу ју за - ан ти де мо кра тич ност, ауто ри тар ност, изо ла ци о ни зам, 
при ми ти ви зам,  екс тре ми зам, на ци о на ли зам, фун да мен та ли зам, 
кле ро фа ши зам, за сту па ње  де сни чар ских иде о ло ги ја „кр ви и тла“, 
ан ти се ми ти зма, ор ган ског по и ма ња дру штва, итд...22) 

Та ко ђе, ни су у пра ву  они ко ји ми сле да је оп ти цај на  иде-
о ло шка фло ску ла о алар мант ној опа сно сти фа ши за ци је и кле ри-
ка ли за ци је Ср би је тек при вре ме ни „по ли тич ки мар ке тинг“,  јед на 
пот пу но  „бе ниг на“ по ли ти кант ска при ча у ко ју озбиљ но не ве ру-
ју чак ни ње ни соп стве ни по ли тич ки твор ци. Да ов де ни је реч о 
не ва жном, слу чај но “скро је ном“  де та љу у  „по ли тич кој ла бо ра-
то ри ји“ што пу ном па ром ра ди на спро во ђе њу у жи вот ак ту ел не 
„кри ла ти це“  – Евро па не ма ал тер на ти ву, већ о  јед ној „ме фи сто фе-
лов ски“  ве што за ми шље ној и уоб ли че ној по ли тич кој став ци, ко ја  
чи ни  моћ ну „по лу гу“ ре а ли зо ва ња стра те ги је ру ше ња по сто је ћег 
и ус по ста вља ња  новогсистемавредностиу срп ском дру штву, по-
твр ђу ју кон крет не ем пи риј ске чи ње ни це. Та ко се, ре ци мо,  упра во 
у том ци љу у Но вом Са ду осни ва  ко а ли ци ја „Хи тан ан ти фа ши-
стич ки от пор Ср би је“ (ХА ОС), 9. ма ја 2007. го ди не. Ини ци ја ти ву 
за ње но фор ми ра ње по кре ну ла је не вла ди на ор га ни за ци ја „Же не 
у цр ном“, уз по др шку Ми ров не гру пе „Еспе ран ца“ из Но вог Са да 
и ор га ни за ци је „Да мар“ из Но вог Па за ра. Осни вач кој скуп шти ни 
при су ство ва ло је сто ти нак при пад ни ка не вла ди них ор га ни за ци ја и 

22) У го ди шњем из ве шта ју Хел син шког од бо ра за људ ска пра ва Ср би је за 2006. го ди ну 
под на зи вом „Људ ска пра ва - та лац дру штве не ре гре си је“, а  у окви ру по гла вља “Ин-
стру мен ти ма те ри јал не и ду хов не при ну де”, чи та ва јед на гла ва не по сред но се по све ћу је 
Срп ској пра во слав ној цр кви и  ње ној уло зи у про фи ли са њу кул тур ног мо де ла ко ји, ве ли 
се,  „Ср би ју до дат но уда ља ва од европ ске ци ви ли за ци је”, сто је ћи у те ме љу „те ку ћег 
про це са за у ста вља ња свих по ли тич ких и дру штве них ре фор ми”. 
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удру же ња из Но вог Са да и Ср би је, а ка ко је са оп ште но на ску пу, тој 
ко а ли ци ји се при дру жи ла и Со ци јал де мо крат ска уни ја Жар ка Ко-
ра ћа. Чла ни це ове ко ла ци је су и Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не, 
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска 
пра ва, Не за ви сно дру штво но ви на ра Вој во ди не, Ан ти фа ши стич ка 
ак ци ја Но ви Сад, Да маД из Но вог Па за ра и де се ти не јав них лич-
но сти из Ср би је.

Шта је то, за пра во, ХА ОС?  Хит ни ан ти фа ши стич ки от пор 
Ср би је је ко а ли ци ја по је ди на ца, не вла ди них ор га ни за ци ја и по ли-
тич ких пар ти ја оку пље них око иде је про ме не тре нут но вла да ју-
ћег си сте ма вред но сти у Ср би ји. У Про гла су ко ји је том при ли ком  
про чи тан на во ди се да је у Ср би ји “ну жан хит ни ан ти фа ши стич ки 
от пор, јер ак ту ел на власт (ми сли се на вла ду Во ји сла ва Ко шту ни-
це) фа во ри зу је и у до број ме ри по др жа ва фа ши за ци ју свих сло је ва 
дру штва“ .23) Тач ни је, ка же се,  да др жа ва под стре ку је, усме ра ва и 
по др жа ва иде о ло ги ју фа ши зма (?!), што у ства ри зна чи  „да осу ђу-
је, дис кри ми ни ше и про га ња сва ку раз ли чи тост, а на ро чи то раз-
ли чи тост по вер ској и на ци о нал ној осно ви“.24) Као дру ги раз лог 
ства ра ња ова кве ко а ли ци је  на во ди се  „отво ре ни пра во слав ни фун-
да мен та ли зам и на ци о на ли зам ко ји се спро во ди на свим ни во и ма, 
ста вља у дис кри ми ни са ни по ло жај све оне ко ји му не при па да ју, 
као и оне ко ји од би ја ју да им при па да ју“ 25). У Ма ни фе сту ХА ОС-а 
ко ји са др жи 14 та ча ка ка же се сле де ће: ХА ОС је ко а ли ци ја по је ди-
на ца, не вла ди них ор га ни за ци ја, удру же ња и по ли тич ких стра на ка 
ко јој су ови при сту пи ли сво је вољ но, де ле ћи исту вр сту за бри ну то-
сти због на ра ста ју ћег фа ши зма и исту вр сту по тре бе да се то ста-
ње про ме ни; ХА ОС чи не чла но ви чи ји је си стем вред но сти при па-
да ју ћи кор пу су си сте ма гра ђан ских, де мо крат ских и ле ви чар ских 
си сте ма вред но сти; ХА ОС има за циљ да вла да ју ћи, фа ши стич ки 
си стем вред но сти, ко ји спро во де пар ти је на вла сти као и пар ти је из 
опо зи ци је ко је их по др жа ва ју и ко је са вла шћу са ра ђу ју, про ме ни 
и до ве де кор пус де мо крат ских вред но сти.26)  То из ри чи то по твр ђу-
ју сле де ће ре чи Ма ри је Пер ко вић, јед не од пред став ни ца „Же на у 
цр ном“: „Наш циљ је да бу де мо за јед но у ак ци ја ма на ули ци и да 
бу де мо ви дљи ви у сва ко днев ном от по ру фа ши зму ко ји нас све ви-
ше гу ши“.27)  Ина че, ве ли се у истом овом  до ку мен ту - фа ши зам 

23)  Бета, 9. мај 2007.

24)  Исто.

25)  Исто.

26)  Исто.

27)  Исто.
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„под ра зу ме ва да је са ма при пад ност од ре ђе ној ра сној, на ци о нал-
ној, вер ској гру пи до вољ на и да ње ни при пад ни ци вре де ви ше и 
има ју ве ћа пра ва од свих при па да ју ћих“, па сто га „ту иде о ло ги-
ју тре ба уки ну ти“. Јер, твр ди се, на да ље,  „огра ни ча ва ње при пад-
но сти би ло вер ско, би ло на ци о нал но или ра сно, одва ја чо ве ка од 
истин ске при пад но сти људ ском ро ду и чи та вом све ту, ко ји је сте 
на ша до мо ви на“ 28). 

Из ова квих ис ка за са свим „ло гич но“ про из и ла зи став о кон-
крет ним дру штве ним вред но сти ма ко је тре ба што пре укло ни ти 
из жи во та срп ског тран зи ци о ног дру штва – а то су, пре све га, на-
ци о на ли зам као „си но ним за фа ши зам“, ко ји „де ге не ри ше си стем 
вред но сти и не ги ра чо ве ка у свој ње го вој раз ли чи то сти; по том,, 
ре ли ги ја и ве ра ко је „из ла зе из окви ра при ват но сти по је дин ца и по-
је дин ке“, по ста ју ћи део др жав не по ли ти ке. Сход но то ме, ис ти че се 
да је ХА ОС и кон сти ту и сан  упра во сто га што „ње го ви/чла но ви/це 
ни су по ве ро ва ли/е да су син таг ме „Ср би на окуп“, „Ср би сви и сву-
да“, „ма ти ца Ср би ја“ и „ет нич ко чи шће ње“ за бо ра вље ни по сле че-
ти ри из гу бље на ра та за „ве ли ку Ср би ју“. Да се баш про тив ова квих 
вред но сти бо ри ова ко а ли ци ја прег нант но ја сно илу стру ју ста во ви 
Ста ше За јо вић, чу ве не фе ми ни стич ке „бор ки ње“ за људ ска пра-
ва – “Бо го мо љач ка вла да Во ји сла ва Ко шту ни це у Ср би ји убр за-
но те о кра ти зу је др жа ву, кр ше ћи та ко је дан од основ них прин ци па 
де мо кра ти је – одво је ност цр кве од др жа ве. Срп ска пра во слав на 
цр ква во ди др жав ну по ли ти ку, ка ко по вла сти тој же љи та ко и по 
зах те ву са да шње вла де. Ми, као сло бод но ми сле ће гра ђан ке им по-
ру чу је мо: ви кр ши те Устав зе мље, сло бо де ве ро и спо ве сти, зло у по-
тре бља ва те ре ли ги ју у по ли тич ке свр хе“.29)  На да ље, она по ста вља 
пи та ње:  “Зар чла но ви бо го мо љач ке вла де и др жав ни функ ци о не ри 
не зна ју да је не при стој но ис ти ца ти сво ју ре ли ги о зност јав но, да је 
то про тив са мој смер но сти ве ре, да је то са свим при ват на ствар!“30) 

За ка кве вер ске сло бо де се  за ла же, он да, ова фе ми ни стич-
ка ак ти вист ки ња и „бор ки ња“ за људ ска, па да кле и вер ска пра-
ва? То нај бо ље мо гу по ја сни ти сле де ћи ње ни ис ка зи: „за ла жем се 
свим не на сил ним сред стви ма за се ку ла ри зам као пот пу ну одво је-
ност цр кве од др жа ве, не ме ша ње др жа ве у ре ли гиј ска пи та ња, али 
и не ме ша ње вер ских за јед ни ца у др жав не по сло ве;  за се ку лар но 
дру штво и за сло бо ду ве ро и спо ве сти – а то зна чи да је ре ли ги ја 

28) Исто. 

