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Бојан Јовановић*

СРБИЈА И ЗАП АДНИ БАЛК АН
Резиме
Са становишта физичко-географског одређења, еви
дентно је да се Србија налази на централном подручју Бал
канског полуострва. Тај простор је одређен Моравском доли
ном, а његова западна граница реком Дрином. Такође је нео
спорно да је миленијумским процесом утврђена историјскокултурна и цивилизацијска граница која од Боке Которске,
следећи на северу ток Дрине дели источни од западног Бал
кана. Међутим, политички је ова граница релативизована и
померана зависно од моћи утицајне сфере, па је и простор
српске државе ситуиран у западни или источни свет. Са та
квом тенденцијом се суочавамо и данас, када се територи
ја Србије сврстава у западни Балкан. То одређење потиче
од стране Запада и постало је званично након рата који је
НАТО пакт покренуо са циљем отимања Србији њене јужне
покрајине Косово и Метохије. Србија је некритички прихва
тила то преименовање географске реалности свог подручја
као своје самоодређење, заборављајући истину о свом објек
тивном положају и несумњивим предностима које јој је до
носио тај положај током историје.
Кључне речи: Србија, Балкан, Исток, Запад, хришћанство
Уколико је, како се вели, именом одређена судбина, од
носно да је име знамење (nomen est omen), онда су у самом
називу Балканског полуострва дате противречности које ће
*

Балканолошки инстит ут САН У, Беог рад
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се у историји испољавати на различите начине. У том имену
садржане су првобитне предрасуде и нетачности које симбо
лизују и све потоње геополитичке контроверзе везане првен
ствено за настојање да се са становишта одређених интере
са одреде и предефинишу поједини делови овог полуострва.
Иако потиче од имена планинског масива који се простире
од Црног мора у Бугарској до Старе планине и иде ка северу
до Вршке Чуке, тај назив је последица погрешног схватања
његовог рељефа, односно представе о неком планинском би
лу које дели простор од Црног мора до Алпа. Од античког
времена до ренесансе владала је предрасуда да је читаво по
луострво подељено неком попречном планином која као оса
света, Catena mundi, дели развијенији југ од варварског севе
ра. Тек у 19. веку је утврђено да је полуострво, у ствари, пре
сечено од севера на југ Моравско-вардарском долином, али
су се предрасуде о централној планини очувале до средине
тог века и пресудно утицале на његово именовање.1
Из овог контекста је евидентно да, сходно странама
света, Балканско полуострво има свој западни, источни, се
верни и јужни део, а да је његов централни простор одређен
Моравско-вардарском долином. Западна граница овог цен
тралног подручја на којем се простире Србија утврђена је
реком Дрином, док је источна одређена Старом планином.2
Физичко-геог рафско одређење на којем се налази Србија је
уже од ширег простора Балканског полуострва на којем су
настањени Срби. Централним Балканом одвијали су се глав
ни културни и цивилизацијски процеси који су обележили
ово подручје. У том смислу се и дуж реке Дрине успоставила
граница између источног и западног дела полуострва. Међу
тим, ове географске одреднице постају релативне у политич
ком одређењу супротстављених интересних сфера.
1

2
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J. Цвијић, Балканско пол уострво и јужнословенске зем ље, основи антропо
географије, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Беог рад, 1966, 3. - Име
Балкан се, наиме, првобитно односило на један део тог замиш љеног цен
тралног била и пог решно је упот ребљено да би се њиме означио цео планин
ски венац. Из пог решне представе о цент ралном планинском бил у настало
је и садашње име Балканско пол уострво. Његов источни део звао се Хем ус, а
то име се односило на планине ближе Цариг рад у и било је познатија од оних
која су давана другим деловима тог масива. Класични Хем ус је нетачно на
зван Балкан јер на турском Балкан значи планина уопште, а Турци су овим
именом назвали источни део старог Хем уса.
Ibidem, 46, 52. - У западн у Србија спада Шумадија. док источна Србија обу
хвата слив Тимока са Поречком реком, Пеком и Млавом.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 9-22

Будући да се свака област приближно одређује својим
положајем између суседних, и подручје насељено Србима на
Балкану ситуира се првенствено између Истока и Запада. Ге
ополитичко одређење овог подручја је релативизовано поме
рањем граница и зона утицаја, што је имало за последицу
да одреднице Исток и Запад, задржавајући важење у ширем
контексту, временом изгубе своја претходна значења за ову
област. Постајући метафоре за поларизоване светове, Исток
и Запад су на нивоу глобалних парадигми означавали дија
метралне супротности које су у том смислу и исказивале и
на подручју Балканског полуострва.
Линија која током реке Дрине дели Балканско полу
острво је граница различитих црквених, културних и поли
тичких утицаја наталожених у културним слојевима и тра
дицији српског народа. Његова историја зато се и не може
одвојити од места које вековима има значење великог исто
ријског раскршћа и на којем су крупни догађаји уцртавали
временска размеђа и успостављали просторна разг раничења.
Настањеност на делу овог европског простора имала је за Ср
бе судбински значај јер се њихов културни и духовни иден
титет формира у контексту међусобно супротстављених све
това који се један у другом међусобно огледају и одређују.
Наизменичне аспирације једног или другог света да освоји,
себи потчини и укине онај други доводиле су у питање нај
пре оног који је био између њих и стајао им на путу. Тај поло
жај распетости између Истока и Запада био је за Србе велико
искушење али и велики изазов.
Период од поделе Римског царства 394. године до по
деле цркава 1054., време је потврђивања историјског прису
ства Срба на овом простору, почетак њихове државности и
примања хришћанства. То је период јаке Византијске држа
ве, која се на свом цивилизацијском врхунцу исказује син
тезом Истока и Запада и државном моћи као реа лног свет
ског средишта. Водећом улогом у тадашњој међународној
заједници и својом империјалном идеологијом, Византија
се поистовећује са светом који у обновљеној универзално
сти римског царства добија у Константинопољу и свој Рим
на Истоку.3 Дугим миленијумским луком, она је премостила
3

Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Просвета - Српска књижевна зад ру
га, Беог рад, 1991. Е. Арвелар, Политичка идеологија византијског царства,
“Филип Вишњић”, Беог рад, 1988, 34.
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временски ток који је након пада Западног римског царства
476. године доводио у питање саме темеље западноевропске
цивилизације. Иако је фактички сишла са историјске сцене
турским освајањем Констатинопоља 1453. године, Византија
је наставила да живи кроз институције, религију и облике
уметничког стваралаштва европских и балканских народа.
Излазећи из сенке тог моћног царства, средњовеков
на Србија се формира на великом религијском и културном
раскршћу између Запада и Византије, обједињавањем при
морских српских земаља, изложених непосредном утицају
Римске цркве, са српским континенталним областима сред
њег Балкана, које су биле под јуриздикцијом Источне цркве.
Стварајући своју културу на овом подручју, Срби остварују у
време свог царства у четрнаестом веку и свој највећи држав
ни домет изражен супериорношћу у тадашњем византијском
цивилизацијском кругу. Остварена надмоћ биће пресудна и
за успостављање одговарајућег односа према Византији и
њеном значају за српску историју и културу.
Присуство Срба на Балкану несумњиво сеже у дубљу
прошлост од оне која се, према донедавним тумачењима, ве
зује за период њиховог досељавања у 7. веку. Један од реле
вантних показатеља тог знатно ранијег културног присуства
Срба на овом подручју су археолошки трагови њихове ма
теријалне културе.4 Стварање прве државне заједнице биће
пресудно за смањивање дотадашњих међуплеменских раз
лика, али ће процесу културног уједначавања и обједињава
ња посебно допринети примање хришћанства најпре у 7. а
потом и у 9. веку. Начин на који је примана нова вера и сим
боличко кретање у обреду крштења означило је окретање
Срба од запада ка истоку, али је суштински то значило окре
тање ка себи и свом новом духовном утемељењу.5 Примање
4

5
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Ђ. Јанковић, “Словени у источној Србији у VI и VII столећу”, Археологија
источне Србије, Филозофски фак ултет у Беог рад у, Центар за археолошка
ист раж ивања књ. 18, Беог рад 1997, 133-149; Ђ. Јанковић, “Средњовековна
култ ура Срба на граници према Западној Европи”, Традиционална култура
Срба у Српској крајини и Хрватској, Етног рафски музеј, Беог рад 2006, 9-21.
А. Шмеман, Света тајна крштења, Мит рополојија црногорско-примор
ска, Цетиње, 1991, 51, 59. - Суп ротно дотадашњем доминантном паганском
обредном опосуном кретању у смеру од истока ка запад у, односно у смеру
кретања Сунца, обредом крштења појединац је увођен у свет у тајн у проме
не дотадашњег идентитета. Симболичк им окретањем од запада ка исток у
означавано је излажење из детерминанти природне егзистенције и почетак
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хришћанства се одвија као процес формалног покрштавања
и суштинског примања нове вере. У тој рецепцијској равни
хришћанизација се и разликује од христијанизације, јер тек
примање Христа значи суштински верски и етички преобра
жај појединца који се може назвати хришћанином. Међутим,
показаће се тек након поделе цркава 1054. године да је од са
ме христијанизације било значајније из којег је центра она
вршена, јер је покатоличење Срба био први корак у процесу
губљења њиховог националног идентитета.

Између Истока и Запада
О важности коју ће верзију хришћанства Срби прими
ти сведочи и податак о двоструком крштењу оснивача српске
династије Немањића. Наиме, непосредно по рођењу око 1113.
године, Стеван Немања је крштен у римокатоличкој цркви
Пресвете Богородице у Рибници (данашња Подгорица), по
латинском обреду, доминантном у тадашњој Зети, у коју се
из Рашке, због сукоба са браћом око власти и насталог гра
ђанског рата, склонио његов отац Завада. Након очевог по
вратка са породицом у Рашку, Стеван Немања је крштен по
други пут у епископској цркви Светих Петра и Павла у Расу
(код данашњег Новог Пазара), тадашњој престоници Рашке,
по грчком православном обреду.6 Његову владавину обеле
жавају стални ратови између Византије и западних држава
Угарске, Млетачке републике и Светог римског немачког
царства, а прик лањање једној од страна у сукобу било је мо
тивисано тежњом за територијалним проширењем или очу
вањем постојећег статуса и државних граница. Иако је био
византијски вазал, Немања је одржавао добре везе са пап
ском куријом због подршке у борби против Византије али и
због српског становништва римокатоличке вере у приморју.
На великом државном сабору 1196. године Немања се повла
чи са власти, остављајући престо и титулу великог жупана
Рашке средњем сину Стефану, чији је таст годину дана рани
је државним ударом свргао брата и преузео власт у Византи
ји. Повлачење са престола најпре Стефана Немање а потом
и његовог сина Стефана Првовенчаног било је условљено
6

новог живота.)
Свети Сава, “Житије Светог Симеона Немање”, у Сабрани списи, Просвета,
СКЗ, Беог рад 1986, 118; С. Првовенчани, “Живот Светог Симеона”, Сабрани
списи, Просвета, СКЗ, Беог рад 1988, 64-65.

13

Бојан Јовановић

СРБИЈА И ЗАПАДНИ БАЛК АН

међународним околностима и утицајем спољашних факто
ра, првенствено Византије, на политичка збивања и одлуке
у Србији.
Јачање српске државе започиње у време сутона Ви
зантије, чију најдубљу кризу означава пад Цариг рада 1204.
године под власт Крсташа. Тај нови контекст слабљења Ви
зантије створио је могућност остварења српских државних
и црквених интереса. Сава је папином круном 1217. године у
православном храму “Светога Спаса” у Жичи овенчао свога
брата Стефана, који тиме постаје првовенчани краљ Србије.
Међутим, Стефан Првовенчани није први српски краљ. Он
је првовенчани, односно први крунисани владар али само у
оквиру династије Немањића. Први српски краљ био је син
Стефана Војислава, Михаило Војислављевић који је владао
Дукљом (Зетом) од средине XI века до 1081. године, а про
гласио се за краља 1077. године.7 У писму које му је упутио
наредне године по његовом крунисању, папа Гргур VII му
се обраћа као словенском краљу (Sklavor um regi), да би му
потом и признао ту титулу. Држава Михаила Војислављеви
ћа постаје регионална сила, која је повезаност са папством
и Норманима искористила да буде активни учесник тада
шње међународне политике. Михаило је у другом браку био
ожењен византијском племкињом, добио византијску титу
лу протоспатора и захваљујући византијској помоћи у бор
би против браће успео да осигура власт. Иако је признавао
византијску власт, користи слабости Византије растрзане
грађанским ратовима да јој се супротстави, помогне српским
устаницима у Поморављу и прошири своје територије. Срп
ска династија Војислављевића је владала док доминацију ни
је преузела династија Немањића, а понашање првог српског
краља као и потоњих српских владара оцртава образац поли
тичког деловања у реа лности између Истока и Запада.
Стефан је, дак ле, само првовенчани српски краљ све
тородне династије Немањић која ће остварити и највеће др
жавне домете у средњем веку. У том смислу добијање круне
од Рима за Стефана Немањића није значило окретање Западу,
већ потврђивање државе из центра који је у то време могао да
да државност. Овај чин вишег статусног потврђивања држав
не самосталности претходио је добијању и црквене аутоном
ности. Српска православна црква је успела да од Цариград
7
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В. Ћоровић, Историја Србије, Imprime, Ниш, 2006, 120.
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ске патријаршије, из њеног тадашњег егзила у Никеји, добије
своју аутокефалност 1219. године са Савом као својим првим
архиепископом. Признајући првенство части римском папи,
Сава на темељу византијског православља гради самостал
ност српске цркве као битног чиниоца државне и културне
индивидуа лности српског народа.
Иако је, дак ле, примање нове вере резултирало и
оснивањем сопствене православне цркве, процес христија
низације никад није до краја и потпуно извршен. Број цркава
у средњовековној Србији говори о раширености хришћан
ства које је давало печат важећим религијским садржајима,
али не указује на његову прихваћеност и дубљу укорењеност
у народу. С друге стране, суштинско примање хришћанства
било је и остало везано првенствено за појединце, док већи
на остаје хришћански непреображена, а иза формалног при
државања хришћанства чува склоност ка паганству и при
врженост ранијим веровањима. Међутим, значај примљеног
хришћанства за Србе показао се у периоду највећих наци
оналних искушења. Продором Турака на Балкан Србија је
постала поприште Истока и Запада, а та борба није преста
ла ни након Косовског боја 1389. године и касније пропасти
српске државе 1459. године. Исход једног таквог рата између
Аустрије и Турске условио је Велику сеобу Срба 1690. годи
не, гашење дотадашње црквене организације и практичног
нестајања институционалних услова за одржавање хришћан
ства. За поробљене Србе хришћанство је постало битно упо
риште очувања националног идентитета али и вера у чијој
су сенци оживљени пагански народни обичаји и веровања.8
Настао као синтеза хришћанског и паганског, Косовски мит
је постао оличење саможртвене етике, која је своју непосред
ну вредност исказала током борби за ослобођење.

Изнад супротстављених страна
Показало се да је Србија у подручју између јаких ути
цаја Истока и Запада пронашла начин опстанка и самопотвр
ђивања утемељујући своју традицију на синтези латинске
и византијске културе, синтези која је дошла до изражаја у
8

Б. Јовановић, Српска књига мртвих, Градина, Ниш, 1992. 22.
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средњевековној архитектури и уметности. Тако је и Богоро
дична црква у манастиру Студеница, највећа и најзначајнија
задужбина Немањића, изг рађена као плодан укрштај рома
ничког и византијског стила. Иако духовно напајана са Исто
ка религијом, уметношћу и књижевношћу, Србија је економ
ски била окренута и Западу. Средњовековни рудари Саси,
доласком у Србију, оснивају урбане центре, попут Новог Бр
да, где се развија занатство и трговина. На граници Запада,
Србија је успела да сачува своје источне корене и памти раз
лику између два света, заснивајући управо на том памћењу
своју посебност и идентитет.
Изложени, дак ле, утицају, како Рима, тако и Византи
је, Срби су у сложеним приликама на Балкану настојали да
остваре свој национални и државни идентитет, а повремени
српски успеси нису значили и престанак тих утицаја. Напро
тив. Говорећи о тим утицајима, Владан Ђорђевић с правом
запажа: “Док се Рим старао свим силама, да међу Србима и
Хрватима утврди с хришћанством и латинску писменост и
латинску књижевност, тргнувши брзо натраг концесију коју
беше учинио народном духу глагољицом, дотле је Византи
ја, створивши Србима, Бугарима и Русима народну писме
ност, такозваном ћирилицом, народну књижевност, и службу
Божју на народном језику, створила дефинитиван византиј
ско-словенски просветни тип, који је био и остао оквир на
ше националне индивидуа лности.”.9 Ситуирани између ис
точне и западне црквене и државне сфере, Срби и са успо
стављањем свог државног идентитета нису губили свест о
недовољној одређености сопственог положаја. Потискивање
и заборављање православног идентитета у периодима кризе,
актуа лизује питање позиције Србије, на које се једнострано
настоји одговорити да је Србија на Западу или на Истоку.
Гранично подручје међусобног утицаја Истока и Запада на
стањено Србима добијаће током историје и различита одре
ђења. Представе о том одређењу зависиле су од зоне утицаја
и осећања Срба којем су делу света припадали или желели да
припадну. Исламизирани Срби у Босни и Херцеговини, као и
у западној Србији у Рашкој области, који су се у нововековној
историји самоодређивали као Турци, Муслимани, Бошњаци,
остали су као траг вековног турског владања на овом тери
9

16

В. Ђорђевић, Грчка и српска просвета, Српска краљевска академија, Посеб
на издања, књ. 6, Философски и филолошки списи, књ. 2, Беог рад, 1896, 24.
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торијом према којој је исказивала аспирацију као зони свог
утицаја и Аустрија, односно Аустро-угарска држава.
С обзиром на то да се савремене представе о Истоку и
Западу не подударају са средњовековним, Србија је у сред
њем веку у односу на Византију, која је означавана источном,
сматрана западном земљом,10 док је у време ропства под Тур
цима Србија у оквиру отоманске империје била на Истоку.
И у доба буђења националне свести у 19. веку и због веза са
Русијом истицало се да је она на Истоку.11 Међутим, убрзо
ће се показати да је ово одређење било привремено. Ствара
њем заједничке државе, најпре као краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца, а потом као краљевине Југославије и победом
бољшевика у Русији долази до промене геополитичке ори
јентације. Многи руски емиг ранти из прве земље социјали
зма налазе уточиште у Србији, односно Југославији, која је
по свом друштвено-политичком уређењу постала ближа за
падним земљама. Сматрајући Југославију буржоаском тво
ревином и “тамницом народа”, југословенски комунисти су
њено разбијање прогласили својим основним револуционар
ним циљем. Након Другог светског рата, победом комуниста
и успостављањем новог друштвеног поретка, Федеративна
Народна Република Југославија је постала ближа земљама
истока у којима је успостављен исти поредак. Ова блискост је
условљена и тиме што је Црвена армија учествовала у осло
бађању Србије и Југославије од Немачке окупације.
Иако су, дак ле, совјетске трупе допринеле њеном осло
бађању, споразумом на Јалти фебруара 1945. године, изме
ђу Черчила, Рузвелта и Стаљина, утврђено је да Југославија
после Другог светског рата буде у тзв. неутралној зони, са
равномерним утицајем Истока и Запада. Зато је Тито 1948.
године након проглашења Резолуције Инфорбироа могао да
се без већег ризика од могућег Стаљиновог напада одвоји од
земаља источног блока, и уз обилну помоћ Запада крене сво
јим, либералнијим путем у социјализам, а да потом на међу
10 Када Доментијан и Теодосије називају Србију, зем љу Немањића, Симеона и
Саве, западном, а српску црк ву западном, они ово одређење заснивају у од
носу на Византију и Васељенску пат ријаршију које су се смат рале Истоком.
Упор. - С. Ћирковић, “Свети Сава између Истока и Запада”, Свети Сава у
српској историји и традицији, Српска академија нау ка и уметности, Нау чни
скупови, књ. 89, Председништво, књ. 8, Беог рад - Народни музеј, Краљево,
1998.
11 С. Марковић, Србија на Исток у, БИГЗ, Беог рад, 1973.
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народном плану постане један од лидера политике и оснива
ча покрета несврставања. Условљен и уцењен својом тамном
коминтерновском прошлошћу везаном за учешће у денунци
рању и ликвидацији комуниста, Тито је морао да се пови
нује совјетским захтевима и да увек када би се чинило да је
Југославија кренула ка Западу начини корак назад и остане у
задатој зони између Истока и Запада.
Југославија је била и након Титове смрти 1980. године
у тој неутралној зони, али су западне земље, пре свих САД
и Немачка, због успостављања својих утицаја у овом делу
Балкана, подржале почетком деведесетих година двадесе
тог века сецесионисте у тадашњим републикама Словенији,
Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији. У
овом процесу је и Ватикан одиг рао значајну улогу, посебно
у брзом признавању сецесионистичких република Словеније
и Хрватске и залагању за бомбардовањем босанских Срба од
стране НАТО пакта у грађанском рату у Босни и Херцего
вини. После рушења Југославије и умањивања моћи Истока,
односно Русије, у овом делу Европе долази до новог геополи
тичког одређења Балкана као западног, а тиме и сврставања
Србије у сферу западноевропских интереса.
Пресудни тренутак у процесу геополитичког преиме
новања дела Балканског полуострва на којем се налази Срби
ја је рат који је западна војна алијанса, позната под називом
НАТО пакт, повела против тадашње Савезне Републике Ју
гославије, коју су чиниле Србија и Црна и Гора, 1999. годи
не. Подстичући сепаратисте на Косову и Метохији, Запад је
након легитимне српске државне полицијске интервенције
у сузбијању терористичких и сепаратистичких напада, због
наводне угрожености људских права Албанаца у овој срп
ској покрајини, отпочео ваздушни напад и разарање не са
мо војних већ и индустријских центара и цивилних објека
та. Немилосрдно бомбардовање првенствено Србије трајало
је више од два и по месеца, а после склопљеног мира у Ку
манову и повлачења српских снага са Космета започело је
осветничко оргијање Албанаца над недужних српским ста
новништвом. У том процесу етничког чишћења, Срби су се
задржали само у енк лавама и на северу Косова и Метохије.
Изградњом НАТО базе Бондстил и самопроглашењем тзв.
државе Косово, Запад је ставио под своју власт овај део Бал
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канског полуострва а подручје централног Балканског полу
острва на којем се налази Србија прогласио најпре југозапад
ним, а потом западним Балканом. Ово ново геополитичко и
стратешко преименовање централног Балкана није наишло
ни какав озбиљнији отпор у Србији чије власти су некритич
ки прихватиле ово дефинисање и као самоодређење.
Премда је током историје положај Србије различито
дефинисан, релативност позиције између Истока и Запада
давала је том положају извесну неодређеност. И управо је та
неодређеност снажно мотивисала Србе да крену сопственим
путем самопотврђивања. Геог рафски одређен између Истока
и Запада, српски народ на Балкану ту своју граничну, неод
ређену позицију претвара у своју предност изражену новом
духовном моћи. Наиме, прихватајући православље, српски
народ, како истиче Николај Велимировић,12 добија могућ
ност да буде изнад Истока и Запада и тиме превазиђе свој
дотадашњи незавидан лиминални положај. За тадашње Србе
почетак тог процеса значио је знатно више од прихватања
једне друге, нове вере као алтернативе дотадашњој природ
ној паганској религиозности.
Стварање те духовне вертикале која историјске су
протности узима као основу превладавања противречно
сти и успостављања надисторијског идентитета, започело
је примањем хришћанства. Уколико се сагледају сви пото
њи кључни моменти српске историје, онда се управо значај
хришћанства исказује у проналажењу тог унутрашњег, соп
ственог гласа који је одводио изнад природних супротности
Истока и Запада. Заснован на аутентичности вере, средишњи
пут српске духовности оцртава доследно исказивање тог ис
куства. Оно се у националној културној и верској традицији
испољава из самог средишта датих културних, религијских
и духовних супротности, и оличено је унутрашњим гласом
сопствене индивидуа лности. Тај глас јасно говори да Србија
није ни на Истоку ни на Западу, да није ни између нити изнад
њих, већ да је земља и Истока и Запада и да је формирајући
свој идентитет у мањој или већој мери током своје историје
одувек и била на путу потврђивања тог опредељења.
12 Н. Велимировић, “Изнад Истока и Запада”, Сабрана дела књига 5., Српска
православна епарх ија западноевропска, Диселдорф, 1977, 794, 796-797.
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Bojan Jovanović
SERBIA AND WESTERN BALKAN
Summary
Looking from the point of physical-geographical determination, it is evident that Serbia is located on central part of Balkan Penninsula. This region is defined by the Morava valley and
its western border by the river Drina. It is also undeniable that
through a millennium-long process there has been determined a
historical-cultural and civilization border that, starts from Boka
Kotorska, then follows the flow of the Drina in the north and
divides eastern from western part of the Balkan. However in political sense this border has been relativized and moved depending on the power of some influential sphere and so the space of
Serbian state has been situated into the western or eastern world.
Such tendency of determination is present even nowadays, when
the territory of Serbia has been determined into western Balkan.
This determination has derived from the West and has become
official after the war that had been started by the NATO pact with
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the objective of annexation of Serbian southern province of Kosovo and Metohija. Serbia had uncritically accepted this re-naming
of geographical reality of her territory as her self-determination,
forgetting the truth about her objective position and undoubted
advantages that this position had brought upon to her in the past.
Key Words: Serbia, Balkan, East, West, Christianity
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КОСОВО И ЗАП АДНИ БАЛК АН
ПИТАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ СТАБИЛНОСТИ
И ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Резиме
Циљ овог чланка јесте да анализира положај Косова
у контексту питања регионалне стабилности и европске
безбедности. Након једнострано проглашене независности  
јужне српске покрајине неизвестан је опстанак хришћанске
мањине и културне баштине која се налази на тој територији.
Аутор чланка користи историјски метод заједно са
компаративним методом како би указао на еволутивни
развој косовског проблема са становишта положаја
хришћанске мањине. Правећи паралелу између протеривања
хришћанског становништва са територије Турске почетком
20. века и прогона хришћана са Косова почетком 21. века,
аутор указује на сличности и разлике између та два случаја.
Поред тога, он подвлачи да је неопходно обезбедити боље
услове за српску мањину на Косову
Кључне речи: Косово, Западни Балкан, српска мањина,
Турска.

Након 10 година протектората: мањине и
културна баштина у неизвесности
Између НАТО интервенције која је 1999. године успо
ставила међународни протекторат на Косову и признања ње
*

Балканолошки инстит ут САН У, Беог рад, ЕХЕСС, Париз
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гове независности од стране једног дела међународне зајед
нице у фебруару 20081, дубоки потреси су се збили у јужној
покрајини Србије. Настали након увођења протектората, ти
потреси су осетно изменили етничку и верску структуру, као
и животни простор и архитектуру покрајине која је прогла
шена за другу албанску државу на Балкану. Велики део ма
њина је био принуђен да напусти Косово, половина грађеви
на у категорији историјских споменика је уништено, гробља
оскрнављена и сравњена са земљом, катастарски подаци кри
вотворени, непокретна и друга добра опљачкана. Далеко од
свог завршетка, организовани злочин је од Косово направио
главно чвориште за све врсте шверца, почев од људских бића
до наркотика, оружја, прања новца и корупције.2 Привреда у
1

2
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Косово није признато ни од стране Уједињених нација (то би захтевало
признање већине држава чланица УН, а признање је дало 71 од 192
државе чланице) ни од стране Европске уније услед противљења једног
броја чланица (Шпаније, Грчке, Кипра, Румуније, Словачке). Већински
посматрано, углавном су државе које одржавају добре односе са Сједињеним
државама и њиховим савезницима признале независност, насупрот Русије
или Кине на пример или такође великог дела Јужне Америке. Поједине
државе чланице ЕУ или НАТО-а то одбијају да учине страхујући да би тиме
дале легитимацију сепаратистима на свом властитом тлу, што је случај
нарочито у Шпанији, http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo#G.C3.A9aographie
“УН и КФОР нису решили проблем, чак ни делимично.’’ Тајни извештаји
обавештајних служби допуштају претпоставку да је Косово, упркос присуству администрације УН и међународних безбедносних снага, једно од
најважнијих криминалних чворишта у Европи. Један од разлога томе је врло
уносно кријумчарење дроге: велики део растуће бербе опијума у Авганистану стиже на западноевропско тржиште кроз хероин преко Албаније и
Косова. Према Клаусу Шмиту, шефу Помоћне мисије Европске заједнице
при албанској полицији (PAMECA), 500 до 700 килограма дроге свакодневно прође кроз Албанију и Косово и делимично се прерађује потом у
њиховим лабораторијама. Сваког дана се милион евра од дроге обрне на
сивом тржишту албанске престонице Тиране. Специјалисти сматрају да
се ту ради ,,о највећем нарко-картелу на свету’’ који се појавио последњих
година. У анализи од 67 страна извештаја немачких обавештајних служби
о организованом криминалу на Косову који датира од 22.02.2005. може се
прочитати следеће: ’Посредством кључних чинилаца (Халитија, Тачија,
Харадинаја) постоји тесна испреплетаност између политике, економије и
криминалних структура које делују на међународном нивоу. Криминални кругови који их подржавају доприносе политичкој нестабилности. Они
немају никаквог интереса да се успостави ефикасан државни поредак који
би угрозио њихове бујајуће послове. (И то је разлог) због кога важни актери организованог криминала претендују на заузимање најистакнутијих
места у влади или партијама и/или одржавају добре односе са тим круговима.’’ Организовани криминал на тај начин ствара,, погодно политичко
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сталном посртању и далеко од опоравка3, стопа незапослено
сти највиша у Европи, преко 70%, у окриљу становништва
чијих 65% припадника има мање од 30 година, атмосфера
несигурности за преостале мањине, не обезбеђује никакву
одрживу перспективу у овој новој балканској држави. На
јављени одлазак међународних снага, већ бројчано препо
ловљених, не предсказује ништа добро Србима и њиховом
свештенству који су изложени у првом реду малтретирању и
осталим дискриминацијама. Нашавши се на удару неприја
тељства албанске већине, каква будућност очекује мањинско
становништво након одласка међународних безбедносних
снага? Једино већа етничка и верска трпељивост би могла
побољшати сигурност и обезбедити опстанак мањина. Да ли
су верске власти на Косову способне да допринесу успоста
вљању грађанског мира који би окончао нетрпељивост? Мо
же ли се очекивати регионално посредовање у тренутку када
западна интервенција иде ка очитој констатацији неуспеха?
Пре него што се дотакнемо тако шкакљивог питања, при
кладно је назначити постојање неколико осетљивих питања
преседана који прети да учини још неизвеснијим укључива
ње западног Балкана у процес евроатлантских интег рација.
Стопа демог рафског раста и муњевито повећање бро
ја Албанаца на Косову, као и све извесније ишчезавање не
албанског становништва на тој територији које првенствено
погађа Србе као најбројнију мањинску групу, доводе до ет
ничке и верске хомогености насупрот свим прок ламованим
начелима и европским цивилизацијским нормама. Ако кому
нистички режим сноси одговорност за националистичко за
страњивање своје идеологије која је подстицала затвореност

3

окружење’’. Такву анализу су обавештајне службе подвеле под “класификоване информације’’, Ј. Roth, Weltvoche, n°43 (2005), http://www.mondialisation.
ca/index.php?context=va&aid=8630
Док смо до 1999. године имали ситуацију да је Косово бележило знајан
вишак у производњи електричне енергије, „управо у области снабдевања
енергијом је ‘неуспех УНМИКА’ најочигледнији. Упркос свом бројном присуству, УНМИК није успео чак ни после 7 година да обезбеди бар снабдевање
струјом. И данас такође се јављају свакодневни кварови дужи од 10 сати на
електроенергетској мрежи који доводе до умирања од промрзлости људи
сваке зиме.“ А.Kunz, ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité tous
azimuts‘’, Horizons et débats, n°18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-etdebats.ch/index.php?id=916
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етничких група, западне демократије су преузеле историјску
одговорност услед остављања слободног простора процесу
насилног и самовољног фаворизовања већинске популације
над аутохтоним мањинама којима прети нестанак, укључу
јући и брутално затирање сваког трага њиховог наслеђа. Да
јући предност природном праву, ономе које у природи влада
у форми природне селекције и кроз необуздану силу4, најве
ћи војни савез у историји је наметнуо преседан преко закона
најјачег на делу Европе чија се духовна и културна башти
на убрајају у најлепша остварења хришћанске цивилизације
од Средњег века. Далеко од решавања једног од најврелијих
сукоба балканског бурета барута, неуспех западног протек
тората на Косову у смислу осигурања мирног суживота из
мешаног становништва отвара пут другим последицама,
сукобима и територијалним прекрајањима, мешањима и ар
битражама, неспособним да успоставе трајну безбедност и
стабилност на балканском и европском тлу.

Од историјске до политичке демографије
Судбина неа лбанаца са Косова, прилично незавидна за
време комунистичког режима, се није ни мало побољшала
увођењем међународног протектората. О томе на упечатљив
начин сведочи њихов бројчани пад са приближно 20% на
10%, док је етничко-верска већина достигла степен хомоге
ности од неких 90%, што је чињеница без преседана у кул
турној и етничкој разноликости која одликује Балкан. Подсе
ћање на промене у етничком саставу Косова мора прибећи и
историјском прегледу демог рафске слике што све доводи до
тренутног фактичког стања, а што се може упоредити само
са неким деловима света у развоју.
Већинско становништво крајем Средњег века на Бли
ском истоку, хришћани данас на том подручју представља
ју свега 4% популације. Ако би се изузели Копти из Египта,
тај проценат би се још више смањио. Изложени злочинима и
4
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Колонијални ратови су били оправдавани позивањем на социјални
дарвинизам, злослутни продор теорије о природном одабиру Чарлса
Дарвина, који допушта позваност ,,виших раса’’ да доминирају осталима,
‘’Darvinisme social’’, Charles Darwin. Видети такође: Bernard Bruneteau, Le
siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de l’Arménie
au Rwanda, Armand Colin, 2004, 256 стр.
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осталим пог ромима од стране већинског становништва, они
немају прилику да стекну право на заштиту какву уживају
мањине у Европи и другим деловима света, што објашњава
њихово ишчезавање које се и даље убрзава. Стопе демог раф
ских кретања не могу саме по себи објаснити њихов неза
видан положај. Користећи беспилотне летелице и навођење
,,паметних’’ насупрот људских бомби, као симбола дехума
низованог рата који се води и против цивилног становни
штва и запечативши тако судбину у првом реду хришћанске
мањине, трагедија ирачких хришћана која је тренутно у току
је несумњиво најизразитији пример страховитих последица
интервенционистичке политике САД и њихових западних
савезника.
Тренутно је иста ситуација и на делу европског тла где
је једно аутохтоно становништво као што су Срби на Косову
сведено на отприлике 5% популације. Тим пре што се овај
процес одвија експоненцијалном брзином - под окриљем ме
ђународне заједнице у оквиру хуманитарног права које по
влачи заштиту мањина - у овом случају албанске, што је по
служило највећој мобилизацији највећег војног савеза у ње
говој историји.
На снази по свој прилици нешто више од једног века,
иако непоуздани, демог рафски подаци ипак омогућавају пра
ћење једног јединственог, симптоматичног процеса хомоге
низације једног становништва науштрб друге заједнице. Док
се крајем 19. века балканске земље постепено ослобађају
турске (или отоманске) доминације, исламизовано станов
ништво се групише на последњим турским територијама у
Европи. То је нарочито био случај са Косовом5 после Берлин
ског конг реса 1878. који је за циљ имао регулисање управе
над преосталим турским наслеђем на Балкану - успоставља
јући аустријски протекторат над Босном, насељеној у то вре
ме са преко 60% хришћанског становништва.6
5

6

Једна студија коју је 1871. урадио аустријски пуковник Петер Кукуљ за
унутрашњу употребу аустроугарске војске је показала да је призренска област, готово у рангу величине данашњег Косова, је имала неких 500 хиљада
становника, од чега: 318 хиљада Срба (64%), 161 хиљада Албанаца (32%),
10 хиљада Рома (Цигана) и Черкеза, 2 хиљаде Турака (Das Fürstenthum
Serbien und Türkisch-Serbien, eine militärisch-geographische Skizze von Peter
Kukolj, Major im k.k. Generalstabe, Wien 1871), http://fr.wikipedia.org/wiki/
Démographie_historique_du_Kosovo
Tребало би назначити да Балкан данас насељава око 70 % православних
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То се догађа после 1878. године када муслимански Ал
банци напуштају територије које су тек биле одузете Турској
да би се концентрисали на Косову где њихова популација ни
је престајала да се шири уз сукцесивне егзодусе хришћан
ског становништва нарочито од рата Свете Лиге против Ту
рака на крају 17. века.
На тај начин је након 1912. када је коа лиција балкан
ских држава окончала турску превласт на Балкану и када је
Косово припојено Србији, муслиманска, претежно албанска
већина већ била успостављена. 1921. године, први попис ста
новништва у Југославији је показао 65,8% (289 хиљада) Ал
банаца и 20,7% (92 хиљада), док је остатак становништва по
дељен између Турака (6,5%), словенских муслимана (3,5%),
Цигана (2,5%), Хрвата (0,7%) итд.
1948. године на првом послератном попису је констато
вано 498 хиљада Албанаца (65%), 200 хиљада Срба (27,5%),
док пропорција других група није осетније измењена, изузи
мајући словенске муслимане (чији је број више него преполо
вљен, 1,4%), а од којих се један део тада изјашњавао Србима,
и нарочито Турке (0,1%), од којих се највећи део иселио у
Турску у раздобљу између два светска рата. Непријатељство
ка Југославији од стране совјетског блока услед раскида из
међу Тита и Стаљина 1948. (укључујући и суседну Албани
ју), је навела комунистички режим да спроводи политику
придобијања албанске већине на Косову где је била уведена
територијално-политичка аутономија притом још и увећа
на децентрализовањем југословенске федерације, нарочито
после устава из 1974. који је од Косова створио својеврсну
државну творевину унутар републике Србије. Од тада, увек
фаворизовано од стране покрајинских власти, албанско ста
хришћана, а преосталих 30% становништва је подељено на приближно
једнаке делове између католичких хришћана и муслимана (албанских,
словенских и турских углавном). Тим пре што је стопа демографског раста
између те три велике групе веома неједнака. Током скоро читавог једног
века, период за који постоје пописи становништва за све балканске земље
(од 1921), православно становништво се увећало око 100%, што одговара
европском просеку, католичко је за 50%, док се муслиманско становништво
увећало за 200%. Упечатљива илустрација, могло би се рећи, опасне теорије
о сукобу цивилизација коју је изнео утицајни амерички геополитичар
Семјуел Хантингтон после окончања Хладног рата (S. P. Huntington, The
Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Foreign Affairs, 1993;
Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs, Novembar-Decembar 1996).
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новништво расте муњевитом брзином, прешавши са 73,6%
у 1971. на 77,5% у 1981. години, да би достигло 81,6% у 1991,
док је број српског становништва под дејством дискримина
ција, притисака и других застрашивања опао са 21% у 1971.
на 15,1% у 1981. до 11,1% у 1991. години. Исто важи и за друге
етничке групе, за Хрвате рецимо који су пали на 0,4%, док
су Цигани остали готово на идентичном броју, изузев му
слиманских словена чији је проценат удвостручен са 1,4%
на 3,4% између 1948. и 1991. У том наведеном размаку који
обухвата једва две генерације, попевши се са мање од пола
милиона до више од милион и по припадника, број Алба
наца на Косову се тако више него утростручио. Са стопом
наталитета која се у том периоду приближила бројци од 40%
насупрот тренутном европском просеку од 10%, Албанци су
на врху светске лествице чији је просечна стопа 22%, и то у
рангу Африке са 38%, док у Азији дотични параметар дости
же 22, на америчком континенту 20, у Француској 13, Србији
и Црној Гори 11, и у Албанији 17 посто. Толико изражен раст
становништва у односу на европски просек и суседне земље,
два пута већи него у Албанији, поставља бројна неугодна пи
тања стручњацима, почевши од поузданости пописа и проце
на броја становника. Остаје чињеница да након пола века ко
мунистичког и посткомунистичког режима НАТО агресија
је само запечатила судбину мањина и наметнула Србима са
Косова положај који се може упоредити само са хришћанима
на Блиском истоку или са Палестинцима у Израелу.7

Разарања на Косову 
између 1999. и 2004. године
Међу жртвама хуманитарне и културне катастрофе ко
ја се на Косову одвија од рата за независност који су албански
националисти започели 1998. године, поред већинских неа л
банских цивилних жртава, убрајамо и српске православне
свештенике, као и верске објекте, цркве и манастире од којих
велики део улази у састав непроцењивог историјског насле
ђа за мањинско хришћанско становништво, оскрнављена и
7

Стопа наталитета: Европа 2001: Албанија 17%, Македонија 14%, Португал
12%, Србија и Црна Гора 11%, Француска 13%, свет 22%, Африка 38%,
Америка 20%, Азија 22%, Европа 10%.
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уништена гробља, и целокупно вековно сећање на културу
у опасности којој прети нестанак. Призренска парохија Срп
ске православне цркве (у даљем тексту: СПЦ) која покрива
косовску територију, као простор на коме се одиг рала нај
важнија обнова монаштва8 у бившој Југославији након сла
бљења комунистичког поретка крајем 20. века, је омогућила
обнову религиозности и духовног живота хришћанског ста
новништва. Посматрани као највидљивије обележје српског
и хришћанског присуства, свештенство, цркве и манастири
су били и настављају да буду омиљена мета оног што за
служује да се назове етничким чишћењем без преседана на
европском тлу од завршетка Другог светског рата.
НАТО савез се на тај начин издигао у тестаментарног
извршиоца наизглед пораженог комунизма, а демографска
померања као последица свега доводе дугорочно до патњи
и изолације за преостале мањине на Косову, међу којима Ср
би и њихова баштина плаћају најскупљу цену. Огромну цену
коју морају да плате због неодговорне политике њихових ру
ководстава као и кратковидог прагматизма западних демо
кратија. На неких 500 километара од Рима, 700 од Беча и 300
од Беог рада, уз саму границу са централном Европом, једна
аутохтона хиљадугодишња хришћанска цивилизација упра
во ишчезава.

8

30

2005. године, парохија на Косову је имала 173 монаха и монахиња (од укупно
1142 у окриљу Српске православне цркве), подељених у 16 манастира, као и 58
свештеника, насупрот 48 монаха и монахиња у 10 манастира и 55 свештеника
1975. године. Чинивши неких 15% од укупног броја монаха и монахиња
у СПЦ, призренска епархија садржи другу по величини концентрацију
монаштва у СПЦ; прва епархија по броју свештенства организованог у
монашке заједнице је Жичка са 235 монаха и монахиња. Све у свему СПЦ
је бројала 2005. 380 монаха, 762 монахиње и 2620 свештеника, насупрот
247 монаха, 707 монахиња и 2090 свештеника 1975 године. Томе би требало
придодати Призренску богословију који са својих 10 свештеника-предавача
и 99 полазника је морала бити расељена од 1999. у Ниш, с обзиром да је та
богословија, као једна од најстаријих у СПЦ, као и седиште епископабили
потпуно уништени од стране Албанаца, Schématismes de l’EOS de 1975 et de
2005.
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Косово између историје и демографије
Косово има површину од 10 877 квадратних километа
ра. То је делом подручје планинског карактера, уз две велике
низије :
1. Косовска низија у ужем смислу или Источно Косо
во (Косово Поље на српском и Fusha e Kosovës на
албанском језику) које одговара доњем басену реке
Ситнице.
2. Западна низија, Метохија коју Албанци зову Дука
ђин и где још има Rrafsh i Dukag jinit или само Du
kag jin; та низија одговара доњем басену Белог Дри
ма на српском и Drini i Bardhë на албанском) који се
улива у Дрим (Drini i Zi на албанском) да би се зајед
но улили у Јадранско море. Два басена су одвојена
планинским ланцем Дренице.
Ова подела на две долине се огледа у називу Косово и
Метохија и није била без значаја у историји. Наиме, након
балканских ратова (1912-1913) Косово је ушло у састав Срби
је, док је већи део Метохије припао Црној Гори.
Пре 1945. године, Косово и Метохија нису никад пред
стављали ни административну, а још мање државну целину.
Више од 97% косовских топонима су српског лексичког по
рекла што јасно одсликава порек ло већинске популације све
до краја 19. века.
Срби су Косово посматрали из посебног угла имајући у
виду да је оно чинило од Средњег века економско, управно и
културно средиште Србије. У том смислу, оно је покривено
великим бројем цркава и манастира, а ту је и седиште Пећке
патријаршије СПЦ које има снажно духовно и управно упо
риште у њеном осмовековном трајању.
Густина културно-историјске баштине Косова је таква
да је више од 300 локалитета класификовано од стране Заво
да за заштиту историјских споменика, од којих су преко 90%
хришћански локалитети, а међу њима и 3 католичка. Што ће
рећи да једна црква долази на 37,5 квадратних километара,
другим речима на површини 6км×6км, или у просеку један
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хришћански локалитет на сваки сат хода на овој територији
чија је површина мања од два француска департмана.
Манастир Светих Архангела, Бањска, Грачаница, Де
чани, Девич, црква Богородице Љевишке, богословија и епи
скопско седиште у Призрену, су најважнији споменици те
баштине, чији највећи део (манастири Дечани и Грачаница,
Пећка патријаршија, црква богородице Љевишке) су ставље
ни на Листу светске баштине9 УНЕСКО, као и на Листу свет
ске баштине у опасности. Од јуна 1999. близу 150 хришћан
ских верских објеката је опљачкано, запаљено, опустошено и
оскрнављено од стране албанских екстремиста.
Несразмера обима духовне баштине, уз релативно зна
чајан број свештенства и монаштва, у односу на демог раф
ску експлозију Албанаца, као и претећи нестанак аутохтоног
хришћанског становништва на највећем делу Косова, учини
ло је наведену баштину омиљеном метом албанских нацио
налиста. Мање од 500 хиљада душа 1948, албанско станов
ништво се више него утростручило за 43 године (до 1981),
да би се учетворостручило после 1999. Што се српског ста
новништва тиче, његов број се у истом раздобљу смањило 3
пута с обзиром да је највећи његов део био принуђен да напу
сти колевку своје отаџбине након НАТО интервенције у ју
ну 1999. На хиљаде кућа, стотине цркава, десетине манасти
ра, велики број гробаља, је после тог датума уништено, чак
сравњено са земљом, као да је демог рафско ширење морало
бити запечаћено брисањем свих трагова мањинског елемента
чије постојање је тако морало бити затрто до корена.

9
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Геополитички оквир једне хуманитарне и
културне катастрофе
Распад Југославије је за последицу имао сукцесивне ра
тове (1991-1999), чији је ужасан биланс у људским жртвама
процењен на отприлике 140 хиљада мртвих и 40 хиљада не
сталих10, док је број расељених процењен на 5 милиона. На
Косову конкретно говори се о 10 533 Албанаца,11 2 238 Срба12
(од тога 309 жена), 126 Рома и 428 осталих, убијених између
1998. и 2000. године13. Међу српским жртвама, има 918 вој
ника и полицајаца погинулих у борби са ОВК14 и у НАТО
бомбардовању.15 2001. године, број несталих на Косову је про
цењен од стране Међународног комитета Црвеног крста на 3
530 људи, од чега 2 700 Албанаца и 830 осталих (550 Срба),
што је значајна цифра имајући у виду проценат Срба на Ко
сову који је био око 10%.16 Бројке Црвеног крста говоре о 20%
несталих Срба пре и 5% током НАТО интервенције,17 док је
10 Од тога 30 хиљада током рата у Босни (1992-1995), 5 500 у Хрватској; бројке
наведене од стране International Commissionion on Missing Persons (http://
www.ic-mp.org/BA/icpm-worldwide/southeast-europe), током 2008. године.
11 Kosova Crisis Centar процењује на 2 хиљаде број убијених албанских цивила од стране српских оружаних снага пре НАТО интервенције и повлачења
српских снага 1999, http://www.alb-net.com/warcrimes-img/warcrimes.htm
12 18/07/1998 албанска милиција ОВК је ликвидирала 21 српског цивила из
села Ретимље и Оптеруша који су бачени у заједничку јаму. 27/06/1999 ОВК
је отела 14 сељака, међу којима 9 жена, из села Дојнице близу Призрена који
се још увек воде као нестали, http://www.hlc-rdc.org/Saopstenja/1759.sr.html
13 Сматра се да је на Косову погинуло између 8 и 10 хиљада Албанаца и између
2 и 2 и по хиљаде осталих у периоду од 1998. до 2000. године, http://hlc-rdc.
org/FHPKosovo/KOSOVO-KNJIGA-PAMCENJA/index.1.sr.html
14 Средином 1998. ОВК (,,Ослободилачка војска Косова’’) је имала 25
хиљада људи под оружјем који су успоставили контролу над 40% косовске територије, углавном над сеоским насељима и неким мањим градовима,
http://sr.wikipedia.org/sr-el/НАТО_бомбардовање_СРЈ
15 Однос цивилних (54%) и војно-полицијских (35%) жртава, уз 11% непознатих, указује на значајну већину српских цивилних жртава.
16 Бројке изнете 2009. од стране Фонда за хуманитарно право говоре о 16,68%
Срба и 78,48% Албанаца међу косовским жртвама, http://www.hlc-rdc.org/
uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20SER. Pdf. То би значило да је однос убијених отприлике 1 према 4, док је бројчани однос две
популације процењен на 1 према 10 у корист Албанаца.
17 У недостатку званичне цифре, недоступних или чак непостојећих, број
погинулих од НАТО бомбардовања је процењен на 2 500 мртвих, од чега
557 цивила, и 12 500 рањених, као последица хуманитарне интервенције
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75% несталих после тог догађаја (Vreme, n°529, 22/02/2001).
2007. године је још увек било 17 882 несталих, од тога 13 449
у Босни, 2 389 у Хрватској и 2 047 на Косову,18 док 2010. не
владини извори помињу 1 837 несталих на Косову,19 међу ко
јима 532 Срба.20

Принудни одлазак неалбанског становни
штва и масовна уништења
Први талас уништавања је наступио након НАТО ин
тервенције против Србије и Црне Горе 1999. Предмет тог ра
зарања су биле хиљаде српских кућа из којих је највећи део
становништва, сматра се око 207 хиљада људи, био протеран.
Неа лбанска популација (Цигани, словенски муслимани, Тур
ци...) који су били принуђени да напусте Косово између 1999.
и 2004. је процењен на 287 хиљада21 што би представљало
неких 15% укупног броја становништва. Међу тим избеглим
људима, 212 781 их је пописано у Србији и 29 500 у Црној
Гори где су пронашли своје уточиште22. С друге стране, број
оних који су заштиту пронашли у српским енк лавама на Ко
сову је приближно 20 000.
Влада Србије је изнела списак, са личним подацима,
који садржи имена 1 002 Србина и 152 припадника других
националности несталих на Косову између јануара 1998. и
јуна 1999. Списак убијених од јануара 1999. до маја 2000. са
држи имена 709 Срба, 67 Албанаца, 71 припадника осталих
етничких група, чија су тела често била унакажена као про
извод злочина ОВК у истом периоду.23
Убиства и принудни одласци Срба су се наставили на
кон увођења протектората 1999; 105 српских и осталих неа л

18
19
20
21
22
23
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под званичним називом ,,Милосрдни анђео’’ која је трајала 78 дана. Штета
нанета Србији и Црној Гори од стране 19 НАТО земаља, без одобрења УН,
достиже према неким претпоставкама 29,6 милијарди долара, Глас јавности,
24-25. март 2007.
Бројке Црвеног крста, извор Блиц 30/08/2007
http://www.slobodnaevropa.org/content/nestali_medjunarodni_dan_kosovo/2141354.html
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=08&dd=30&nav_
id= 455081
file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html.
http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=20031
file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html
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банских цивила је убијено или нестало на Косову,24 у односу
на мање од 200 хиљада за колико се верује да их је остало
после 199925.
Тренутно, министарство за Косово и Метохију се ди
чи повратком од 1 000 протераних отприлике, од којих су по
ловина Срби26. Тим темпом би требало 200 година да се 280
хиљада протераних врати у своје домове на Косово.

Жртве у оквиру СПЦ
Харитон Лукић, рођен 21.11.1960, је положио свој мона
шки завет 1995. године и био прикључен манастиру Светих
Архангела у близини Призрена. Он је отет 16.06.1999. на ули
цама тог града од стране припадника ОВК у црним унифор
мама (томе је био сведок један немачки војник и истовреме
но је обавестио црквене власти), у тренутку када је немачки
контингент КФОР-а већ био заузео положај у том делу Косо
ва. Његов обезглављени леш је био пронађен 08.08.2000. на
гробљу у једном албанском селу (Тусус), близу Призрена, са
више других лешева српских цивила на брзину закопаних на
том албанском гробљу. Већи број поломљених ребара, сло
мљена лева рука, више кичмених пршљенова који недостају
скелету, као и рупе на мантији у пределу срца, наговештава
ју да је монах био злостављан и избоден ножем.27 Посмртни
остаци оца Харитона, без пронађене главе, су били пренети
24 http://www.hlc-rdc.org/uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20
SER.pdf
25 У очекивању пописа предвиђеног за 2011, косовско становништво је про
цењено на 2 173 000, од чега 2 000 000 Албанаца, 115 хиљада Срба, 50
хиљада словенских муслимана и мањи број Турака од којих је већина
напустила Косово након 1999, док остатак популације чине Роми, Ашкалије
итд. Верска структура је таква да је сачињава 81% Муслимана, између
6% и 7% православних и 3% католика. То је дакле мање од 9% хришћана,
уз 10% декларисаних атеиста. Последње иоле поуздано пребројавање
становништва на Косову је урађено 1981. и показало је да ту живи 1 226 736
Албанаца, 209 497 Срба, 27 028 Црногораца, 157 586 Муслимана и 34 126
Рома, http://www. bosnahistorija.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=1272:kosovo-na-popisu-stanovnistva-2011&catid=42:demoanaliza&It
emid=54
26 http://www.danas.org/content/porastao_ povratak_raseljenih_na_kosovo/
2135545.html
27 http://www.mikeadkins.com/article/новомученик-харитон-fr-chariton-lukickilled-by-albanian-muslim-terrorist/
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у манастир Грачаницу где је опело било служено од стране
епископа Артемија, а затим су сахрањени у манастир Црна
Река. Њему у спомен су живописане иконе, такође сачињен
тропар који се чита на литургијама и другим црквеним слу
жбама, а отац Харитон је од стране многих почео да бива
доживљаван лао нови Христов мученик.
Стефан Пурић је такође отет од стране албанске ОВК.
Овај свештеник-монах из Будисаваца,28 манастира у близини
Клине (17 км од Пећи) је киднапован 19.07.1999. и од тада се о
њему ништа није знало. Према неким непотврђеним инфор
мацијама са албанске стране, Стефан је убијен и његово тело
бачено у празан бунар, затрпан животињским лешевима.29
Свештеници Драган Којић и Радоје Демић су рањени
из ватреног оружја од стране Албанаца 2004. То је начин ко
јим албански националисти награђују српско свештенство и
монаштво док су православни манастири примили и збриња
вали бројне албанске цивиле током рата 1999. године30.

Континуитет насиља против свештенства
Током Другог светског рата СПЦ је била примарна ме
та албанског национализма на Косову. Игуман Дамаскин
Бошковић је био присутан у манастиру Девич у тренутку
избијања тог сукоба. После убиства оца Дамаскина,31 мана
стир Девич је запаљен и уништен. Одмах након проглашења
Велике Албаније под италијанским патронатом, албански
екстремисти на Косову организовани у партију Balli Com
betar су кренули у серијске нападе против Срба као право
славног стаништва покрајине. Према историјским изворима,
неких 10 хиљада Срба је страдало у тим пог ромима, а више
од 100 хиљада протерано са Косова и Метохије. Њихове куће
и читава села су опљачкана, запаљена и уништена од стра
не Албанаца муслиманске вере. Поготово је СПЦ била пред
мет ванредне бруталности. 1941. године Албанци су убили
28 http:// www.kosovo.net/budisavci.html
29 http://www.kosovo.net/glavna.html
30 ‘’Decani Monks’Courage Saved the Lives of Many Kosovars’’, by Scott Canon,
Knight Ridder, Newspapers, 23 june 1999, ’’Monastic refuge for Kosovars’’, by
Steven Erlanger, The New York Times, http://www.kosovo.net/default2.html
31 Овај манастир је тек 1954. године реконструисан и обновио своју верску
функцију.
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14 свештеника и једну монахињу. Најсуровије је ликвидиран
игуман Дамаскин Бошковић док су неки свештеници попут
оца Луке Поповића, Уроша Поповића и Слободан Поповић су
убијени током служења свете литургије.32

Верска баштина, 
главна мета етничког чишћења
Након успостављања протектората УНМИК-а јуна
1999. године, уништено је, разорено или оскрнављено 76
православних цркава (међу којима је и 9 монашких заједни
ца), (21 црква у зони одговорности Сједињених америчких
држава, 21-Италије, 17-Немачке, 10-Енглеске, 7-Француске)
– поред тога разорен је и 1 меморијални споменик и 7 гроба
ља; aмеричке снаге у саставу КФОР успеле су да спрече уни
штавање једне цркве која је само оштећена; у неким случа
јевима и остаци цркава су уклоњени и земља је булдожером
поравнана; у свим случајевима лична имовина је опљачкана
а зграде запаљене, 14 цркава је разнето експлозивом; у вре
ме уништавање цркве у селу Петрић, сви мештани морали
су да напусте своје домове, а последња три становника уби
ли су припадници албанске ОВК; према монашкој заједни
ци манастира Девич сурово је поступано, неки су повређени
током уништавања овог манастира 1999. године, насиље је
трајало три дана, иако је манастир био под заштитом фран
цуске војске. Од ових цркава, њих 20 је саг рађено у средњем
веку - од 13. до 16. века,33 разарања су се десила најчешће по
стављањем експлозива између јуна и новембра 1999. године.
Монументално сликарство велике вредности, стотине икона
32 http://www.kosovo.net/glavna.html Црква је и после Другог светског рата
наставила да плаћа данак у људским жртвама. Брат Гаврило, монах манастира
Дечани рођен у Мостару у Херцеговини у богатој породици трговаца вином.
Придружио се братству манастира Дечани пре Другог светског рата где је
био рукоположен за архиђакона. Гаврило је био нарочито надарен за стране
језике и течно је говорио италијански, што му је било од велике помоћи
у вези манастира током италијанске окупације Косова. После рата су га
комунистичке власти ухапсиле и био је злостављан у пећком затвору. Најзад,
комунистички суд га је осудио због издаје и послао на трагично-славну
епизоду издржавања затворске казне у Сремској Митровици, недалеко од
Београда, где је преминуо у понижавајућим условима.
33 http://www.rastko.rs/kosovo/raspeto/default.htm
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и рукописа неповратно су изгубљени, као и суседне зграде
које су биле уништене.
Преостаје констатација о трагедији жртава и деваста
ција савременог варваварства којим су уништени важни спо
меници и други делови верске баштине, при чему хришћан
ско наслеђе у једном делу Европе остаје и даље незаштићено,
упркос присуству око 17.000 војника КФОР-а. Ови војници су
заправо обезбеђивали заштиту најзначајнијих места на Косо
ву, док мање важна места нису могла бити ефикасно зашти
ћена, чак и ако су војници у неким случајевима били на ме
сту догађаја. Ово је посебно био случај током другог великог
таласа уништавања почињеним у марту 2004. године.

Уништавање и погром од 17. и 18. марта
2004. године 34
Тридесетак цркава и манастира (35) и других историј
ских споменика, укључујући и верске, међу којима су и пра
вославна гробља, 935 кућа и 10 српских општинских зграда,
уништено је и спаљено; утврђена је смрт 31 лица (8 Срба и 11
Албанаца),35 двоје се воде као нестали, 954 рањених (од којих
154 Срба), укључујући 96 војника и полицајаца из КФОР-а и
УНМИК-а (72 њихова возила су уништена); 196 Срба је би
ло приморано да напусти косовски главни град Приштину,
4 012 људи било је протерано са других локалитета током по
грома у организацији албанских националиста 17. и 18. мар
та 2004. године. У Призрену, Ђаковици и Пећи, градовима у
близини албанске границе, као и у Урошевцу, све цркве су
уништене, спаљене или тешко оштећене.
34 Према извештају немачке обавештајне службе, чак су и ексцесе који су марта
2004. године довели Косово на ивицу другог грађанског рата, подстицали
криминалци који су желели да наставе своје послове: „Почетком априла
2004, они који су били задужени за безбедност на Балкану знали су да
су последњи немири на Косову био припремљени и извршени на захтев
организованог криминала. Током нереда, камиони пуни хероина и кокаина
прелазили су границе без контроле јер су УН полиција и војници КФОР-а
у потпуности били заузети да зауставе нереде. То потврђује и званичник
полиције УН са седиштем у Приштини који је тражио да остане анониман
због сопствене безбедности. Они се жале да нису учинили ништа до сада
против криминалаца“. cf. J. ROTH, Weltwoche, n° 43 (2005), http://www.
mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=8630
35 28 мртвих и 22 озбиљно повређених према извору УНМИК-а од 19. марта:
http://www.b92.net/specijal/kosovo2004/
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Током 2 или 3 дана 35 цркава је уништено, укључују
ћи 18 које су класификоване као културно наслеђе, 6 цркава
је саграђено у средњем веку, укључујући и цркву Богороди
це Љевишке у Призрену, ремек дело византијске и српске
архитектуре и сликарства са почетка 14. века, која је била
спаљена, опустошена, а фреске тешко оштећене и запаљене.
Немачки војници који су били задужени за њену заштиту ни
су били на висини задатка, иако ова средњовековна црква са
својим фрескама из раног 14. века, представља важан споме
ник на листи светске баштине УНЕСКО. Црква светог Геор
гија (16. век) је једнако спаљена а на његовом своду Албанци
су оставили поруку: „Смрт Србима“.

Уништавање два манастира као и саборне
богословије у Призрену
Свих 99 ученика и 10 наставника било је присиљено да
нађе уточиште у Србији, тачније у Нишу. Манастир Девич је
потпуно уништен 19. марта док су се француски војници ева
куисали са тог терена. Оскрнављене су мошти св. Јоаникија
Девичког из 14. века. Више од 10.000 фесака је спаљено, уни
штено и оштећено током албанске „Кристалне ноћи“. Око
250 српских цивила било је присиљено да напусти Косово,
док се преко 3.600 других склонило у базе КФОР-а, као и у
српске енк лаве које су биле мање изложене погрому. Велика
већина њих од тада живи у избегличким логорима и импро
визованим склоништима.36 Седам села је потпуно уништено
тако да су Срби морали да напусте Косово Поље и Обилић
надомак Приштине.
Црква у селу Бело Поље која је уништена 1999. године
делимично је обновљена 2003. када се 20 породица које су
претходно биле протеране из својих кућа вратило на своја ог
њишта. Марта 2004. године црква је изнова демолирана као и
28 кућа и Срби су поново протерани из својих домова.
УН званичници су ово насиље оквалификовали као
„етнички мотивисано“, „планирано и савршено оркестрира
но“, епилог овог пог рома било је хапшење 270 Албанаца, од
којих је само 67 осуђено на казну затвора. Због уништавања
36 Global Research, March 18, 2010 http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.
php?articleId=18189.
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верских објеката, 17 Албанаца осуђено је на казне затвора
од 21 месеца до 16 година. Савет безбедности Уједињених
нација је формално осудио насиље у својој Резолуцији од 29.
априла 2004. године али главне кривце Рамуша Харадинаја и
Самедина Дезаиреа (познатог и као командант Хоџа, творац
огранка Хезболаха) то није угрозило. Четири године након
ових догађаја, Албанци на Косову били су тако награђени
што је већина западних земаља признала њихову једностра
ну сецесију.
Према евиденцији из 1986. и 1994. године, преко 300 ло
кација класификовано је као историјски споменици на Косо
ву. Када је 1912. године Косово и Метохија постало саставни
део Србије, ниједан муслимански споменик није био угрожен
иако је један од најзначајнијих – Синан пашина џамија у 17.
веку превасходно саг рађена од камених блокова који су узе
ти са српске цркве св. Архангела из 14. века. Документ који
је 2005. године издало Министарство културе републике Ср
бија помиње да је 145 споменика Српске православне цркве
уништено између 1999. и 2004. године што представља скоро
половину споменика колико је постојало пре интервенције
НАТО-а 1999. године.
Већина културних споменика који се налазе на листи
(23 споменика световне архитектуре и 67 верских спомени
ка, укључујући и три католичке цркве саг рађене између 13.
и 16. века), налази се у стању екстремне оронулости, изложе
не су опасности од намерног и готово неминовног униште
ња или пропадања у недостатку мера заштите и радова на
одржавању. Институције за заштиту споменика које су од
говорне за њихово одржавање биле су приморане да напусте
територију Косова 1999. године, док албанске власти нису у
стању да брину о тако великом броју историјских споменика.