29) Жен ска ми ров на гру па фе ми ни стич ко-ан ти ми ли та ри стич ке ори јен та ци је, Не у наше
име!ИлиНедајмосеодсвојихпреварити

30) Исто. 
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при ват на ствар сва ке ин ди ви дуе, а да сло бо да ве ро и спо ве сти под-
ра зу ме ва јед нак трет ман ве ру ју ћих и не ве ру ју ћих.31) Ме ђу тим, ова-
кав „де мо крат ски“при ступ вер ским сло бо да ма и пра ви ма од мах се 
„ре ла ти ви зи ра“ и озбиљ но до во ди у пи та ње ста во ви ма исте аутор-
ке са др жа ним у овом истом тек сту -  „од би јам сва ки вид ет нич ке и 
вер ске хо мо ге ни за ци је, јер је ди но та ко ве ру јем да де лу јем у ко рист 
ми ра; и, од би јам сво ђе ња иден ти те та на вер ску и ет нич ку ди мен зи-
ју – јер смо оно што са ми ода бе ре мо а не оно што нам на ме ћу на ци-
о нал ни и вер ски ли де ри; и, од би јам да мој жен ски иден ти тет бу де 
све ден на па три јар хал ну уло гу мај ке и су пру ге,  на уло гу чу вар-
ке на ци је, ве ре – јер је не по слу шност па три јар ха ту га ран ци ја мо је 
жен ске и гра ђан ске сло бо де; од би јам  да по шту јем све раз ли ке, све 
тра ди ци је и све кул тур не оби ча је – и да ље ћу по што ва ти са мо оне 
раз ли ке ко је не угро жа ва ју људ ска пра ва и сло бо де. Јер, по вре да 
људ ских пра ва у име вер ске или ет нич ке тра ди ци је у су прот но сти 
је с уни вер зал ним гра ђан ским вред но сти ма  и сло бо да ма. А нај-
ве ћи део на ших оби ча ја и тра ди ци је је про тив жен ских људ ских 
пра ва; и да ље ћу за јед но не го ва ти вред но сти ак тив не гра ђан ске со-
ли дар но сти, пре ска ка ти све зи до ве, из ван и из над свих др жав них, 
ет нич ких, вер ских гра ни ца и по де ла, и да ље ће мо за јед но гра ди ти 
пра ве дан мир, со ли дар ност, дру га чи ју гра ђан ску Ср би ју“.32)  

Тим истим тра гом, тра жи се за бра на де ло ва ња свих  ор га ни-
за ци ја   (по ли тич ких пар ти ја, не вла ди них ор га ни за ци ја)  с “нео фа-
ши стич ким“, „нео на ци стич ким“, „кле ро фа ши стич ким“ и дру гим 
„то та ли тар ним иде о ло ги ја ма“; укла ња ње из школ ских про гра ма 
обра зов них са др жа ја ко ји сла ве на си ље и ко ји до при но се сек су ал-
ној и би ло ко јој дру гој ис кљу чи во сти.33)  На рав но, већ ов де мо же 
се с пра вом по ста ви ти пи та ње: не из у зи ма ли се на ова кав на чин 
из про кла мо ва ног до ме на сло бо де го во ра  ле гал но пра во гра ђа на 
на ис ка зи ва ње вер ских осе ћа ња и ре ли ги о зног по гле да на чо ве ка, 
дру штво и свет и, исто вре ме но, про во ди сво је вр сна дис кри ми на-
ци ја ве ру ју ћих гра ђа на? Да би од го вор на ово пи та ње мо гао би-
ти по твр дан са мо до дат но пот кре пљу је  већ до бро зна ни  про тест 
„Же на у цр ном“ по во дом ула ска у скуп штин ску про це ду ру За ко-
на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 34), ко ји се ква ли фи ку је као 
„пре су дан до при нос“ за по че том про це су кле ри ка ли за ци је у Ср би-
ји  са свим по губ ном  за де мо кра ти ју,  чи ме Срп ска пра во слав на 

31)  Исто.

32)  Исто.

33)  Стопфашизму,Исто.

34)  Саопштењезајавност,6. април, 2006.
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цр ква (?!) де фи ни тив но сти че ста тус не са мо моћ ног по ли тич ког 
фак то ра, већ и јед не од нај моћ ни јих еко ном ских си ла.35)   Већ из 
ових уви да у са др жи ну про грам ских до ку ме на та ХА ОС-а пот пу но 
је ја сно да се као је дан од основ них ци ље ва ви ди вра ћа ње „ко му-
ни стич ког“ обра сца од но са из ме ђу Цр кве и др жа ве, за ко ји је ка-
рак те ри стич но  од у зи ма ње ле ги тим ног де мо крат ског пра ва Цр кве 
на су де ло ва ње у осми шља ва њу жи во та чо ве ка, на ро да и за јед ни це, 
те, ње но „за тва ра ње“ у до мен чо ве ко ве при ват но сти. Ти ме се за-
пра во по зи ва ње на по што ва ње свих људ ских пра ва по ка зу је као 
чи ста фор мал ност и „ма ски ра ње исти не“, јер се чо ве ко во пра во на 
ве ро ва ње и цр кве ни жи вот  ис пра жњу је од свог ствар ног са др жа ја 
и сво ди на пу ку ре то ри ку и „иде о ло шку ма глу“. Ве ро ва ти не зна чи 
би ти ли шен сво јих кон крет них људ ских и лич них свој ста ва, из гнан 
из на чи на жи во та ко ји под ра зу ме ва упра во за јед ни цу с дру ги ма и 
де ље ње бри ге с дру ги ма око за јед нич ког на ци о нал ног и дру штве-
ног до бра и на прет ка. Исто вре ме но, уоча ва се пот пу но не рав но-
пра ван и дис кри ми на тор ски од нос пре ма раз ли чи тим људ ским 
пра ви ма – ре ци мо, пра во на сек су ал но опре де ље ње се про гла ша ва 
ви со ким стан дар дом мо дер не и де мо крат ске по ли тич ке за јед ни це, 
док се пот пу но од ба цу је као не при хва тљи во са ста но ви шта уни-
вер зал них гра ђан ских вред но сти и сло бо да  пра во на вер ске и ет-
нич ке тра ди циј ске раз ли ке. 

Уто ли ко чуд ни је, или пак са свим оче ки ва но, зву чи став ХА-
ОС-а пре ма ста ром чо ве ко вом пра ву на на ци о нал ну при пад ност 
– да кле, на ци о нал на осе ћа ња, бор бу за уна пре ђе ње ле ги тим них 
ин те ре са на ци је – ја сно ар ти ку ли сан у до ку мен ту под на зи вом „Ко-
со во – Ср би ја по сле про гла ше ња не за ви сно сти“ (ста во ви Мре же 
Же на у цр ном Ср би је). По ред оста лог, у тек сту овог до ку мен та сто-
ји: Не за ви сност Ко со ва је ствар ност још од 1999. го ди не ; На кон 
оче ки ва ног про гла ше ња не за ви сно сти ко со ва 17. фе бру а ра 2008. 
го ди не вла да по ли ти ка на си ља – на па да се на ам ба са де за пад них 
др жа ва, пред став ни штва стра них ком па ни ја, улич ни не ре ди; Ци-
ље ви ова квог на сил ног по на ша ња и про па ган де вла сти у Ср би ји 
су – одр жа ње на вла сти на осно ву ми та о Ко со ву, по зи ва ње на на-
ци о нал ну свест у ци љу ет нич ке хо мо ге ни за ци је Ср би је, скре та ње 

35)  Пот пи сни ци овог са оп ште ња су сле де ће ор га ни за ци је: Швед ски хел син шки од бор за 
људ ска пра ва, Ини ци ја ти ва мла дих за људ ска пра ва, Цен тар за уна пре ђи ва ње прав них 
сту ди ја, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, ко ми тет прав ни ка за људ ска пра ва, 
Фонд за ху ма ни тар но пра во, Не за ви сно дру штво но ви на ра Ср би је, Гра ђан ска ак ци ја за 
људ ска пра ва – При бој, Сан џач ки од бор за људ ска пра ва – Но ви Па зар, Цен тар за ре ги-
о на ли зам – Но ви Сад, Мре жа од бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји, Вој во ђан ски цен тар за 
људ ска пра ва, Ур бан Ин – Но ви Па зар, Кул тур ни цен тар Да маД – Но ви Па зар, Же не у 
цр ном, Ла брис – ор га ни за ци ја за ле збеј ска људ ска пра ва, Цен тар за мир и раз вој де мо-
кра ти је, Цен тар за кул тур ну де кон та ми на ци ју, Глас раз ли ке.
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па жње са ре ал них про бле ма у Ср би ји – еко ном ских и со ци јал них 
про бле ма, по чи ње них рат них зло чи на, са рад ње са Ха шким три бу-
на лом, лу стра ци је и оста лих ин сти ту ци о нал них ре фор ми; спре ча-
ва ње гра ђан ске про е вроп ске ори јен та ци је у Ср би ји, изо ла ци ја од 
Евро пе, по вла ђи ва ње ре тро град ним сна га ма у Ср би ји, ре пре си-
ја над „уну тра шњим не при ја те љи ма“, а по себ но „бра ни тељ ка ма 
људ ских пра ва и не за ви сно сти Ко со ва. Као осно ви ци ље ви за ла га-
ња ци вил ног дру штва у Ср би ји, ко јем при па да и Мре жа же на у цр-
ном, на во де се сле де ћи: ства ра ње кли ме ра ди осве шћи ва ња љу ди 
у Ср би ји да је Ко со во не за ви сно, као и да ал бан ско ста нов ни штво 
не же ли да жи ви у окви ру прав ног по рет ка Ср би је; јав но ука зи ва-
ње на по ли тич ке мо ти ве и ма ни пу ла ци је са да шње (Ко шту ни чи не, 
прим. Г. Ж.) вла сти у ве зи са не за ви сно шћу Ко со ва; ис ка зи ва ње 
со ли дар но сти са жр тва ма по ли тич ке ре пре си је и од ма зде срп ске 
на ци о на ли стич ке јав но сти по во дом не за ви но сти Ко со ва; на ста вак 
со ли дар но сти и са рад ње са ци вил ним дру штвом на Ко со ву; за јед-
нич ки рад са ци вил ним дру штвом на Ко со ву у из град њи ми ра, по-
што ва ња људ ских пра ва.36)

Сли чан од нос пре ма на ци о нал ним пра ви ма Ср ба очи ту је 
се у упо зо ре њу ХА ОС-а „Ет нич ки чи сто обра зо ва ње“, по во дом 
упут ства за упис на фа кул те те ко је је об ја ви ло Ми ни стар ство про-
све те и спор та у до ба вла да ви не прет ход не вла де, а у ко ме пи ше: 
„При пад ни ци срп ске на ци о нал не ма њи не из су сед них зе ма ља мо гу 
се шко ло ва ти у Ср би ји под истим усло ви ма као и гра ђа ни Ср би-
је“. ХА ОС, та ко, „под се ћа гра ђа не/ке Ср би је да је ово но ви по ку-
шај уво ђе ња „ве ли ке Ср би је“ на ма ла вра та, пре ко фа кул тет ских 
аула“.37) 

Из овог са свим са же тог при ка за са др жи не ак ту ел не те зе о 
фа ши за ци ји и кле ри ка ли за ци ји Ср би је, а без ула же ња у не ку ду-
бљу ана ли зу ње них ствар них им пли ка ци ја на ни воу жи во та чо ве ка 
и на ро да на овом про сто ру, мо же се с пра вом за кљу чи ти: на де лу 
је за по чи ња ње про це са „пре вред но ва ња“ и кон сти ту и са ња но вог 
си сте ма дру штве них вред но сти уте ме ље ног на – де на ци фи ка ци ји 
и де пра во сла ви за ци ји. Вре ме ће по ка за ти да ли смо у пра ву.

36)  Косово–Србијапослепроглашењанезависности,ставовиЖенауцрном,http://www.
ze ne u cr nom.org/in dex.php?op tion=com.con tent&task=vi ex&id=429, 2 Feb 2010

37)  Исто.
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Gordana Zivkovic

DE MOC RACY AND FRE E DOM

Phe no me no lo gi cal de scrip ti ons of Ser bian po li ti cal re a lity –

Sum mary
Cen tral the me of re se arch in this text is re flec ted in one is sue on 

re la tion bet we en de moc racy and fre e dom, which is an an ci ent is sue and 
yet even no wa days so up-to-da te and even a cru cial one. The qu e sti on 
is: Is the re de moc racy wit ho ut fre e dom? And al so is the re fre e dom wit-
ho ut de moc racy? What has been ex pe ri en ce of cur rent ci vi li za tion in 
that do main? 