Југославија на Западном Балкану - ефекти
дезинтеграције и текуће интеграције
Расељавање становништва, било принудно или не, по
годило је стотине хиљада избеглица из бивше Југославије.
Нове државе створене су на рушевинама бивше државе а њи
хове границе поштовале су административне поделе које је
успоставила комунистичка власт између 1943. и 1961. године,
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обухватајући и нове нације које нису постојале пре Другог
светског рата - Македонце и Црногорце, и Муслимане који су
као верска група признати 1969. године.
Популистички посткомунистички режими отворили
су Пандорину кутију започињањем рата међу народима ко
ји су вековима били измешани, рата у коме су цивили били
главне жртве. Они су били жртве војних операција у којима
су учествовале конвенционалне оружане снаге, милиције и
друге паравојне формације, јединице територијалне одбране,
добровољци из суседних и удаљених земаља, укључујући и
бројне муџахедине који су долазили из муслиманских зема
ља посебно, поред тога, становништво је претрпело и круп
не иреверзибилне последице у територијалном смислу. Ви
шегодишње управљање конфликтом од стране међународне
заједнице које је резултирало НАТО интервенцијом против
Југославије свело ју је на Србију и Црну Гору. Политичка
и кривична одговорност за ратове суштински се приписује
српским политичарима од којих су најзначајнији оптужени
(тренутно их има 87) и осуђени од стране Међународног суда
за ратне злочине почињене на територији бивше Југославије
у Хагу.37 Дугорочне последице по становништво које је по
37 Током суђења бившем југословенском председнику Слободану Милошевићу
он је оптужен по бројним тачкама оптужнице у вези са ратовима у
Хрватској, Босни као и за ратне злочине и злочине против човечности на
Косову. „Тужилаштво сматра да су ове операције вршене у циљу уклањања
значајног дела албанског становништва, како би се обезбедила контрола
над српском покрајином. Тачније, тужилаштво је оптужило Милошевића
и његове сараднике да су директно одговорни за депортацију око 740.000
косовских Албанаца и убиство најмање 340 других. Током депортације неколико цивила је убијено, други су били злостављани или су им украдена
лична документа а имовина опљачкана. Милошевић је такође оптужен да
је одговоран за пљачке, уништавање домова цивила и бомбардовања села“.
(http://www.state.gov/www/regions/eur/990527_kosovo_indictment.html;
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/bosnie/col_droite/milo.asp).
Пресуда није изречена због смрти оптуженог у затвору Хашког трибунала.
Многи други српски лидери су ипак осуђени, неколико их је умрло током
суђења, другима се и даље суди (87 за сада). Мали број лидера босанских
Хрвата је оптужен а неколико њих је и осуђено. Бивши командант ОВК
а током 2004. године албански премијер на Косову - Рамуш Харадинај,
ослобођен је 04.04.2008. године заједно са још једним албанским лидером,
док је трећи припадник ОВК осуђен на шест година затвора.
Суђење су пратиле опструкције које су вршиле САД и УНМИК, недолазак
сведока и њихове случајне смрти. „Током суђења, Карла дел Понте, главни
тужилац, осудила је ове притиске и пред Саветом безбедности. У неколико
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национално-верском принципу рег руписано, често присил
но и арбитрарно, биле су такве да то није могло да реши про
блем старих мањина а нарочито не нових.
Слични проблеми који су узроковали Први светски рат
су у великој мери допринели избијању Другог светског рата
који је разорио Европу 1939-1945. Стварање ЕУ омогућило је
да се превазиђу територијални проблеми и проблеми иден
титета на европском тлу, иако су огњишта остала ту и тамо.
Управљање распадом Југославије се данас у великој мери
сматра једним од највећих неуспеха ЕУ након хладног рата.
Босна и Херцеговина са већином од нешто мање од 45% Бо
шњака, 35% Срба православаца и 15% Хрвата католика, по
јављује се данас као све теже одрживи протекторат НАТО-а.
Одвајање Косова које је наметнуо НАТО створило је етничко
чишћење у корист Албанаца који су од тада у још већем про
центу већинско становништво, а на штету мањина Срба, Ро
ма и осталих. Тако је створена друга албанска држава на Бал
кану што не решава ни у којој мери тешке проблеме значајне
албанске мањине у Македонији, Грчкој и Црној Гори која те
жи да се уједини у будућу Велику Албанију.38 Интег рација
држава Западног Балкана којој тежи већина становништва
ових земаља, остаје нерешена на дужи рок као последица по
грешног управљања балканским кризама. Фрустрираност
наврата критиковала је лидере Мисије УН на Косову (УНМИК) због њихове
отворене подршке Рамушу Харадинају. На Косову су организоване мреже
притиска, и та подршка је задржала страх сведока, додала је она.
Након покретања истраге о ОВК, случај је изазвао контроверзе и у ходницима суда. Ипак, иако је био на мети тужиоца Рамуш Харадинај је изабран
за премијера Косова у децембру 2004. године. Насупрот његовој оптужници, Вашингтон се није отворено противио истрази Карле дел Понте, већ
само, као и друге државе, одбио да сарађује, стављајући пред Тужилаштво
изазов да пружи доказ судијама у Хагу. Међутим, суд који не располаже
полицијском силом, у својим истрагама зависи од сарадње држава.
Тужилац Међународног суда у Хагу потписивањем ове пресуде, потписао је
свој други неуспех када је реч о ОВК. Прво суђење завршено је ослобађањем
два команданата OВК“.
Stéphanie Maupas, RFI, 04/04/2008 (http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/
article_64632.asp).
38 Члан Коалиције Албанаца Прешева, Риза Хаљими почетком новембра у
Тирани захтевао је стварање „природне Албаније“ која би укључивала албанске територије на Косову, у Македонији (БЈРМ), Грчкој, Црној Гори и
Албанији, наводећи да то ни на који начин није стварања Велике Албаније.
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балканских земаља и њиховог становништва који сматрају
да их је изневерила међународна арбитража и често се осећа
ју затвореним у својим новим границама, док са друге стране
пријем у ЕУ треба да ублажи то стање, све то ствара велику
резигнираност и тензије са несагледивим последицама.
Поред стотине хиљада принудно исељених, већином
Срба, Црногораца и Рома, ту је и огромна албанска већина
која је осветољубива и са ожиљцима због последица крва
вог рата, такво стање Косова представља суштину балканске
трауме. Далеко од тога да је амортизовала све фрустрације
и неправде које су се догодиле унутар и ван њених граница,
ова мала територија накупила је низ противуречности које
превазилазе локалне и балканске појаве. Екстремна диспро
порција између бројних хришћанских споменика и растућег
броја становника непријатељски расположених према њима,
ствара велику претњу за опстанак овог наслеђа. Затворени у
своје енк лаве, изложени веома често насиљу већинских Ал
банаца, без одрживе будућности и без могућности интег ра
ције, мањине на Косову имају све изгледе да доживе судби
ну хришћана на Блиском и Средњем истоку. Мањине које су
остале после 1999. године су најуг роженије јер нису имале
могућности да оду у суседне земље. Већина младих из енк ла
ва једино желе да их напусти и да се нађе на просторима ко
ји су „блажи“ према њима. Остаје кључни проблем по Србе,
уопштено, пошто се на Косову налази највећи део њиховог
културног наслеђа из средњег века. Иако су школске екскур
зије из Србије, чак и у периоду комунистичког режима ко
ји је био отворено против религијских симбола, посећивале
историјска места на Косову, манастире и цркве који датирају
из средњег века када је хришћанска цивилизација цветала на
том простору, данас су младе генерације брутално лишене
најпрестижнијег дела своје историје. Поједини туристи или
ходочасници који се усуде да се упусте у авантуру и оду у
ову непријатељску земљу, морају да се возе у блиндираним
аутомобилима КФОР-а који није увек у могућности да обез
беди неопходну заштиту, нарочито посетиоцима и повратни
цима из Србије.
Поред тога што становници српских енк лава на Косову
не могу слободно да се крећу без ризика ван својих енк лава,
остаје и проблем преживљавања свештенства, монаха и мо
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нахиња из бројних православних манастира који су одувек
живели у монашким заједницама, и они су изложени непри
јатељствима већинске популације и ограничењима и дискри
минацији коју намећу нове албанске власти. Како присуство
оружаних међународних снага КФОР-а и администрације
УНМИК-а тешко успева да ограничи стање репресије, по
степени одлазак њихове администрације може само погор
шати стање небезбедности. Функционери КФОР-а не крију,
између осталог, своју забринутост у вези са судбином мањи
на уопште и свештенства посебно, будући да је аутор ових
редова имао прилику да разговара са њима приликом посете
Косову и манастиру Дечани у августу 2010. Безбедност мо
нашке заједнице и српских енк лава ће од сада бити поверена
албанској полицији чију већина чине припадници албанске
оружане војске ОВК која се бориле са српским снагама током
1998. и 1999. године.39 Када су официри КФОР-а тражили од
свештеника да изразе свој став по питању заштите коју ће у
будућности обезбеђивати албанска полиција, они су изрази
ли неповерење зато што је управо албанска полиција била
та која је предводила пог ром против Срба и културних спо
меника марта 2004. године. Последњи пример неспособно
сти заштите албанске полиције од насиља Албанаца виђен
је када је дозвољено каменовање возила када је свештенство
дошло на инаугурацију новог патријарха СПЦ у Пећи где је
њено седиште, 12. октобра 2010.40
У оваквом стању свакодневне небезбедности где је не
кадашњих 17.000 војника смањено најпре на 10.000 а затим и
39 1996. године ОВК је организовао убиство два полицајца. Од фебруара 1996.
године до фебруара 1998. године, ОВК је починила 152 напада, одговорна је за
70 смртних случајева, укључујући и четрдесетак Срба и десетак полицајаца,
други су били „Албанци“ које је ОВК сматрао „издајницима“. Истраживач
Александар дел Вал, каже у својој студији о овом периоду: „Само у периоду
од 1993. године до 1998. године, ОВК је убио око 200 српских полицајаца
на Косову, 125 албанска цивила који су сматрани „сарадницима“ Срба, 120
српских цивила и припадника других неалбанских мањина на Косову (Роми,
Хрвати, Црногорци, Горанци, итд), а да не говоримо о 300 тешко рањених
цивила“.
40 „Срби са Косова који су на Задушнице дошли да одају почаст својим умрлима прошли су кроз ватру из аутоматског оружја у једном селу код Призрена, упркос заштита КФОР-а и Косовске полиције. Други који су дошли да се моле на гробљу у Дечанима и открили да је неколико гробница
оскрнављено“. http://balkans.courriers.info/article16266.html
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на 5.000 који уз доста тешкоћа једва успевају да насумично
контролишу ситуацију, када се не може очекивати никакво
побољшање оваквог стања ствари од стране албанске по
лиције, може ли се онда замислити будућност за етничке и
верске мањине на Косову? Згуснутост цркава и манастира
као и расутост српских енк лава које су изоловане и налазе се
усред албанског окружења које је непријатељски расположе
но и често га је немогуће контролисати, представља проблем
за опстанак мањинских група као и очување културног на
слеђа. Снаге КФОР-а нису увек у стању да обезбеде њихову
заштиту. Храмови, цркве и манастири су опљачкани, запа
љени, скрнављени или комплетно уништени, гробља разру
шена, матичне књиге фалсификоване а станови опљачкани:
сви трагови прошлости су на тај начин избрисани а етничко
чишћење је потврђено. Са просечном стопом природног при
раштаја од 5-6 деце по породици, што је ближе више најсиро
машнијим земљама трећег света него европском просеку, ал
банска већина шири свој животни простор на штету мањина.
Поред неспособности НАТО протектората да обезбеди међу
етничку кохабитацију, у ситуацији апертхејда, српска мањи
на и црквени великодостојници на Косову, неће имати избора
него да напусте земљу након одласка КФОР-а. Осим ако се не
пронађе разумевање и суживот са албанском већином. Број
мањинског становништва непрестано опада од 1999. године,
бројна меморијална места и хришћански храмови нестају и
то се може оквалификовати као пораз протектората који је
успоставио НАТО.41 Највећа и најмодернија војна база САД-а
41 „Атмосфера страха и корупције погодила је и највише званичнике
међународне заједнице и ствара осећај дубоке немоћи. КФОР и
администрација УНМИК-а понекад су реаговали безидејно. У оквиру
администрације УН, забележени су случајеви корупције. 2006. године,
шеф полиције УНМИК-а, Каи Витруп примио је претње смрћу које су га
приморале да напусти земљу. Немци који су се вратили са Косова, открили
су да је требало окончати активности међународних организација за борбу
против организованог криминала, како не би били угрожени животи
запослених. Немачки извештај је посебно критикавао улогу САД јер су
онемогућиле европске истраге. САД су биле изложене уценама због тајних
логора ЦИА-е у бази Бондстил. Чињеница да је један немачки полицајац
високи званичник Уједињених нација тврдио да је главни задатак заменика
шефа УНМИК-а Стива Шука био да се да се једном седмично напије са
Рамушом Харадинајем, изазвала је сумње о америчким методама“. A. KUNZ,
Le Kosovo, zone multifonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats,
n° 18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916
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у свету Камп Бондстил је подигнута на југоистоку Косова.
Циљ оправдава средства, зар не?
Супротстављени влади Милошевића, званичници срп
ске православне цркве очекивали су ефикаснију заштиту и
један попустљивији приступ западних демократија према
њиховој судбини и судбини мањина на Косову. Став запад
них демократија у корист косовске независности и незавидна
ситуација у којој се налази Србија након Милошевића, немо
гућност да њихова матична држава обезбеди њихов опстанак
на Косову, све то чини да, како Срби тако и друге мањине, гу
бе наду да ће имати прихватљиве услове живота. Повучени
у своје манастире, окружени бодљикавом жицом исто као и
припадници њихове верске заједнице у енк лавама под непо
утданом заштитом војника КФОР-а, сви они трпе небезбед
ност која није достојна савремене Европе.42
Суочени са великом резигнацијом коју изазивају непо
жељни ефекти арбитраже западних земаља, само већа толе
ранција Албанаца према хришћанској мањини могла би да
поправи њихову судбину. Таква толеранција није непозната
у свету ислама као што је било у неким стабилнијим време
нима у случају Турске. Утицај који муслимански дервишки
поредак има на Албанце мало је позната чињеница. Иако су
дервишки редови били забрањени на Балкану, као и у секу
ларној Турској 20. века, процењује се да је на Косову током
осамдесетих година прошлог века број дервиша био између
50.000-100.000.43 Припадајући реду Бекташи, за већину ови
дервиши имају традиционално ауторитет арбитраже међу
албанским фисовима. Ауторитет који би могао да употреби
свој утицај у корист више толеранције за хришћанску мањи
42 „Треба констатовати, без реторике, да покушај да се изгради мултиетничко
друштво на Косову није успео“. Срби су се повукли у енклаве и у супротности
са тврдњама политичара, немају слободу кретања. Војници КФОР-а прате
их када иду у куповину или они уместо њих обављају куповину. Срби су
редовно каменовани, жртве напада, узнемиравања или застрашивања.
Њихова гробља су оскрнављена а зидове њихових кућа прекривају натписи
мржње. „Илузију о мултиетничком Косову“ заступају само званичници
чији рад се мери у односу на остварење овог циља или имају финансијски
интерес у спровођењу овог програма.“ A. KUNZ, «Le Kosovo, «zone multifonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats, n° 18, 5 mai 2008,
Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916
43 G. DUIJZINGS, Religija i identitet na Kosovu, Beograd 2005 (Religion and the
Politics of Identity in Kosovo, Hurs & Company, London 2000), p. 157.
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ну. Утицај верског ауторитета који би могла да усмери једино
Турска која ужива велики углед међу муслиманским станов
ништвом на Балкану. Турска влада је већ понудила Србији
своје добре услуге како би се смањиле велике тензије између
вехабија и умерених муслимана у југо-западу Србије. Током
званичне прошлогодишње посете Србији која се догодила
непосредно после посете председника Русије, турски преми
јер је нагласио посебан однос између Турске и Србије као
приоритет балканске политике. Амбиције ове нове регионал
не силе нису невезане са неефикасносношћу западних демо
кратија у њиховом неуспешном вођењу постјугословенских
криза.
САД и њихове савезнице нису учиниле ништа да спре
че протеривање стотина хиљада Грка из Истанбула 1952. го
дине, 1974. године Турска је окупирала половину Кипра, др
жаве која је данас чланица ЕУ и која је лишена још увек тог
дела своје територије. Већ скоро двадесет година, западни
менаџмент на челу са САД као лидером, фаворизовао је рас
пад Југославије, земље која је била два пута мања од Фран
цуске, и систематски подржава стварање нових етничких
држава којих сада има 7. Стварање друге албанске државе
на Косову је резултат прелазног процеса чије се потпуне им
пликације на регионалном и европском нивоу још увек не
могу сагледати.
Почетком двадесетог века, мале балканске земље про
терале су Турску са њених некадашњих поседа у Европи.
Током другог рата у Персијском заливу, Турска је затвори
ла своју простор за пребацивање америчких војника и поно
во истак ла себе као регионалну силу исламске оријентације.
После једног века одсуства, захваљујући америчкој хладно
ратовској стратегији, Турска се враћа на Балкан. Поред свог
става у корист Муслимана на Балкану, она би могла да оправ
да своју нову посредовању улогу која би била прагматичнија
и ефикаснија у циљу задобијања подршке земаља у региону.
Од девет земаља Западног Балкана, само једна – Словенија
је чланица ЕУ а само Хрватска може очекивати чланство у
кратком временском периоду. Осталих седам држава, „лоши
ђаци“, од којих је већина била предмет „добрих услуга“ изме
ђу САД и ЕУ, остаће у најбољем случају средњерочно изложе
не последицама низа тих „услуга“. Фрустрирана чињеницом
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да је ЕУ гура у страну, Турска има доста тога заједничког са
балканским државама које западне државе заштитнице за
постављају. Неизвесност као знак будућег реструктурирања
на вратима средње Европе. Као слаба тачка Европе, Балкан
се враћа на полазну тачку новије европске историје. Са посу
сталом економијом, остарелим становништвом и угроженим
социјалним тековинама, осим ако се не подигну хиљаде ки
лометара зидова попут оних у Палестини или Мексику. Лако
се може показати како Европа управо на Балкану полаже нај
тежи испит своје будућности.

Преседан Турске
Демог рафски, културни и духовни расплет тако ради
калан као овај који на Косову води ка свом исходишту, при
мер је каквог није било у Европи друге половине 20. века.
Упркос чињеници да је то био век највећих трагедија мили
она Европљана у читавој европској историји, парадигма за
оно што се данас на Косову дешава налази се на простору
изван Европе.
Поред бивше Југославије, уз погубне ефекте њеног рас
пада у Хрватској а посебно у Босни, случај који је најближи
временски и геог рафски ономе што се дешава више од десет
година на Косову јесте несумњиво случај Турске. За мање
од четрдесет година, између 1915. и 1955. године, користећи
геноцид, размене становништва, протеривања44 и пог роме,
секуларна Турска45 је очистила готово своју целокупну хри
44 Турски историчар, Танер Акцам, истраживач на Универзитету Кларк
у Масачусетсу, оценио је методе које су коришћене за протеривање
хришћана из Турске: „Према речима Кусцубаши Ешрефа, једног од тајних
агената који је био главни у операцији етничког чишћења, не-муслимани
су били „унутрашњи тумор“ у телу отоманске државе и морали су да
буду очишћени, и како је још рекао, оно што су они тражили било је због
„националне ствари“. Основни циљ био је да се убеде хришћани да напусте
село, и путем застрашивања, ако је потребно. Међу главним методама које
су се користиле у том смислу биле су: „контрола, понижавање, убијање,
спречавање да обрађују своју земљу, опресивно опорезивање, одузимање
имовине, употреба силе“, а под овим двостуким механизмом, турска влада
суочена са протестима Грчке и других држава могла би да се претвара да
није учествовала у тим догађајима“. T. AKÇAM, “1913/1914 : L’expulsion des
Grecs d’Asie Mineure dans les archives ottomanes” (2009), http://www.collectifvan.org/article.php?r=0&id=38482.
45 „Са гледишта религије, Турско схватање секуларизма није уопште европско
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шћанску популацију.46 Почетком двадесетог века Турска47 је
имала око 33% хришћанског становништва; геноцид је почи
њен над Јерменима 1915-1916. године,48 1923. године49 између
1,5 и 3 милиона Грка протерано је из Мале Азије, да би се тај
изгон окончао 1955. године када је 200.000 Грка протерано из
Истанбула, уз општу равнодушност западног света и поред
тога што су и Турска и Грчка биле чланице НАТО савеза. До
вевши грчку мањину са 200.000 колико је било 1924. године

46

47

48

49

али је базирано, да искористимо анализу холандског посланика Европског
парламента Арие Оостландера, на промовисању Ислама и сузбијању других
религија, или по речима самог Ататурка - „пошто смо од сада сви Турци,
дакле сви смо муслимани, можемо и треба да будемо секуларна држава“.
http://www.taurillon.org/Pourquoi-la-Turquie-n-est-toujours-pas-europeenne
Споразум из Севра који је потписан 10. августа 1920. године између Савезника и Отоманског царства предвиђа суђење за оне који су одговорни за
геноцид. Али националистичка политика Мустафе Кемала реметила је ове
добре намере и довела је до опште амнестије 31. марта 1923. године. Нацисти ће извући поуке из првог геноцида у историји и ове изгубљене прилике
да се суди одговорнима... „Ко се сећа истребљења Јермена?“, изговорио је
Хитлер 1939. године уочи убиства људи са инвалидитетом у својој земљи
(истребљење Јевреја ће доћи две године касније). http://www.herodote.net/
histoire/evenement.php?jour=19150424. Погледати: Bernard BRUNETEAU,
Le siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de
l’Arménie au Rwanda (Armand Colin, 2004, 256 pages.
Насељена са 15,8 милиона 1913. године (у границама данашње Турске),
Ceren INAN, “La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis
1927”, Cahiers Démographie des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.
org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
Геноцид над Јерменима одиграо се од априла 1915. до јула 1916. године. Две
трећине Јермена који су живели у овом подручју Турске истребљени су током депортације и масакра великих размера. Планирала га је и спровела
партије на власти у то време, Комитет уније и прогреса, познатији као „Млади Турци“ који су владали Отоманским царством и учествовали у Првом
светском рату на страни Централних сила. Сматра се првим геноцидом у
20. веку, а у њему је 1.200.000 Јермена у Анадолији и јерменској висоравни
лишено живота (http://fr.wikipedia.org/wiki/Génocide_arménien).
Означена као малоазијска катастрофа (Μικρασιατικη καταστροφη), тиме је
завршено вишеструко хиљадугодишње присуство Грка у Малој Азији. http://
www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Population_exchange_between_Greece_
and_Turkey
Попис становништва из 1927. године сведочи о цепању између становноштва
Турске и становништва царства посматраног у тадашњој територији
Републике. Космополитска популација пре 1912. године уступила је место
муслиманском становништву – 97.2%, упор. Ceren INAN, “La population
de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927”, Cahiers Démographie
des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20
INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
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на 5 000 становника данас, Турска50 је постала муслиманска
држава са 99.8%.51 Од око 4,5 милиона хришћана колико је
било пре 1915. године, после мање од пола века пог рома и
протеривања најмање два милиона њих,52 Турска данас има
само 0,2% хришћана. Слична ствар се дешава хришћанској
мањини на почетку 21. века на Косову, зар не?

Турска и Косово - узроци и последице
Промене у националној и верској структури становни
штва које су настале током двадесетог века, у Турској и на
Косову на штету хришћанске мањине показују забрињавају
ћи паралелизам. Демографска експлозија и систематско на
сиље главни су заједнички именитељи.
Од 13,5 милиона становника колико је било 1927. годи
не, број становника у Турској 2005. године износио је 73 ми
лиона, што представља повећање од скоро 60 милиона. За 78
година број становника се више него учетворостручио.
1921. године процењено је да је било 439.000 становни
ка на Косову док је 2000. године било 2.000.000, што значи
да је број становника повећан у истом обиму у сличном вре
менском периоду.
У назначеном периоду, хришћанска мањина у Турској
смањила се са 33% на мање од 0,2%, што значи да је практич
но нестала.
Проценат српског становништва пао је са 27% колико је
било 1931. године на 5-7% после 1999. године што значи да је
проценат пет пута мањи док се проценат Албанаца повећао

50 Процењује се да је Турска имала 2005. године 73 милиона становника,
становништво Турске се повећало за 60 милиона од 1927. године када је
обављен први попис који је спровела Република упор. Ceren INAN, La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927, 2007 (http://www.
demobalk.org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
51 http://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_de_la_Turquie#Aujourd.27hui.
52 Асирско-халдејски геноцид који је претходио овом који се догодио
Јерменима и Грцима остаје још увек непознат у Турској, упркос чињеници
да су ове хришћанске групе изгубила две трећине свог становништва (око
200.000 мртвих) упор. Sabri ATMAN, “La Turquie doit reconnaître le génocide
assyro-chaldéen de 1915” (traduit du turc par Antoni Alap), http://www.imprescriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/
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са 60 на 88% у истом периоду, проценат осталих мањина пао
је са 13 на 5% 2007. године.53
Док су се у Турској ове радикалне промене десиле у
првој половини 20. века у периоду од 1915. до 1952. године,
на Косову се оне јављају у другој половини двадесетог века,
углавном између 1961. и 1991. године, током тих тридесет го
дина број Срба се смањио са 28% на 11%.
Демог рафска експлозија, уз искорењивање мањина, ја
вља се у оба случаја под надлежношћу секуларног и посебно
недемократског режима. У оба случаја верска припадност је
служила као инструмент за етничку хомогенизацију. Ако је
у случају Турске овај етнички инжењеринг прећутно толе
рисан због идеолошких импликација, у случају Косова он је
омогућен војном интервенцијом западних демократија. При
хватањем и подржавањем таквих процеса у зони директног
контаката са другом цивилизацијом, све теже је оставити по
страни питање стабилности Европске уније, не заборављају
ћи на вредности на које се позива?
Још једна аналогија: Сједињене Америчке Државе и
НАТО изазвале су рат против Србије као и против Ирака,
користећи лажне изјаве (Рачак и оружје за масовно униште
ње) и без одобрења УН-а. На заштиту мањина позивали су се
у оба случаја, такође накнадно су уследили конфликти међу
локалним становништвом код кога су се антагонизми само
погоршали. Судбина хришћанске мањине имала је сличан
исход који су интервенције само потпомогле. Без Уједиње
них нација, суђења свргнутим диктаторима имају за циљ да
обезбеде правни оквир за оно што Емануел Тод назива „те
атрални микромилитаризам“ како он квалификује америчке
акције против земаља које нису у стању да се адекватно војно
супротставе.
Теорија коју је утицајни амерички стратег Самјуел Хан
тингтон развио почетком деведесетих година прошлог века,
по којој диспаритет у расту броја становника као примарни
узрок сукоба између етничких и верских група, наглашава
питање превентивне медијације кроз мешање под изгово
ром хуманитарне акције и превенције. Иако се Хантингтон
и Бжежински слажу око опадања па чак и потпуног пада хе
гемоније једине преостале суперсиле, све теже је превидети
предвидиве последице ових војних интервенција.
53 Kosovo%20-%20Wikipédia.webarchive
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До 2050. године, демографија предвиђа почетак ујед
начавања у расту популације између севера и југа планете.
У међувремену, ЕУ ће имати до 60 милиона људи мање,54
Турска ће имати више становника него Немачка, а Русија ће
имати мало више од 115 милиона становника. Очекује се да
би становништво Косово могло порасти на 3,5 милиона, што
оставља још мање могућности за опстанак остатака мањи
на. Насупрот томе, проценат муслиманског становништва на
Балкану има све изгледе да порасте са 15% до 25%, па чак и
да достигне 30% у целом региону. Уз рег руписање становни
ка, као у Босни и на Косову уз подршку САД - Албанија са
већинским муслиманским становништвом, 25% Муслимана
у Македонији и 15% у Бугарској, и муслимани на југу Србије
који су у процесу хомогенизације, у тој ситуацији ЕУ ће се
граничити на југоисточном крилу територијом која је ком
пактно насељена муслиманским становништвом и која има
прилику да заједно са Турском чини територијалну целину
на којој живи око 100 милиона Муслимана. Какав ће бити
однос хришћанског и муслиманског становништва на грани
цама Централне Европе, не заборављајући да ако се посматра
структура година Европљани нису у предности будући да се
у Француској процењује да би сваки трећи становник могао
бити Муслиман у догледној будућности. Када Ангела Мер
кел, признаје да мултикултурални модел није успео, каква је
тек будућност безбедности на најекспониранијим границама
у Европи, имајући у виду различит однос снага између раз
личитих култура, религија и старосних структура. Бирајући
између евро-атлантске интег рације и појаву синдрома европ
ског Авганистана на Косову, Западни Балкан отвара питање
стабилности и безбедности ЕУ на њеном југоистоку.
54 „Први пут 2003.године, Европа је доживела да има више умрлих него
рођених. Европа двадесетседморице која данас има 460 милиона људи, 2050.
године имаће 445 милиона, што би било мање од 5% светске популације».
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/155/publi_pdf1_pop.et.soc.francais.412.
pdf). До 2025. године а затим и до 2050. године, само Африка очекује да
повећа свој удео у светској популацији (13.84% 2004. године, 16.68%
2025. године и 20.92% 2050. године), док би Европа требало да доживи
пад становништва који ће се одвијати стално и значајно (728 милиона
становника 2004.године, 722 милиона 2025. године и 668 милиона 2050.
године). Старење становништва - означено смањење деце и одраслих,
значајно повећање старијих и веома старих људи - да ли све то представља
опасност за просперитет и животни стандард Европљана? Од ког момента
имиграција може имати контра ефекте?
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Јасно је да се ефекти овакве америчке политике у овој
зони додира која се протеже од западне Босне до стотинак
километара од Заг реба и од Јадранског до Црног мора, на ко
јих хиљаду километара све до Турске, могу кретати само у
прилог нове улоге Турске у односу на ЕУ. Иронија је да би
преокретом равнотеже снага у геополитичком смислу Тур
ска показала веће поштовање за стабилност и безбедност у
својој новој сфери утицаја, да би била и више савесна кад је
у питању опстанак хришћанских мањина него западне силе.
Овај сценарио није искључен јер би тако дала себи кредиби
литет за повратак на европску сцену као регионална сила на
почетку трећег миленијума. С обзиром на такав исход онога
што би требало да одреди ново гледиште на источну Европу
са обе стране океана, можемо се запитати: за кога предста
вљају успех или неуспех лако предвидиве последице евроатлантске безбедносне стратегије вођене у постхладноратов
ском периоду?

Западни Балкан 
и евроатлантске интеграције
Унутрашњи страх САД-а првенствено у перспективи
односа Немачке55 и Русије56, налази се у основи њене страте
55 Фокусирајући се на конкретан случај („За Пољску, могућност руско-немачког разумевање је ноћна мора кроз историју“), преокупација је аналитичара Џорџ Фридмана што јасно представља страховање Американаца који
се суочавају са опадањем њиховог вођства губитком контроле над својим
савезницима („Управо сада, постоји логика у ближим немачко-руским односима. Економски се допуњују. Русија извози сировине, Немачка извози
технологије. Ниједна не подлеже притиску Сједињених Америчких Држава. Заједно би могле бити у стању да се одупру томе. Постоји тиха романса у односу између њих“), посебно у источној Европи : „Хладни рат је био
последње јасно конфротирање, супротстављајући се Русији против западне
Европе коју су подржале којом су у великој мери доминирале САД. Овај
појас земаља био је чврсто чак и неформално у оквиру совјетске империје.
Сада су оне поново суверене. Моје интересовање у региону је базирано на
томе да се јасније сагледа како ће се одиграти следеће понављање регионалне геополитике. Русија је далеко моћнија него што је била пре 10 година.
Европска унија је у процесу унутрашњег стреса и Немачка поново прорачунава своју позицију. САД играју неизвесну и комплексну игру. Желим
да разумем како у полукругу власти, од Турске до Пољске, размишљају о
себи и позиционирању за следеће понављање регионалне игре“). http://www.
stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands?utm_
source=GJourney&utm_medium=email&utm_campaign=101109&utm_content
=readmore&elq=8ec9e9cbae8042d2be2e3c8c40eca604.
56 Стратегија која се боље разуме читајући следеће: „Турска је држава у коју
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гије која иде у корист Турске и њених штићеника на Балкану.
Кашњење земаља Западног Балкана у ЕУ интеграцијама јед
на је од последица тако насталог стања. Интег рација Србије
у НАТО а у догледно време и у ЕУ требало би да буде одлу
чујућа за процес интег рација у овом делу Европе. Након јед
ностраног проглашења независности Косова, са актуелним
евроатлантским опредељењем владе Србије, укључујући и
велики део опозиције, чини се да су услови који су неопходни
за проширење испуњени. То је случај са 20% становништва
који би како сада стоје ствари могли да прихвате учлањење
у војну алијансу која је пре само 10 година разорила њихову
земљу са јединим циљем да је лиши 15% њене територије.
Ипак велики део становништва подржава интеграцију у ЕУ
из разлога који су претежно економски и прагматични. Упр
кос 20 година разарања и смањења територије на ону од пре
1912. године, интег рација Србије у ЕУ има одлучујући ути
цај на већину земаља Западног Балкана.
У интервјуу, датом 8. новембра београдском дневнику
„Данас“, амбасадор Краљевине Норвешке направио је алузи
ју на слабу подршке јавног мњења у Србија у погледу инте
грације у НАТО.57 Требало је имати у виду више него хладан
пријем бившег америчког амбасадора Монтгомерија који је
био резервисан за дан раније у Генералној скупштини јед
не од највећих странки у земљи, Напредне странке, пријем
је био веома буран упркос чињеници да лидери ове десни
чарске партије све више исказују изразито евро-атлантску
оријентацију. У земљи која би требало да се усклади са де
мократским моделом, јавно мњење требало би да има утицај
сам отишао неколико пута у последњих неколико година, и очекујем да је
поново посетим. У књизи „Наредних 100 година“, тврдио сам да ће Турска
бити велика сила у наредних 50 или више година. Задовољан сам својим
дугорочним предвиђањем, већ наредне деценије ће бити период транзиције
за Турску, од тога да је била једна од земаља која се суочавала са Совјетима
у савезништву са САД-ом до тога да ће бити нова, самостална сила. То никако неће бити преко ноћи, и то ће бити утврђивање интереса изван њених
граница. Заиста, како буде своју моћ на Балкану повећавала, Турска ће бити
једна од држава са којом ће земље као што су Румунија морати да се суоче“. Read more: Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a
href=»http://www.stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_
borderlands»>Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands</a> is republished with
permission of STRATFOR.
57 file:///Users/boskobojovic/Desktop/Dnevni%20list%20Danas%20%7C%20Globus%20%7C%20Nikolić%20i%20vlada%20na%20istom%20putu.webarchive
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на нешто што је од изузетне важности као што је улазак у
НАТО, чак и ако то није био случај у суседној Бугарској за
време интензивног бомбардовања Србије 1999. године. У ме
ри у којој српска влада о томе води рачуна, поготово што се
ванредни избори могу одржати пре краја године, требало би
да размотри шта може да се промени у одсуству опште амне
зије када су у питању сећања из последњих 20 година. То би
могло да буде отварање НАТО-а ка већој сарадњи са Русијом.
Не само зато што Русија може више да привуче највеће сло
венске и православне земље, афинитет који је пречесто пре
наглашен у европоцентричним стереотипима, већ пре свега
због става западних сила да је Србија систематски неприја
тељ у постхладноратовском периоду. Бољи услови, поштова
ње људских права за мањине на Косову, Срба првенствено,
кад би протекторат ЕУЛЕКС-а и КФОР-а био у стању да то
обезбеди, вероватно би се на тај начин створио већи креди
билитет када се ради о односу Запада према њима. Судби
на преосталих Срба на Косову је вероватно највећа препрека
приступању Србије НАТО-у.
Што се тиче тога да постане видљивије повећано уче
шће Турске на Балкану58, довољно је да приметимо да је оно
обрнуто сразмерно интеграцији Западног Балкана у ЕУ. Дру
гим речима, кашњење евро-атлантских интег рација земаља
западног Балкана оставља поље отворено за посредовање
Турске, углавном с ослонцем на становништво муслиман
ских земаља и мањина на Балкану. Под претпоставком да ће
ЕУ очувати своју будућност на овом делу Европе, то свака
ко неће учинити остављајући ове земље мимо интег рације.
58 Ово је лакше разумети читајући следеће: „Док САД могу да подрже моћну
Турску, исто се не може рећи за моћну Русију, посебно не у савезу са једном
Немачком. Највећи амерички страх «не треба да буде Кина или Ал Каида.
То би требало да буде спој европске технологије са природним ресурсима
Русије. То би створило силу која би могла да уздрма амерички примат.
То је оно око чега су се ломила копља током 20. века. Међутим немачкоруски однос може се раније покорити и то морају да учине САД“. Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a href=»http://www.stratfor.
com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands»>Geopolitical
JourneyPart 2: Borderlands</a> is republished with permission of STRATFOR; стратегија која се може сажети кроз давање Балкана Турској како би
се спречило приближавање Немачке и ЕУ са Русијом. Фридманова визија
је иако независна од става званичне администрације ипак изузетно близу
чињеница које се одигравају на Балкану од краја Хладног рата.
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Што се тиче Турске, њен став и ефекти њеног уплитања у
осетљиво подручје Балкана, јесте показатељ кредибилитета
њене европске вокације.

		
Литература
Kunz, A., ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité
tous azimuts‘’, Horizons et débats, n°18, 5 mai 2008,
Zurich,
http://www.horizons-et-debats.ch/index.
php?id= 916
Bruneteau, Bernard, Le siècle des génocides, Violences,
massacres et processus génocidaires de l’Arménie au
Rwanda, Armand Colin, 2004.		
Huntington, S. P. The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order, Foreign Affairs, 1993;
Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs,
Novembar-Decembar 1996.
Duijzings, G. Religija i identitet na Kosovu, Beograd, 2005.
Inan, Ceren La population de la Turquie. Évolutions
démographiques depuis 1927, 2007 .
(http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20
INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
Atman, Sabri “La Turquie doit reconnaître le génocide
assyro-chaldéen de 1915”,
http://www.imprescriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/

56

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 23-57

Boško I. Bojović
KOSOVO ET LES BALKANS OCCIDENTAUX
Résumé
L’objectif de cet article est d’analyser la situation du Kosovo
dans le contexte des questions de stabilité régionale et la sécurité
européenne. Suite à la déclaration unilatérale d’indépendance de
la province serbe du Sud est la survie incertaine de la minorité
chrétienne et du patrimoine culturel situé sur son territoire. Auteur de l’article utilise la méthode historique, ainsi que la méthode comparative pour indiquer que le développement progressif du problème du Kosovo à partir de la position du point de
la minorité chrétienne. En faisant un parallèle entre l’expulsion
de la population chrétienne du territoire de la Turquie dans le
début du 20ième siècle et la persécution des chrétiens au Kosovo
dans le début du 21ième siècle, l’auteur souligne les similitudes
et les différences entre les deux cas. En outre, il souligne qu’il est
nécessaire de créer des meilleures conditions pour la minorité
serbe du Kosovo.
Mots-clés: Kosovo, Les Balkans occidentaux, la minorité serbe,
Turquie.
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НЕКОНТРОЛИСАН А СИЛ А КАО
ИНСТРУМЕНТ ОСВАЈАЧК Е ПОЛИТИК Е
ОСМАНСКИХ ВЛАСТИ НА БАЛК АНУ
Резиме
Неконтролисана сила османских власти није била
стихијна већ систематична, у функцији њихове освајачке
политике. Насиље османских власти у балканским земљама
различито се испољавало у периоду јаке централне власти и
у периоду њеног слабљења. Док је централна власт била сна
жна, основни облици насиља на још неосвојеним територи
јама били су у функцији пустошења пограничних територија
ради њиховог лакшег заузимања и материјалног исцрпљива
ња у периоду вазалства. Када би нека територија била ко
начно заузета, насиље је било у функцији подмлађивања вој
них редова и државне администрације хришћанским робови
ма, као и у функцији прикупљања пореза за царску благајну.
Када је ослабила централна власт, насиље је попримило нове
облике застрашивања и материјалног исцрпљивања.
Кључне речи: неконтролисана сила, терор, освајачка поли
тика, oсманска власт, Балкан

Увод
Универзалног је значења чињеница да се моћ владају
ћих темељи на сили, а силе нема без принуде. Вишак испо
*

Безбедносно информативна агенција, Београд.
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љене силе владајућих води ка посебном облику владавине:
терору – страховлади. Терор је био један од кључних инстру
мената освајачке политике Османске државе. Доласком на
Балкан, и на територије српских земаља Османлије су си
стематично примењивале различите облике насиља, најпре
у циљу поробљавања балканских народа и територија а ка
сније, за време страховладе, ради одабира најбољих младих
робова за нове ратнике и редовног прикупљања прихода за
даља освајања.
Освајачка политика Османског царства и страховлада
Османлија предмет су западно-европске политичке историо
графије од почетка XIX века. Тада је Османско царство било
у средишту европских и средоземних збивања: Бонапатрин
поход на Египат, ратови са Русијом, устанци у Србији и Епи
ру, борба за независност Грчке, француски напад на Алжир...
Чинило се да се Царство, од кога је Европа вековима дрхта
ла, ближило своме крају или да барем престаје његова доми
нација над великим бројем народа, било хришћана или му
слимана, Европљана или Источњака. Због тога су сва дела
о Османском царству која су написана током XIX века била
заснована на западњачком, антиосманском становишту.
Према западњачком становишту XIX века, османски
режим је био режим тираније, суровости и насиља, имао је
за своју премоћ да захвали само снази војске и бруталним
притисцима којима је неконтролисано и стихијски, по соп
ственом нахођењу, прибегавала његова влада; султани су
приказивани или као немилосрдни крвници, вођени жељом
за влашћу, који су владали захваљујући терору, или особе без
карактера који су живели у разврату и корупцији. Мало се
писало о томе да је османски свет познавао сасвим одређен
систем власти, да је постојала строго организована админи
страција, да су различити облици терора били део система
тичне политичке тактике освајања, потчињавања и домина
ције.
Дела о Османском царству као синониму неконтроли
саног терора, написана на Западу током XIX века, била су
углавном заснована на хроникама и путoписима, па су и са
ма била сведена на пуку дескрипцију. На дескриптиван на
чин писали су о османским зулумима и српски хроничари и
историчари XIX века. Међутим, већ почетком XX века, поја
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вљују се епохална дела Стојана Новаковића, Мите Петровића
и Михаила Гавриловића, заснована на грађи из османског пе
риода, сачуваној у историјским архивама Краљевине Србије.
У овим делима се објашњава организација власти Османске
државе на Балкану, као и генеза односа Срба и Турака од
времена османског сизеренства до Првог српског устанка. У
овим делима, први пут се систематизује и анализира дома
ћа архивска грађа о различитим облицима терора османских
власти над српским народом.
Када је после Другог светског рата олакшан приступ
турским архивама, настају озбиљне стране научне студије
о Османској држави које се пишу како на Западу тако и на
Истоку. Тек тада је било могуће засновати истраживања на
изворној османској архивској грађи првога реда. Тек тада је
истраживањима о владавини Османлија било могуће обезбе
дити потпуну научну фундираност. У другој половини XX
века, на овој грађи заснована, појавила су се капитална дела
како турских писаца, међу којима свакако треба издвојити
Халила Иналџика и Шефкета Памука, тако и оних запад
но-европских, као што су Робер Мантран и Доналд Котерт.
У њиховим делима, значајан простор је посвећен положају
хришћанског становништва у европском делу Османског
царства у различитим периодима турске доминације, чиме је
проблем терора као инструмента османске освајачке полити
ке и владавине стављен у шири, европски контекст. На такав,
научно продубљен начин, о турској доминацији на Балкану
пишу и домаћи савремени историчари, пре свих Радован Са
марџић и Момчило Спремић.
У научној литератури посвећеној освајачкој политици
Османског царства релативно ретко се говори о томе да је на
сиље мењало облике и јачину, у зависности од снаге централ
не османске власти. Насиље османских власти у балканским
земљама, као узрочно последични однос доминације силе и
присиле, различито се испољавало у периоду јаке централне
власти, до краја XVI века, и у периоду њеног слабљена, то
ком XVII и XVIII века. Док је централна власт била снажна,
основни облици насиља на још неосвојеним територијама
били су у функцији пустошења пог раничних територија ра
ди њиховог лакшег заузимања и материјалног исцрпљивања
у периоду вазалства. Када би нека територија била коначно
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заузета, насиље је било у функцији подмлађивања војних ре
дова и државне администрације хришћанским робовима, као
и у функцији прикупљања пореза за царску благајну. Када је
ослабила централна власт, насиље је попримило нове облике
застрашивања и материјалног исцрпљивања на простору на
којем је владала велика несигурност и страх.
Разумевање историјског развоја османске освајачке по
литике током више стотина година допринoси бољем сагле
давању услова у којима су вековима живели народи на Балка
ну. Ови услови су несумњиво определили и положај српског
народа у времену после извојевања националне независно
сти, на Берлинском конг ресу 1878. године. Последице наси
ља османских власти над српским народом су проређивање
становништва, његова делимична исламизација, насилно
раздвајање чланова породица, живот на веома ниском еко
номском нивоу, углавном у борби за пуко преживљавање.
Све ове, већ добро познате чињенице потребно је узети у об
зир када се анализирају узроци релативно ниског нивоа дру
штвено економске развијености Балкана уопште и српских
земаља посебно.

Верске основе политичке идеологије
Османлија
Политичка идеологија Османлија темељила се на не
прекидном светом рату који се води у име муслиманске вере,
једине којој припадају „правоверни“.1 Иза идеје о муслиман
ском верском примату стајали су политички интереси доми
нације и економски интереси попуњавања царске, државне
благајне. Овим интересима били су подређени сви циљеви и
инструменти освајачке политике Османлија.
Османска власт вршила је перманентно и организова
но насиље, бруталним и екстремним мерама, у циљу обезбе
ђења доминације на освојеним територијама. С обзиром на
то да је власт успостављала насиљем и нехуманим активно
стима, уливала је страх и на тај начин обезбеђивала апсолут
1

62

J. T. Johnson, Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives
on War and Peace in Western and Islamic Tradition, New York, 1991, стр.
66.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 59-86

ну послушност поробљених. У овом случају, насиље је био
метод владавине, а циљ стицање и увећање економске моћи.2
Народ се на освојеним територијама вековима бранио
од терора Османлија на дефанзиван начин: бегом из погра
ничних области у унутрашњост земље, из вароши на кључ
ним саобраћајницама у брда, сакаћењем и превременом же
нидбом мушке деце да не би постајали јањичари, променом
вере. Био је то резултат терором изазваног страха за матери
јалну егзистенцију, за живот и будућност деце, за сопствени
живот.3
Иако је народ на освојеним територијама вековима по
нижаван, економски експлоатисан, физички и духовно зло
стављан, истребљиван, расељаван, опстао је на својој земљи.
То је било могуће зато што га је управо она иста врховна
власт Османлија, која га је терорисала на освојеним терито
ријама, сачувала од нестајања. Османској власти није било
у економском интересу да поробљен народ својим терором
сасвим уништи.4 Сељак је, радећи на земљи спахије, стварао
материјалну основу не само за богаћење тог свог непосред
ног господара већ и за пуњење царске, државне касе златом
неопходним за нова освајања.
Систем војне окупације Османлија на поробљеним те
риторијама одржавао се првенствено захваљујући „цеђењу“
земље.5 Како је то што су сељаци од страшног терора са зе
мље бежали, било у супротности са политиком „цеђења“ зе
мље, османске власти су у одсудним тренуцима попуштале
омчу. Тада би поробљен народ добијао неке олакшице које
су стварале привид побољшаних услова живота. Политич
ка тактика владавине Османлијама на освојеним територија
ма се мењала, али њен циљ је увек остајао исти: обезбедити
младе, здраве снаге за попуњавање војних трупа и исцедити
из поробљеног народа што више прихода у производима и
новцу, па кренути у нова освајања, под заставом Алаха.
C. Imber, The Ottoman Empire 1300-1481, Istambul, 1990, стр. 42.
D. Angelov, „Certains aspects de la conquéte des peuples balcaniques par
les Turcs“, Byzantinoslavica, br. 17, 1956, стр. 128.
4 C. Imber, The Ottoman Empire 1300-1481, стр.. 45.
5 З. Његован, „Пољопривреда у време турске власти“, Пољопривреда
средњовековне Србије, Београд, 1997, стр. 79.
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Османлије су кренуле у освајање византијских тери
торија у име муслиманске вере. Иако се муслиманска вера
ширила чистотом душе и Алаховим учењем, бритка сабља
је била успешнија па се увиђа да су прљави интереси често
били испред моралних.6 Век настанка османске државе био
је суров, тако да је уливао несигурност, страх и панику у ста
новништво. Нико није био у стању да предвиди нови дан који
је могао да донесе ратну похару и убиства или да поробљено
становништво буде продато у робље.7 Начин живота дикти
рала је тренутна ситуација, па ни раса нити религија нису
помагале становништву.
У тако суровим околностима, настала је османска др
жава на чијој је страни била и Алахова воља.8 Вера и закон
налагали су фанатично ширење Ислама који је био свемоћан.
Своју надмоћ испољавао је изнуђивањем и масакрима.9
Да је муслиманска вера помогла стварању османске др
жаве говори неколико сура из Курана које имају јасне и пре
цизне заповести.10
„Војна је неопходна ради распростирања Ислама.“ Сам
рат, кога муслиманска вера назива светим, како се у сури на
води „неопходан је“ јер идеологија није довољна, па је шире
њу муслиманских територија, поред чистоте душе, придода
та и бритка сабља. „Џихад“ или религиозна војна (свети рат)
има своје више значење, па по пророковим речима: „Један
дан војне више вреди, но месец поста, а кап проливене крви
на војни (разуме се за веру, јер друге не може бити) даје рај.“
Идеолошки смисао светог рата је у томе да границе ширења
Ислама не постоје. „Мир се никад са неверним не зак ључава,
но само примирје.“ Према томе, крај светог рата се очекује
оног тренутка када на целој васељени буду само муслиман
ске територије. До тада, рат се води стално, осим за време
мулсиманских духовних празника. „На неверне ваља увек
6
7

Е. Беј, Алах је велики, Беог рад, 1937, стр. 9.

И. Белдачину, „Почеци – Осман и Орхан“, Р. Мантран, ур., Историја
Османског царства, Клио, Београд, 2002, стр. 37.
8 C. Kafadar, Between Two Worlds: The Constitution of the Ottoman State,
Berkeley, 1995, стр. 64.
9 Р. Мантран, Историја Османског царства, стр. 8.
10 М.С. Милојевић, Одломци историје Срба и српских - југословенских
земаља у Турској и Аустрији, Београд, 1872, стр. 142, 143.
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војштити ван четири света месеца, у које се налаже брани
ти се, но не нападати.“
Свети рат се води на три фронта и то: „прво, противу
неверних који се још нису покорили Мухамеданцима; друго,
противу неверних, покорених Мухамеданцима и треће, про
тиву самих муслимана који се не повинују имамима.“ Сваки
немуслиман сматран је грешником јер није био „праве ве
ре“. Његов једини спас било је преобраћање у ислам. „При
јатије Ислама очишћава сваког неправоверног“, што говори
да друга вера не треба ни постојати, те они који прихвате
ислам, биће очишћени од свих грехова и у будуће бити део
правоверних. „У Неџосаи или нечисте ствари урачуњава се
и Ћафир (име неправоверних): Ћафир био под влашћу или не
нечист је.“ Чак и државни чиновници, који нису били му
слиманске вере, нису спадали у правоверне. Наиме, у време
оснивања младе Османове државе није било довољно држав
них чиновника муслимана, те су их узимали са поробљених
територија, ако су могли да одговоре захтеву. Али ни тада,
иако у државној служби, они нису сматрани правовернима.
А када би се неко преобратио у ислам, па пожелео да се врати
својој првој вери, био би покошен. „Ћафир, примивши Ислам,
па одпавши од овога убија се, пошто му се да три дана на
размишљање.“
„Неправоверни“ су сурама Курана постављени као
грађани другог реда, обесправљени и унижени. Неверни љу
ди који би били заробљени, чак и када се радило о муслиман
ској земљи, постајали би робље, осим ако би примили Ислам.
Међутим, члановима њихових породица није било спаса од
ропског положаја: „У робље се урачунавају сви становници у
покореним муслиманским земљама који нису муслимани. Сви
неверни заробљени, морају примити Ислам, а жене и деца
постају робље.“ Понизност положаја немуслимана јасно је
предочена и суром којом се заповеда да „неправоверни отац
нема никаквих права над потурченом ћерком.“ То је значило
да је девојка која се венча за муслимана губила сваки контакт
са својом породицом.
У сурама се до танчина санкционише имовинска обес
прављеност „неправоверних“. „Зекат, или дужност, је му
слиману да војује са невернима ради разрешења Ислама и
ради издржавања сиротиње (муслиманске).“ Но и „непра
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воверни имају право на зекате, на деобу имања добијених у
ратовима, али само у случају кад муслиманима помажу про
тиву неверне своје браће.“ „Неверних је земља муслиманска,
која се дели међу војницима. Само муслиман може имати
непокретног имања.“ Поменута сура утицала је на војнике
под Алаховом заставом који су били „неправоверне“ вере да
прихвате ислам. Тако би у биткама стек ли право на деобу
ратног плена и на бољи друштвени статус.11 Сурама се тако
ђе наређује да „муслиман наслеђује од рођака свог немусли
мана имање, али неправоверни од муслимана не.“ Била је то
још једна привилегија правоверних, и начин да „неправовер
ни“ приме ислам.
На разликовању немуслимана од муслимана и дискри
минацији немуслимана суре Курана инсистирају и кроз на
редбе којима се санкционише свакодневни живот. Права ehle
zimet, или неправоверних који плаћају џизју, као посебан по
рез намењен искључиво немуслиманима, ограниченавали су
њихови мулсимански господари. Сура каже да „ehle zimet мо
рају указивати особито поштовање правовернима. Није им
допуштен улазак у џамију. Морају носити другачије одело
од правоверних. Куће им морају бити ниже и лошије од кућа
правоверних. Раскош и богат живот невернима се забрању
је.“ „На суду правоверни има првенство над неверним. Он
седи, а овај га двори. Неверни не може никоме сведочити ни
за сведока примљен бити.“ „Реч дата невернику не вреди“.
Предочене суре из Курана јасно указују на сврху светог рата
Османлија. Сврха светог рата није била да уништава, већ да
потчињава невернички свет, darulharb.12

Освајачка политика
Пустиња. Широка, вечита, неизменљива. Иста онаква,
каква је била када је по њој тумарала Хагара, прогнана нало
жница праоца Аврама. Она је оставила на милост и немилост
свемоћној пустињи свога сина Исмаила, од кога Арапи, по
свом веровању, воде порек ло.13 О Исмаилу, Господ је рекао:
11 G. Kadly-Nagy, “The Holy War (jihad) in the First Centuries of the Otto

man Empire”, Harvard Ukrainian Studies, br. 3-4, 1980, стр. 26.

12 Х. Иналџик, Османско царство, Београд, 1974, стр. 12.
13 L. Febvre, “Review of Köprülü, Les origines de l’empire ottoman”, Anna
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„Биће то дивљи човек; његова рука ће посегнути на све и све
руке ће посегнути на њ.“14
У делу тог суровог простора, у Анадолији, живео је Ер
тогрул, син Сулејман – шаха. Његово племе је тада бројало
400 шатора. Од султана Алудина добио је насеље Сојут као
баштинску земљу а области Доманича и Ермени Белија за
летње пашњаке.15
После Ертоглуове смрти, наследио га је његов син
Осман који је обновио пријатељске односе са појединим ис
такнутим хришћанима. Међутим, нису сви хришћански вла
дари имали поверења у Османа, који је због тога имао сукобе
који су односили жртве на све стране. Сазнавши да је Осман
запао у немилост, селџучки султан лично му је пошао у по
моћ и стигао у област града Караџахисар да казни хришћане.
Сплетом околности, султан је морао да се са војском врати,
јер су Монголи напали град Ерегли (Харак леју у Кападоки
ји).16 Осман је сам извојевао победу над Хришћанима а сул
тан му је за узврат послао заставу и пок лоне. Након што је
заузео град, почео је да организује своју државу. Напуштене
хришћанске куће дао је људима који су дошли из емирата
Гермијана, цркве је претворио у џамије и увео муслиманску
молитву.
Крајем 13. века, потомци Османа, пог раничног газија
и оснивача османске династије, створиће империју која се
пружала од Дунава до Еуфрата. Творац те империје био је
Бајазит I (1389-1402) чији је надимак био Јилдирим (Муња).
Он је 1396. године код Никопоља до ногу потукао најопасни
ју крсташку војску Европе. У то доба, најмоћнијој исламској
држави, Мемлучком султанату, поробио је градове на Еуфра
ту и изазвао на бојно поље владара централне Азије и Ира
на, великог Тимура.17 Син моћног принца, победник, свестан
своје величине и снаге, интелигентан, предузимљив и доми
нантан, није водио рачуна о мишљењу других. Са идејом во
диљом о обнови Римског царства под муслиманским барја
ком водио је свети рат.18
14
15
16
17
18

les: Economies, sociétés, civilisations, br. 9, 1937, стр. 97.
Е. Беј, Алах је велики, стр. 8.
И. Балдичану, „Почеци – Осман и Орхан“, стр. 15.
И. Балдичану, „Почеци – Осман и Орхан“, стр. 15.
Х. Иналџик, Османско царство, стр. 9.

Н. Ватен, „Успон Османлија 1362-1451“, Р. Мантран, ур., Историја
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Централизована османска администрација није се допа
ла утицајним анадолским породицама које су држале земљу
у виду вакуфа, верских задужбина или емлука, слободних
пољских добара. Негодовала су и племена која су образовала
борбене јединице тако да су испољавала своје незадовољство
према Османлијама подржавајући бивше династије које су
им гарантовале личне привилегије. Оваква незадовољства и
непослушност Османлије су називале издајом светог рата ко
ји воде, тврдећи да такво понашање помаже непријатељима
вере. Водећи рачуна искључиво о сопственим интересима, а
позивајући се на шеријатску свету дужност да се непријате
љи вере уклањају, Осмалије су често нападале не само хри
шћане него и своје муслиманске суседе.19
Османлије су утемељиле своју империју ујединивши
муслиманску Анадолију и хришћански Балкан под својом
управом. Док су у Анадолији и на Балкану водили свети рат,
они су пљачкали и пустошили где год су стигли, не водећи
рачуна о томе да ли се ради и непријатељској или савезнич
кој територији.20 Међутим, када би потчинили неку област,
настојали су да што пре уведу ред и поредак. Уважавајући
локалне обичаје и традицију, Османлије су покушавале да
обезбеде мирољубиво потчињавање локалног становништва
и да задобију њихово поверење. Хришћанима и Јеврејима га
рантован је живот и сигурност, под условом да буду покорни
и редовно плаћају дажбине.21 Политичка идеологија непре
станог рата и преобраћања „неправоверних“ у ислам, насло
њена на суре Курана, била би тако подређена прагматичним
интересима попуњавања царске, државне благајне. Хришћа
ни су имали слободу вероисповести и могућност да живе у
складу са сопственим верским законима. Тако је зналачким
вођењем помирљиве политике османска држава проширива
ла своје области и повећавала изворе својих прихода.22
Османског царства, стр. 49.

19 R. P. Lindner, “Stimulus and Justification in Early Ottoman History”, Gre

ek Orthodox Theological Review, br. 27, 1982.

20 Г. Шкриванић, Косовска битка, Историјски инстит ут НР Црне Горе, Цети
ње, 1956, стр. 11.
21 Х. Иналџик, Османско царство, стр.12.
22 Х. Иналџик, Османско царство. стр.20.
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Саставни део експанзионистичке доктрине Османлија
био је толерантан однос према домаћем племству и војнич
кој класи. У освојеним областима, Османлије су преузимале
војничку класу у своју службу. Војници су добијали право на
плодоуживање државне земље утврђене величине и били су
ослобођени плаћања низа дажбина. Османизација освојених
области није значила брз, радикалан преображај, већ посту
пан развој.23
На чињеницу да је освајањем територија Османска им
перија стицала економску моћ, од разгранате трговине и ра
зноврсних дажбина, Бертрандон де ла Брокијер је скренуо
пажњу 1432. године. Он је тада забележио да се османски го
дишњи приход попео на 2.500.000 дуката и, уколико би сва
ова средства Османлије искористиле, могли би лако да извр
ше инвазију Европе.
Економском моћи, Османлије су шириле и војну моћ.
Освајајући Цариг рад, град су тук ли до тада невиђеним ору
ђем, огромним топовима, што је значило победу модерног
оружја. Након освајања града силом, верски закон је дозво
љавао тродневну пљачку. Покретна имовина је на основу ше
ријата била законити плен војника, а становништво се могло
легално поробити.24

Стубови царства
Традиционално схватање државе на Блиском Истоку
подразумевало је да врховна власт припада султану. Главне
активности те власти спадале су у делокруг три засебна оде
љења: за политичка питања, за правосуђе и за финансије.25
Очување државне власти, унутрашња безбедност и
одбрана територија спадали су у домен политичког опреде
љења, за шта су били одговорни везири. Двојица казаскера
представљали су правосуђе а дефтердари финансије. Канце
ларијом је руководио нишанџија који је на поједине докумен
те стављао тугру, султанов званични моног рам, да би им дао
правоснажност. Носиоци ове четири службе били су познати
под називом „стубови Царства“. Они су били одговорни ди
23 Х. Иналџик, Османско царство. стр. 21.
24 Х. Иналџик, Османско царство. стр. 35.
25 Х. Иналџик, Османско царство. стр. 132
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ректно султану а он је доносио пресуде у вези њихове јавне
делатности.26
Коначне одлуке о судским споровима потпадале су под
шеријат. Улема је предстваљала највећу силу, независну од
везира и била је одговорна за примену шеријатског закона.
Она је именовала и отпуштала кадије и верске достојанстве
нике. Шејх – ул ислам, поглавар улеме, временом је оснажио
свој утицај и постао саветник у решавању важних државних
послова.
Војска Османлије су створиле модерну и јаку војску.
Она је била сврстана у пет родова: коњицу, пешадију, арти
љерију, морнарицу и специјалне јединице. У османску војску
регрутовани су и муслимани и хришћани.27
Коњица се већином састојала од лаке коњице са изу
зетком мањег броја коњаника опремљених оклопима, за ко
њанике и коње. Османлијска пешадија делила се на више
корпуса. Јаје, пешадијске јединице, биле су организоване у
оџаке. Међу пешадијом, биле су рег рутоване и јединице за
извиђање, за рад у рудницима, посаду утврђења, и за помоћ
не војнике у морнарици. Најпознатији пешадијски корпус би
ли су јањичари.
Османлије су стално модернизовале своје трупе, па су
велики значај придавали артиљерији. Морнарицу, чије је се
диште било у Галипољу, почели су да граде од времена Ор
хана.
Војни систем имао је читав низ заната: коваче, радио
нице за израду оклопа, специјалне јединице за поткопавање
зидова утврђења, мајсторе за израду стрела. Вештом поли
тиком, Османлије су знале како да искористе занатско умеће
хришћана, чији су отпор сузбили давањем знатних пореских
олакшица. Османлијски начин ратовања био је за то време
модеран и далеко је превазилазио средњовековни начин ра
товања. Стога противници нису могли бити ништа друго до
губитници.28
Право Османска власт је примењивала различите прав
не норме, зависно од потреба за добро функционисање држа
ве. Правни поредак почивао је на два основна правна систе
26 Х. Иналџик, Османско царство, стр. 133.
27 Н. Белдачину, „Организација Османског царства“, Р. Мантран, ур., Историја
Османског царства, Клио, Београд, 2002, стр. 153.
28 Н. Белдачину, „Организација Османског царства“, стр. 156.
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ма: на муслиманском праву (шеријату) и правним нормама
народа које су Османлије поробиле. Вешти политичари који
су пристајали на уступке били су само прагматични, уно
сећи одредбе обичајног права поробљених провинција. Ше
ријат је владару давао слободу да доноси нови закон кад му
муслиманско верско право не омогући да реши неку новона
сталу ситуацију.29
Та двојност правних норми омогућавала је да се не пре
кида дубоко укорењена традиција а самим тим очекивао се
мањи отпор новонасталој власти. Осим тога, економија је на
метала правне норме које су биле већ устаљене и као такве,
није их требало мењати. Очити пример је био примена сак
сонског рударског права на Балкану.30 Проблем експлоата
ције рудника није било могуће решити одредбама куранског
права. Фетве које је издавао шејх ул – ислам, нису омогућа
вале оно што су пружали закони који су били на снази у тре
нутку освајања рударских подручја, тако да су власти биле
приморане да прихвате nolens volens, то јест законе на снази.
Искуство их је учило да драстичне промене смањују приходе
од дажбина.31
Јавни ред и мир Снажан утицај на политику османских
власти имало је јавно мнење. У другој половини 16. века,
када је дошло до обезвређивања војничких зарада због де
валвације новца, велики број капукулу одреда и занатлија
образовало је савез штитећи сопствене интересе. Припадни
ци капукулу трупа постајали су занатлије и трговци, док су
други свој новац улагали у трговачке или зеленашке посло
ве.32 Овако снажни савези у време финансијских и економ
ских криза били су спремни на устанке и побуне.
Закон је раји забрањивао да носи оружје, тако да су по
буне по провинцијама биле ретке. Међутим, сељаци су не
ретко, из више разлога, напуштали земљу, што је био један
вид пасивног отпора. Он је османској власти задавао исто то
лико проблема колико и незадовољства и устанци јер је др
29 Н. Белдачину, „Организација Османског царства“, стр. 138.
30 Г. Елезовић, Турски споменици, Књига 8, Српска академија наука и уметности,
Београд, 1950, стр. 44.
31 Х. Иналџик: Османско царство, стр. 101.
32 Х. Иналџик, Османско царство, стр. 139.
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жавна благајна остајала без прихода што је поткопавало вој
ну снагу Царства. Под претњом да ће земља остајати пуста,
власт је била принуђена да доноси повољне мере за сељаке,
понекад снижавајући намете.33
Уколико су били праведнији, османски владари су лак
ше задовољавали вољу народа и постајали полуларнији. Да
би исказали своју оданост шеријату, султани су повремено
издавали општа наређења са циљем да се казне она лица ко
ја занемарују молитве или не поштују рамазански пост. Из
истог разлога забрањивали су рад крчми и јавних кућа а са
ми су обавезно ишли у џамију и често давали милостињу
сиротињи и дервишима.
Државне финансије Да би се на најбољи начин упра
вљало финансијама и приходима државе, османске власти су
прописима, које је надгледао баш дефтердар, имале потпун
увид у економску ситуацију у читавом Царству.34 Законодав
ство је омогућавало султану да се директно обавести и доне
се одређене одлуке о финансијама.
У делу „Kutagu Bilig“, написаном 1069. године, износи
се схватање државе које ће касније ући у сва исламска дела
о политичкој теорији: “Да би се владало државом, потребна
је велика војска. Да би се издржавали војни одреди, неопход
но је велико благо. Да би се обезбедило то благо народ мора
бити имућан. Да би народ био имућан, закони морају бити
праведни. Ако се било шта од овога занемари, држава ће се
распасти.35
По овој теорији, правда је штитила поданике од злоу
потреба представника власти и незаконитих намета а циљ
такве политике било је јачање царске моћи. Ако је та моћ
понекад била угрожена а самим тим и престо, султан је изна
лазио начина да поврати моћ, по некад жртвујући и најближе
сараднике. Када су 1588. године спахије биле плаћене девал
вираним новцем са упола мањом вредношћу, на њихов захтев
шејх ул – ислам је издао фетву којом је потврдио неправду.
Након овога, спахије су захтевале погубљење Мехмед – па
ше, који је био творац поменуте реформе. Иако није желео да
33 Х. Иналџик, Османско царство, стр. 140.
34 Н. Белдачину, „Организација Османског царства“, стр. 143.
35 Х. Иналџик, Османско царство, стр. 93.