Aut hor of the text fo cu sed on li be ral de moc racy and its op por tu-
ni ti es re gar ding ac com plis hment of fre e dom of hu man be ing in mo dern 
world. On the ba sis of the aut hor’s in sight in to the phe no me no logy of 
Ser bian po li ti cal re a lity it is con clu ded that ac cen tu a ted calls on de-
moc ra tic va lu es pa ra do xi cally eno ugh ha ve lead to “a lack” of hu man 
per so nal fre e dom. Pre ci sely, an in di vi dual’s fre e dom stays li mi ted in 
the do main of “de fi ning of per so nal cho i ce”, whi le in re a lity such cho-
i ces are be co ming mo re and mo re li mi ted. Lo o king from this po int of 
vi ew it turns out that a fa mo us the sis of Fran cis Fu kuyama on co ming 
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of “the end of hi story” is a pro ble ma tic one. The the sis is that li be ral 
de moc racy, ha ving ac hi e ved “a vic tory in the Cold war era”, has at ta-
i ned an ab so lu te pre do mi nan ce in mo dern world en vi ron ment – as a 
de fi ni tely esta blis hed mo del of po li ti cal or ga ni za tion and the way of li fe 
su i ta ble for all sta tes, by which the end of hi story has co me to re a lity 
as well. Ho we ver, many facts sta te a to tally dif fe rent sta te of af fa irs: 
the abo ve men ti o ned ide o lo gi zed and in stru men ta li sed “an no un ce ment 
of the end” has to tally omit ted a fact that the main ide o lo gi cal war has 
been go ing on bet we en li be ra lism and de moc racy. In the text the aut-
hor “pro ved” on se ve ral com pa ra ti ve le vels of ar gu men ta tion a the sis 
that an in ten se war aga inst de moc racy – whet her it has been ma de un-
der co ver or openly – has been led by the pe o ple who ha ve pu blicly 
dec la red them sel ves to be li be rals. Whi le ma king this po int, the aut hor 
paid at ten tion to the ro le, sig ni fi can ce and ac ti vity of so-cal led al ter na-
ti ve non-go vern ment or ga ni za ti ons asking a qu e sti on re gar ding them: 
What exactly is the ir im pact on cre a tion of a “so cial en vi ron ment” that 
fa vors li be ra tion and de ve lop ment of de moc ra tic pro ces ses in our sur-
ro un ding? Whi le ar gu ing that it is exactly the hu man rights, that ha ve 
been so strongly in si sted on, which are in cre a singly be co ming a po wer-
ful po li ti cal and ide o lo gi cal tool in po li tics, the aut hor con clu ded that a 
real ob jec ti ve and pur po se of each de moc ra tic or der are a sta ble sta te, 
self-con sci o us pe o ple, free in di vi dual and a rig hte o us and mo ral so cial 
com mu nity.
Key Words: de moc racy, fre e dom, li be ra lism, to ta li ta ri a nism, hu man rights, 

ide o logy, po li ti cal ma ni pu la tion, vas sa la ge, non-go vern ment or-
ga ni za ti ons
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ПРЕВОДИ

Хедли Бул

МЕЂУНАРОДНИ ПОРЕДАК

Извод из превода књиге „Анархично дру
штво“ Хедлија Була (Hedley Bull: ‘Anar
chical Society. A Study of Order in World
Politics’, 3rd Edition, Columbia University
Press,NewYork,2002,pp.816)

Под ме ђу на род ним по рет ком под ра зу ме вам обра зац де лат но-
сти ко ји по др жа ва основ не или при мар не ци ље ве дру штва др жа ва, 
или ме ђу на род ног дру штва. Пре не го што де таљ ни је рас ту ма чим 
шта све за ми сао ме ђу на род ног по рет ка под ра зу ме ва, при пре ми ћу 
те рен на зна чив ши шта под ра зу ме вам под др жа ва ма, си сте мом др-
жа ва и дру штвом др жа ва, од но сно ме ђу на род ним дру штвом.

По ла зна тач ка у ме ђу на род ним од но си ма је сте по сто ја ње др
жава, или не за ви сних по ли тич ких за јед ни ца, од ко јих сва ка има 
власт и ужи ва су ве ре ност у од но су на од ре ђе ни део Зе мљи не по-
вр ши не и од ре ђе ни сег мент људ ске по пу ла ци је. Са јед не стра не, 
др жа ве ужи ва ју, у од но су на ову те ри то ри ју и ста нов ни штво, оно 
што се мо же на зва ти уну тра шњим су ве ре ни те том, а што под ра зу-
ме ва су пре ма ти ју над свим дру гим вла сти ма у окви ру те те ри то ри-
је и ста нов ни штва. Са дру ге стра не, оне ужи ва ју оно што се мо же 
на зва ти спо ља шњим су ве ре ни те том, а што не под ра зу ме ва су пре-
ма ти ју већ не за ви сност од спо ља шњих вла сти. За су ве ре ни тет др-
жа ва, ка ко уну тра шњи, та ко и спо ља шњи, мо же се ре ћи да по сто ји 
и на нор ма тив ном и на фак тич ком ни воу. Са јед не стра не, др жа ве 
ужи ва ју пра во су пре ма ти је над вла сти ма у окви ру сво је те ри то ри је 
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и ста нов ни штва и не за ви сно сти од спо ља шњих вла сти; но, с дру ге 
стра не, оне за и ста и упра жња ва ју, у раз ли чи тој ме ри, ту су пре ма-
ти ју и не за ви сност у прак си. Не за ви сна по ли тич ка за јед ни ца ко ја 
са мо твр ди да има пра во на су ве ре ност (или је од стра не дру гих 
од лу че но да јој то пра во при па да), а не мо же га ужи ва ти у прак си, 
ни је др жа ва у пра вом сми слу ре чи.

Не за ви сне по ли тич ке за јед ни це ко је је су др жа ве у овом 
сми слу об у хва та ју гра до ве-др жа ве, по пут оних у ан тич кој Грч кој 
и ре не сан сној Ита ли ји, као и мо дер не на ци о нал не др жа ве. Оне 
об у хва та ју др жа ве у ко ји ма је власт за сно ва на на ди на стич ким и 
ле ги ти ми стич ким на че ли ма, што је пре о вла ђи ва ло у Евро пи до 
Фран цу ске ре во лу ци је, као и др жа ве у ко ји ма се власт за сни ва на 
на че ли ма на род ног и на ци о нал ног ле ги ти ми те та, што пре о вла ђу је 
у Евро пи од то га до ба. Оне об у хва та ју ви ше на ци о нал не др жа ве, 
по пут европ ских им пе ри ја у де вет на е стом ве ку, као и јед но на ци-
о нал не др жа ве. Оне об у хва та ју др жа ве чи ја је те ри то ри ја ра су та у 
де ло ве, по пут пре ко о ке ан ских им пе ри јал них др жа ва за пад не Евро-
пе, као и др жа ве чи ја је те ри то ри ја је дин стве на ге о граф ска це ли на.

По сто ја ло је, ме ђу тим, мно го раз ли чи тих не за ви сних по ли-
тич ких за јед ни ца то ком исто ри је,  ко је ипак ни су би ле др жа ве у 
овом сми слу. Гер ман ска пле ме на то ком Сред њег ве ка, на при мер, 
би ла су не за ви сне по ли тич ке за јед ни це, но, иако су њи хо ви по гла-
ва ри ужи ва ли су пре ма ти ју над ста нов ни штвом, ни су је ужи ва ли на 
од ре ђе ној те ри то ри ји. Сред ње ве ков не за пад но хри шћан ске кра ље-
ви не и кне же ви не ни су би ле др жа ве: ни су има ле уну тра шњи су-
ве ре ни тет јер ни су би ле вр хов на власт над сво јом те ри то ри јом и 
ста нов ни штвом; исто вре ме но, ни су има ле спо ља шњи су ве ре ни тет 
бу ду ћи да ни су би ле не за ви сне у од но су на Па пу или, у не ким слу-
ча је ви ма, Све тог рим ског ца ра. У де ло ви ма Афри ке, Аустра ли је и 
Оке а ни је, пре европ ског упа да, по сто ја ле су не за ви сне по ли тич ке 
за јед ни це, ује ди ње не пле мен ским и срод нич ким ве за ма, у ко ји ма 
ни је по сто ја ла ин сти ту ци ја вла сти. Ен ти те ти по пут на ве де них не 
ула зе у оп сег „ме ђу на род них од но са“, уко ли ко под ови ма под ра зу-
ме ва мо (као што углав ном чи ни мо) не од но се на ро да, већ од но се 
др жа ва у ужем сми слу. Од но си та квих не за ви сних по ли тич ких за-
јед ни ца мо гу би ти об у хва ће ни ши ром те о ри јом од но са сила, где би 
се од но си др жа ва по сма тра ли као по се бан слу чај, но, оста ју из ван 
до ме на „ме ђу на род них од но са“ у ужем сми слу.1)

Системдржава (или ме ђу на род ни си стем) на ста је ка да две 
или ви ше др жа ва има ју ме ђу соб не кон так те и ме ђу соб ни ути цај на 

1) За по ку шај по сма тра ња ме ђу на род них од но са као по се бан слу чај од но са си ла, ви ди: 
Art hur Lee Burns, OfPowersandtheirPolitics:ACritiqueofTheoreticalApproaches (En-
gle wo od Cliffs, N.J.: Pren ti ce-Hall, 1968).
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до но ше ње од лу ка, у до вољ ној ме ри да то про у зро ку је да се по на-
ша ју – ба рем у из ве сној ме ри – као де ло ви це ли не. Две или ви ше 
др жа ва мо гу, на рав но, по сто ја ти а да при том не чи не ме ђу на род ни 
си стем у овом сми слу: на при мер, не за ви сне по ли тич ке за јед ни це 
ко је су по сто ја ле на аме рич ком кон ти нен ту пре Ко лум бо вог пу то-
ва ња, ни су тво ри ле ме ђу на род ни си стем за јед но са они ма ко је су 
по сто ја ле у Евро пи; не за ви сне по ли тич ке за јед ни це ко је су по сто-
ја ле у Ки ни то ком До ба ра ту ју ћих др жа ва (око 481. – 221. го ди не 
п.н.е.) ни су тво ри ле ме ђу на род ни си стем са они ма ко је су исто вре-
ме но по сто ја ле у Грч кој и Сре до зе мљу.

Но, ка да су др жа ве у ре дов ном ме ђу соб ном кон так ту и ка да 
је, при том, њи хо во ме ђу де ло ва ње до вољ но да сва ка др жа ва при-
ли ком сво јих про ра чу на узи ма у об зир по на ша ње оне дру ге, та да 
мо же мо ре ћи да оне са чи ња ва ју си стем. Ин тер ак ци је ме ђу др жа-
ва ма мо гу би ти не по сред не – као ка да су две др жа ве су се ди, или 
так ма ци за исти циљ, или са рад ни ци у не ком по ду хва ту. Та ко ђе, 
њи хо ве ин тер ак ци је мо гу би ти по сред не – по сле ди це оп ште ња 
сва ке од њих са тре ћом стра ном, или јед но став но ути цај ко ји сва ка 
од њих има на си стем као це ли ну. Не пал и Бо ли ви ја ни су ни су се-
ди, ни так ма ци, ни ти са рад ни ци у за јед нич ком по ду хва ту (осим, 
мо жда, као чла но ви Ује ди ње них на ци ја). Али они ути чу јед но на 
дру го пу тем  лан ца ве за ме ђу др жа ва ма у ко јем обо је уче ству ју. 
Ме ђу др жав не ин тер ак ци је по мо ћу ко јих је де фи ни сан  ме ђу на род-
ни си стем мо гу има ти об лик са рад ње, али та ко ђе и су ко ба, или чак 
не у трал но сти и ин ди фе рент но сти у од но су на ме ђу соб не крај ње 
ци ље ве. Ин тер ак ци је мо гу по сто ја ти у ши ро ком оби му ак тив но сти 
– по ли тич ких, вој них, еко ном ских, со ци јал них – као што је да нас 
слу чај, или са мо у јед ној или две ма; мо же би ти до вољ но да, ка ко 
им пли ци ра де фи ни ци ја ме ђу на род ног си сте ма Ре мо на Аронa, не-
за ви сне по ли тич ке за јед ни це о ко ји ма је реч „одр жа ва ју ре дов не 
ме ђу соб не ве зе“  и  „мо гу би ти уме ша не у оп шти рат“.2)