72

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 59-86

уважи захтев спахија, на наговор везира који су му објаснили
да је ситуација опасна, султан је наредио извршење смртне
казне над Мехмед – пашом: главним дефтердаром.36

Систем владавине
на освојеним територијама
Сва османлијска земља, освојена мачем или отета од
муслимана чије је понашање угрожавало свети рат, легитим
но је припадала султану.37 Ако би се један град сам предао,
војска га није уништавала и пљачкала али ако би пружио от
пор, град би био порушен и попаљен. Његово становништво
би било опљачкано и одведено у робље, а освојени град по
стајао је војна колонија која је била полазиште за нова осва
јања.
Да би одржали војну моћ, Османлије су оформили је
динствену институцију јаничара (тур. yeniçeri, „нове тру
пе“). Ова институција потиче од права емира на сваког петог
заробљеника (тур. pensek/pensik) у светом рату.38 По угледу
на pensek, поменуте јаничарске јединице попуњаване су и
путем институције devşirme, одабира младих хришћана који
су присилно као деца одвођени, школовани и постајали део
цареве елитне војске.
Моћни чинилац османлијског јединства и централи
зоване администрације био је робовски систем „кул“. Поред
јаничарског корпуса, постојао је и корпус војних намесника
робовског порек ла и војска спахија, чиме је ојачана централ
на власт по освојеним провинцијама. Такво стање, утицало је
на сељаке и трговце којима је централизована власт омогућа
вала повољнији положај него претходни режими. Овај фак
тор султану је омогућавао престиж и у свести муслиманског
живља.39
Новоосвојене области, султан је поверавао двојици сво
јих представника, бегу и кадији. Бег је припадао војничкој
класи и заступао је извршну власт а кадија је био из редова
улеме, и представљао правосуђе. Бег, иако моћан, није могао
36
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Х. Иналџик, Османско царство, стр. 131.
Н. Ватен, Успон Османлија 1362-1451, стр. 47.
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извршити ниједну казну а да претходно од кадије не добије
одлуку. Сам кадија, деловао је независно од бега, приликом
доношења одлука и примењивања шеријата и кануна.40 Као
симбол власти и моћи, султан је бегу давао заставу (тур. са
њак), тако да се и територија на којој се простирала моћ сан
џак бега звала „султанов санџак“.41
Османлије нису одмах освојене територије стављали
под директну управу већ су поштовали феудалне принципе:
у почетку су од својих вазалних кнежева захтевали сасвим
мали годишњи данак. Касније, да би загарантовали покор
ност, тражили су да им вазални кнез пошаље свог сина као
таоца, а сам кнез је морао једном годишње да дође султану
и закуне се на верност. Поред новчаних обавеза које су има
ли вазални кнежеви, морали су своје војне трупе да шаљу за
султанове ратне походе. Од њих је султан захетвао да његове
пријатеље и непријатеље сматрају својим пријатељима од
носно непријатељима. Ако вазални кнез не би испунио сво
је обавезе, његова земља је проглашавана поприштем рата
(„дурулхарб“) и тако излагана беспоштедним разарањима
газија.42
Како су се догађаји на међународној сцени одвијали, та
ко су и Османлије прибегавале различитим тактикама и раз
личитој политици на освојеним територијама. Након осваја
ња Солуна 1430. године, Османлије су схватиле да ће тери
торије јужно од Дунава бити безбедне једино ако се налазе
директно под њиховом непосредном управом. Таква ситуа
ција је захтевала агресивну политику. Међутим, Османлије
су тада уочиле да угарски утицај расте у Србији и Влашкој па
је требало сачекати повољну прилику за напад.43 Смрт угар
ског краља Сигмунда 1437. године омогућила им је да крену
путем политике агресије тако да је њихова војска већ следеће
године прешла Дунав и пробила се чак до Сибиња, админи
стративног седишта Ердеља. Након демонстрације своје силе
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и снаге у Угарској, Османлије су 1439. године заузеле и про
гласиле Српску Деспотовину османском провинцијом.44
Већ наредне године, приликом покушаја да истерају
Угре из Београда, Османлије су претпреле огроман пораз од
Јанка Хуњадија, па је међу њима наступила пометња. То је
условило повратак мирољубивој политици и 12. јуна 1444.
године у Једрену је потписан мировни споразум са Угарском.
У знак мировне политике, Османлије су дале свој пристанак
за обнављање Деспотовине Србије а Угри су се сложили да
не прелазе Дунав и не потежу своје захтеве према Бугарској.45

Неконтролисана сила у функцији
стицања и увећања економске
моћи на поробљеној земљи
Оно што османлијска власт није могла да постигне на
бојном пољу, успевала је поигравањем са властољубивим
удворицама. Након битке на Галипољу 1354. године, Турци
Османлије, за неколико деценија овладали су готово чита
вим Балканским полуострвом. Неке земље су покорили а не
ким земљама само су наметнули врховну власт па су оне, као
турске вазалне земље продужиле своје постојање. Султано
ви вазали, који су могли бити цареви, краљеви, деспоти или
обични феудалци, били су господари области на којима су
сакупљали новац а затим га предавали султану. Вазали по
робљених земаља могли су разговарати са султаном тек када
му плате харач.
Данак који је Порта убирала исцрпљивао је све вазалне
земље. И поред тога, неки балкански династи везивали су се
за Порту, желећи на тај начин да уживају заштиту отоман
ских власти. На ту заштиту могли су да рачунају само у слу
чају редовног давања харача. Ако би исплата харача дошла у
питање, султан је војном акцијом обезбеђивао поменуте при
ходе. Отоманске власти су пратиле понашање својих вазала и
о томе обавештавале султана а вазали су са страхом гледали
да испуне своје обавезе да се не би замерали султану.
Султан није допуштао да се о висини данка преговара.
Он је вазалима одређивао годишње обавезе и они су били ду
44 С. Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Београд, 1933, стр. 91.
45 R. Mihaljčić, Kraj srpskog carstva, Beograd, 1975, стр. 199.
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жни да ове обавезе испуне - ни мање ни више. Са страхом и
зебњом, вазали су некада покушавали да сакупе више новца
него што би их султан обавезао, не би ли му се на тај начин
додворили.46
Отоманске власти истребиле су српску властелу а вла
стелу царске крви у корену уништили. Административно су
поцепали све српске земље и тиме створили сметњу народ
ном ослобођењу а својом управом направиле су потпун за
стој у развићу српског народа. Дажбина је било великих а
српски народ их је тешко, са зебњом и са страхом подносио.47
Када су 20. јуна 1459. године Турци заузели Смедере
во, поробљену земљу поделили су на санџаке, а по неколико
санџака чинило је пашалук. Пашалуком је управљао везир
кога је постављао султан. Београдски пашалук био је поде
љен на 12 нахија а свака од њих је била подељена на кнежине
и мање области. Кнежине су биле састављене из села којих
је у то време било око 680. У свакој нахији налазио се по је
дан муселим чији је задатак био отправљање полицијских
послова и по један кадија – нахијски судија. У кнежини био
је старешина кнез а у селу кмет. Кнеза и кмета бирао је на
род који је своје поверење пок лањао поштеним, одважним и
имућним домаћинима. Поробљене земље отоманске власти
су сматрале царевом, па су сву земљу проглашавале султа
новом својином. Српско поробљено становништво, Турци су
називали рајом и дозвољавали му да обрађује поља али да
добијене производе дели са својим господарем.48
Да би раја знала са којим ће господарем шта делити, од
носно какав ће терор трпети од отоманских власти, Турци су
освојену земљу пописали у царске књиге које су се звале цар
ски дефтери и сва добра поделили на султанова добра која су
се звала хасовине, на султанске и на приватне спахилуке.49
Хасовина је било султанско добро које се никоме није
могло уступити на уживање. Срби који су живели и радили
у хасовини, плаћали су царски порез на земљу и на личност.
Царски порез, харач, плаћало је муслиманско и немуслиман
46 S. Pamuk, Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press,
2000, стр. 98.
47 К. Јиречек, Историја Срба, Београд, 1952, стр. 213.
48 О. Зиројевић, Турско војно уређење у Србији 1459-1683, Београд, 1974, стр. 78.
49 L. T. Darling, Revenue Rising and Legitimacy. Tax Collection and Finance Admi
nistration in the Ottoman Empire 1560-1660, New York, 1996, стр. 137.
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ско становништво султану, за гажење и обрађивање земље.
Новац прикупљен од харача одлазио је редовно у Стамбол
султану. Царски порез на личност, који се звао мирија, слу
жио је за издржавање беог радског везира, његове свите - „те
вабије“ и царске војске у Пашалуку. Срби који су живели у
хасовини, нису плаћали тзв. царску главницу, а како нису
имали другог феудалног господара до султана, нису плаћали
ни феудалну ренту у виду десетка од својих производа. Уме
сто царске главнице, плаћали су султану новчани додатак
„спензу“ (испенџу) која је често била виша од царске глав
нице.
Царска главница била је састављена од девет разних вр
ста дажбина које су плаћали Срби који су живели на султан
ским добрима: на свако ожењено лице, на сваку воденицу, на
сваки казан, на сваку башту за поврће, на сваки виноградски
простор „тулум“ (на којем се могло засадити до 1.000 лоза),
на сваку трмку (кошницу), на свако свињче, од сваке женидбе
и од сваке умрле старешинске главе.50
Султан је спахијама – коњаницима давао земљу на ужи
вање, под закуп или на пок лон. Земља дата спахији на ужи
вање или под закуп звала се султански спахилук, а земља да
та на пок лон спахији звала се приватни спахилук. Отоманско
царство је било карактеристично по великом броју султан
ских спахилука и веома малом броју приватних спахилука.
Султан је најрадије везивао спахију за себе тако што му није
поклањао земљу него му је уживање земље условљавао за
слугама у војној служби.
Срби који су живели и радили на султанском или при
ватном спахилуку, плаћали су султану царски порез на зе
мљу и на личност као и додатни верски порез у новцу, а спа
хији десетак у земаљским производима. Добробит спахија
зависила је од марљивости српских сељака, а егзистенција
српског сељака на спахилуку од тога колико може да удо
вољи непосредном господару – спахији и колико овај његов
непосредни господар може да га заштити од разних облика
терора. И спахији и српском сељаку било је у интересу да се
земља обрађује и да доноси плодове.
50 И. Исаков, “Привредни живот на Блакан у у средњем век у”, Књига о Балкану,
Беог рад, 1936, стр. 136.
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Спахијски десетак прикупљале су саме спахије или за
купци спахилука. О сакупљању пољопривредних производа
на име десетка био је дужан да се стара сваки сеоски кмет.
„Кмет је био дужан да се стара да десечарска храна буде на
време и у потпуној количини пренесена и предата спахији,
или лицу одређеном од спахије; и да се стара, да спахија, кад
год дође у село, буде лепо дочекан и добро угошћен. Ово је
последње било потребно и стога што су Срби, спахије сма
трали као прве и најважније заштитнике, који су сузбијали
често турска насиља и зулуме. Они су често били и прави
пријатељи потлачених Срба, рачунајући да ће на овај начин
више добити за њих бити.“51
У Османском царству, сви неправоверни, то јест сви
који нису били муслиманске вере, били су дужни да поред
царске главнице, харача који је износио један златни дукат
годишње, плаћају додатни порез, џизју. Џизја је била део си
стема норми исламског, шеријаткосг прва који је покореном
становништву био наметнут као систем верске дискримина
ције.52 До краја XVI века, немуслимани су на име овог додат
ног пореза плаћали 25 сребрних акчи годишње, док је у XVII
веку тај износ повећан на 35 сребрних акчи. У оба случаја,
радило се о пртиввредости половине златног дуката, јер је
сребрна акча константно губила на тежини. 53
Џизја (gizja, арап.) данак од главе, по шеријаткосм
праву су плаћали исламској заједници покорени немуслима
ни (зими) за личну и имовинску безбедност коју им је та за
једница пок лонила. По шеријатском праву, првобитно џизју
су међу немуслиманима били дужни да плаћају само одрасли
мушкарци, телесно и духовно здрави. Харачари који су уби
рали џизју, морали су да у посебне дефтере уносе, поред име
на, имена оца, места становања (махале) и лични опис оног
који плаћа џизју.54 Жене, деца и старци као неборци били су
ослобођени ове дажбине. Слепци и богаљи плаћали су џизју
51 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, Београд, 1911, стр. 37.
52 М. Јефтић, «Ханефијски фикх и модерна српска правна историја», Анали
Правног факултета у Београду, бр. 2, 2007, стр. 60.
53 S. Pamuk, A Monetary History of Ottoman Empire, стр. 63.
54 P. F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804, Londоn, 1977,
стр. 97.
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само у случају ако су држали имања. Такође су сиромашни
калуђери били ослобођени плажања џизје.55
Међутим, временом, царски харачари почињу да на
плаћују џизју од свакога без разлике јер је, у крајњој инстан
ци, обвезник овог пореза према султану била нахија а не по
јединац. Наиме, султан би унапред разрезао нахијама суму
коју су оне биле дужне да плате на име џизје. Ако би се при
ликом прикупљања новца испоставило да постоје обвезни
ци који нису били у стању сами да плаћају, приморавани су
имућнији хришћани и јевреји да плате више.56
Кад су Османлије заузеле српске земље, да би ојачали
своју силу и увећали војне редове, па тиме добили могућност
да се одрже у Европи, они су од покорених Срба и осталих
балканских хришћана узимали порез у здравој и одраслој
мушкој деци старијој од 10 до 12 година. Децу су одмах води
ли у Стамбол и турчили. Овај царски порез, познат у Србији
као данак у крви, плаћали су европски хришћани сваке пете
године дајући султану 10.000 деце.
Систем devşirme (прикупљање, тур.) је увео султан
Мурат II 1420-их година, као резултат војних потреба цар
ства које се убрзано развијало. Султану је била потребна ода
на војска у трупама великог броја, као и пуздани цивили у
двору и администрацији. Систем је био замишљен тако да
онемогући стварање нове аристократије на основу наследног
права која би могла да угрози положај султана и његове по
родице.57
За прикупљање пореза у живој деци, све европске по
робљене хришћанске земље биле су подељене у пет великих
пореских области.58 Одређени царски комесари ишли су сва
ке године, редом, да походе по једну ову област, и да у свакој
прегледају, издвоје и пошаљу у Стамбол по 2.000 деце, тако
да за пет година обиђу свих пет пореских области и да за то
време узму 10.000 деце. У нарочитим дефтерима, царски ко
месари су уредно бележили колико мушке деце има у којој
55 Г. Елезовић, Турски споменици, стр. 436.
56 L. S. Stavrinos, The Balkans since 1453, New York, 1958, стр. 35.
57 V. L. Ménage, “Some Notes on the Devshirme”, Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, br. 29, 1966.
58 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, стр. 33, 34.
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нахији и колико ће свака нахија дати деце султану сваке на
редне године.
Да би прикупили децу, царски комесари су залазили
по варошима и селима, пред које су родитељи и стареши
не породичних задруга изводили своју мушку децу. Изведе
ну децу комесари су пажљиво прегледали и ону најздравију
и најлепшу одвајали и сакупљали, па затим одмах слали у
Истамбул.
Ако би посумњали у истинитост пријављивања деце,
комесари су имали овлашћење да изврше претрес појединих
кућа. Ако би се претресом обистинила њихова сумња, онда
би старешина куће као утајивач био стављан на тешке и гро
зне муке. Али све ове муке и патње нису могле да зауставе
Србе родитеље да своју децу не задрже код себе. Они су у
свом страху, у најодсуднијем часу, често сами сакатили своју
децу или их на силу женили после десете а пре дванаесте го
дина живота, да би их на овај начин задржали и сачували.
Сва одузета деца турчена су у Истамбулу и врло бри
жљиво спремана за војнички живот. Од њих су касније по
стали они слини и чувени јањичари који су ратовали као пе
шадија. На несрећу српску, јањичарски одреди су се одржали
скоро три столећа. Њих је тек султан Мехмед II, у лето 1826.
године, распустио.

Терор, застрашивање, најезде и одмазде на
поробљеној земљи
Средином 16. века, уморна османска војска, господар
тада најмоћнијег царства, плашила је и тиранисала поробље
но становништво на Балкану. Дуго ратовање и исцрпљива
ње, доводило је султанове војнике у стање раздражености а
бес су обично искаљивали на немоћно и беспомоћно станов
ништво.
Кроз Србију је водило неколико главних путева
европске Турске. Њима су пролазили трговачки каравани. Са
ширењем Отоманске империје, Цариг радским друмом кр
стариле су велике турске војске које су запоседале пог ранич
не крајеве и водиле борбе са Аустријом.
Најезда отоманских војника и насиља која су врши
ли над српским живљем била су таква да од њих нису могла
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опстати насеља покрај друмова. Народ, јадан и бедан, прити
снут феудалним обавезама, ужасним данком у крви, пљач
ком и терором који је вршен над њим, био је приморан да
бежи у планине, што даље од друмова куда се кретала разу
ларена турска војска, која је свуда где се појави сејала страх.
Члан аустријског посланства, Бенедикт Курипешић,
је 1530. године забележио: „Поред путева земља је најслабије
обрађена због тога што Турци, путујући тамо-амо, силом од
узимају све што српско становништво има, а за то не плаћа
јући никакву надокнаду. Отимају им и задњи залогај из уста,
као дивљи и бесни пси, вуци и лавови. Због тога сироти људи
беже са целом својом имовином у планине и на плодне па
шњаке далеко од путева па ту обрађују своју земљу.“59
Пола века касније, немачки путник Герлих, путујући
покрај Смедерева, приметио је погреб у чијој су поворци би
ле само жене. Њихове мужеве, браћу и очеве Турци су одвели
у Будим да кулуче на оправци разваљеног града.
Потресне сцене забележио је 1665. године и енглески
дипломата Рико, који је путовао Србијом у пратњи турске
војске. Он је навео: «Сасвим је немогуће задржати на узди и
у реду турску коњицу и пешадију док је на маршевима. Они
се поделе у чете од по 20 до 30 људи, па тумарају по околини.
Силни и разјарени, госте се у сеоским кућама до миле воље,
а онда сељацима поотимају децу да их као робље продају где
стигну, говорећи да је то робље угарско или московско. Због
тога, овај народ бежи у планине или у вароши, само да се
спаси од бесних султанових војника.“60
Примера терора и застрашивања које су отоманске
власти вршиле перманентно било је много. Да би казнио и
заплашио Србе, Синан – паша је 1594. године наредио да се
из манастира Милешева пренесу у Београд мошти светитеља
Саве Немањића и да се јавно спале на Врачару.
У лето 1596. године, султан Мехмед III кренуо је са
војском на Аустрију. Пут којим је пролазио велики падишах
и његова војска био је обележен лешевима хришћанских се
љака. Секретар енглеске амбасаде у Истамбулу, сер Тома
Главер, који се налазио у султановој пратњи, запањен сви
59 Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, Беооград, 1952,
стр. 13.
60 Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, стр. 14.
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репошћу турских војника, саставио је кратак опис путова
ња када је крај пута приметио два човека набијена на колац:
„Кочеви су стајали усправно, забијени у доњи део тела, изла
зећи на врат.“61
Дошавши у Ниш, 28. јуна исте године, сер Главер још
додаје, да је испред вароши видео још два човека набијена
на колац, а на улазу у варош било је одераних хришћанских
глава напуњених сеном. Висиле су о узицама на дирецима.
„Било их је три стотине...“.62
Један запис из 1599. године јасно описује насиље ото
манских власти: „Села и градове палише, и цркве многе опу
стеше, и свете иконе покраше и света места оскрнавише. Ови
беше сасечени, други пострељани. И не беше места где мр
тви не лежаху. Брда, долине, вртови, поља, све беше тада пу
но мртвих телеса. А друге одводише у туђу земљу и раста
вљаху. Беше тада горко ридање и плач, одводили су друга од
друга, брата од брата, сина од оца, мајку од сина.“63
У рату са Аустријом у Старој Србији, у јесен 1689. годи
не, османска војска је трпела велике поразе. Срби су пришли
аустријској војсци, желећи да се ослободе турског јарма и зу
лума. Муслиманско становништво, бежећи пред Аустријан
цима, склањало се унутар зидина турских градова. Градови
су ускоро били пренатрпани и у њима је почела да хара куга.
Због тога је аустријски генерал Пиколонини наредио 16. ок
тобра те године да се кужни градови спале. Нарочито велики
пожар захватио је Скопље у којем се налазило око 60.000 ста
новника. Како су зграде биле махом од дрвене грађе, пожар је
направио праву пустош.
Иако је све говорило у прилог изгледима да ће осман
ска сила бити коначно покорена, Патријарх Арсеније III се
у Пећи у највећој тајности спремао да материјално помогне
општу хришћанску мисију против Османлија. Он није био
престрашен само за свој живот и животе калуђера већ и за
патријаршијско благо. Већ од раније, он је био подозрив пре
ма Турцима који су више пута тражили повод да нападну
Патријаршију не би ли се домогли патријаршијског блага.
Када се крајем 1689. године ратна срећа окренула про
тив аустријске војске, Турци су почели да се свете. Муке и
61 Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, стр. 20.
62 Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, стр. 30.
63 Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, стр. 31.
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страхоте одмазде нису осетили само они који су успели да са
Патријархом Арсенијем избегну пут Аустрије.
Турци су напали Патријаршију, опљачкали њено има
ње и тројицу затечених калуђера сасек ли. Сличан је случај
био и са манастирима Дечани, Милешевом, Ђурђевим Сту
повима, Сопћанима, Раваницом и Студеницом. Један запис
у Дечанима описује с грозом те дане, да је Гашли-паша игу
мана опленио а манастир опустио. Нишки владика Рувим
писао је 1689. године на Цетињу о великој беди „коју без да
говорим свак може знати шта се чини када се царство изме
њује“.64 Пећки паша Махмудбеговић, за освету за своју кућу
и имање, почео је „пленити и сећи и жећи“ нахије, тетовску,
призренску, ђаковачку, пећку, плавску, белопољску, вучитрн
ску и Мораву, све до Новог Пазара. Није штедео ни цркве ни
манастире. Свет се спасавао где је знао и могао, у планине, у
пећине и преко границе.
Глад и беда беху страшни. О ужасном положају српског
народа који је био сведен на звери, један босански фрањевач
ки хроничар је записао: „И то лето једоше људи месо пасје и
човечије и коњско и много нечисто. Силан народ помре у ве
ликој муци. Кудгод би се мако, лежаху мартци, нит се копа
ху нит имадоше ко. Јиђаху ресу липову, с дрвја кору, винову
лозу, псе, мачке.“65
Борба и погибије у рату, куга, глад, сеобе, и ове турске
освете проредиле су страховито српски народ у Старој Срби
ји. У појединим породицама, домаћин или старији син при
мали би ислам не би ли им кућа била поштеђена од намета,
насиља и одмазде. Остала чељад, жене и деца остајали би у
хришћанству. Тих појава забележен је читав низ у времену од
XVI до почетка XX века.66 Нарочито је ова појава била рас
прострањена после слома аустријске офанзиве у зиму 1689.
године, када је међу Србима завладао самртнички страх. Та
да је настао грабеж српских имања, гоњење и убијање. У суд
боносној невољи, људи су прибегавали преверавању.

64 В. Ћоровић, Илустрована историја Срба, Књига четврта, Београд, 2006, стр.
99.
65 В. Ћоровић, Илустрована историја Срба, стр. 100.
66 R. W. Buliett, Conversion to Islam in the Middle Period: An Essay in Quantitative
History, Cambridge, 1979, стр. 89.
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НЕКОНТРОЛИСАНА СИЛА...

Ratko Ljubojevic
UNCONTROLLED POWER AS AN
INSTRUMENT OF EXPANSIONIST POLICY
ОF OTTOMAN AUTHOR ITIES ON BALK ANS
Summary
Uncontrolled power of Ottoman authorities was not ran
dom but systematic one, a function of their expansionist policy.
The forms and strength of systematic tyranny of Ottomans during
their rule at Balkans had been changing in line with the power of
central State authorities. The tyranny of Ottoman authorities in
Balkan states, as a cause-consequence effect of the domination of
power and enforcement, appeared in different forms in periods of
strong central authorities by the end of 16th century and in peri
ods of their weakening during 17th and 18th centuries. While the
central State authorities were strong, basic forms of tyranny on
the territories that were not yet conquered were the function of
devastating the boarder lands for easier domination over them in
vassal period. When certain territory would be finally conquered,
the tyranny would become the function of rejuvenation of mili
tary forces and tax collection for ruler’s treasury. When central
power weakened, the tyranny took new forms of intimidation and
material exhaustion on the territory burdened with high insecu
rity and fear.
Key words: uncontrolled power, terror, expansionist policy, Otto
man authorities, Balkans
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ПРОБЛЕМ ОЧУВАЊА
ИДЕНТИТЕТА НА БАЛК АН У
Резиме
Проблем идентитета представља један веома ком
плексан феномен којим су се бавили многобројни теоретича
ри. Овај проблем је нарочито постао актуелан крајем про
шлог века, који је са собом донео велики број друштвених
промена и процеса, који су наметнули многобројне изазове
по питању очувања идентитета.
Овај рад има за циљ да укаже на главне изазове са који
ма се процес формирања и очувања идентитета сусреће на
Балкану. Аутори у свом раду користе комбинацију неколико
различитих метода да би дошли до жељеног циља. На првом
месту то су дијалектички метод, метод анализе садржаја
и компаративни метод. У том смислу овај рад је подељен на
две целине. У првом делу аутори се баве суштином иденти
тета, док се у другом делу баве проблемом мултикултурали
зма и проблемом различитости.
Кључне речи: идентитет, индивидуални и колективни иден
титет, мултикултурализам, Балкан, Србија.
Проблем идентитета је нешто што ,,мучи’’ човека то
ком читаве његове историје, али је интересовање за проу
чавање овог феномена релативно скоријег датума, да би се
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нарочито интензивирало крајем прошлог столећа. Иденти
тет представља једну динамичну појаву која се увек ствара
у односу на друге. Ради се о феномену који је почетком XX
века Чарлс Х. Кули [Colley] одредио као ,,учинак гледања’’
током кога појединац доживљава себе у искуству другог.1 Ми
своје Ја креирамо у интеракцију са другима што предста
вља један реципрочан процес коме нема краја. Свако од нас
је истовремено носилац више идентитета који се формирају
почев од нашег рођења и не престају да се формирају, мењају
и прожимају током читавог нашег живота.
Проучавање идентитета је нарочито веома интересант
но у срединама где долази до сусрета између различитих кул
тура. Таква друштва представљају велики изазов, не само за
проучавање, него и за обезбеђивање складног живота који
неће бити потресан сукобима. За оваква друштва се оправ
дано може рећи да представљају права ,,друштва ризика’’
[Urlich Beck]. На таквим просторима је сусрет различитости
неизбежан, а развој толеранције неопходан. Балкан свакако
представља добар пример оваквог једног друштва. Као глав
не карактеристике Балкана могу се издвојити мултинацио
налност, мултикултуралност и мултиконфесионалност.
Задржати свој идентитет, а при том обезбедити други
ма да то исто учине представља свакако праву енигму на по
четку XXI века. Разлике се још увек не схватају као начин
проширивања знања, извор сарадње, већ насупрот, разлике
постају извор јаза између припадника различитих култура.
Балкан нажалост представља добар пример простора на ко
ме су разлике доводиле до сукоба и ратова великим делом
његове историје. Богатство различитости на Балкану је од
увек служило као основ за све, сем за остваривање опште
добробити.

Идентитет и његова суштина
Појам идентитета представља један мултидимензио
нални појам, што у великој мери отежава његово одређење.
,,Идентитет (лат. idem) у социолошком смислу представља
процес поистовећивања појединца са одређеним друштве
1
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ним скупинама (од породице, преко локалне заједнице и ре
гије па све до човечанства), по основу прихватања погледа
на свет, вредности или образаца понашања.’’2 Социологија у
први план ставља проучавање колективног идентитета, који
заједно са личним идентитетом представља трагање за од
говором на питање: ко сам ја? У овом раду ћемо нарочиту
пажњу посветити управо колективном идентитету. Међу нај
значајнијим колективним идентитетима могу се навести сле
дећи: класа, нација, генерација, партија, професија, регион,
континент, човечанство...
На основу следеће табеле се може видети шта је то што
грађани у Србији, Македонији и Бугарској прво желе да зна
ју о особи коју тек упознају. На првом месту је то професија,
затим следе вера, карактер...
Табела бр. 1: Шта најпре желите да сазнате о
особи коју сте тек упознали?
Бугарска
1
2
3
4
5
6
7

Македо Срби
ја
нија

Просек за
све
три земље
37.6%
15.6%
13.5%
10.4%
6.3%
5.2%
4.4%

Шта је по професији
47.4%
28.1%
37.5%
Које је вере
8.5%
33.9%
4.4%
Карактер
/
15.4%
25.0%
Етничку припадност
15.6%
9.1%
6.5%
Нешто друго
11.8%
0.2%
7.0%
Коју музику слуша
7.1%
2.8%
5.7%
Сексуа лн у оријен
2.2%
8.7%
2.2%
тацију
8
Систем вредности
/
/
6.8%
2.3%
9
Које је расе
4.7%
1.1%
0.9%
2.2%
10 За коју партију гласа
2.7%
0.4%
1.1%
1.4%
11
Порек ло
/
/
2.4%
0.8%
12 Материјалн у сит у
/
0.4%
0.4%
0.3%
ацију
Тотал
100%
100%
100%
100%
Извор: Бранислав Стевановић, ,,Политички идентитети Балкана у
прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугар
ске, Србије и Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура
мира на Балкану (приредили: Љубиша Митровић, Драгана Захаријевска,
Данијела Гавриловић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр.
159.
2

Никола Божиловић, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факул
тет у Нишу, Ниш, 2007, стр. 44.
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На основу следећег графикона можете видети колико
је за житеље Балкана битна регионална/покрајинска припад
ност, припадност држави, европска припадност и припад
ност човечанству.
Графикон бр. 1: Колико је за Вас важна регионална/ покрајинска
припадност, припадност држави, европска припадност и припад
ност човечанству (подаци у овом графикону се односе на Балкан)

Извор: Никола Божиловић, Култура и идентитети на Балкану, Фи
лозофски факултет у Нишу, Ниш, 2007, стр. 89.

Најпожељнија је припадност човечанству, затим следи
припадност држави, одмах за њом је европска припадност и
на крају регионална припадност. На првом месту је, дак ле
убедљиво опредељење човечанству, док су између осталих
разлике веома мале. То што се глобални светски идентитет
ставља на првом месту свакако радује, али при том не треба
изгубити из вида потребу за очувањем сопственог иденти
тета.
Треба наравно истаћи да ни лични ни колективни иден
титет не настају сами од себе, већ се они увек формирају
унутар неког друштвено-културног миљеа. Променљивост
идентитета је нешто што се не доводи у питање, али када се
ради о томе који су све кључни механизми укључени у ову
промену настаје проблем, делимично и због тога што такви
механизми морају да обухвате и стабилност и промену иден
90
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титета током времена.3 Идентитет се увек формира у односу
са другим (другима). Он како то Б. Стојковић каже има ди
јалектичку природу, јер он истовремено идентификује али и
разликује.
Са тиме се слаже и Н. Рот према коме се ,,припадници
групе оцењују и осећају као блиски, а сви они који не при
падају групи доживљавају се, бар по неким карактеристика
ма, као другачији и као странци.’’4 Наравно он указује и на
то како лојалност према властитој групи не мора нужно би
ти праћена непријатељством према другим групама, мада је
углавном присутан другачији приступ према припадницима
других група него према припадницима властите групе. То
све доводи до потребе за развојем толеранције на простори
ма где живе припадници различитих култура.
Ана Е. Галеоти [Anna Elisabetta Galeotti] каже да толе
ранција представља друштвену вештину и политички прин
цип који омогућава мирну коегзистенцију индивидуа и гру
па уз задржавање сопственог начина живота, гледишта и ка
рактера унутар истог друштва. Ово јесте једна веома општа
дефиниција толеранције али сматрамо да се њоме указује на
саму суштину овог у основи веома сложеног феномена.
Толеранција је навика дозвољавања неслагања и не-не
годовања мишљења која се не слажу са вашим или са начи
ном живота који је другачији од вашег.5 Овај концепт сасвим
лепо звучи у теорији, али је тешко остварљив у пракси.
Реч толеранција води порек ло из латинског језика од
именице tolerantia, која изворно значи попустљивост, трпе
љивост и глагола tolerare који значи подносити, трпети, до
пуштати. Уколико под толеранцијом подразумевамо њено
првобитно, етимолошко значење, може се видети да се она
схватала као нешто непожељно. Овакво значење се током
историје веома често јављало.
Друштвени напредак је довео до тога да се негативно
значење речи толеранција преобрази у своју супротност, чи
3
4
5

Peter J. Burke, ,,Identity Change’’, Social Psychology Quarterly, American Socio
logical Association, JSTOR, бр 1/2006, стр. 81.
Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура ка основ етничких иден
титета Балкана’’, Културни и етнички односи на Балкану – могућности реги
оналне и Европске интеграције, стр. 134.
Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Palgrave
Macmillan, 2007, стр. 692.
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ме толеранција постаје саставни део развоја човечанства тако
да бирати толеранцију нужно значи бирати човечанство. То
у оквиру људске свести значи усвојити следеће постулате:6
1. ако сам ја израз идеје човечности, онда је и свако
други за мене то исто;
2. као израз идеје, ја сам могућност њеног развоја, а не
она сама по себи;
3. пошто сви јесмо отелотворење човечности, а сам за
себе нико то није до краја, онда ми ни читава истина
самоме није доступна;
4. пошто знам да сам Сам одраз, могућност и отелотво
рење човечности, међу другим одразима, могућно
стима и отелотворењима, ја не могу друге посматра
ти другачије него што посматрам себе.
Створити живот без сукоба, насиља и ратова уз међу
собну толеранцију није нимало једноставно. Када се помиње
рат углавном се као прва асоцијација јавља физичко насиље
које једна група људи врши над другом групом људи, што
уједно представља и највидљивији вид насиља који је најлак
ше идентификовати. Насиље, међутим, није тако једноста
ван феномен као што то на први поглед изгледа. Да би се
боље упознали са сложеношћу проблема насиља потребно је
поменути Галтунга [Johan Galtung] који указује на три вида
насиља:7
1. директно насиље се уопштено може одредити као
физичко насиље над другим људима; директно на
сиље је за разлику од друга два вида насиља увек
видљиво, док друга два не морају бити, јер су струк
турално и културно насиље одговорни за повређива
ње ума;
2. структурално насиље настаје као резултат социјал
них неједнакости, репресије и неједнакости моћи у
друштву; структурално насиље се манифестује раз
личитим друштвеним неправдама, репресивним ин
6
7
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ституцијама и институционализованим предрасуда
ма;
3. културно насиље је насиље које се дешава у симбо
личкој сфери нашег постојања (симболи, застава,
химна, говори, медији...).
На основу овога се може видети да насиље представља
вишедимензионални феномен који захтева једну свеобухват
ну анализу. Дак ле, рат се не мора водити само оружаним
средствима. Стање мира не треба бити једноставна негација
рата, већ стање у коме ће доћи до развоја поштовања универ
залних људских права и слобода, међуетничке и религијске
толеранције, поштовања културне различитости, решавања
спорова мирољубивим путем, дијалогом уз поштовање права
на различитост, тежња ка мултикултурализму... Толеранција
свакако представља један од основних предуслова неомета
ног развоја идентитета.

Мултикултурализам 
и проблем различитости
Мултикултурализам као појам има своју историјску
претходницу у појму културни плурализам који је настао у
првој половини прошлог столећа. Појмови мултикултурали
зам и културни плурализам не представљају синониме. Кул
турним плурализмом се означава равноправан и толерантан
однос између националних култура, док је за однос култура
на субнационалном нивоу касније формулисан термин мул
тикултурализам.8
Термин ,,мултикултурализам’’ је, према речнику Grand
Robert, први пут употребљен 1971. године приликом гово
ра Пјера Триода [Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau],
председника канадске владе, који је тада рекао: ,,Термин би
културализам не одсликава довољно добро наше друштво.
Реч мултикултурализам је у том погледу прецизнија.’’9 За
Канаду се иначе може рећи да представља једну од држава
која је највише постигла на пољу афирмације идеје о мулти
културализма.
8
9

Никола Божиловић, Култура и идентитети на Балкану, стр. 42.
Андреа Семприни, Мултикултурализам, CLIO, Београд, 1999, стр. 147.
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Мултикултурализам се може одредити као идеја или
идеа л о складном саживоту различитих етничких и култур
них група у оквиру плуралистичког друштва.10 Дак ле, мул
тикултурализам би, барем у идеа лном смислу, требало да
представља складан суживот припадника различитих кул
тура.
Када помињемо схватања о мултикултурализму Ан
дреа Семприни [Andrea Semprini] свакако представља теоре
тичара кога не смемо заобићи. Он указује на то како мулти
културализам са собом покреће нека веома озбиљна питања:
1. питање различитости;
2. проблем места и права мањина у односу на већину,
као и
3. питање идентитета и његовог признавања.
Према њему могуће је разликовати четири модела мул
тикултурног простора:11
1. Класични политички либерални модел – Овај модел
проистиче из класичне либералне политичке теорије и он
предвиђа темељну разлику између јавних и приватних сфера
колективног живота. Њиме су утврђена грађанска и политич
ка права и обавезе појединца, којима појединац треба да се
прилагоди да би стекао статус грађанина, што је предуслов
за његов приступ јавном простору. Јавни простор је по дефи
ницији неутралан и хомоген, или како би то Тејлор [E. Taylor]
рекао ,,слеп за различитости”. Овим, међутим, различитости
нису поништене, већ су само ограничене на приватну сферу,
где једино понашање које повређује обавезе наметнуте по
јединцу као грађанину може бити санкционисано. Мулти
културалисти сматрају да јавни простор никада стварно није
био отворен за све и да стварна једнакост никада није вла
дала. За њих је овај модел неспособан да на задовољавајући
начин одговори на њихове захтеве.
1. Мултикултурни либерални модел – У овом моделу
је однос између приватне и јавне сфере модификован и пре
мешта се на ниво граница групе. Овај модел уводи групу као
термин посредовања. Тиме је друштвени простор подељен
на једну централну ,,монокултурну зону”, у којој учествују
10 Исто, стр. 149.
11 Исто, стр. 113-119.
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све групе и на мноштво периферних зона у којој свака група
располаже својом аутономијом. Мултикултурни захтев може
бити уобличен само у односу на монокултурну већину која
има контролу над институцијама. Овај модел, такође, пред
виђа и кохезију и фрагментацију, која је у класичном моделу
била незамислива због хомогености јавног простора.
2. ,,Максималистички” мултикултурни модел – Овај
модел пориче сваку могућност постојања једне заједничке
сфере, ма какав да је њен садржај. У овом моделу за разлику
од претходна два културолошки и етнички фактори много
више одређују појединца. У њему постоји опасност од усит
њавања друштвене кохезије, јер он не само да изазива дру
штвену сепарацију, он је и претпоставља. Он не нуди неко
право решење и доводи до стварања онолико монокултурних
простора колико је група које захтевају посебан идентитет.
3. Модел Corporate Multiculturalism – Главна брига овог
модела је управљање различитостима. Референтни хоризонт
овог модела је економски, његов систем функционисања је
прагматичан, а оквир развоја је међународни. Групе које на
стањују заједнички простор, који је економског типа, посма
трају се као циљне групе. Посматрајући реакције на овај мо
дел, као главна критика може се истаћи то да он представља
конкретну, ,,реа лну”, постполитичку, економску и трансна
ционалну верзију традиционалног мултикултурног либерал
ног модела који би да понуди једно политичко и либерално
управљање различитостима, које је лакше представљиво,
али потпуно апстрактно.
Загорка Голубовић сматра да постојање мултикултур
не заједнице као коегзистенције различитих култура не под
разумева нужно њихову међукултурну комуникацију. То је
једино могуће када различите културе преносе утицаје једна
на другу што представља животни простор за мултикултур
ну интег рацију. Према њој, ако мултикултурна заједница не
превазиђе стање чисте коегзистенције различитих култура
може произвести тензије и појачати сукобе међу културно
различитим народима.12
Никола Божиловић каже да је мултикултурни кон
цепт често критикован са становишта позиција асимилацио
низма и расизма. Суштина критика садржана је у културном
12 Никола Божиловић, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факул
тет у Нишу, Ниш, 2007, стр 34.
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релативизму, којим се негирају универзалне вредности, али
и у пренаглашавању слављеничких облика у испољавању
мултикултуралности, која је наводно окренута ка небитним
манифестацијама као што су култура, уметност и религиј
ске светковине, док се важни облици дискриминације који се
спроводе у школама и другим институцијама запостављају.
Драган Коковић у односу на мултикултурализам да
је предност интеркултурализму, као активном прожимању
култура. Мултикултурализам је према њему статичан и под
разумева концепт друштва у коме равноправно коегзистира
више култура. За разлику од њега интеркултурализам води
ка друштву у чијим се оквирима више култура налази у фази
дијалога где се елиминише статичност.
Овде треба поменути и податак да и поред поменутих
разлика народа на Балкану већина грађана Србије, Бугарске
и Македоније сматра да између балканских народа има више
сличности него између балканских и других европских наро
да (видети следећу табелу).
Табела бр. 2: Међу балканским народима има више сличности не
го између балканских и других европских народа
Србија
да
не
немам став

%
55.0
17.9
27.1

Бугарска
да
не
немам став

%
57.3
8.8
33.9

Македонија
да
не
немам став

%
66.6
15.6
17.8

Извор: Никола Божиловић, Бранислав Стевановић, ,,Култура
као основ етничких идентитета Балкана“, Културни и етнички
односи на Балкану – могућности регионалне и Европске интегра
ције (приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодо
ровић), Филозофски факултет у Нишу,  Ниш, 2006, стр. 140.

Овај податак свакако радује, ако се има у виду потреба
за развојем међусобне сарадње народа на Балкану. Житељи
Балкана су, дак ле, свесни чињенице да они деле заједничку
културу, која је настала као резултат међусобних културних
интеракција, а које су довеле до развоја свести о томе да је
њихова култура умногоме сличнија од култура народа ван
Балканског полуострва. Култура се не може дефинисати ван
процеса комуникације, она представља један динамичан фе
номен који се стално изнова обликује, при чему треба одба
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цити сваку помисао о њеној херметичности. ,,Свака се култу
ра у целости треба схватити као комуникација кроз простор
(актуелна културна свакидашњица) и кроз време (живућа
историја, културна традиција).’’13 Култура свих народа, па и
народа на Балкану, настаје као резултат културних контаката
и додира. То доводи до развоја међусобних сличности, али и
разлика. Културне разлике не морају нужно водити ка ства
рању конфликата, оне могу бити и извор међусобне сарадње
и то је нешто чему треба стремити, мада то није био случај
када се ради о Балкану.

И на крају...
Проблем формирања и очувања идентитета представља
увек актуелну тему која окупира пажњу многобројних теоре
тичара различитих дисциплина. Један од основних разлога је
свакако и то што се људи у великој мери понашају у складу
са групом са којом се идентификују.14 Проблем формирања и
очувања идентитета је нарочито интересантан када се ради о
простору Балкана. Божо Милошевић указује на то како вели
ки број социолошких и политиколошких разматрања често
трагају у прошлости Балкана за социокултурним упоришти
ма његове интег рације, а при том се заборавља да је овај про
цес у прошлости обиловао (и да још увек обилује) бројним
изворима дезинтеграције.15
Нажалост историја Балкана је испуњена многобројним
сукобима. И поред горе поменутог схватања грађана Србије,
Бугарске и Македоније о томе да међу балканским народима
има више сличности него између балканских и других европ
ских народа, разлике међу њима су у прошлости веома често
резултирале многобројним социјалним конфликтима. Та ра
зноликост у погледу мултинационалности, мултиконфеси
оналности и мултикултуралности је током бурне историје
13 Исто, стр. 14.
14 Jan E. Stets, Peter J. Burke, ,,Theory and Social Identity Theory’’, Social Psycho
logy Quarterly, American Sociological Association, JSTOR, бр. 3/2000, стр. 226.
15 Божо Милошевић, ,,Могућности културе мира на Балкану: између национал
ног идентитета и космополитске еманципације’’, Међуетнички односи, иден
титети и култура мира на Балкану (приредили: Љубиша Митровић, Драга
на Захаријевска, Данијела Гавриловић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш,
2009, стр. 109.
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Балкана веома често била узрок настанка дезинтег ративних
процеса који су неретко резултовали ратовима. Разлике су
веома често биле инструментализоване зарад разноразних
циљева и то је нешто што не смемо никако да заборавимо,
јер у супротном би се сваки покушај међусобне интеграције
могао претворити у један скупи и безуспешни експеримент.
Истраживања односа међу народима који живе на
простору Балкана не може се извршити без проучавања њи
хових идентитета. Нарочиту пажњу теоретичара привлачило
је изучавање идентитета у условима међусобног прожимања
различитих култура. Може се рећи да се читава плејада нај
битнијих проблема који се тичу идентитета у овом контексту
може свести на питање које поставља Загорка Голубовић:
,,Како сачувати своју посебност у оквиру тенденције
ка глобализацији а да се не падне на ниво провинцијализма и
изолације?’’16
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Miša Stojadinović
Dejana Vukčević
THE PROBLEM OF PRESERVING IDENTITY
IN THE BALK ANS
Summary
The problem of identity represents a very complex pheno
menon that was studied by various theorists. This problem has
become particularly acute at the end of the last century, which
brought with it many social changes that have imposed numerous
challenges regarding the preservation of identity.
The main goal of this article is to highlight the main chal
lenges of the process of identity creating and preserving in the
Balkans. The authors use a combination of several different met
hods for the analysis of this problem. These methods are dialec
tical method, content analysis and the comparative method. In
this sense, this work is divided into two parts. In the first part the
authors deal with identity essence, while the second part dealing
with multiculturalism and the problem of diversity.
Key words: identity, individual and collective identity, multicultu
ralism, the Balkans, Serbia.
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ПРИСТУП АЊЕ СРБИЈ Е СВЕТСКОЈ
ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈ И
Резиме
Успостављање нове техно-економске парадигме свет
ске економије и интензивирање процеса глобализације као
њеног доминантног феномена, иницирало је стварање новог
светског трговинског система. Валоризација могућих ефе
ката од увођења новог светског трговинског система на
динамизирање раста међународне трговине и на промоцију
повећања светске привреде, заснива се не само на стварању
повољнијег институционалног амбијента већ и у успешнијем
превазилажењу асиметрије у процесу либерализације свет
ске привреде као и у превазилажењу специфичних неравноте
жа у процесу укључивања појединих земаља у међународне
трговинске токове. Због тога, за многе учеснике у светској
трговини, а посебно за мање развијене земље дилема о начи
ну спровођења мера за либерализацију установљених осни
вањем Светске трговинске организације, а да у исто време
штите легитимне интересе својих сопствених економија уз
обезбеђивање динамичног раст, постаје од кључног значаја.
Кључни фактор за успостављање компатибилности
са међународним економским окружењем за српску привре
ду јесте избор оптималне спољнотрговинске стратегије ко
ја би омогућила равнотежу између либерализације и зашти
*
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те домаће привреде као и повољнији приступ међународном
тржишту  а у констелацији са новим мултилатералним тр
говинским системом. Шта више, спољна оријентација, оли
чена кроз политику промоције извоза, je основна парадигма
просперитетног економског раста земље, као и неопходан
корак у правцу проналажења одговора за знатно измењен
међународни трговински амбијент заједно са новонасталим
околностима унутар домаћег тржишта.
Рад ће се састојати из четири дела. У првом делу би
ће речи о измењеном међународном трговинском амбијен
ту, потом ће други део бити посвећен Светској трговинској
организацији као кључној институцији новог међународног
трговинског система. У трећем делу рада биће анализирана
Светска трговинска организација кроз основне процесе ње
ног развоја и услове које земље кандидати морају да испуне
да би постале пуноправне чланице. Последњи део рада ће се
бавити условима приступања Србије у Светску трговинску
организацију, оценом док ле се стигло у том процесу уз за
кључна разматрања аутора колика је важност поменутог
чланства за Србију.
Кључне речи: глобализација, мултилатерализам, либерали
зација, Србија, Светска трговинска организа
ција.

Измењен међународни трговински амбијент
Међународно економско повезивање и у складу са тим
растућа интег рисаност светског тржишта обележили су го
тово читав послератни период. Интензивирање ових процеса
током 90-тих година, међутим, непосредно се везују за успо
стављање нове техно-економске парадигме светске привре
де и структурирање услова за либерализацију токова робе,
услуга и фактора производње. У таквим околностима испо
љавају се кључне карактеристике процеса глобализације, ко
је не само да доводе у питање традиционалне постулате ме
ђународне трговине, већ и суштински редефинишу поимање
међународне конкурентности.
Јачање економске међузависности кроз глобализацију
система производње, трговине и потрошње може се очекива
ти и у наредном периоду, али и заоштравање проблема аси
метричности у интензитету међузависности (Stiglitz J., 2002).
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Реч је о оним земљама које су у немогућности да искључи
во преко тржишта остваре прихватљиво учешће у расподели
позитивних резултата глобализације. Дугорочни, изразито
динамичан цик лус стварања нове структурне и технолошке
матрице светске привреде, као и целине развојних и интег ра
ционих процеса определио је да су успешне само оне привре
де које су способне за ефикасне и на знању утемељене про
мене и прилагођавање. С тим у вези, три су веома значајне
импликације тих промена:
- релативни развојни потенцијал земаља није детер
минисан класичном структуром привреде, са тежи
штем на индустрији, него на тзв. квадријалном сек
тору који интег рално обухвата образовање, науку,
телекомуникације, информатику и организацију;
- уместо класичне, спонтане тржишне утакмице роба
и услуга кроз механизме спољнотрговинске разме
не, правно и институционално уређени режими ме
ђународног пословања, пре свега се мисли на Општи
споразум о царинама и трговини (ГАТТ) – Светска
трговинска организација (СТО), фаворизују тзв. ин
тегралну конкурентност привреда, предузећа и про
извода;
- ценовна конкурентност није одређујући, па чак ни
један од битних фактора извозних предности када је
реч о тржиштима високе и поуздане платежне моћи.
Апсолутну предност имају квалитативни фактори
конкурентности везани за специфична својства про
извода.
Несумњиво је да су наведене промене поставиле низ
изазова пред међународну заједницу. Глобализација, према
речима Рената Ругеира, бившег генералног директора Свет
ске трговинске организације, уклања баријере трговинским
и инвестиционим токовима као „лишће у јесењем дану, али
снага ових ветрова промене већ тестира нашу способност
да им се прилагодимо“ (Ruggeiro, R.,1996). Ово се посебно
односи на свет у развоју. Глобализација је еродирала стара
правила привредног раста, омогућујући интензивнији развој
земљама Азије и Латинске Америке, али и повећање њихо
вог удела у светској трговини. Но, нису све земље подједна
ко укључене у светски трговински систем, мада је несумњив
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напредак постигнут на свим нивоима - мултилатералном, ре
гионалном и унилатералном у циљу јачања процеса либера
лизације трговине као најзначајнијег покретача привредног
раста.
Измењен међународни економски амбијент наметнуо
је потребу за стварањем новог трговинског система у коме
би се мање уређивали трговински односи међу нацијама, а
више униформисале релације у глобалном, наднационал
ном систему. Полазећи од бројних теоријских и емпиријских
истраживања која су указивала на везу између либералног
система економских односа са иностранством и привредног
раста и развоја, креатори међународног економског систе
ма након Другог светског рата, указивали су и на потребу
институционалне реафирмације светског финансијског и
трговинског система. Формирање Бретонвудских институ
ција, Међународног монетарног фонда (ММФ) и Међународ
не банке за обнову и развој (ИБРД), требало је да обезбеди
ефикасно управљање светским токовима репродукције под
окриљем Уједињених нација (УН). Истовремено, указала се
потреба за формирањем међународне организације која би
регулисала међународне трговинске токове и институциона
лизовала светски трговински систем. Но, идеја о конституи
сању Међународне трговинске организације (ИТО) наишла је
на отпор САД, а „привремено“ решење је нађено у усвајању
ГАТТ-а, који је деловао пуних 47 година, све до оснивања
СТО 1995. године које је започето преговорима у оквиру Уру
гвајске рунде мултилатералних трговинских преговора. Но,
конституисање ове институције „глобалне архитектуре“ је
само први корак у превазилажењу изазова које глобализаци
ја и постојеће неравнотеже у светској привреди постављају
пред светски трговински систем.

Светска трговинска организација кључна институција новог међународног
трговинског система
Иако је базична спољнотрговинска теорема, према ко
јој се трговина између земаља одвија у складу са разликама
у њиховој факторској расположивости у протек лом перио
ду значајно моделирана, основа либералистичког тумачења
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спољнотрговинске размене коју је она поставила задржала се
све до данас1. За такав приступ уређењу светских трговин
ских токова определиле су се и земље уговорнице ГАТТ-а,
упркос нестандардним токовима међународне трговине који
су све чешће доводили у питање апликативност теоријских
модела спољнотрговинске размене, иницирајући креирање
нових приступа. При томе се, пре свега, мисли на тржишне
интеракције, које се не заснивају на класичним компаратив
ним предностима изведеним из разлика у факторској распо
ложивости, већ су резултат тржишних имперфекција и ра
стућих приноса у производњи, попут интра-индустријске тр
говине2. Ипак, бројна емпиријска истраживања су потврдила
ваљаност кључне тезе базичне спољнотрговинске теореме
према којој трговинска либерализација доприноси (Hoek
man, B. M., 1995):
- повољнијем размештању расположивих фактора
производње, односно специјализацији у оним произ
водним активностима у којима земља има компара
тивне предности,
- ефикаснијој производњи, генерише већи доходак, па
самим тим и већу куповну моћ земаља на светском
тржишту.
Ово се посебно односи на мале земље као што је Србија,
које јачањем трговинских баријера могу само да губе у свет
ској тржишној утакмици, тим пре што нису у могућности да
намећу правила игре, већ морају да у улози “price takers”-а
и “policy takers”-а (Bussière M., 2005) прихватају постојећа.
Обрнуто, велике земље могу имати користи од трговинских
баријера, управо зато што су у позицији да утичу на фор
мирање цена на светском тржишту (по моделу: виша увозна
ограничења - нижа тражња - формирање цене на светском
тржишту на нижем нивоу). Но, упркос растућем протекци
онизму развијених земаља, који се посебно испољио током
80-тих и почетком 90-тих година прошлог века3, уколико би
се све земље на дужи рок определиле за рестриктивну трго
винску политику, на губитку би били сви учесници у међуна
1
2
3

Хекшер-Охлин-Самуелсон-ова теорија међународне размене (Х-О-С модел).
Истовремени извоз и увоз истоврсних производа.
Јачање протекционизма водило је ка значајним одступањима од прописаних
правила.
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родној размени. Обрнуто, смањење трговинске заштите, од
носно опредељење за либералнији приступ у структурирању
спољнотрговинске размене води ка експанзији интра-инду
стријске трговине и ка повећању општих друштвених кори
сти сваког од учесника у размени појединачно, а тиме и свих
заједно (Centre for Economic Policy Research, 1996, стр. 269).
Стога је интерес и развијених земаља, али и оних мање
развијених да прог ресивном либерализацијом мера заштит
не трговинске политике обезбеде растући приступ тржишту,
динамизирајући сопствени, али и раст светске трговине и
привреде, у целини. Упркос бројним преговарачким рунда
ма у оквиру ГАТТ-а, које су уважавале овакав приступ али
су резултирале само његовом делимичном применом, тек је
Уругвајском рундом мултилатералних преговора постављен
основ новог, либералнијег светског трговинског система, ко
ји претпоставља слободнији проток роба, услуга, капитала,
али и јачање међузависности појединих трговинских актера
(Douglas I., 2008).
Опредељујући се за опцију неолиберализма у циљу
динамизирања светске трговине, актери Уругвајске рунде
су усвајањем Споразума о оснивању СТО поставили инсти
туционални оквир за реа лизацију овог далекосежног циља.
Институционалном трансформацијом ГАТТ-а у СТО, одно
сно конституисањем базичне институције новог светског тр
говинског система, значајно је измењен трговински амбијент
у функцији хомогенизације трговинских, макроекономских
и развојних политика. Моделирајући правила, механизме и
инструменте ГАТТ-а и координирајући активности на спро
вођењу постојећих, али и имплементацији свих будућих спо
разума, СТО несумњиво опредељује маневарски простор по
јединих земаља учесница у светској тржишној утакмици и
посредно утиче на њихове развојне опције. Но, све те актив
ности које СТО предузима имају за циљ:
- повећање животног стандарда и дохотка,
- осигурање пуне запослености,
- интензивирање раста производње и трговине,
- оптимално коришћење светских ресурса.
Међу овим основним циљевима који су наведени у Пре
амбули Споразума о оснивању СТО препознају се циљеви
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ГАТТ-а, с тим што су они проширени и на област услуга. По
ред њих, у Преамбули се још посебно истиче:
- увођење идеја о одрживом развоју, у вези са опти
малним коришћењем светских ресурса и потребом
заштите и очувања животне средине, на начин ко
ји је сагласан са различитим нивоима националног
економског развоја,
- потреба да се земљама у развоју, а посебно онима
најмање развијенима, осигура веће учешће у свет
ској трговини, примерено потребама њиховог еко
номског развоја.
Као базична институција новоуспостављеног трговин
ског система, СТО, може да се разуме не само као место дого
варања наведених аранжмана, већ и као својеврсно тржиште
на коме земље размењују трговинске концесије, моделирају
ћи при том националне трговинске политике сходно поста
вљеним циљевима.
За разлику од претходних преговарачких подухвата у
оквиру ГАТТ-а, у којима се углавном испољавао сукоб ин
тереса на линији развијени-неразвијени, специфичност Уру
гвајске рунде трговинских преговора је управо поларизација
развијених земаља. Флексибилнији приступ мање развије
них земаља преговорима Уругвајске рунде узроковао је такву
промену. Глобализација светске привреде и висока стопа ра
ста технолошких промена навеле су већину земаља у разво
ју да економске и трговинске политике преусмере ка извозу,
како би искористиле предност укључивања у међународну
привреду. У многим аспектима овај процес је коинцидирао
са преговорима вођеним управо у оквиру Уругвајске рунде.
Нови светски трговински систем, чији су темељи по
стављени током преговора Уругвајске рунде, обухвата еко
номске компоненте, трговину робом и услугама, права за
штите интелектуа лне својине и трговинске аспекте страних
директних инвестиција, али и социјалне елементе, заштиту
човекове околине и услове рада. Од доследности у спрово
ђењу његових циљева-прог ресивног снижавања трговин
ских препрека, проширења мандата трговинског система,
пооштравања правила и хармонизације регулатива, као и бр
жег и правичнијег решавања сукоба везаних за међународну
трговину, зависиће и успех у савладавању бројних изазова
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сложеног међународног трговинског амбијента (Bhagwati J.,
2008).
Земље у развоју у Уругвајској рунди трговинских пре
говора нису наступале као блок, већ су своје ставове услагла
шавале појединачно, сагласно интересима и приоритетима
националних економских политика. Насупрот томе, развије
не земље, а посебно САД и ЕУ, које су и покренуле преговоре
Уругвајске рунде како би обезбедиле нова тржишта и тран
сформисале своја законска решења у области трговинске по
литике у међународно прихваћена и обавезујућа правила, у
суштини су испољиле највећи отпор либерализацији светске
трговине.
Постигнути договори и аранжмани на плану либера
лизације свих сегмената трговинске политике, као и инсти
туционални преображај ГАТТ-а у СТО, имаће далекосежан
утицај на обим и динамику светске трговине, а тиме и на
раст и развој светске привреде.
Креирање Светске трговинске организације је, такође,
директан одговор на јачање новог протекционизма који се
испољио током 70-тих и 80-тих година прошлог века и који
је озбиљно угрозио функционисање мултилатералног трго
винског система. Распад Бретонвудског система и напушта
ње везаности међународног монетарног система за долар и
злато, уз прелазак на систем флуктуирајућих курсева, прва
и друга нафтна криза током 70-тих година, узлет каматних
стопа почетком 80-тих, као и процес глобализације светске
привреде током 90-тих година прошлог века, доминантно су
утицали на обликовање новог трговинског амбијента у коме
је измењена улога појединих трговинских актера.
Према Споразуму о оснивању СТО, који је ступио на
снагу 1. јануара 1995. године, ова организација има својство
правног лица и представља институционални оквир који об
ухвата ГАТТ, на начин како су његова правила и дисциплине
измењене и допуњене кроз преговоре Уругвајске рунде (тзв.
ГАТТ из 1994.), све споразуме и аранжмане закључене под
његовим окриљем, као и укупне резултате преговора Уру
гвајске рунде.4 СТО треба да обезбеди примену, администри
рање, функционисање, као и унапређење циљева, како самог
Споразума о оснивању СТО, тако и свих мултилатералних
4

Детаљно елабориране у Анексима 1, 2, 3 и 4, који су саставни део Споразума
о оснивању СТО.
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споразума закључених под његовим окриљем. Истовремено
представља и институционални оквир у којем се примењују,
спроводе и демонстрирају плурилатерални трговински спо
разуми.
Ова међународна организација је и форум за преговоре
чланица о свим питањима релевантним за међународне трго
винске односе из домена споразума и аранжмана обухваће
них Споразумом о оснивању СТО. То потврђује и ткзв. Ми
ленијумска рунда мултилатералних трговинских преговора
(Миленијумска рунда) која је покренута након оснивања
СТО и која је посвећена даљој либерализацији међународ
не трговине на неким кључним сегментима, међу којима је и
пољопривреда. Међутим, показало се да либерализација тр
говине пољопривредним производима, као један од кључних
сегмената дек ларације из Дохе, постаје све озбиљнија пре
прека успешној финализацији Миленијумске рунде. Трго
вински преговори који су вођени у Женеви 2006. и Постдаму
2007. године завршени су без успеха, углавном због неслага
ња САД, ЕУ, Индије и Бразила око либерализације приступа
тржишту пољопривредних производа. Средином јула 2008.
године поново су организовани преговори у Женеви са ци
љем да се нађе прихватљиво решење у домену либерализа
ције овог изузетно важног сегмента за привреде земаља чла
ница СТО. И овај покушај је завршен неуспехом, будући да
САД, ЕУ, Индија и Кина нису успеле да премосте разлике у
посебном третману који би земље у развоју имале у либера
лизацији трговине пољопривредним производима.
Очигледно је да СТО наилази на све озбиљније препре
ке на путу либерализације светске трговине. Њихово прева
зилажење у наредном периоду ће бити кључни изазов за ову
важну међународну институцију, посебно у условима свет
ске економске кризе која ће сасвим извесно променити однос
снага на међународном тржишту. (Sutherland P., 2004)
Институционални преображај ГАТТ-а у Светску трго
винску организацију значи, истовремено, и конституисање
треће, реперне тачке институционалног и правног троугла на
линији ММФ, Светска банка (СБ) и СТО. На тај начин, зао
кружен је процес управљања светским токовима репродук
ције. При томе, су сва важнија подручја међународних еко
номских односа покривена мрежом међународних институ
ција, које имају наднационалне компетенције и, у суштини,
одржавају распоред моћи у свету. Међуповезаност политика
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ММФ-а, СБ и СТО несумњиво доприноси и својеврсном мо
делирању политичког профила светске трговине, који је оја
чан опредељењем да министри влада земаља чланица имају
веће ингеренције у раду и деловању СТО, али и чињеницом
да СТО5 има јасан и прецизан мандат да делује као форум за
мултилатералне трговинске преговоре.