Мар тин Вајт је, кла си фи ку ју ћи раз ли чи те вр сте си сте ма др-
жа ва, раз два јао оно што на зи ва „ме ђу на род ним си сте мом др жа ва“ 
од „си зе рен ског си сте ма др жа ва“.3) Пр ви је си стем са ста вљен од 
др жа ва ко је су су ве ре не у оном сми слу у ко јем смо то ов де де-
фи ни са ли. Дру ги је си стем у ко ме јед на др жа ва сти че и одр жа ва 
пре власт над оста ли ма. Од но си Рим ског цар ства и ње го вих вар-

2) Raymond Aron, PeaceandWar:ATheoryofInternationalRelations (Lon don: Wеi den fi eld 
& Ni col son, 1966) p. 94. (Срп ско из да ње: Ре мон Арон, Мириратмеђунацијама, Из да-
вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2001, стр. 126)

3) Ви ди Mar tin Wight, SystemsofStates (Le i ce ster Uni ver sity Press and Lon don School of Eco-
no mics, 1977) ch. 1.
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вар ских су се да осли ка ва ју кон цепт си зе рен ског си сте ма др жа ва; 
као и Ви зан ти је и ње них ма њих су се да, Аба сид ског Ха ли фа та и 
окол них ма њих си ла, или од но си им пе ри јал не Ки не и пот чи ње них 
јој др жа ва. Прет по ста вља се да, у не ким од си сте ма др жа ва ко је 
Мар тин Вајт на зи ва „ме ђу на род ним“, у сва ком тре нут ку оба ве зно 
по сто ји до ми нант на или хе ге мон ска си ла: си стем гра до ва-др жа ва 
кла сич не Грч ке, на при мер, као и ка сни ји си стем хе ле ни стич ких 
кра љев ста ва, све до чи о стал ном над ме та њу др жа ва за по зи ци ју хе
гемона. Оно што раз два ја „си зе рен ски си стем др жа ва“, по пут оног 
Ки не и ње них ва за ла, од „ме ђу на род ног си сте ма др жа ва“, у ко ме 
јед на или дру га др жа ва у сва ком тре нут ку ужи ва хе ге мон ску моћ, 
је сте то што у пр вом јед на си ла ужи ва хе ге мо ни ју ко ја је трај на и, 
из прак тич них раз ло га, не у пит на, док у дру гом хе ге мо ни ја пре ла зи 
са јед не си ле на дру гу и стал ни је пред мет спо ра.

У сми слу при сту па ко ји ов де раз ви ја мо, са мо оно што Вајт 
на зи ва „ме ђу на род ним си сте мом др жа ва“ за пра во је сте си стем др-
жа ва. Ме ђу не за ви сним по ли тич ким је ди ни ца ма ко је тво ре „си-
зе рен ски си стем др жа ва“, по пут оног Ки не и ње них ва за ла, са мо 
јед на др жа ва – др жа ва си зе рен – по се ду је су ве ре ност, та ко да не-
до ста је је дан од глав них усло ва за по сто ја ње си сте ма др жа ва: по-
сто ја ње две ју или ви ше су ве ре них др жа ва.

Дру га раз ли ка ко ју пра ви Мар тин Вајт, је сте она из ме ђу 
„при мар них си сте ма др жа ва“ и „се кун дар них си сте ма др жа ва“.4) 
Пр ви се са сто је од др жа ва, док се дру ги са сто је од си сте ма др жа-
ва, не рет ко си зе рен ских си сте ма др жа ва. Као при мер „се кун дар ног 
си сте ма др жа ва“, он на во ди од но се из ме ђу Ис точ ног хри шћан ства, 
За пад ног хри шћан ства и Аба сид ског ха ли фа та то ком Сред њег ве-
ка, као и од но се Егип та, Хи ти та и Ва ви ло на у до бу Ар ма на. Ова 
ди стинк ци ја мо гла би се по ка за ти ко ри сном уко ли ко би се ика да 
по ку ша ла на чи ни ти оп шта исто риј ска ана ли за по ли тич ке струк-
ту ре све та као це ли не – што је да нас го то во са свим не ис тра же но 
по ље. Ди стинк ци ја нам не по ма же на ро чи то уко ли ко, као што ов де 
чи ни мо, усме ри мо сво ју па жњу стрикт но на си сте ме др жа ва. Уко-
ли ко сва ки од си сте ма ко ји са чи ња ва ју „се кун дар ни си стем др жа-
ва“ об у хва та мно штво др жа ва, та да, уко ли ко при том из ме ђу јед них 
и дру гих др жа ва по сто ји до вољ но ве за и од но са, ове др жа ве тво ре 
„при мар ни си стем др жа ва“ као це ли ну. Уко ли ко, са дру ге стра не, 
си сте ми о ко ји ма је реч не об у хва та ју др жа ве – ка кав је, на при-
мер, био слу чај са За пад ним хри шћан ством – та да су од но си ме ђу 
та квим си сте ми ма од зна ча ја за те о ри ју свет ске по ли ти ке, али не 
пред ста вља ју си сте ме др жа ва као та кве. У сми слу при сту па ко ји 

4) Ibid. 
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ов де при ме њу је мо, ва ља узе ти у об зир са мо „при мар не си сте ме 
др жа ва“.

Тер мин „ме ђу на род ни си стем“ је у по след ње вре ме до ста по-
мо дан ме ђу про у ча ва о ци ма ме ђу на род них од но са, пре вас ход но као 
по сле ди ца ра до ва Мор то на А. Ка пла на.5) Ка пла но ва упо тре ба овог 
тер ми на ни је не са гла сна на шој, но оно по че му се Ка пла нов рад 
раз ли ку је је сте по ку шај да се кон цепт си сте ма упо тре би за об ја-
шње ње и пред ви ђа ње ме ђу на род ног по на ша ња, по себ но тре ти ра-
ју ћи ме ђу на род не си сте ме као по себ ну вр сту „си сте ма де ла ња“.6) 
Ов де се не на ме ра ва ни шта на лик то ме и тер мин се ко ри сти је ди но 
за озна ча ва ње по себ ног ви да ме ђу на род не кон сте ла ци је.

Тре ба при ме ти ти, ме ђу тим, да је тер мин „си стем др жа ва“ 
имао ду гу исто ри ју и под ра зу ме вао при лич но раз ли чи та зна че ња 
док ни је до шао до са да шњег. Чи ни се да је на стао код Пу фен дор фа, 
чи ја је рас пра ва Desystematibuscivitatum об ја вље на 1675.7)  Пу фен-
дорф, ипак, ни је ми слио на европ ски си стем др жа ва као це ли ну, 
већ на по је ди не гру пе др жа ва у окви ру тог си сте ма, ко је су би ле 
су ве ре не али исто вре ме но по ве за не на на чин да тво ре јед но те ло 
– по пут не мач ких др жа ва на кон Вест фал ског ми ра. Док је тер мин 
„си стем“ при ме њи ван на Европ ске др жа ве као це ли ну од стра не 
осам на е сто ве ков них пи са ца по пут Ру соа и Не тел бла та, тек су пи-
сци на по ле о нов ске епо хе по пут Ген ца, Ан си о на и Хе ре на, за слу-
жни за ши ре усва ја ње овог тер ми на. У до бу ка да је раст фран цу ске 
мо ћи пре тио да угро зи си стем др жа ва и пре тво ри га у уни вер зал-
но цар ство, ови пи сци су те жи ли да скре ну па жњу на по што ва ње 
си сте ма, а та ко ђе и да по ка жу због че га га је ва жно очу ва ти; они 
ни су би ли са мо ана ли ти ча ри си сте ма др жа ва, већ и ње го ви апо ло-
ге ти и про та го ни сти. Од њи хо вих де ла, нај ва жни је је Handbuchder
GeschichtedesEuropaischenStaatensystemsundseinerKolonien8) А. 
Х. Л. Хе ре на, пр ви пут об ја вље но 1809. Тер мин „си стем др жа ва“ 
се на ен гле ском је зи ку пр ви пут по ја вио у пре во ду овог де ла, об-
ја вље ном 1834., при че му је пре во ди лац на гла сио да тер мин „ни је 
стро го ен гле ски“.9)

5) Ви ди по себ но SystemandProcessinInternationalPolitics (New York: Wi ley, 1957).

6) Ка план де фи ни ше си стем де ла ња као „скуп ва ри ја бли то ли ко по ве за них у су прот но сти 
пре ма свом окру же њу, да уну тра шње ме ђу соб не од но се ва ри ја бли, као и спо ља шње 
од но се ску па по је ди нач них ва ри ја бли са гру па ма спо ља шњих ва ри ја бли, од ли ку је опи-
си ва пра вил ност по на ша ња“: Ibid. p. 4.

7) За ово ме сто за хва љу јем Мар ти ну Вај ту, SystemsofStates.

8) „При руч ник исто ри је европ ског др жав ног си сте ма  и ње го вих ко ло ни ја“, прим.прев.

9) Ви ди A. H. L. He e ren, AManualoftheHistoryofthеPoliticalSystemofEuropeanditsCo
lonies, Götingen, 1809 (Ox ford: Tal boys, 1834) vol. I p. v.
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За Хе ре на, си стем др жа ва ни је био са мо кон сте ла ци ја др жа-
ва ко је има ју од ре ђе ни сте пен ве за и од но са, ка ко је ов де од ре ђе но. 
Под ра зу ме вао је мно го ви ше од пу ке ме ђу соб не узроч не по ве за но-
сти по ве за но сти из ве сних ску по ва ва ри ја бли, ка ко Ка план де фи-
ни ше „си стем де ла ња“.10) Си стем др жа ва је за Хе ре на био „са вез 
не ко ли ко су сед них др жа ва, слич них оби ча ја, ре ли ги је и сте пе на 
дру штве ног раз во ја, чвр сто ује ди ње них пу тем уза јам них ин те ре-
са.“11) Дру гим ре чи ма, он је сма трао да си стем др жа ва под ра зу ме ва 
за јед нич ке ин те ре се и за јед нич ке вред но сти, те да по чи ва на за јед-
нич кој кул ту ри или ци ви ли за ци ји. Осим то га, Хе рен је био све стан 
крх ко сти си сте ма др жа ва, сло бо де ње го вих чла но ва да де ла ју ка ко 
би очу ва ли си стем или до пу сти ли ње го во уни ште ње, она ко ка ко 
је Ма ке до ни ја уни шти ла грч ки си стем гра до ва-др жа ва, и ка ко је 
на кон то га си стем хе ле ни стич ких др жа ва ко ји је на сле дио Алек-
сан дро ву им пе ри ју за уз врат био уни штен од стра не Ри ма. За и ста, 
Хе рен је у „Пред го во ру“ сво ме пр вом и дру гом из да њу сма трао да 
је На по ле он, за пра во, уни штио европ ски си стем др жа ва, а да му он 
пи ше епи таф. Та кво схва та ње си сте ма др жа ва су штин ски се раз ли-
ку је од оно га што се у овој сту ди ји сма тра ме ђу на род ним си сте мом 
и бли же је оно ме што ов де на зи вам ме ђу на род ним дру штвом.