Чланство у Светској 
трговинској организацији
Чланство у СТО подразумева четири категорије зема
ља (Hoekman, B. M., 1995, стр.50-51):
- оригиналне чланице, односно чланице ГАТТ-а из
1947. године које су учествовале у преговорима Уру
гвајске рунде и чије су листе царинских и концесија
у области услуга биле укључене у моменту потписи
вања Финалног акта 1994. године у Макарешу. Реч је
о 110 земаља које су од 1. јануара 1995. године поста
ле оригиналне чланице СТО;
- земље чији је поступак приступања ГАТТ-у из 1947.
године био у току и који се није окончао до момента
ступања на снагу СТО (20 земаља);
- земље које су приступиле ГАТТ-у након 1994. годи
не, а пре ступања на снагу СТО, 1. јануара 1995. го
дине;
- земље које нису чланице ГАТТ-а из 1947., или оне
које су имале тај статус, а чије листе концесија ни
су биле спремне на датум ступања на снагу СТО,
или које нису учествовале у преговорима Уругвајске
рунде.
Ова последња категорија земаља обухвата оне земље
(међу којима је и Србија) којима тек предстоји сложен посту
пак приступања у чланство СТО, који се у основи састоји из
три фазе. У првој, влада земље која подноси захтев за при
ступање СТО мора да достави Меморандум, који обухвата
све аспекте националне и спољнотрговинске политике реле
вантне за Споразуме СТО. У следећој фази, земља која жели
да приступи СТО, улази у билатералне преговоре са заинте
5

Пуноправно чланство у СТО имају 153 земље, док је 28 земаља у про
цедури приступања и трен утно у својству посмат рача.
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ресованим чланицама у циљу размене концесија. Паралел
но с тим преговорима одвија се активност радне групе СТО
која испитује спољнотрговински режим и услове за приступ
тржишту потенцијалне чланице. Коначно, у трећој фази, из
вештај радне групе, нацрт протокола о приступању и дого
ворене листе концесија презентирају се Генералном савету
или Министарској конференцији на усвајање. О пријему нове
чланице одлучује се гласањем, а за позитивну одлуку довољ
на је двотрећинска већина.
Приступање СТО претпоставља прихватање свих ре
зултата Уругвајске рунде без изузетака. Истовремено, члан
ство у СТО значи и својеврсно сужавање националног суве
ренитета у вођењу спољнотрговинске политике, али доноси
и несумњиве предности за земље чланице креирајући повољ
није услове за наступ на светском тржишту. Истовремено, уз
повећани приступ тржишту, јача и правна сигурност тог на
ступа, тим пре, што СТО има статус међународне организа
ције са својством правног лица, чиме се она сврстава у исти
ранг са ММФ-ом и СБ-ом.
Захтев за чланство у СТО од стране земље кандидата се
подноси по одређеној процедури (Williams P.Ј., 2008). Држава
кандидат подноси захтев у форми изјаве да жели да приступи
СТО. Паралелно, земља кандидат треба да поднесе и захтев
за статус посматрача у Генералном савету, што је обавезује
да у следећих пет година отпочне преговоре о приступању.
Ово је уједно и помоћ земљи кандидату да присуствовањем
седницама Генералног савета и Министарске конференције
и коришћењем техничке помоћи од Секретаријата, стекне
одређена знања и способности за вођење преговора. Када
се захтев за приступање усвоји од стране Генералног саве
та – Министарске конференције, формира се радна група за
приступање те конкретне земље. Чланство у радној групи је
отворено за све заинтересоване чланице, а обавезно су при
сутне ЕУ, САД, Канада и Јапан.6
У Меморандуму о спољнотрговинском режиму са
пратећим анексима који је земља кандидат дужна да доста
ви радној групи на разматрање, у дефинисаном, стандар
дизованом формату, морају се изнети информације о свим
аспектима економске и спољнотрговинске политике, подаци
6

Од осталих земаља најчешће оне са којима земља има највећи обим трговинске размене
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о царинским стопама, законски прописи, и то приоритетно
из области спољне трговине, подаци о политикама и пропи
сима који регулишу пољопривреду, услуге, интелектуа лну
својину и др. Радна група сазива први састанак на коме пред
ставници земље кандидата одговарају на сва додатна питања
чланица и доноси се оцена о степену усаглашености спољ
нотрговинског режима земље кандидата са обавезама СТО
и дефинишу кораци које кандидат треба да предузме у циљу
усаглашавања.
Након тога се отварају билатерални преговори о ца
ринским стопама, пољопривреди и услугама које најчешће
иницира чланица подношењем својих иницијалних понуда
за либерализацију робе и услуга. Преговори се воде са оним
чланицама СТО које су заинтересоване за тржиште земље
кандидата. Када се преговори заврше, потписују се у виду
билатералног протокола. Сви билатерални протоколи се ин
тегришу у јединствену Листу концесија у области роба (ин
дустријских и пољопривредних производа) и листу специ
фичних обавеза у области услуга. Ове листе чине саставни
део Протокола о приступању у виду анекса. Када се прегово
ри заврше, припрема се Извештај радне групе (до сада је Ср
бија имала осам састанака радне групе и низ билатералних
састанака са чланицама), са нацртом Одлуке и Протоколом
о приступању. Завршетком нацрта Извештаја, Протокола и
листа концесија за робе и услуге, радна група их доставља
Генералном савету на усвајање (или Министарској конфе
ренцији), двотрећинском већином гласова чланица доноси
одлуку о приступању. Тиме Протокол о приступању ступа
на снагу, а у року од 30 дана након што земља кандидат при
хвати Протокол (његовим потписивањем или депоновањем
инструмента о ратификацији), она постаје чланица СТО.
Према подацима из 2010. године СТО окупља 153 зе
мље, а чланице покривају више од 95 % светске трговине ро
бама и услугама. У овом тренутку још 28 земаља се налази
у процесу приступања СТО. Уз Босну и Херцеговину и Црну
Гору, Србија припада групи последњих земаља у региону ко
је нису постале чланице те организације. Број чланица, као и
активно настојање осталих земаља да постану чланице СТО,
најбоље показује колико је важно припадати великој породи
ци чланица СТО.
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Приступање Србије Светској 
трговинској организацији
Србија је земља скромног тржишног капацитета опте
рећена наслеђем поршлости и неефикасности. Такође, Ср
бија је земља увозно зависне привреде и земља са релативно
високим спољним дугом посматраним у односу на друштве
ни производ и извоз.
Обавезе проистек ле из финансијских аранжмана са
иностранством морају да буду благовремено и у пуном из
носу сервисиране, те је неопходно да се обезбеди редован де
визни прилив довољан за функционисање привреде као и за
сервисирање спољног дуга. За малу привреду попут Србије,
основно питање јесте како то остварити. Како, с једне стра
не, обезбедити квалитетну и конкурентну понуду а, с дру
ге стране, спољнтргвинску размену учинити једноставном,
стандардизованом и интересантном страним купцима. Вре
ме и искуство је показало да је лажна дилема да ли Србија
треба да своју привреду излаже немилосрдној међународној
конкуренцији, вeћ да српска привреда мора да буде и све ви
ше јесте отворена привреда укључена у светске трговинске
токове са свим позитивним ефектима те отворености.
Односи Србије са СТО почињу још давних 60- их годи
на XX века када је још тадашња Југославија стек ла услов да
приступи ГАТТ-у. За тадашњу Југославију то је било нарочи
то важно из разлога што је у том периоду 68% укупног југо
словенског извоза и 65% укупног увоза потицало из размене
са земљама ГАТТ-а. Након тога је уследио прекид преговора
и период стагнације, да би Србија 2005. године донела одлу
ку о поновном отпочињању поступка њеног приступања у
СТО и формирала радну групу за приступање. Министар
ство економије и регионалног развоја је именовано за коор
динатора у вођењу преговора са СТО.
Србија је иницијалну понуду за преговоре о царинским
стопама доставила Секретаријату СТО у јуну 2006. године, и
након тога су одржани билатерални преговори са више заин
тересованих чланица СТО. У октобру 2007. године је доста
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вљена Ревидирана понуда, затим Друга ревидирана понуда
за царинске преговоре, новембра 2008. године.
Захтеви чланица за снижавањем царинских стопа об
ухватили су широк спектар производа као и захтеве за при
хватањем појединих секторских иницијатива (спуштање ца
ринских стопа за читаве секторе), а нарочито за производе
информационих технологија, медицинску опрему, цивилне
ваздухоплове, хемијске и фармацеутске производе, превозна
средства, текстилне производе, машине и уређаје. У складу
са надлежностима, министраства су припремила предлоге
билатералних понуда за индустријске и пољопривредне про
изводе. Билатерални преговори о висини царинске стопе на
индустријске и пољопривредне производе се воде са САД,
Канадом (завршени), Јапаном (завршени и потписани), Швај
царском (завршени), Норвешком (завршени), Корејом, Бра
зилом, Еквадором, Салвадором, Украјином. Са Турском су
били отворени преговори али је у међувремену закључен
Споразум о слободној трговини.
Захтеви чланица према Србији су доказали наставак
праксе која се установила међу чланицама СТО да су за сва
ког новог кандидата они све обимнији и ригорознији, тј. да се
очекује да у сегменту нивоа царинске заштите домаће про
изводње то буде све ниже и либералније. Такав однос је изра
жен како од стране развијених земаља као и од стране нових
чланица. Тако је Србији у вези са царинском заштитом ин
дустријских производа препоручено прихватање уједначене
стопе са малим бројем изузетака и коришћењем транзицио
ног периода само у случајевима где се царинска стопа снижа
ва са примењеног нивоа.
Што се тиче пољопривредних производа, питања се по
ред нивоа заштите односе и на примедбе у вези са применом
комбиноване царинске заштите. Преговарачки тим је између
осталог, користио у преговорима аргументе да се специфич
ни део комбиноване царине заједно са ад валорем царином
примењује на малом броју производа и да пољопривреда има
велики значај за Србију. Србија важи за земљу која има рела
тивно ниску царинску заштиту. Први талас либерализације
је био 2001. године када је просечна царинска стопа износила
14,5%. Данас прописана царинска стопа је 8,74% (17,1% за по
љопривредне производе и за индустријске производе 6,18%).
Са ЕУ просечна царинска стопа је 3,65 % (за пољопривредне
производе 8,96% и за индустријске производе 2,04%).
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Табела 1. Преглед динамике и реа лизације приступних прегово
ра и активности за пријем Србије у СТО
Примљен захтев
Формирана радна група
Председавајућ и:
Њ.Е. Мр. Карсен Вагн Ниел
сен (Данска-октобар 2006.)
Мр. Францоис Роуx
(Белгија –мај 2005.-октобар
2006.)
Меморанд ум
Питања и одговори
Преговори са заинтересова
ним чланицама
Састанци радне групе
Остала документа
Пољопривреда

10. децембар 2004.
15. фебруар 2005.

17. март 2005.
13. јули 2005.
20. септембар 2005.
11. октобар 2005.
26. април 2006.
10. новембар 2006.
7. октобар 2005.
8. јун 2006.
6. децембар 2006.
22. јули 2005.
18. април 2006.

Услуге
Споразум о примени сани
15. новембар 2006.
тарних и фитосанитарних
27. новембар 2006.
мера
Право интелект уа лне својине
13. јули 2005.
ТРИПС
7. новембар 2006.
Акциони план у вези законо
13. јули 2005.
давства
15. новембар 2006.
Преговори у вези приступа
тржишту
Пон уда за робе
26. април 2006.
Пон уда за услуге
18. октобар 2006.
Извор: Влада Републике Србије: Нацрт Извештаја радне групе за
приступање Србије СТО

Процес приступања Србије у Светску трговинску ор
ганизацију директно је условљен брзином спровођења уну
трашњих економских реформи. Како законодавне тако и
системске реформе треба ускладити са динамиком процеса
преговарања са СТО. Законодавна активност Србије је пред
стављена кроз документ „План законодавне активности у
циљу отк лањања препрека у процесу приступања СТО”, у
коме је дат приказ у одређеном моменту идентификованих
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закона и других правних аката чије је доношење релевантно
за окончање процеса преговора о приступању. Процес иден
тификације системских питања у смислу њихове усклађено
сти са правилима СТО је континуирани процес, јер све до
самог краја преговора, чланице СТО могу указивати на неке
акте за које сматрају да нису у потпуности у складу са ме
ђународним правилима. Зато се тај документ ажурира пре
свега у складу са законодавном активношћу српског Парла
мента, као и евентуа лним новим коментарима и чланица.
План законодавне активности Србије је обухватио низ
закона и подзаконских аката из области трговине робом,
спољне трговине, девизног пословања, конкуренције, зашти
те потрошача, санитарних и фитосанитарних мера, технич
ких препрека трговини, интелектуа лне својине, трговине
услугама, заштите животне средине, компанијског права и
др. Обимном законодавном активношћу, као и низом инсти
туционалних промена, на последњој осмој радној групи оце
њено је да је Србија достигла значајан напредак.

Зак ључна разматрања
Динамичнија реинтеграција привреде Србије у међу
народне трговинске токове изостала је у протек лом периоду
услед дејства низа неповољних фактора. За разлику од оста
лих земаља, које су прихватањем извозно оријентисаног кон
цепта развоја са више или мање успеха искористиле међуна
родне тржишне могућности, Србија је увођењем ембарга УН,
практично била изолована од спољних утицаја. При томе, уз
губитак претходно стечених позиција на светском тржишту,
изостао је и статус равноправне чланице у водећим међуна
родним трговинским и финансијским институцијама. Реч
је првенствено о нерегулисаном статусу Србије у СТО, што
ускраћује преференцијални третман за српске производе и
услуге. У условима када степен сарадње и интег рације није
задовољавајући ни на регионалном плану, знатно је успорен
извозни ритам ка тржишту ЕУ, уз наглашен дебаланс разме
не са најзначајнијим спољнотрговинским партнерима. Дина
мичне промене међународног трговинског амбијента, уз све
оштрију конкуренцију, додатно отежавају повољније пози
ционирање српског извоза. Отуда и осетно смањење учешћа
српског извоза у светском, али и неповољна тенденција у до
мену његовог удела у друштвеном производу земље.
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Но, чини се да узроке неповољних резултата привре
де Србије на међународном тржишту, а посебно њеног изво
зног сектора треба тражити првенствено на домаћем терену.
Наглашено присутна логика и политика супституције увоза,
уз релативну затвореност српске привреде, определили су
нетржишну алокацију расположивих ресурса и њихово ве
зивање за оне производне секторе који исказују стагнантне
или опадајуће карактеристике конкурентности на глобалном
тржишту. Отуда и неприлагођена производна структура уте
мељена на застарелој технологији, која у условима неуск ла
ђених квалитативних перформанси домаће понуде са дина
мичним променама тражње на светском тржишту, предност
даје извозу примарних производа ниске технолошке и науч
не интензивности. Смањење тржишта и његова недовољна
апсорциона снага, уз знатно редуковане могућности увоза и
технологије и несолвентан финансијски сектор, условили су
исцрпљивање домаћих производних фондова и знатно успо
рили процес структурне реадаптације српске привреде.
Превазилажење бројних ограничавајућих фактора раз
воја привреде претпоставља, дак ле, прихватање концепта
извозне промоције који ће омогућити извозно оријентиса
ни раст, али и креирање транспарентног заштитног систе
ма примереног новој међународној трговинској регулативи.
Либерализација не искључује, већ подразумева и развијен
заштитни систем, нарочито у случају мање развијених зема
ља попут Србије. Уређење заштитног система обухвата не
само сегмент активне заштите који персонификује политику
унапређења извоза, већ и сложен инструментариј пасивне за
штите домаћег тржишта примерен пракси тржишне привре
де и усклађен са стандардима СТО. Реч је, дак ле, о креира
њу стабилног, транспарентног система економских односа са
иностранством који ће фаворизовати извозну оријентацију,
али и поступну селективну либерализацију приступа дома
ћем тржишту у функцији дугорочног програма развоја при
вреде.
Измењена конфигурација међународног трговинског
амбијента фаворизује опцију мултилатерализма као доми
нантни приступ у јачању извозне оријентације привреде Ср
бије, али и подстицање њене конкурентности. Упркос изу
зетно сложеној процедури приступања у чланство СТО, па
и својеврсном сужавању нацоналног суверенитета у домену
креирања спољнотрговинске и развојне политике земље, ин
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ституционални оквир новог светског трговинског система
обезбеђује услове за повољнији и обухватнији приступ свет
ском тржишту. Дуже одсуство из СТО погоршало би извозне
перспективе привреде, а немогућност да се користи клаузу
ла најповлашћеније нације и принцип недискриминаторног
третмана у трговини са земљама чланицама СТО учинило би
српски извоз изразито неконкуретним на светском тржишту.
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Snežana D. Popovčić-Avrić
Marina M. Đenić
SERBIA’S ACCESSION TO THE WORLD 
TRADE ORGANIZATION
Summary
Establishing a new techno-economic paradigm of the world
economy, as well as intensification of processes of globalization
as its predominant phenomenon, have initiated the creation of a
new world trading system. Valorization of possible effects of in
stituting a new world trading system on dynamization of growth
of international trade and on promotion of increase of world eco
nomy, is based not only on creation of a more favourable instituti
onal ambience, but on a more successful overcoming of asymme
try in process of liberalization of the world economy and a speci
fic imbalance within the level of integration of certain countries
into the tendencies of international trade. Therefore, for many
actors in world trade, and especially for less developed countries,
the dilemma of finding a way to carry out measures for liberaliza
tion, inaugurated by the foundation of the WTO, while protecting,
at the same time, legitimate interests of their own economies and
providing for their dynamic growth, is becoming the crucial one.
For the Serbian economy, as well, the choice of optimal fo
reign trade strategy, which would provide a specific balance bet
ween liberalization and protection of the domestic economy and
a more favourable access to the international market within the
constellation of the new multilateral trading system is the crutial
factor for establishing compatibility with the international eco
nomic surrounding. The more so, since an external orientation,
personified through a policy of export promotion, is the basic pa
radigm of a country prosperous economic growth, as well as an
indispensable step out into a direction of finding an answer to the
significantly changed international trade ambience, as well as to
the newly created circumstances within the domestic market.
Key words: globalization, multilateralism, liberalization, Serbia,
World Trade Organization.
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Постмодерни глобални процеси прете да суоче Евро
пу са дугорочним заостајањем. Најакутнији проблем је де
фицит природних ресурса, у првом реду енергената. Увозна
зависност од нафте и гаса из Русије одредиће и европску
геополитичку будућност. Трасе нафтовода и гасовода по
стају предмет геополитичког сучељавања и инструмент
за остваривање геополитичких интереса. Геополитичке
импликације имаће и демографски процеси у Европи. Ни
зак природни прираштај и старење аутохтоног европског
становништва, створило је „демографску празнину“ за при
лив махом исламских досељеника. Будући да се интегриса
ње имиграната показало неуспешним, етничка структура
Европе све више ће се мењати у корист муслимана, а тиме и
геополитичка улога Европе.         
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Простор и људи или повратак основним
вредностима
Требало је да крајем прве деценије 21. века на површи
ну избије финансијско-економска криза да би свет невољно
признао да постоје суштински проблеми функционисања
идеа лизованог нео-либералног система. Постало је јасно да
са постиндустријском „формулом“ развоја друштва, тј. са
сукцесивним потискивањем производних делатности у ко
рист фаворизоване трговине, финансијских мешетарења и
осталих услужних делатности – развијене земље света доса
дашњим темпом не могу даље. Убрзо се показало да државе
које се одликују знатном просторном величином, богатством
природних ресурса, бројном популацијом и експанзијом про
изводних делатности (пољопривреде, рударства, енергетике,
индустрије...) лакше подносе и превазилазе кризу. Територи
ја и становништво, два кључна „тврда“ („традиционална“)
чиниоца моћи и два основна елемента државе, све више се
поново уважавају. Почела је реафирмације физичко-географ
ских чинилаца производње: плодног земљишта, рељефа,
климе, воде и аутохтоне вегетације за потребе пољопривре
де; геолошке основе, руда метала и неметала и енергената
за потребе индустрије, геоморфолошких, метеоролошких и
хидрог рафских услова у контексту функционисања и раз
воја саобраћаја, па и физичко-геог рафских основа простор
ног размештаја самих терцијарних и квартарних делатности.
Катаклизмични земљотрес 11. марта 2011. у Јапану и цунами
који је уследио, те нук леарни акцидент као последица тек
тонских покрета – сурово су упозорили човечанство на крх
кост природне равнотеже, која се лако поремети хиперактив
ним антропогеним деловањем.
Очигледне интензивне промене које су захватиле свет
неће бити краткорочне и парцијалне. Имануел Волерстин,
теоретичар светског система и његових трансформација, у
својим новијим проучавањима констатује да најновија криза
није само једна од пролазних слабости либералног капита
лизма, већ суштински поремећај равнотеже светског система
који се не може стабилизовати чак ни привремено. Промене
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су неповратне и Волерстин предвиђа да у будућности свет
ским системом свакако неће доминирати демократски либе
рално-капиталистички модел, већ неки сасвим нови.1 Борба
за стицање позиција већ је почела, а у овој, прелазној фази,
огледа се у беспоштедном надметању за поседовање или кон
тролу природних ресурса (посебно енергената) и путева њи
ховог транспорта. Велике силе настоје да благовремено запо
седну и „ограде“ ресурсне регионе у којима ће бити дугороч
но неприкосновене. Сергеј Караганов, руски политиколог и
декан Факултета за светску економију и политику у Москви,
актуелне и долазеће промене дефинише као „нову геоеко
номску и геополитичку револуцију“. Она је резултат убрзане
просторне прерасподеле БДП-а у свету и све већег замаха
„нове индустријске револуције“, првенствено у многољуд
ним регионима Источне, Југоисточне и Јужне Азије. То ће
да изазове алармантни дефицит енергената, руда и плодног
земљишта, те Караганов упозорава да „територија поново
постаје важан ресурс, како у политици, тако и у економији.
...Пре 10, 20 или 30 година сматрало се да је територија све
неважнији ресурс у светској економији, као и за појединачне
државе, а сада, очигледно, почиње потајно још и борба за те
риторије. Појавио се нови ‚неоколонијализам‘...“2
У том надметању, позиција Европе биће незавидна јер
њена територија спада у ресурсима сиромашне и увозно за
висне делове света.
Важност територије не проистиче из обезљуђене при
родне просторности, већ је резултат њеног антропогеног
трансформисања у геог рафску средину. Са наглим порастом
светске популације, те њеним концентрисањем у равница
ма, речним долинама, котлинама, морско-океaнским прио
баљима (литорализација) и урбаним зонама, међузависност
1

2

Детаљније видети у опширном интервјуу који је И. Волерстин дао за
јужнокорејски дневни лист Hankyoreh. Разговор са Волерстином водио је др
Џе-Џунг Сух (Jae-Jung Suh), професор међународних односа на Универзитету
Џон Хопкинс. Под насловом „Пропаст капитализма?“, интервју је пренео београдски недељник НИН, 29. јануара 2009. године (стр. 68-73).
Сергеј Караганов, „Нова геоекономска и геополитичка револуција“, На
ционални интерес, год. V, vol. 6, бр. 3/2009, Институт за политичке студије,
Београд, 2009. (стр. 251-253) Чланак С. Караганова настао је из стенограма
његовог предавања на Високој школи економије у Москви. Текст је превео и
незнатно технички и стилско-граматички модификовао мр Небојша Вуковић.
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капацитета природне средине и становништва драматично
се повећала. Антропопресија у неким регионима надмашила
је могућности „животног простора“. Расположиви природни
ресурси се смањују, а трајање неких најважнијих процењу
је се на само неколико долазећих деценија. Количине воде
за пиће и површине плодног земљишта по становнику је све
мање, а њихов значај је егзистенцијални. Светска популаци
ја почетком 2011. године достигла је 6,9 милијарди људи и у
првој деценији 21. века расла је просечно годишње за 85-90
милиона. Да би се светско становништво удвостручило било
је потребно у време старог Египта 2.000-3.000 година (са 20
на 40 милиона), у епохи античких цивилизација Грчке и Ри
ма 1.000 година (са 80 на 160 милиона), у 17-18. веку око 200
година (са 500 милиона на 1 милијарду), а у другој половини
20. века само око 40 година! Могу ли човечанству познати,
расположиви и технолошки доступни природни ресурси још
дуго да прате светску демог рафску експлозију?
Неравномеран просторни размештај становништва и
разлике у густинама насељености узрок су великих пробле
ма: на једној страни, у пренасељеним регионима, то је не
достатак хране и воде, стамбеног простора, радних места,
појава епидемија..., а на другој страни, у ретко насељеним
областима, то је саобраћајна изолованост, неискоришћеност
природних богатстава, недостатак радне снаге... Према пр
вим резултатима пописа становништва у пролеће 2011. годи
не, две земље су задржале позицију у „клубу милијарда“ –
Кина је успорила демог рафски раст, али је са 1,35 милијарди
становника и даље најмногољуднија земља света, док је убр
зани раст популације Индије достигао 1,21 милијарду. Бан
гладеш, држава у поплавама угроженој делти Ганга и Брама
путре, има више становника од Русије, иако је по површини
120 пута мања од ње. Упоредо са прерасподелом економске
моћи и БДП-а, тј. са променама у хијерархији укупне моћи на
Планети, трајаће и процеси демог рафских трансформација –
макрорегиони и етно-верски колективитети са високим при
родним прираштајем (по правилу, сиромашни) „емитоваће“
емиграционе таласе према областима у чијим популацијама
је морталитет постао већи од наталитета (по правилу, бога
тим). Ово демо-геог рафско „преливање“ може се тумачити
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и као природни процес „дугог трајања“ и планетарног „урав
нотежавања“.
Будући да Европа спада у демог рафски рег ресивне де
лове света, управо према њој ће се све више усмеравати масе
миграната из арапско-исламског дела света.

Геополитика природних ресурса: Европа као
члан „глобалне зависничке тројке“
У будућности Европа ће се драматично суочити са про
блемом који већ постоји – са недостатком сопствених при
родних ресурса. Иако су производне делатности остале и
даље веома развијене, водеће европске земље су већ ушле у
постиндустријско доба: у пољопривреди је 2-5%, а у инду
стрији махом мање од 30% активног становништва, док је у
терцијарном и квартарном сектору више од 2/3 активног ста
новништва. Индустријске гране које се базирају на великој
потрошњи сировина и енергије, неквалификованој и бројној
радној снази, те потенцијално знатно загађују животну сре
дину – дислоцирају се у бивше колоније. Европски рудници,
челичане, ваљаонице, рафинерије, тешка хемијска индустри
ја... већ неколико деценија смањују и затварају раније про
изводне капацитете. Према укупним резервама и годишњој
производњи каменог угља, нафте, гаса, руда црних, легирају
ћих, обојених и племенитих метала и неметала – међу првих
10 светских произвођача нема европских земаља (изузимају
ћи Русију).3 Целокупна ЕУ располаже углавном са свега не
колико процената светских резерви ових природних ресурса,
а потрошња вишеструко превазилази сопствена богатства.
Потребе ЕУ ће и даље расти, а преостало време експлоата
ције већ знатно исцрпених лежишта процењује се на само
неколико деценија.4 Будући да је геоекономски „рат“ за по
3
4

На пример: целокупна ЕУ даје мање од 2% светске производње гвоздене руде
(слично једној Венецуели) и налази се тек на 10-11. месту у свету.
На пример: према укупној производњи свих врста угља (махом лигнит и мрки
угаљ), државе ЕУ Немачка и Пољска спадају у водеће земље света (Немачка
седма, а Пољска девета). Међутим, Немачка има резерви још само за 34, а
Пољска за 90 година експлоатације. Супротно њима, САД (други светски
произвођач), Индија (трећи произвођач) и Аустралија (четврти произвођач)
имају резерве за више од 200 година, а Русија (пети светски произвођач) чак
за више од 500 година. Кина, тренутно први светски произвођач, од 2000. до
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седовање, контролу, експлоатацију и транспортне коридоре
сировина све немилосрднији, пораст дефицитарности ЕУ у
будућности биће све израженији ограничавајући фактор ње
ног развоја. Сходно томе, и геополитичке импликације могу
се недвосмислено предвидети – ЕУ ће све више да се претва
ра у зависан „објекат“ глобалних односа. Њено функциони
сање зависиће како од могућности да се дугорочно укључи
у конкуренцију за увоз природних ресурса из ваневропских
земаља, која је све оштрија између садашњих и долазећих
сила (САД, Кина, Индија, Јапан...), тако и од способности да
до својих атлантских обала обезбеди проходност поморских
путева, којима, пак, неприкосновено доминирају САД.
Инфериорна глобална позиција ЕУ (и Европе у целини,
изузимајући Русију) до изражаја још више долази у енергети
ци. „Енергетска безбедност“ постала је кључни геоеконом
ски и геополитички феномен. Без енергије не само да нема
развоја, већ нема ни свакодневног модерног живота, нити
тзв. западних, демократских, (нео)либерално-капиталистич
ких вредности. За енергенте и њихове транспортне коридоре
воде се континуирани ратни сукоби. ЕУ тренутно више од
50% својих укупних енергетских потреба задовољава уво
зом, а до 2030. године предвиђа се да ће то износити 70%.5
Стога она на глобалном плану припада „енергетској зави
сничкој тројци“ (заједно са САД и Далеким Истоком). Буду
ћи да брз пораст електро-енергетских потреба није успела
да прати коришћењем сопственог хидроенергетског потен
цијала, градњом термо-електрана на бази великих богат
става мрко-лигнитних угљева (Немачка, Пољска, Чешка...)
и употребом алтернативних извора (ветар, плима-осека, ге
отермална енергија...), биланс је допуњавала масовном из
градњом нук леарних електрана. Од укупног броја активних
реактора у нук леарним електранама у свету, 1/3 налази се у
ЕУ, и то у 15 од 27 чланица. Највише их је у „нук леарној трој
ци“ – Француској, Немачкој и Великој Британији. Од укупне
производње електричне енергије, нук леарне електране дају:
у Француској више од 75%, у Литванији 64%, у Словачкој и

5

2010. године повећала је своју производњу три пута, али има резерви за мање
од 50 година.
Energy corridors - European Union and Neighbouring countries, European Commission (Office for Official Publications of the European Commission), Luxembourg, 2007. (p. 4)
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Белгији 54%, у Шведској 46%... У огромној немачкој произ
водњи електричне струје нук леарне електране учествују чак
са више од 25%. Иако у неким европским земљама већ по
стоји мораторијум на градњу нук леарних електрана, друге
земље нису имале другог избора – да би задовољиле своје све
веће електро-енергетске потребе одлучиле су се за подизање
нових нук леарних капацитета. А онда је уследио катастро
фални земљотрес у Јапану 11. марта 2011. године и хаварија
у нуклеарној електрани Фукушима 1. То је изазвало оправ
дан страх у Европи и преиспитивање амбициозних нук леар
них прог рама под све већим притиском јавности да се они
обуставе. Али, како, у том случају, задовољити „енергетску
глад“, када ће, према официјелним предвиђањима, потре
бе ЕУ за електричном енергијом до 2030. године порасти за
50%?6 Шта је алтернатива? Обновљиви извори су недовољни,
чак и у Немачкој која предњачи у њиховом коришћењу. Да ли
као једини спасоносни избор остају нафта и гас?
Резерве нафте у Европи (изузимајући Русију) су недо
вољне и она спада у високо увозно зависне макро-регионе
света. То представља не само кључни чинилац који може да
ограничи економски развој и релативизује укупну моћ, већ
и да доведе у питање досадашњу глобалну позицију Евро
пе, а нарочито ЕУ. У савременом добу, нафтна дефицитар
ност простора и немоћ да се дугорочно обезбеди стабилан
и финансијски повољан увоз овог енергента, директно су
сразмерни са геополитичким хендикепом, тј. са неизбежном
клијентистичком (вазалном) улогом у међународним односи
ма. Европа, изузимајући Русију и бивше источноевропске со
вјетске републике, располагала је 2000. године са мање од 2%
доказаних светских резерви нафте, а потрошња је износила
више од 21% светске потрошње (ЕУ учествује са 18% у свет
ској потрошњи)!7 Једина респектабилна лежишта ЕУ налазе
се у басену Северног мора (већином припадају Норвешкој,
која није чланица ЕУ!), али те резерве не могу да се мере чак
ни са богатствима појединачних нафтних поља у Саудијској
Арабији, Кувајту, Ираку, Ирану или Русији. Стога, од 10 нај
већих светских увозника нафте, 6 држава је из ЕУ. Будући
6
7

Исто. (стр. 4)
http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvorienergije/nafta_i_gas.php
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да укупна светска потражња убрзано расте захваљујући но
вим великим потрошачима (Кина, Индија, Бразил...), панич
на европска „жеђ за нафтом“ ће се све више повећавати, а са
њом цене, те немилосрдни економски, политички и оружани
сукоби. О томе сведочи војна интервенција у нафтом богатој
Либији (по резервама 1. у Африци и 9. у свету) у пролеће 2011.
године, где су се највише експонирале непосредно заинтере
соване земље ЕУ Велика Британија, Француска и Италија, а
геополитички синопсис припремиле САД. Због тога је цена
нафте на Лондонској берзи почела нагло да расте и са 94$ за
барел 30. децембра 2010. године (пре индукованог таласа не
мира у арапским земљама) достигла је 127$ за барел 11. апри
ла 2011. године, што је веома близу апсолутног максимума
крајем јула 2008. године.
Покушаји ЕУ да сопствени увоз нафте географски ди
верзификује на више макро-региона и земаља неће је у бу
дућности поштедети од геополитичке уцењивости: на једној
страни, од Русије (7. по резервама, 1-2. по производњи, 4. по
потрошњи у свету), чија је понуда европским потрошачима
све примамљивија, а могућности снабдевања у будућности
стабилне копненим (нафтоводи) и копнено-поморским пу
тем (нафтоводи-танкери), те на другој страни, од САД (11.
по резервама, 3. по производњи, убедљиво 1. по потрошњи
у свету), које неприкосновено контролишу поморске путеве
транспорта, имају монопол на коришћење нафте из региона
Персијског залива и настоје да га економско-политичко-вој
ним уплитањем успоставе у Северној Африци. Русија има
сразмерно малу сопствену потрошњу и традиционално је
извозно оријентисана према Европи/ЕУ (скица 1). Али, она
сада добија нове атрактивне партнере и платежно способне
купце на Далеком Истоку. Руски геополитички захтеви пре
ма ЕУ за сада су опрезни, испитивачки и посредни, али пре
познатљиви – да се ЕУ (у целини, земље појединачно или
„гроздови“ земаља) постепено еманципују од утицаја САД,
ближе сарађују и повезују са Русијом и оријентишу ка евро
азијској, а не ка евроатлантској економској, политичкој и
безбедносној интеграцији. САД и даље држе ЕУ под тран
сатлантским војно-политичким (и економским) патрона
том, анахроно наслеђеним још из Хладног рата. Ослобађа
ње из тог „заштитничког заг рљаја“ је компликовано и тешко
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оствариво, иако нема више формалне „руске претње“. Њу је
сада заменила индукована „терористичка претња“, а брижни
европски заштитник је остао исти – САД. Све док је лојални
амерички трансатлантски „мостобран“ на западу Евроа зије,
ЕУ ће имати могућност да се, с’ допуштењем САД, снабдева
нафтом посредством атлантског и средоземно прочеља. Али,
шта ће бити ако се лојалност прекине? Или, ако у наредним
деценијама због све извесније несташице, поремећаја цена,
спекулативних (на)мера и/или ратних сукоба, САД буду за
држале нафту из оних макро-региона које контролишу само
за сопствене потребе?
Скица 1: Постојеће и планиране трасе нафтовода за снабдевање
ЕУ руском нафтом