Друштводржава (или ме ђу на род но дру штво) на ста је ка да 
гру па др жа ва, са све шћу о из ве сним за јед нич ким ин те ре си ма и за-
јед нич ким вред но сти ма, об ли ку је дру штво у том сми слу што се 
др жа ве сма тра ју ве за ним ску пом за јед нич ких пра ви ла у ме ђу соб-
ним од но си ма, и уче ству ју у ра ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Уко ли-
ко др жа ве да нас са чи ња ва ју ме ђу на род но дру штво (а у ко јој ме ри 
то чи не, пи та ње је ко је об ра ђу је сле де ће по гла вље), то је сто га што 
се, при зна ју ћи од ре ђе не за јед нич ке ин те ре се и, мо жда, не ке за јед-
нич ке вред но сти, оне сма тра ју оба ве за ним од ре ђе ним пра ви ли ма 
у ме ђу соб ним од но си ма, по пут оно га да се мо ра ју по што ва ти ме-
ђу соб на пра ва на не за ви сност, да се мо ра ју по што ва ти скло пље ни 
спо ра зу ми и да се мо ра под вр га ва ти од ре ђе ним огра ни че њи ма у 
упо тре би си ле у ме ђу соб ним од но си ма. Исто вре ме но, др жа ве са-
ра ђу ју у де ло ва њу ин сти ту ци ја по пут раз ли чи тих про це ду ра ме ђу-
на род ног пра ва, ди пло мат ског апа ра та и ме ђу на род ног ор га ни зо ва-
ња уоп ште, као и пра ви ла и оби ча ја ра то ва ња.

Ме ђу на род но дру штво, у том сми слу, прет по ста вља по сто-
ја ње ме ђу на род ног си сте ма, док мо же по сто ја ти ме ђу на род ни си-
стем ко ји ни је ме ђу на род но дру штво. Две или ви ше др жа ва, дру-

10) Ви ди фу сно ту 11.

11) He e ren, Manual, pp. vii-vii.
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гим ре чи ма, мо гу има ти ме ђу соб не од но се и ме ђу соб но де ло ва ти 
на на чин да пред ста вља ју ну жне фак то ре у ме ђу соб ним про ра чу-
ни ма, а да при то ме ни су све сне за јед нич ких ин те ре са и вред но сти, 
не под вр га ва ју се  за јед нич ком ску пу пра ви ла ни ти уче ству ју у ра-
ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Тур ска, Ки на, Ја пан, Ко ре ја и Си јам, 
на при мер, при па да ли су ме ђу на род ном си сте му под европ ском 
до ми на ци јом пре не го што су по ста ле део ме ђу на род ног дру штва 
под европ ском до ми на ци јом. Дру гим ре чи ма, би ле су у до ди ру са 
европ ским си ла ма и у зна чај ној ме ри ме ђу соб но де ло ва ле са њи ма 
у обла сти ра та и тр го ви не, пре не го што је ово до ве ло до при хва-
та ња за јед нич ких интерeса и вред но сти, ме ђу соб ног по сма тра ња 
као су бје ка та под врг ну тих истом ску пу пра ви ла и са рад ни ка у ра-
ду за јед нич ких ин сти ту ци ја. Тур ска је чи ни ла део ме ђу на род ног 
си сте ма под европ ском до ми на ци јом од вре ме на ње го ве по ја ве у 
ше сна е стом ве ку, уче ству ју ћи у ра то ви ма и са ве зи ма као део си-
сте ма. Па ипак су, то ком пр ва три сто ле ћа ових од но са, обе стра не 
из ри чи то по ри ца ле да европ ске си ле и Тур ска има ју ма ка кве за-
јед нич ке ин те ре се и вред но сти; сма тра ло се, на обе ма стра на ма, да 
ме ђу соб но за кљу че ни спо ра зу ми ни су оба ве зу ју ћи, а ни је би ло ни 
за јед нич ких ин сти ту ци ја, по пут оних ко је су ује ди ња ва ле европ ске 
си ле, у чи јем де ло ва њу би се са ра ђи ва ло. Тур ска ни је би ла при хва-
ће на као члан ме ђу на род ног дру штва од стра не европ ских др жа ва 
све до Па ри ског уго во ра 1856., ко јим је окон чан Крим ски рат, а 
мо жда ни је по сти гла пу ну јед на кост пра ва у окви ру ме ђу на род ног 
дру штва све до Уго во ра у Ло за ни 1923. 

На исти на чин су Пер си ја и Кар та ги на пред ста вља ле део 
истог ме ђу на род ног си сте ма као и кла сич ни грч ки гра до ви-др жа-
ве, али ни су би ле део грч ког ме ђу на род ног дру штва. Дру гим ре-
чи ма, Пер си ја је (а у ма њој ме ри, и Кар та ги на) оп шти ла са грч ким 
гра до ви ма-др жа ва ма и увек је би ла кључ ни фак тор стра те шког 
ујед на ча ва ња, би ло као спо ља шња прет ња про тив ко је су грч ки 
гра до ви-др жа ве мо гли да се удру жу ју, или као си ла ко ја је у ста њу 
да ин тер ве ни ше при ли ком њи хо вих ме ђу соб них су ко ба. Али, Пер-
си ја је од стра не Гр ка би ла до жи вља ва на као вар вар ска си ла; ни је 
де ли ла за јед нич ке грч ке вред но сти, по пут грч ког је зи ка, пан хе лен-
ских ига ра или тра же ња са ве та у Делф ском про ро чи шту; ни је би ла 
под врг ну та пра ви ли ма ко ја су од грч ких гра до ва-др жа ва зах те ва ла 
да огра ни че ме ђу соб не су ко бе; та ко ђе, ни је уче ство ва ла у амфик
тионичкимсавезимау ко ји ма се од ви ја ла ин сти ту ци о нал на са рад-
ња ме ђу Гр ци ма, као ни у ди пло мат ској уста но ви проксена.

Ка да су др жа ве, као у слу ча ју су сре та европ ских и не е вроп-
ских др жа ва од ше сна е стог до кра ја де вет на е стог ве ка, уче сни ци у 
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је дин стве ном ме ђу на род ном си сте му, али не и чла но ви је дин стве-
ног ме ђу на род ног дру штва, мо же по сто ја ти ко му ни ка ци ја, раз ме на 
иза сла ни ка или гла сни ка и спо ра зу ма – не са мо о тр го ви ни, већ и о 
ра ту, ми ру и са ве зи ма. Но, ови об ли ци оп ште ња, са ми по се би, не 
го во ре да по сто ји ме ђу на род но дру штво. Мо гу се одр жа ва ти ко му-
ни ка ци је, раз ме њи ва ти иза сла ни ци и скла па ти спо ра зу ми, а да при 
то ме не по сто ји свест о за јед нич ким ин те ре си ма и вред но сти ма 
ко је би тој раз ме ни обез бе ди ле чвр сти ну и из гле де трај но сти; да 
не ма све сти о по сто ја њу пра ви ла ко ја од ре ђу ју ка ко ће се оп ште-
ње од ви ја ти; и да не по сто је по ку ша ји за ин те ре со ва них стра на да 
са ра ђу ју у ин сти ту ци ја ма у чи јем оп стан ку има ју ин те рес. Ка да су 
Кор тес и Пи за ро пре го ва ра ли са кра ље ви ма Асте ка и Ин ка, ка да је 
Џорџ III по слао Лор да Ма карт ни ја у Пе кинг, или ка да су пред став-
ни ци Кра љи це Вик то ри је скла па ли спо ра зу ме са ма вар ским по гла-
ви ца ма, Сул та ном Со ко та или Ка ба ком Бу ган де, то је на ди ла зи ло 
окви ре ма ка кве за јед нич ке за ми сли о ме ђу на род ном дру штву чи ји 
би при пад ни ци на обе ма стра на ма би ли чла но ви са слич ним пра-
ви ма и ду жно сти ма.

Ни је увек ла ко утвр ди ти да ли су ове ка рак те ри стич не од ли ке 
ме ђу на род ног дру штва при сут не у ме ђу на род ном си сте му: бу ду ћи 
да из ме ђу си сте ма ко ји је, очи глед но, и ме ђу на род но дру штво и си-
сте ма ко ји очи глед но ни је дру штво, по сто је слу ча је ви у ко ји ма је 
свест о за јед нич ким ин те ре си ма при вре ме на и у за чет ку; у ко ји ма 
су спо зна та за јед нич ка пра ви ла ма гло ви та и не пре ци зна, те по сто-
ји сум ња у то да се уоп ште мо гу на зва ти пра ви ли ма; или у ко ји ма 
су за јед нич ке ин сти ту ци је – ко је се од но се на ди пло мат ски апа рат 
или огра ни че ња у ра ту – не је сно из ра же не и не раз ви је не. Ако о са-
вре ме ном ме ђу на род ном дру штву по ста ви мо пи та ња „Ка да је на-
ста ло?“ или „Ка кво му је би ло ге о граф ско од ре ђе ње?“, сме ста ће мо 
се за пе тља ти у ком пли ко ва не про бле ме тра га ња за гра ни ца ма.

Ме ђу тим, не ки ме ђу на род ни си сте ми су, из ве сно, исто та ко 
би ли и ме ђу на род на дру штва. Глав ни при ме ри су кла сич но-грч-
ки си стем гра до ва-др жа ва; ме ђу на род ни си стем ко ји су чи ни ла хе-
ле ни стич ка кра љев ства у пе ри о ду из ме ђу рас па да Алек сан дро вог 
цар ства и рим ског осва ја ња; ме ђу на род ни си стем Ки не то ком До ба 
ра ту ју ћих др жа ва; си стем др жа ва древ не Ин ди је; и мо дер ни си стем 
др жа ва, ко ји је на стао у Евро пи а да нас се про сти ре ши ром све та.

За јед нич ка од ли ка ових исто риј ских ме ђу на род них дру шта-
ва је то што су сва за сно ва на на за јед нич кој кул ту ри или ци ви ли-
за ци ји, или ба рем не ким еле мен ти ма та кве ци ви ли за ци је: за јед-
нич ком је зи ку, за јед нич кој епи сте мо ло ги ји и раз у ме ва њу све ми ра, 
за јед нич кој ре ли ги ји, за јед нич ком мо рал ном ко дек су, за јед нич кој 
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естет ској или умет нич кој тра ди ци ји. Ра зум но је прет по ста ви ти да 
та кви еле мен ти за јед нич ке ци ви ли за ци је, уко ли ко чи не те мељ ме-
ђу на род ног дру штва, олак ша ва ју ње го во функ ци о ни са ње на два 
на чи на. Са јед не стра не, они олак ша ва ју ко му ни ци ра ње, ме ђу соб-
но раз у ме ва ње и оба ве ште ност др жа ва, олак ша ва ју ћи на тај на чин 
од ре ђи ва ње за јед нич ких пра ви ла и раз вој за јед нич ких ин сти ту ци-
ја. Са дру ге стра не, они мо гу осна жи ти свест о за јед нич ким ин те-
ре си ма, што под сти че др жа ве да при хва те за јед нич ка пра ви ла и 
ин сти ту ци је са сми слом за за јед нич ке вред но сти. На ово пи та ње 
ће мо се вра ти ти ка да, ка сни је у сту ди ји, бу де мо раз ма тра ли тврд њу 
да гло бал но ме ђу на род но дру штво два де се тог ве ка, за раз ли ку од 
хри шћан ског ме ђу на род ног дру штва ше сна е стог и се дам на е стог 
ве ка, или европ ског ме ђу на род ног дру штва осам на е стог и де вет-
на е стог ве ка, не по се ду је ни ка кву слич ну за јед нич ку кул ту ру или 
ци ви ли за ци ју.

Пре вод: Мла ден Ли ша нин
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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
УДК 316.774:654.197(049.3)

Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић
Институтзаполитич
кестудије,Београд
О МЕ ДИЈ СКОЈ 
ПИСМЕНО СТИ 
И ПОЛИТИ ЦИ 
ЕМИТО ВА ЊА

При каз књи ге “Де ца и те ле
ви зи ја, гло бал на пер спек ти ва”, 
Даф на Ле миш, Clio 2008. го ди
не

Те ле ви зи ја је не сум њи во 
ме диј од цен трал ног зна ча ја у 
жи во ти ма не са мо де це, већ и 
са вре ме ног чо ве ка, ва жна за 
со ци ја ли за ци ју по је дин ца, али 
и ши ре за сло же не дру штве не 
про це се. Но вац ин ве сти ран у 
те ле ви зи ју је огро ман и пред
ста вља гло бал ни би знис ве ли
ких раз ме ра и вред но сти. Гле
да ње те ле ви зи је не пред ста вља 
са мо ин ди ви ду ал ни чин ко ји 
по је ди нац сам би ра већ је ве о
ма че сто ре зул тат уса гла ша ва
ња, пре го во ра, ком про ми са и 
опо на ша ња дру гих осо ба. За то 
при ли ком про у ча ва ња ути ца ја 
те ле ви зи је на де цу и дру штво 
у це ли ни, мо ра мо узе ти у об зир 
ин тер ак ци ју број них ва ри ја бли: 
ин ди ви ду ал них, кон тек сту ал
них, кул ту ро ло шких и дру штве

них. Књи га „Де ца и телевизијa“ 
пред ста вља уз бу дљи во на уч но 
шти во, ко је нас во ди кроз на
уч не по дат ке до би је не у екс пе
ри ме на ти ма и ко ре ла ци о ним 
сту ди ја ма из обла сти ме ди ја. 
Пред ста вља не сум њи во од ли
чан при мер по пу ла ри зо ва ња 
на у ке, јер се ла ко и јед но став но 
пра ти. То је све о бу хват ни при
каз раз ли чи тих ме то до ло шких 
при сту па, уз оби ље по да та ка 
о ути ца ју те ле ви зи је на де цу. 
Ути ца ја те ле ви зи је са гле да ва 
се на гло бал ном пла ну, чи ме 
се овој озбиљ ној те ми до да је и 
кул ту ро ло шка ди мен зи ја. 

По се бан до при нос ове књи
ге, као што је већ на по ме ну то, 
је сте у при ка зу оби ља по да та
ка и ме то до ло шких при сту па у 
из у ча ва њу те ле ви зи је и ње ног 
ути ца ја на де цу. Обич но се из у
ча ва ње те ле ви зи је сво ди на ис
тра жи ва ња гле да но сти, кван ти
та тив ном ме то дом на ве ли ким 
узор ци ма. Ова књи га по ка зу је 
да је то са мо јед на ди мен зи ја 
ши ро ког спек тра ис тра жи вач
ких тех ни ка ко ји ма се ис пи ту ју 
ме ди ји. Ана ли зи ра ју се по да ци 
до би је ни у број ним ква ли та
тив ним тех ни ка ма (фо кус гру
па ма, ин тер вју и ма, ет но граф ским 
при  сту пи ма  ет но гра фи ја ма по
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ро дич ног жи во та, сту ди ја ма 
слу ча ја, ме то да ма по сма тра ња, 
ана ли за ма са др жа ја). Пу но па
жње по све ће но је пре све га фо
кус гру па ма и ана ли за ма са др
жа ја, те се по себ но раз ма тра ју 
са др жа ји и схва та ња, раз у ме
ва ња раз ли чи тих про гра ма, и 
њи хов ути цај на жи вот и по на
ша ње де це. Ни шта ма ње ва жно
сти се не при да је ко ре ла ци о ним 
ана ли за ма или екс пе ри мен ти ма 
у обла сти ис тра жи ва ња ме ди ја. 
У књи зи се не раз ма тра ју са мо 
ме то до ло шки при сту пи не го се 
иде и ко рак да ље, у им пле мен
та ци ју до би је них по да та ка у 
обла сти раз ви ја ња ме диј ске пи
сме но сти де це и ши ре гра ђа на 
у це ли ни, и при ме ну до би је них 
са зна ња за кре и ра ње стра те
ги ја, по ве ља или кон вен ци ја о 
еми то ва њу те ле ви зиј ског про
гра ма. 

Раз ма тра се не ко ли ко те о риј
ских при сту па у ана ли зи ра њу 
ути ца ја те ле ви зи је. Пр ва те о
ри ја је те о ри ја сна жних ефе ка та 
(ко ја се фо ку си ра на ис пи ти ва
ње јав ног мње ња и по ли тич ких 
кам па ња). У осно ви ова квих те
о ри ја ко је до ми ни ра ју сре ди ном 
XX ве ка у се вер но а ме рич ким 
ис тра жи ва њи ма, је да гле да
ње те ле ви зи је обич но ре зул ти
ра по на ша њем ко је је по ве за но 
са гле да њем (ве ћа агре сив ност 
или ку по ви на од ре ђе них про
из во да). За раз ли ку од сту ди ја 
о ефек ти ма по сто је и ал тер на
тив ни прав ци (европ ски) ко ји 
ука зу ју да гле да лац ни је са мо 

па сив ни при ма лац еми то ва них 
са др жа ја, већ ак тив ни гле да лац 
ко ји уно си у кон так ту са те ле
ви зиј ским са др жа јем соп стве на 
зна ња и ис ку ства, уку се, ста
во ве и спе ци фич не скло но сти. 
Гле да о ци су се лек тив ни у про
це су би ра ња про гра ма. Овај 
при ступ су ге ри ше да се те ле ви
зи ји по не кад при да је пре ве ли ка 
моћ.  

Сле де ћим те ма ма су по све
ће на по себ на по гла вља у овој 
књи зи: те ле ви зи ја и ин ди ви ду
ал ни раз вој, ути цај те ле ви зи је 
и по на ша ње де це и со ци јал но 
кон стру и са ње ре ал но сти, те
ле ви зи ја и уче ње, им пли ка ци је 
у ве зи са обра зо ва њем и по ли
ти ком. По след ње по гла вље ове 
књи ге мо же има ти зна чај не им
пли ка ци је у Ср би ји. У до ме ну 
ме диј ске пи сме но сти Ср би ја 
ни је да ле ко од ма кла. Де мо кра
ти за ци ја јед не зе мље не са мо 
да под ра зу ме ва сло бо ду го во ра, 
и сло бо ду ме ди ја, она сва ка ко 
мо ра да бу де пра ће на и аде кват
ним ме диј ским обра зо ва њем, 
и то не са мо нај мла ђе по пу ла
ци је, не го и гра ђа на у це ли ни. 
Гле да о ци при ме њу ју че ти ри 
ка те го ри је при ли ком гле да ња 
те ле ви зиј ских са др жа ја (Ле
миш, 2008, стр 196). То су на
ивно прихватање: гле да лац не 
пра ви раз ли ку из ме ђу те ле ви
зиј ског про гра ма и ствар но сти 
и сма тра по ру ке про гра ма ве ро
до стој ним; Искусно прихвата
ње: гле да лац при хва та ста во ве 
при ка за не на те ле ви зи ји, али је 
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све стан ал тер на тив них ар гу ме
на та ко ји се ба зи ра ју на ње го
вим соп стве ним жи вот ним ис
ку стви ма; искусноодбацивање: 
гле да лац не при хва та од ре ђе ни 
про грам као та кав, ра су ђу је о 
ње му на осно ву свог ис ку ства и 
ду бљег раз ми шља ња ко је ни је у 
ве зи са са мим про гра мом; раз
лагање: гле да лац је све стан да 
од ре ђе ни про грам пред ста вља 
са др жај ко ји су осми сли ли про
фе си о нал ци, ко ји има ју вла сти
те ста во ве и опа жа ња и за сту
па ју од ре ђе не ин те ре сне гру пе; 
Ви до ви дру штве не упо тре бе те
ле ви зи је мо гу се по де ли ти у две 
гру пе: струк ту рал на упо тре ба 
(при ме на ко ја ни је по ве за на са 
са др жа јем, већ је реч ис кљу чи
во о пу ком ко ри шће њу ме ди ја) 
и ре ла ци о на упо тре ба те ле ви
зи је (уло га те ле ви зи је у фор ми
ра њу мо де ла од но са у по ро ди ци 
и ши ре дру штву). 

Је дан од нај зна чај ни јих за
кљу ча ка ове књи ге је да те ле
ви зи ја ис пу ња ва мно го ви ше 
функ ци ја и уло га од оних ко је 
се сво де на пру жа ње за ба ва или 
де фи ни са ње од ре ђе них уло га. 
Ти ме се су ге ри ше да се не ко
ри сти до вољ но по тен ци јал те
ле ви зи је у до ме ну обра зо ва ња 
и кул ту ре. До при нос књи ге је у 
по ку ша ју да се са гле да ју мно го
број не (не са мо не га тив не) уло
ге ко је те ле ви зи ја ис пу ња ва у 
жи во ту де це (њи хо вих по ро ди
ца, дру штве ног жи во та и сва ко
днев них ак тив но сти), да кле да 
се на об у хва тан на чин ана ли зи

ра ин те гра ци ја те ле ви зи је у сва
ко днев ни жи вот де це. По сто ји 
оп ште при хва ће но и аку му ли
ра но зна ње о штет ним ути ца
ји ма те ле ви зи је на де цу. Ова 
књи га ука зу је и на ути ца је те ле
ви зи је ко ји че сто ни су у фо ку су 
ин те ре со ва ња, а то су под сти ца
ње кре а тив но сти, ма ште и игре 
за ми шља ња. Ти по зи тив ни ути
ца ји че сто су ја чи од не га тив
них ути ца ја те ле ви зи је. Све то 
во ди ве о ма ва жним пи та њи ма, а 
то су де фи ни са ње ПО ЛИ ТИ КЕ 
ЕМИ ТО ВА ЊА у обла сти ме ди
ја и мо жда још ва жни јег пи та ња 
ОБРА ЗО ВА ЊА у обла сти ме ди
ја, од но сно раз ви ја ња ме диј ске 
пи сме но сти гра ђа на. 

Не до ста так књи ге де лом 
пред ста вља пот пу но ис кљу чи
ва ње но вих тех но ло ги ја из ана
ли зе, са из ра зи тим фо ку сом на 
тра ди ци о нал не те ле ви зиј ске 
са др жа је. Од ли ке но вих ме ди ја 
је су ин тер ак тив ност и кон вер
ген ци ја, од но сно не по сто ја ње 
јед не ја сне изо ло ва не ме диј ске 
плат фор ме. Та ко и те ле ви зи ја 
као ме диј те шко да се мо же по
сма тра ти изо ло ва но и из дво је но 
од дру гих ме диј ских плат фор ми 
по себ но ин тер не та (под ка сто
ви, wеб стра ни це те ле ви зиј ских 
ка на ла). Чи ни се да је те ма ути
ца ја тра ди ци о нал не те ле ви зи је 
де лом пре ва зи ђе на, упра во због 
раз во ја но вих ме диј ских плат
фор ми, о чи јем се ути ца ју ја ко 
ма ло зна (иако је њи хо ва уло га 
у сва ко днев ном жи во ту мла дих 
ши ром пла не те тре нут но не са
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гле ди ва). Ипак, ис кљу чи ва ње 
но вих тех но ло ги ја је ра зу мљи
во, об зи ром да је фе но мен ути
ца ја те ле ви зи је на де цу зна ча
јан, те је ис кљу чи ва ње оста лих 
ва жних ва ри ја бли не ми нов но 
при ли ком из у ча ва ња ова ко ши
ро ке те ме. Но ве тех но ло ги је 
иако зна чај не, на гло бал ном ни
воу још увек ка ска ју за уло гом 
и ути ца јем те ле ви зи је. Не ја сан 
је до не кле и из бор те ма ко ји ма 
се књи га ба ви. Оне пре про из и
ла зе из пре фе рен ци ауто ра, не го 
из не ког ја сног те о риј ског или 
кон цеп ту ал ног окви ра. 

Сва ка ко пре по ру чу је мо књи
гу за де таљ но чи та ње, а не ке 
де ло ве и као ко ри сно шти во у 
обла сти де чи јих раз вој них сту
ди ја, со ци јал не пси хо ло ги је и 
ме диј ских сту ди ја. 

УДК 327:911.3(049.3)
ВладанСтанковић

Институтзаполитич
кестудијеуБеограду

Ханс Ге рог Бек: "Ви зан тиј
ски ми ле ни јум", Clio  Глас срп
ски, Бе о градБа ња Лу ка, 1998. 
150. стр.

ЖА МОР КРИ ЗЕ (ИЛИ 
ТИ: КРИ ЗА ЖА МО РА)
Не дав но је из штам пе (Apol

lo graphic production) иза шла 
књи га, ко ја је при ву кла зна чај
ну па жњу на уч не и струч не јав
но сти, али и свих ла и ка – по
кло ни ка шти ва ко ји са ве ли ким 
ин те ре со ва њем пра те све оно 
што до ти че пред мет уну тра
шње при ме ње не по ли ти ке. Књи
га но си на слов Жамор кризе, 
и пред ста вља тек сту а ли за ци ју 
ин тер вјуа ко ји је, мо жда наш 
по нај бо љи ана ли ти чар уну тра
шње по ли тич ких зби ва ња, Ми
лош Кне же вић, оба вио у на да
све на дах ну том, са жи вље ном и 
про ми шље ном ин тер вјуу са но
ви нар ком Би ља ном Жив ко вић. 
Књи га је штам па на у ма лом 
џеп ном из да њу А5 фор ма та 
на 150 стра ни ца тек ста (font 12 
TimesNewRoman, про ред 1,5). 
На на слов ној ко ри ци књи ге на
ла зи се ли ков ни при каз (цр теж) 
у бо ји чо ве ка збу ње ног из ра
за упа лог у не спо кој ур ба ног 
ста ни шта град ске вре ве ноћ
ног жи во та, сти шње ног из ме ђу 
ви со ких со ли те ра (ко ји она ко 
на кри вље носра сли ис ка зу ју 



Освртиирикази

397

сву не моћ от по ра ур ба ни те ту) 
и мо дер них тех но ло шких до
стиг ну ћа, ка кве су те ле фон ска 
го вор ни ца и ауто мо бил, ко ји се 
про сти ру на по след њој стра ни 
ко ри ца. На овој по след њој стра
ни ко ри ца на ла зи се и не ко ли ко 
фо то гра фи ја ауто ра са чи ње них 
у ње го вом рад ном ка би не ту, по
ре ђа них као на ка квој филм ској, 
ка ле и до скоп ној тра ци.

До ви тљи вост ко ри ца пра ти 
још до ви тљи ви ји са др жај тек
сту а ли зо ва ног ин тер вјуа. Са
др жај раз го во ра је сме штен у 
15 (пет на ест) по гла вља, ко ја су 
опет из де ље на на по не ко ли ко 
на сло ва. Пр во по гла вље но си 
на слов: Неразумевањеположа
ја и по де ље но је на три под на
сло ва: Обнова мултиполарног
света, Чија је наша полити
ка?, и Гласоводи уместо гасо
вода. Дру га гла ва но си на слов: 
Ништа није завршено, и из де
ље на је у три на сло ва: Отпор
стварности протектората, 
Косметски проблем није ре
шен и Подмитљиве комшије. 
Тре ћа гла ва се зо ве: Несаосе
ћајни суседи, и са др жи че ти ри 
на сло ва: Препакована полити
касиле, Македонијабезимена, 
Црњаигора и Неспорнаевроп
скаважностБалкана. Че твр та 
гла ва је: Европа испред свега, 
и са др жи пет на сло ва: Европа
–предеонезрележудње, Жиле
евроскептицизма, Европаизван
ЕУ–ЕвропаунутарЕУ, Евро
сумње преко ровова, Неиску
ствоЕвропе. Пе та гла ва је: Оп

сењеностЕвропом: Еврољубље
на проби, Европска мантра, 
Српска евроутопија. У ше стој 
гла ви је опи сан Потресанкрај
америчкогсна, и има под на сло
ве: Прекорачења судбинског
прага, Поремећајуцентрузби
вања, Оловна фигура терори
сте, Пољуљано самопоуздање. 
Сед ма гла ва сло ви са: Умножа
вање средишта, и но си на сло
ве: Окапана постимперијална
свећа, Посустала американи
зација, Настанак другог пола
моћи, Србија не касни са ула
ском у ЕУ, Мекејн или Обама,
свеједно. Осма гла ва по све ће на 
је Приврженицимаглобализма, 
и има че ти ри на сло ва: Србија
као"америчкикутак", Учтива
критичка дистанца, Страте
гијасмањеноготпора и Страх
одсрпскорускесарадње. У де
ве тој гла ви Кне же вић се по за
ба вио НовимликомРусије, и у 
то име по ста ви шест на сло ва: 
Успон српскоруских односа, 
Природа јељцинизма, Пути
новапојава, Постоји лианти
руски лоби?, Проблематични
неоимперијализам, Можда су
ракете спасиле Русију? Де се
та гла ва но си на слов: Европско
самосазнање и са др жи та ко ђе 6 
(шест) на сло ва: Пакоснасвест, 
ДвеУнијеуједнојЕвропи, Кон
тиненталне државе, Европа
Уније гурнута на Русију, Ру
сијаиСрбија и УћиуЕУ–не
ућууНАТО!? Је да на е сто по гла
вље је: Клискодипломатисање, 
са че ти ри на сло ва: Смерови и
приоритети, Рекреативни ам
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басадори, Бестидни енџиоовци 
и Бананизацијаполитике. Два
на е ста гла ва је на сло вље но са: 
Партијашка надгорњавања, и 
са др жи 4 (че ти ри) на сло ва: Пу
котине у националном блоку, 
Галеријаразлогаиузрока, Мо
тивигруписања и Неостварени
савез. У три на е стој гла ви из не
те су: Могућности патриоти
зма, кроз сле де ће на сло ве: Нова
сучељавања, Расипање снага и
гласова, Неусахло родољубље 
и "Надничарење" слободе. Че
тр на е ста гла ва но си на слов: 
Коалиционивуцисити–агла
сачкеовчиценаброју, и са др жи 
4 (че ти ри) на сло ва: Односпре
маМилошевићу, Прагматично
прећуткивање, Конспиративне
стрине и стрикани, Партиј
скадржаваипартитократија 
(?, тре ба ло би: партократија, 
прим. В.С). Ко нач но, у по след
њој пет на е стој гла ви, сме ште но 
је 5 (пет) на сло ва: Прерушава
ње, а не скривање, Хватање и
испоручивање, Политички ка
рактер суда у Хагу, Изборна
наравоученија и ко нач но, Упо
тразизаизлазом. 

Већ са ми на сло ви ка кви 
су: Европска мантра, Рекреа
тивни амбасадори, Бестидни
енџиоовци и Бананизација по
литике, "Надничарење" сло
боде, Европа – предео незреле
жудње, Подмитљиве комшије, 
Црња и гора, или нпр. Гласо
водиуместогасовода сли ко ви
то осли ка ва ју за те че но ста ње 
про ма тра не по ја ве и ука зу ју на 

пу те ве за ко ји ма Кне же вић тра
га у спо зна ва њу гор ке исти не о 
ре ал по ли тич ким до ме ти ма срп
ске (и ср би јан ске) при ме ње не 
по ли ти ке. Игро каз ко ји пред
ста вља са мо зна ко ве по крај 
пу та ко ји тре ба да нас уве ду у 
ана ли тич ка раз ма тра ња уну тра
шње по ли тич ке зби ље и од но са 
са "окру же њем" и "све том" (пре 
свих Евро а ме ри ком и Ру си јом), 
на го ве шта ва ин те ре сант на и 
ин три грат на се ци ра ња по ли
тич ке зби ље ко ја су баш она ква 
ка квим их Кне же вић и пред
ста вља. Ре кло би се да ни ко на 
овим на шим про сто ри ма, во де
ћи се исти но љу бљем и на зи ва
њем ства ри баш она квим ка кве 
оне за и ста је су, не раз об ли чу је 
све об ли ке дру штве ног ин же
ње рин га, ме диј ске ма ни пу ла
ци је и иде о ло шких "постњуеј
џов ских" си му ла кру ма, као што 
то чи ни аутор књи ге Жамор
кризе, Ми лош Кне же вић. Оту
да и са свим упри ли чен на слов 
при ка за: Жамор кризе илити:
Кризажамора, има за циљ да 
ука же на сав не до ста так кри
тич ког освр та на са вре ме ну по
ли тич ку зби љу, у вре ме ну ка да 
смо (бар фор мал но) за ко ра чи ли 
у пу ну сло бо ду го во ра и јав ног 
из но ше ња ста во ва (ко ју апо ло
ге те вла да ју ћег по рет ка под во
де под не за о би ла зан са сто јак 
де мо кра ти је). Ко ри сте ћи да нас 
за по ста вље ну и сва ка ко под це
ње ну тех ни ку ин тер вјуа, ко ји 
по том пре ра ста у тек сту ал ну 
фор му мо но гра фи је, Кне же вић 
се вра ћа вре лу нај у спе шни јих 
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фор ми са оп шта ва ња освр та на 
дру штве ну и по ли тич ку ствар
ност ка кву су пре ње га већ пру
жи ла звуч на име на свет ске на у
ке, ауто ри те ти фор ма та: Сар тра, 
Га да ме ра, Хај де ге ра, Мар лоа... 
Фор ма ин тер вјуа са ма по се
би омо гу ћа ва чу де сан ка рак тер 
ди на ми ке не по сред ног раз го во
ра из ко га иска чу искре про ми
шља ња ка кве је те шко ре чи то, 
не спу та но и жи во са оп шти ти 
у ве ли ким на уч ним сту ди ја ма. 
Ов де се ра ди о фор ми жи вог 
је зи ка, до вољ но пла стич ног да 
про пра ти сва ко днев на по ли тич
ка и дру штве на зби ва ња (ме диј
ска, кул тур на, иде о ло шка), али 
до вољ но уби тач ног да ства ри 
у ре а ло по ли тич кој ди мен зи ји 
на зо ве оним име ном (и атри бу
ти ма) ка кве оне за и ста је су, без 
еуфе ми за ма и не по треб не хи по
кри зи је. Мо гло би се за кљу чи
ти ка ко Ми лош Кне же вић све
сно пр ко си по ку ша ји ма да се 
по ли тич ка на у ка под ве де под 
mainstream по ли тич ки ко рект
не идеј но по ли тич ке по доб но
сти иде о ло шког, "њуеј џев ског" 
иде о ло шконор ма тив ног хи ли
ја зма – ољу шту ре не фор ме, без 
ика квог са др жа ја али и сми сла. 
На мно гим ме сти ма у књи зи 
ви дљи ва је та Кне же ви ће ва ре
скост да по ја ве пре ци зно осли
ка, да их на зо ве пра вим име
ном, да от кри је и у ерот ском 
сми слу раз об ли чи исти ном: ла
жи, еуфе ми зме, пре ва ре, ма ни
пу ла ци је, по лу и сти не и си му ла
кру ме, јед ном реч ју све оно што 
фа бри кан ти "Но вог до ба" про

из во де на во де ћи по ја ве, до га
ђа је, па и сам жи вот на во де ни
цу не при род ног, из ве шта че ног, 
пер вер вер то ва ног. Ма ко ли ко та 
бор ба Ми ло ша Кне же ви ћа би ла 
по ма ло и дон ки хо тов ска, она је 
зна ча јан до при нос, ако ни че му 
дру гом, оно бар на уч ном ства
ра ла штву, ко је се ни ка да ни је 
од ре кло исти не (бар не до кра
ја, прим В.С).

Услед не до стат ка про сто ра 
ов де ће мо на ве сти са мо не ка од 
Кне же ви ће вих опа жа ња, ана ли
за и уви да из књи ге Жаморкри
зе са ак ту ал ним по ли тич ким и 
дру штве ним де ша ва њи ма. Та ко 
Кне же вић у раз ма тра њу од но са 
Цр не Го ре пре ма Ср би ји ис ка
зу је тач но пред ви ђа ње: "Цр но
гор ско при зна ње не за ви сно сти 
Ко со ва,.., у Под го ри ци ће се 
схва ти ти са мо као праг ма тич ни 
чин уми ља ва ња оним по ли тич
ким струк ту ра ма ко је,.., ка жња
ва ју не по слу шне и на гра ђу ју 
по слу шне." (стр.29) О од но су 
Сло ве ни је и Хр ват ске пре ма 
пи та њу ста ту са ју жне срп ске 
по кра ји не: "Сло вен ци и Хр ва ти 
су у пот пу но сти пред ви дљи ви, 
они ће учи ни ти оно што се од 
њих на За па ду оче ку је, а што 
иона ко же ле са ми." (стр. 31) 
"(...) окол не зе мље за др жа ле би 
се це си о ни кон ти ну и тет и још 
јед ном по ка за ле да ни за јо ту 
ни су из ме ни ле свој ду бин ски 
не га ти ван од нос пре ма Ср би ји." 
(стр. 31) Раз ма тра ју ћи ме диј ску 
и по ли тич ку евроманију, Кне
же вић из но си тврд њу: "Евро па 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.393402.

400

је, за пра во, ес ха то ло шки про је
кат вла да ју ће по ли ти ке и по ли
ти ча ра." (стр. 35) На исту те му 
он сар ка стич но, али ого ље но, 
опа жа сву су шти ну ствар но сти 
у ко јој жи ви мо: "На екра ни ма 
де фи лу ју са мо упе ва ни хо ро ви 
еврофоричнихдечака." (стр. 47) 
Ови три де се то го ди шњи де ча
циудво ри це по зи ва ју да: "Евро
па не ма ал тер на ти ву" ри тал но 
ЕУроп ски ман тра ју ћи, во ђе ни 
де ви зом: "жи ви се крат ко, за
то жи ви бр зо и ужи вај слат ко". 
Њи ма упра вља ју ба зич ни на
го ни са мо о др жа ња све де ни на 
ру ди мент са ку пљач ког при вре
ђи ва ња; они су спрем ни на све 
ка ко би у тр жи шној утак ми ци 
нај пр ља ви јег ве ша, у бес кру пу
ло зној бор би узе ли са сто ла бар 
не што од оно га што ста ри неса
мо држ ци у "жа лу за мла дост" 
узур па тор ски и љу бо мор но чу
ва ју за се бе. Оп шти не у кус по
ли тич ког са о бра ћа ња до дат но 
је ба на ли зо ван иде о ло шком ис
кљу чи во шћу: "Све то на ли ку је 
на вре ме на иде о ло шког мо ни
зма, са мо што је у овом ча су 
европ ска иде о ло ги ја – еврои
зам, за ме ни ла дог мат ски марк
си замле њи ни зам." (стр. 48). У 
кул тур ном сми слу при хва ћен је 
мо дел Ср би је као ма ле аме рич
ке ко ло ни је. Овај аме ри ка ни зам 
ви дљив је на сва ком ко ра ку, та
ко Кне же вић за кљу чу је: "До ма
ћи про вин ци јал ни иди о гра фи 
при хва ти ли су све,.. Усво ји ли 
су гло да ра Ми ки ја Ма у са... жи
ви ну Па ју Пат ка чи је су ква
ка ње пре у зе ли..." (стр. 64) Не

спрем ност до ма ће псе у до е ли те 
да са гле да ре ал но сти про ме на 
још је ви дљи ви ја на спољ но
по ли тич ком пла ну: "На ши аме
ри ка но фи ли и ве стер ни сти још 
увек не до пу шта ју мо гућ ност 
про ме не јед но пол не сли ке све
та. (...) Њи ме се још увек при
ви ђа ом ни по тент на Аме ри ка, са 
сво јом мар љи вом слу шки њом 
Евро пом." (стр. 69) За из бор ну 
"ди ле му" Оба ма или Ме кејн, 
аутор ка же: "Ди ле ма око сим па
ти ја за Џо на Ме кеј на или Ба ра
ка Оба му,.., ли чи на из бор из ме
ђу не ми ла и не дра га, или на шки 
ре че но на оно: СјашиКуртада
узјаши Мурта." (стр. 71) По
не кад за бли ста и пре ци зан ге
о по ли тич ки увид у су шти ну 
ства ри, као ка да Кне же вић из
не се: "(...) че тво ро ен ти тет ска 
Ал ба ни ја, са сре ди штем на Ко
со ву, у ства ри у Бонд сти лу, не 
би би ла но во е вроп ска не го но
во а зиј ска зе мља на европ ском 
Бли ском ис то ку. Под се ти ћу на 
ор јен тал не ге о граф ске то на ли
те те ко је во ле ан гло сак сон ски 
и евро а ме рич ки ге о прак ти ча
ри. По вра так Ази је у Евро пу у 
аме рич ком из во ђе њу до го ди ло 
би се на тзв. Зеленојтрансфер
зали у окви ру ре а ли зо ва них 
за ми сли из чу ве не SECI ини
ци ја ти ве." (стр. 72) (...) "Иако 
је Ср би ја иза бра ла так ти ку и 
стра те ги ју по бољ ша ња од но са 
са Ва шинг то ном, упр кос же љи 
Бе о гра да, ти од но си ни су бит но 
по пра вље ни. (...) На ши по ли ти
ча ри не же ле да при зна ју да је 
При шти на ствар ни аме рич ки 
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фа во рит, а не Бе о град. За пи тај
мо се, уоста лом, ко ли ко нов ца 
Аме ри ка сва ке го ди не до де љу је 
Ко со ву, а ко ли ко пре о ста лој Ср
би ји? Мно го стру ко ви ше да ју 
Ал бан ци ма!" (стр. 73) У освр ту 
на на ша ди пло мат ска и ам ба са
дор ска де ша ва ња, Кне же вић је 
го то во ну ши ћев ски све док вре
ме на: "Ам ба са ду ре су по ста ле 
уте шне на гра де ис тро ше них 
ДОСов ских ве те ра на. Ода тле 
по ти че чи тав низ ди пло мат ских 
про ма ша ја са дру го ра зред ним 
књи жев ни ци ма, умет ни ци ма, 
но ви на ри ма, дра ма тур зи ма, 
уред ни ци ма, про фе со ри ма, и 
сл. (...) А хте ли су, по штопо
то да оду да би пред ста вља ли 
би ло ко га и би ло шта, а ако не 
зна ју баш си гур но ко га и ка ко, 
он да бар се бе. По не ки су се, 
до ду ше, вра ти ли пре пу ни ре
кре а тив них и ту ри стич ких ути
са ка. Не ки су... на пи са ли но ве
ле и ро ма не, по не ко ме мо а ре. 
Са да шњи ка дро ви МИПа су у 
ве ћи ни кло но ви тран зи ци о не 
тран си де о ло ги је,.." (стр. 106) О 
не вла ди ном сек то ру, тво ре ви ни 
"гра ђан ског дру штва" Кне же
вић пи ше у са ти рич ном ма ни ру 
ко ји уме да на сме је, ука зу ју ћи 
на сав сми са о ни, ло гич ки и се
ман тич ки бе сми сао ис ки пео из 
ку хи ње дру штве ног newageин
же ње рин га: "Об но ва и раз вој 
гра ђан ског дру штва је про блем 
со ци јал не ево лу ци је, а не сек
та шког и ми си о нар ског де ло
ва ња по ме ну тог сектора и пе
да го ги је секташа сектораша. 
Ни сам си гу ран да сам схва тио 

у че му се за пра во са сто ји ци
вил на или не вла ди на ком по
нен та у том сек то ру? Па, не ке 
од тих ор га ни за ци ја су ди рект
ни екс по нен ти стра них вла да и 
ко је ка квих јав них и тај них слу
жби." (стр. 107) Вред но сни си
стем ових "гра ђа на" и ове "гра
ђан шти не" Кне же вић ла кон ски 
из ра жа ва: "Данас је Време, за 
Републику, на ро чи то ако то са
оп шти Б92! (...) Њи хов је сло
ган: Де кон та ми на ци ја – де на
ци фи ка ци ја – де ср би за ци ја!" 
(стр. 108) Ба на ни за ци ја на ше 
по ли тич ке ствар но сти ви дљи
ва је на сва ком ко ра ку: "Има мо 
функ ци о не ре ко ји ра де у при
лог стра них ба на ка и кор по ра
ци ја." (стр. 109) Ипак, на шом 
ба на назби љом не вла да United
FruitLtd, већ ам ба са до ро кра ти
ја: "... има ам ба са до ра ко ји не 
скри ва ју сво је не рас по ло же ње 
и охо лост пре ма зе мљи у ко јој 
су. Моћ ни ци са стра не су схва
ти ли да штос са стра ним ам
ба са до ри ма до бро про ла зи у 
ло кал ним сре ди на ма. Упа ли ло 
је у слу ча ју Ја го дин ца Пал ме 
и још по ко јег. За то су се раз
ми ле ли по Ср би ји,.." (стр. 110) 
Кне же вић не по гре ши во уви ђа 
на хиј ски ка рак тер ср би јан ских 
до ма ћи нана ку па ца спрем них 
да тр гу ју свим и сва чим – па и 
су ве ре ни те том по су ста ле др жа
ве, у за ме ну за сла ба шне бе ни
фи те жи ра фо ли ких об ли ка. На 
са мом кра ју књи ге у на сло ву 
Надничарење слободе, Ми лош 
Кне же вић из но си сву тра гич
ност љу ди ово га про сто ра ко ји 
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без сло бо де и до сто јан ства при
хва та ју мо дел пре ма ко ме "све 
има сво ју це ну", и "сва ко се 
мо же ку пи ти", по не кад и пи то
реск ним сит ни ца ма: "Отаџ би на 
је мо не та ри зо ва на, она је по ста
ла оте жа ни нов ча ник и пре гре
ја на кар ти ца." (стр. 127) Овај 
по след њи ис каз зву чи као ве
ли ка, али и бол на исти на. Та ко 
се на но во ак ту а ли зу је пи та ње 
сми сла бор бе у сре ди ни у ко јој 
се по је ди нац окре ће ис кљу чи во 
се би, сво јој се бич но сти, сит
ним ин те ре си ма и ужи ва њи ма, 
ко ји та ко са ми по се би по ста ју 
циљ.

Књи га Ми ло ша Кне же ви ћа 
Жамор кризе успе шно је из ве
де на тек сту а ли за ци ја ин тер вјуа 
из обла сти при ме ње не по ли
ти ке. На дах ну те оп сер ва ци је, 
сна жна ин ту и ци ја и пре ци зно 
кле са ње пој мов не апа ра ту ре 
ука зу ју на ону дру гу ауто ро
ву жи вот ну страст – умет ност. 
Ма ње је по зна то да је овај ви
ше де це ниј ски по ли ти ко лог и 
фи ло зоф пра ва из ра дио зна чај
ну ко лек ци ју умет нич ких екс
по на та у др ве ту. Ве ро ват но да 
је тај све ти др во де љач ки по
зив опле ме нио и Кне же ви ће во 
ства ра ла штво на по љу на у ке и 
пу бли ци сти ке.

Због све га по бро ја ног ову 
књи гу нај ср дач ни је пре по ру чу
је мо свим за љу бље ни ци ма ле пе 
ре чи и бес ком про ми сне кри тич
ке ми сли. 
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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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