Геополитички аспекти европске зависности од гаса и
траса гасовода постају све очигледнији. Европа, изузимај
ући Русију и бивше источноевропске совјетске републик
е, располагала је 2000. године са 3,5% дока заних светских
резерви гаса, а ЕУ само са 2,2%. Истовремено, европска
потрошња износила је приближно 19% светске потрош
ње (ЕУ 16%).8 Једина европска респектабилна лежишта
(изузимајући Русију) налазе се у басену Северног мора, али
она су недовољна за све веће потребе ЕУ.9 Стога, међу 10
8
9

Исто.
На пример: Русија само у подморју свог далекоисточног острва Сахалин рас-
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највећих светских произвођача гаса нала зе се само две земље
 вропе (ЕУ) – Велика Британија и Холандија. Међу 10 најв
Е
ећих извозника су само Норвешка (није у ЕУ) и Холандија,
а међу 10 највећих светских увозника је чак 7 европских зе
маља (5 из ЕУ).10 Према пројекцијама, после 2010. године
производња гаса у ЕУ ће опадати, а увозна зависност ће са
садашњих 40% порасти на 70% и више до 2030. године! И
у будућности, ЕУ (укључујући Швајцарску и балканске
земље) намерава да увози гас из досадашњих зема ља-с
набдевача, али у знатно већем обиму него раније (из западне
и северне Африке, Персијског залива, Норвешке и, у пр
вом реду, из Русије). У односу на 2005. годину, планирано
је да 2030. године увоз порасте из Норвешке 33%, Алжира
50%, из Либије 87%, из Египта 82%, из заливских земаља
Катара, УАЕ, Омана и Јемена 92%... Замишљеним гасоводом
„Набуко“ било јепредвиђено да се уснабдевање ЕУ укључе и
некенове извознице –бившесовјетске прикаспијске републ
ике, Иран и можда Ирак. Пораст увоза из Русије у периоду
2005-2030. година износио би 33%, али по запремини то би
било далеко највише.11
Русија је била, јесте и остаће највећи снабдевач ЕУ гас
ом. Вишеод 1/3 укупноувезеног гаса ЕУ 2010. године билоје
из Русије. Од 27 чланицаЕУ, њих 10 из Русије набавља више
од 50% свог укупно увезеног гаса. Из Русије потиче готово
40%укупног намачког увоза гаса и та земља је уЕУ највећи
количински увозник руско гаса (други светски увозник, иза
САД). Следе Пољска, Италија, Румунија, Француска... И
земље изван ЕУ су изра зито увозно зависне од руског гаса
– Белорусија, 98%, Украјина66%, Турска 64%...За зирући од
ових све израженијих геоекономских чињеница, а још више
од несумњивих трендова, од високо котираних званичника
традиционалног руског супарника САД често могуда сечују
изјаве да Русијагеополитички злоупотребљава нафтно-гасну
зависност ЕУ.Али, упркос војно-политичкој подређености у
односима са САД, ЕУ нема други енергетскиизбор – „руске
полаже количинама гаса које су приближне европским резервама у басену Северног мора.
10 http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvorienergije/nafta_i_gas.php
11 Energy corridors - European Union and Neighbouring countries. (p. 20)
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претње“ више нема, а потреба за руским гасом има и биће
с ве веће.
Постојећим и планираним „сноповима“ транскон
тиненталних гасовода, Русија све више везује ЕУ у сопствени
енергетски „крвоток“. Три правца имају препознатљиву
геополитичност – један већ постоји и састоји се од виш
е паралелних цевовода, трасираних из Почорског басена и
„мамутских“ лежишта Јама л и Уренгој у северозападном
Сибиру,копненим путем, кроз украјинске и белоруске равн
ице, према централној и западној Европи; други јепланирани
Северни ток (Северный поток, Nord Stream) из субмаринск
ихлежишта Штокман у Баренцовом мору, преко Му рманска,
до руске луке Виборг на оба ли Финског залива (недалеко од
Санкт Петербу рга), а потом дном Ба лтичког мора до Грајф
свалда у Немачкој, те у даљој будућности, можда, чак и до
Велике Британије; трећи је планирани Јужни ток (Южный
поток, South Stream) из каспијско-централноазијскогрегиона
до терминала у луци Џубга на источној обали Црног мора,
потом морским дном (са одвојком према Турској) до Варне
на западној обали, и даље кроз Бугарску, где се рачва на јед
анкрак према Грчкој и Италији, те други крак према Србији,
Мађарској и Аустрији. (скица 2) Ова три гасоводна „снопа“
асоцирају на „трозубац“, помоћу којег, тумачено појмовном
симболиком немачког (гео)политичког философа К. Шмита
(Carl Schmitt), руски телу рократски Бехемотиз дубине евро
азијског Heartland-а настоји да америчког таласократског
Левијатана потисне из европског сектора Rimland-а? Док
азује ли ово да у планетарном геополитичком надметању
„моћи (номоса) копна“ и „моћи (номоса) мора“ инструмент
аријум уместо ратне машинерије постају енергентиињихови
транспортни коридори?12


12 О руском „цевоводном инструментаријуму“ геополитичког и геостатегијског
потискивања САД из Европе видети у: Миломир Степић, „Геополитичност
ширења Европске уније и положај Србије“, Српска политичка мисао, бр.
1/2010, год. 17, vol. 27, Институт за политичке студије, Београд, 2010. (стр.
34-35)
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Скица 2:Постојеће и планиране т расе гасовода з а снабдевање ЕУ
руским гасом

Демографско-геополитички аспекти 
будућности Европе
Становништво представља једног од кључних „тврдих“
чинилаца моћи. Специфичан однос и дугорочни трендови
бројности, просторног размештаја (густине насељености),
природног прираштаја, миг рација и структура становни
штва јесу прецизан показатељ дугорочне узлазне или сила
зне путање у развоју једног друштва и територије. Успорени
пораст броја становника Европе ускоро ће прећи у опадање,
упркос интензивној имиг рацији из афричких и азијских зе
маља. Учешће Европе у укупној светској популацији расло
је до почетка 20. века, иако је током читаве епохе колонија
лизма из ње текао процес емиграције и насељавања Новог
света. Од почетка 17. до почетка 20. века број становника
Европе порастао је пет пута. Првих година 20. века у Евро
пи је живела готово 1/4 светског становништва. После вели
ких демографских губитака махом младог, репродуктивног и
радно-активног становништва у два светска рата, те кратких
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послератних „компензационих периода“, уследиле су тре
ћа, а потом и четврта фаза демог рафске транзиције, тј. бржи
пад наталитета од пада морталитета. Природни прираштај
се убрзано смањивао и у све већем броју земаља почео да
добија негативан предзнак (пета фаза демографске транзи
ције). Углавном захваљујући младим имиг рантима у репро
дуктивном добу, развијене западноевропске земље задржале
су какав-такав демографски пораст, што се није догодило у
источној и југоисточној Европи. То је разлог зашто почетком
друге деценије 21. века, становништво Европе чини само 1/10
светске популације. (скица 3)
Скица 3: Учешће становништва Европе у светској популацији

Демографске пројекције су алармантне и указују да ће
укупни популациони потенцијали Европе и даље опадати.
Управо пример Европе оповргава веома заступљену српску
предрасуду да је економска неразвијеност узрок ниске стопе
наталитета. У односу на 736 милиона становника 2008. годи
не, процењује се да ће се 2025. године број становника Евро
пе смањити на 726 милиона, а до 2050. године на 685 милио
на.13 Стабилан пораст у назначеном раздобљу имаће Северна
Европа, али углавном зато што је у тај регион шематизовано
13 У овој демографској анализи у Европу је укључена целокупна Русија, чија ве
лика већина становништва живи у европском делу државе.
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сврстана Велика Британија(?). Западна Европа имаће пораст
до 2025. године, а потом нагло опадање, те ће 2050. имати
мање становника него 2008. године. У готово свим земљама
северне и западне Европе стопе природног прираштаја биће
мање од 5‰ и одговараће типу ниских. Миг рациони салдо
биће позитиван и наталитет ће остваривати управо све број
нији муслимански имиг ранти, а не домицилни Европљани,
за које се већ јасно уочава тренд емиг рације ка САД, Канади
и Аустралији, али и ка економски просперитетним земља
ма Латинске Америке, Африке и Азије (углавном млади и
средње старости, високо образовани, у потрази за бољим
пословним понудама, професионалним изазовима, мањим
порезима...). Права демог рафска катастрофа очекује источ
ну Европу, где ће већина земаља имати изразито негативне
вредности и природног прираштаја и миграционог салда, те
ће се њихов број становника у периоду 2008-2050. година
смањити за више десетина процената (највише у Бугарској,
за 35%, те ће се популација ове земље смањити на садашњих
7,6 милиона на 5 милиона 2050. године). Ништа боља будућ
ност не очекује и јужну Европу, где ће се становништво до
2025. године незнатно повећати, а потом до 2050. године та
кође смањити.14 Услед друштвене хетерогености задржаће се
велике разлике у природном и механичком кретању станов
ништва – земље са значајном заступљеношћу муслиманског
становништва (Албанија, Србија, Црна Гора, БЈР Македонија
и БиХ) имаће већи наталитет којим ће делимично надокна
дити изражену емиграцију, а развијеније земље (Шпанија,
Италија, Словенија) ће опадање броја становника успорити
имиграцијом.15
14 Н. Вуковић је уочио да ће негативни демографски трендови највише погодити
земље које, према перцепцији С. Хантингтона, припадају Православној ци
вилизацији. Будући да „...од првих десет држава у свету са највећим попула
ционим ‚минусом‘, чак осам њих долази из тзв. православне цивилизације“,
аутор тај процес оправдано назива „демографска ентропија“. У детаљној ана
лизи констатује да ће уследити геополитичке последице јер са губитком људи
следи и губитак територије. Најугроженији ће бити Балкан и Русија, којима
највише прети просторна експанзија популационо експлозивног муслиман
ског становништва. Видети: Небојша Вуковић, „Једна цивилизација мање у
Хантингтоновом Универзуму? – демографске промене и геополитичке после
дице“, Национални интерес, год. VI, vol. 8, број 2/2010, Институт за политич
ке студије, Београд, 2010. (стр. 43-68)
15 World Population Data Sheet 2008, Population Reference Bureau, Washington,
D.C., 2008. (pp. 9-10) www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf. О карактеристич
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Репродуктивни потенцијали становништва Европе би
ће све мањи. Европу већ колоквијално зову „континентом
седих глава“. Старосне пирамиде становништва европских
земаља припадају регресивном и стреме екстремно регре
сивном типу. Индекси старости расту, а индекси младости
опадају најбрже у традиционално емиг рантским земљама
јужне и источне Европе. Међутим, и у најразвијенијим зе
мљама ЕУ старење становништва неће моћи значајније да
успори ни млада имигрантска популација (на пример: у Не
мачкој, Италији). По процентуа лном учешћу становништва
старијег од 65 година у укупној популацији 2010. године, на
првом месту у свету је Јапан, а осталих 9 држава је било из
Европе (све су из ЕУ). Истовремено, од првих 10 држава по
процентуа лном учешћу становништва млађег од 15 година,
само је Авганистан из Азије, а осталих 9 је из Африке (махом
бивше британске и француске колоније, чије становништво
миграционо гравитира ка својим бившим метрополама).16
У периоду 2005-2050. година у западној и северној Европи
просечна старост становништва са 40,4 године достићи ће
49,5 година. Учешће старих повећаће се са 17,5% на 30,6%,
а учешће младих ће се смањити са 14,0% на 10,9%. У источ
ној и југоисточној Европи стање ће бити још неповољније:
у истом раздобљу просечна старост са 37,5 година повећаће
се на 52,2 године, удео старих са 14,5% достићи ће 31,0%, а
удео младих смањиће се са 17,7% на 9,4%. Сличне тенденције
показиваће и тзв. руска сфера у Европи (Русија, Белорусија
и Украјина): промена просечне старости биће са 37,5 на 49,9
година, учешће старих са 14,3% на 26,9% и учешће младих
са 19,8% на 9,9%.17 Ови показатељи упућују на научно утеме
ним годишњим показатељима и дугорочним прогнозама демог рафских кре
тања видети и у издањима за 2009. и 2010. годин у, где постоје извесне корек
ције, али општи демог рафски трендови и мак рорегионална поларизованост
нису доведени у питање. (World Population Data Sheet 2009, Population Refe
rence Bureau, Washington, D.C., 2009. www.prb.org/pdf09/09WPDS_Eng.pdf и
World Population Data Sheet 2010, Population Reference Bureau, Washington,
D.C., 2010. www.prb.org/pdf10/10WPDS_Eng.pdf )
16 World Population Data Sheet 2010. (р. 2)
17 Richard Jackson, Neil Howe, The Graying of the Great Powers – Demography and
Geopolitics in the 21th Century, Center for Strategic & International Studies, Was
hington, D.C., 2008. (p. 34, 149, 151)
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љене прогнозе да је Европа дубоко у популационој кризи, да
је њено становништво без животне енергије и да се налази у
силазној друштвено-историјској фази. Геополитичке после
дице су неминовне.
„Демог рафска депресија“ деловала је као магнет на „ре
ке емиг раната“ из пренасељених, махом муслиманских, азиј
ских и афричких земаља. И док су САД, Канада и Аустралија
већином „усисавале“ образованије младо становништво које
није стварало бројно потомство (изузимајући Латиноамери
канце), у богате земље ЕУ (и)легално су се усељавали слабије
образовани мануелни радници, чије породице су, по прави
лу, биле многобројне. Њима су се, потом, у новој европској
домовини придруживали и нови дошљаци из завичаја. То је
био и биће још један узрок заостајања Европе у модерној и
постмодерној прерасподели глобалне моћи. Све док су ими
гранти били релативно малобројни, њихова неинтег рисаност
није била тако видљива нити иритирајућа за аутохтоне Евро
пљане. Када су број и процентуа лно учешће имигрантске у
укупној популацији земаља ЕУ порасли, уследили су и њихо
ви, често ултимативни, верски, културни, политички, соци
јални и други захтеви. Они су били у суштинском несагласју
са хришћанским традицијама Европе, али су користили не
доречености у правилима демократског и либерално-капита
листичког друштва. Сукоби су постајали све чешћи и масов
нији – у почетку између младих имиг раната и неформалних
група домицилних Европљана, да би то прерасло у конфрон
тацију имиг раната и званичне Државе која им је пружила го
стопримство. Резултати су били поражавајући – ЕУ не само
да није успела да од сопственог становништва етно-инжење
рингом направи синтетички „европски народ“ као кључни
чинилац европске супрадржавне интеграције, већ није успе
ла да интег рише још увек релативно малобројне имиг ранте,
па чак ни њихове потомке који су рођени у Паризу, Марсеју,
Лондону, Бечу, Ротердаму, Хамбургу... Да је мултиетнички
пројекат пропао јавно су признале челне личности најмоћ
нијих земаља ЕУ – прво Немачке, а потом Француске, Вели
ке Британије... Уследило је ограничавање слобода, а потом
и прве репресивне мере – у Швајцарској забрана изградње
минарета, у Француској забрана муслиманским женама да
носе бурке, потапања бродова са илегалним имиг рантима,
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принудне репатријације... Али, то није обуздало њихов даљи
прилив, нити дугорочно решило проблем интег рације.
Управо у варирању различитих опција геополитичке
будућности Европе не обраћа се довољно пажње на ислам
ски чинилац. Од 6,9 милијарди становника света (2010. го
дине), муслимана је било 1,3 милијарде (19%) и њихов број и
процентуа лно учешће расте. Геополитичке амбиције ислама
обично се пог решно своде само на области где муслиманско
становништво сада има демографску већину, али се не узи
мају у обзир геополитичке импликације њихове популацио
но-просторне експанзивности. У контексту (нео)класичне ге
ополитике, геостратегије и геоекономије, уочљива је њихова
већ постојеће потпуна или делимична партиципирају у нај
значајнијим геог рафским регионима, зонама и тачкама света
– у Heartland-у и Rimland-у, на готово свим кључним мореу
зима, земљоузима и каналима, лежиштима нафте и гаса... У
јужном и југоисточном (трансмедитеранском) суседству де
мографски рег ресивне, али економски још увек просперитет
не Европе, налазе се безводни, полупустињски, сиромашни
и геополитички нестабилни предели северне Африке, Бли
ског Истока и Мале Азије, чије се демог рафски и простор
но експанзивно становништво суочава са можда само једном
опцијом будућности – емиг рацијом. Изарзито млада мусли
манска популација ће се због високог фертилитета додатно
увећавати, а недостатак воде за пиће и наводњавање, плодног
земљишта и хране, школовања и културног уздизања, стам
беног простора и радних места – биће све израженији. Док
је у укупној популацији Европе учешће становништва мла
ђег од 15 година и старијег од 65 година уједначено и изно
си по 16%, са друге стране Медитерана, у северноафричким
и блискоисточним земљама, однос младих и старих је 33%
према 5%.18 То је темпирана бомба. Земље које немају наф
ту и гас или на њима губе контролу брзо се приближавају
стању неконтролисаног социјалног пароксизма. Недовољни
капацитети „животног простора“, тј. висок природни прира
штај, економска бесперспективност и неизбежна друштвена
конфликтност проузроковаће трајну геополитичку неста
билност и стварање „борбеног контингента“. Чиниће га масе
18 World Population Data Sheet 2008. (pp. 12-14)
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старости 15-29 година19, латентно незадовољне својим ста
тусом и стога склоне агресивном понашању, побунама, гра
ђанским немирима, оружаним обрачунима, „интифадама“.
Таква перспектива је реа лна и она нуди само један егзистен
цијални избор – сеобу.
Где ће се емиг рациони „цунами“ усмерити? Наравно
да неће на југ, ка пустињи Сахари или даље, ка још сирома
шнијој, а демог рафски експлозивнијој Субсахарској Африци.
Такође, логично је да из Мале Азије и са Блиског Истока еми
грационе струје неће бити усмерене ка економски заосталој
и многољудној централној или јужној Азији. Будући да се
муслимаске области северне Африке, Блиског Истока и Мале
Азије налазе у близини, одмах са друге стране Медитерана,
„исламска претња“20 непосредно је усмерена према ЕУ. А је
дан од кључних постмодерних инструментаријума геополи
тичке експанзије јесте демог рафски. Сходно томе, миг раци
19 Немачки социолог и економиста Г. Хајнзон поставио је концепцију „преко
бројних синова“, која има недвосмислену геополитичку конотацију. Његова
концепција проистиче из youth bulge теорије, која се заснива на „избочини“
уочљивој на полно-старосним пирамидама као графичком приказу старосних
контингената становништва. Када у популацији где деценијама мајке про
сечно рађају више од шесторо деце (тј. више од три сина), „избочина“ која
настане на мушкој страни пирамиде где старосна група 15-29 година чини
преко 30% укупног становништва – јесте јасан показатељ конфликта. Будући
да за само једног, највише два сина може да се обезбеди школовање, посао,
пристојна зарада, стан и каква-таква друштвена позиција, трећи и остали си
нови су „прекобројни“ – они крећу путем криминала, револуција, насиља над
мањинама, ратовања... или емиграције. Зашто се „прекобројност“ односи на
синове, а не и на кћери? Зато што у савременом свету шесторо и више деце
имају породице у сиромашним, патријархалним, махом исламским друштви
ма. У њима је позиција и улога жене у првом реду управо да рађа. Г. Хајнзон
је своју концепцију проистеклу из youth bulge теорије емпиријски тестирао
на седамдесетак случајева у свету, не изостављајући Косово и Метохију као
најиндикативнији европски пример везе „прекобројних синова“ и насиља. Ви
дети: Gunnar Heinsohn, Söhne und Weltmacht – Terror im Aufstieg und Fall der
Nationen, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2003.
20 О исламском препород у, успон у, глобалним амбицијама и сучељавању са
Западом видети у: Џон Еспозито, Исламска претња – мит или стварност?,
Просвета, Беог рад, 1994. (оригинал: John L. Esposito, The Islamic Threat –
Myth or Reality?, Oxford University Press, New York, 1992.) У последњем по
глављу књиге аутор се запитао да ли се ради о претњи или изазову? Опре
дељујућ и се да претња на известан начин постоји, он је зак ључио да је она
усмерена на духовно, друштвено и политичко самозадовољство западних
друштава. Ислам је „у извесним облицима, отворено довођење у питање и
традиција које смо прих ватили – материјализма, либерализма и индивид уа
лизма.“ (стр. 240)
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они токови непосредно ће се реа лизовати посредством три
потенцијална демографско-геополитичка „мостобрана“ –
иберијског и апенинског (арапска експанзија), те балканског
(турска експанзија21). Нове муслиманске масе придружиће се
постојећим имигрантима које ни најразвијенија друштва ЕУ
нису успела да интег ришу. Како ће, у том случају, изгледати
етничка структура ЕУ у будућности? Да ли ће се хришћан
ска ЕУ трансформисати у исламску? И какав ће бити глобал
ни геополитички положај и значај ЕУ и Европе у целини?
Иако јесте најразвијенији део Европе, ЕУ неће бити је
дина изложена фундаменталним популационим променама.
На Балкану диференцирана демог рафска кретања хришћан
ског и муслиманског становништва већ дају очигледне геопо
литичке резултате у Босни и Херцеговини, на Косову и Ме
тохији, у Рашкој области, у западном делу БЈР Македоније,
источној и североисточној Црној Гори, Албанији... Русија, а
посебно њен јужни „меки трбух“ изложени су демог рафскогеополитичком притиску из кавкаско-каспијског и централ
ноазијског простора. Ако се наставе или интензивирају до
садашњи токови природног прираштаја и миг рација, како ће
изгледати конфесионално-национално-лингвистичка карта
Европе 2030, 2050, 2100. године? Какав ће у тим „пресечним
тачкама“ будућности бити просторни размештај аутохтоних
и алохтоних Европљана? Не очекују ли неминовне промене
21 Неоосманизам, „идеолошки амалгам исламизма, туркизма и османског им
перијализма“ (како га је дефинисао Д. Танасковић) има јасне геополитичке
димензије које се већ остварују. Теоријски их је утемељио Ахмет Давутоглу,
доктор политичких наука, професор на више истанбулских универзитета и
предавач на Међународном исламском универзитету у Куала Лумпуру (Мале
зија), светском стецишту муслиманских студената из целог света и расаднику
будућих делатника за „исламску ствар“. Његова концепција заснива се на ге
ополитици „стратегијске дубине“ (тур. stratejik derinlik). Она проистиче из
историјске и географске дубине којима потенцијално располаже савремена
Турска, а протеже се и на Балкан. У контексту континената, култура, цивили
зација, енергената и стратегијских праваца, инсистира се да је турска геопо
литичка и геоек ономска позиција централна и чворна. Супротно класичним
геополитичким концепцијама, потенцира се да је управо Турска „срце Евро
азије“ и „централна земља“ новог евроазијског поретка. Када је 2009. године
А. Давутоглу постао турски министар спољних послова, убрзо је постало очи
гледно да он настоји своју концепцију и практично да спроведе. Детаљније
видети у: Дарко Танасковић, Неоосманизам – доктрина и спољнополитичка
пракса, ЈП Службени гласник; Службени гласник Републике Српске, Београд,
2010. (стр. 35-47)
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идентитета у наведеном „дугом цик лусу“ не само поједине
најразвијеније земље, већ и читаву Европу. Уосталом, Европи
не недостају и такве „историјске лекције“, са неизоставним
геополитичким поукама. Историчар Е. Калишер (Eugen M.
Kulischer) подсећа да почетком 10. века није било у Берлину
Немаца, у Москви Руса, у Будимпешти Мађара, у Константи
нопољу Турака..., а да пре 16. века становништво европског
порекла није живело у Северној и Јужној Америци, Аустра
лији, Новом Зеланду или Јужној Африци.22 Од 8. до 15. ве
ка Пиринејско полуострво имало је типичну геополитичку
и геостратегијску улогу „мостобрана“ и „одскочне даске“ за
арапски (муслимански) продор према западној Европи, а од
14. до 20. века (и данас!?) Балканско полуострво аналогно је
служило за отоманску (такође, муслиманску) трансгресију ка
централној Европи. Етно-демог рафска супституција покоре
ног домицилног хришћанског становништва новим, влада
јућим, исламским верско-националним елементом била је
готово подразумевајући упоредни процес. Да ли је нешто
слично сасвим очекивана будућност Европе у целини? Каква
ће, у том случају, бити глобална геополитичка улога Европе
– центар („Империја“), лимес или периферија („Варвари“)?
Неће ли тада традиционална унутрашња дихотомија таласо
кратског и телурократског европског геополитичког иденти
тета постати беспредметна?

Уместо зак ључка:
европско суочавање са енергетском 
и демографском будућношћу
Куда иде Европа? Хоће ли у постмодерну будућност це
ла или подељена на ЕУ и „остатак“? Или ће, вољно-невољно,
као незнатно проширена ЕУ, али као другоразредни партнер,
морати заједно са неким моћнијим? Да ли ће по наслеђеној
(пост)хладноратовској трансатлантској таласократској гео
политичкој формули и даље остати у савезничким односи
ма са САД? А можда ће, без много могућности избора, ЕУ
бити принуђена на престројавање ка евроа зијском телуро
кратском интегрисању са Русијом и повезивање са економ
22 Eugen M. Kulischer, Europe on the Move: War and Population Changes 19171947, Columbia University Press, New York, 1948.
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ски просперитетним земљама Далеког Истока, јужне Азије и
исламског света. У сваком случају, геополитички „маневар
ски простор“ ЕУ одређиваће њена геоекономска способност,
тј. „кондиција“ да дугорочно сачува позицију водеће свет
ске економије. Међутим, њена доминација почела је да слаби.
ЕУ као целина давала је око 30% светског БДП-а, али је тај
проценат почео да се смањује због убрзаног економског ра
ста Кине, Индије, Бразила, Русије... У наредним деценијама
значајно развојно и геополитичко ограничење представљаће
хроничан недостатак природних ресурса, посебно енергена
та. Европа већ сада спада у ред енергетски дефицитарних ма
кро-региона света, а њена „енергетска безбедност“ све више
зависи од увоза из Русије. Следствено, постаће осетљивија
и на „геополитичку уцењивост“. Будући да је европска гло
бална позиција већ деценијама другоразредна, њен геополи
тички избор биће веома деликатан: да ли и даље да остане
амерички „макро-мостобран“ на атлантској обали Евроа зије
или да се, премережена цевоводима за транспорт руског га
са и нафте, оријентише ка (нео)евроа зијским безбедносним,
економским и политичким интег рацијама.
Опхрвана геоекономским надметањима, Европа је за
поставила демог рафске трендове, који, такође, имају геопо
литичке последице. Домицилно европско становништво ве
ћином је ушло у четврту и пету фазу демографске транзици
је, тј. у фазу када су наталитет и морталитет изједначени и
када морталитет надмашује наталитет. То значи да број ста
новника више не расте природним прираштајем, већ имиг ра
цијом. Имиг ранти, порек лом већином из исламских држава,
истовремено имају и све већи удео у наталитету европских
држава. Упркос томе, у порасту је број европских земаља
са израженом депопулацијом. Немачка, најмногољуднија и
најразвијенија земља ЕУ, још од 1972. године има негативан
природни прираштај, тако да ни интензивно досељавање из
источне Европе и ваневропских региона није спречило да
она после 2002. године уђе у фазу опадања броја становни
ка. Истовремено, број и процентуа лно учешће муслиманских
имиграната толико су нарасли, да то више није само демо
графска, већ и социјална, културна, економска, идеолошкополитичка и геополитичка чињеница. То се највише односи
на најразвијеније чланице ЕУ – Немачку, Велику Британи
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ју, Француску, Италију, Холандију... „Исламска претња“ ни
је више типична само за балканске државе, где је присуство
исламизованог становништва последица вишевековне ото
манске окупације, а савремени конфликти резултат инстру
ментализације за интересе западних сила и нарасле неоото
манске геополитичке амбиције Турске. Читава Европа већ се
суочава са истим изазовом: какав ће бити њен геополитички
идентитет и будућа улога ако се наставе садашњи демог раф
ски трендови смањења учешћа аутохтоног хришћанског ста
новништва, на једној страни, а пораста имигрантског, мусли
манског, афро-азијског становништва, на другој страни?
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Milomir Stepić
Željko Budimir

NATURAL RESOURCES AND THE MANKIND
– THE KEY DEVELOPMENTAL AND 
GEO-POLITICAL HANDICAPS OF 
POST-MODERN EUROPE
Summary
Europe has been enforced to let the United States of Ameri
ca to take over the leading geo-political position in 20th century.
The Atlantic Europe has kept a high ranking in the world power
hierarchy due to American interests in the western foreground
of Euro-Asian “mega-continent”. However, post-modern global
processes might make her face a long term economic lag and geopolitical marginalization. For her the most acute problem is the
lack of natural resources or, in the first place, energy resources.
Dependence on the import of the oil and gas from Russia will
determine not only European economic perspective, but also her
geo-political position. Routes of the oil and gas pipelines have
become objects of geo-political debates as well as instruments
for accomplishment of geo-political objectives. However, the geoeconomical competition does not reduce geo-political signifi
cance of population processes in Europe. Low rate of population
growth and aging of indigenous population in Europe has created
a “demographic clear area” for the influx of mostly Islamic im
migrants. The migrations in direction of Europe will additionally
gain in strength due to demographic explosion, economic back
wardness and political instability of the Northern Africa, Near
East and Asia Minor. Since europeization (integration) of the
immigrants have proved to be unsuccessful, ethnic structure of
Europe will be changing in favor or the Muslims and in line with
that the geo-political identity and role of Europe will be chang
ing, too.
Key Words: energy dependence, demographic regression, power
decline, geo-political handicaps, Europe
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ДЕФИЦИТ ПОЛИТИЧКОГ
ГРАЂАНСТВА У ЕУ У СВЕТЛУ
ИСТОРИЈСКОГ ИСКУСТВА ИЗГРАДЊЕ
ФЕДЕРАЛНИХ НАЦИЈА
Резиме
Исцрпљивањем потенцијала негативне, економске ин
теграције теоретичари и практични делатници кренули су
у потрагу за решењима која би Европској унији омогућила да
почне да делује као истинска политичка заједница. Позитив
на политичка акција европског нивоа власти у областима
попут фискалне политике, спољне и безбедоносне полити
ке постаје императив у времену светске економске кризе и
нових друштвено историјских и геополитичких изазова. Но,
у одсуству Европљана свесних своје способности да делу
ју политички, премештање политика од највећег значаја за
грађане на европски ниво власти тешко може пронаћи нор
мативно и практично оправдање. У том контексту проуча
вање искуства модерних федералних нација насталих путем
удруживања претходно независних и суверених политичких
ентитета задобија посебан теоријски и практични значај.
Основни циљ рада биће да у светлу историјског искуства
изградње три модерна федерална демоса – америчког, не
мачког и швајцарског – омогући дубље разумевање следећег
питања: Како поново створити политички активне европ
ске грађане, учеснике у јавној сфери, а не пуке конзументе
*

Инстит ут за европске студије, Беог рад
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индивидуалних права, у време када демократски потенција
ли националних држава све више бледе, са једне стране, а
структурне претпоставке за формирање адекватног европ
ског медијума за изражавање демократске воље безнаде
жно недостају, са друге?
Кључне речи: дефицит политичког грађанства, Европска
унија, САД, федералне нација.

Увод
Продубљивањем процеса европске интеграције питање
политичког идентитета Европске уније се са висина теориј
ских расправа све више спушта ка политичкој стварности.
У контексту неуспеха уставног пројекта, источноевропског
проширења и велике светске економске кризе заоштравају се
расправе о политичком финалитету Уније како међу теоре
тичарима тако и међу оним политичким делатницима који
својим одлукама обликују процес европског удруживања. У
овом раду ће се, у светлу историјског искуства настанка мо
дерних федерација, испитати проблем европског грађанства.
Основни циљ биће да се понуди одговор на следеће пита
ње: Да ли неки од три историјска примера изградње модерне
федералне нације – Сједињене Америчке Државе, Немачка
и Швајцарска – има релевантности за превазилажење про
блема дефицита политичког грађанства у европској федера
цији in status nascendi?
Рад ће бити подељен на два дела. У првом делу ће се
изложити структурни узроци проблема и осветлити доме
ти и конкретне последице увођења концепта европског гра
ђанства Уговором из Мастрихта. У другом делу испитаће
се релевантност америчког, немачког и швајцарског модела
изградње федералне нације у контексту данашње потраге за
Европљанима свесним своје способности да делују политич
ки.

Дефицит грађанства у ЕУ као 
политички недовршеној федералној заједници
„Европљанин је хтео само оно што је он сам желео; он
је као арбитрарну и превазиђену одбацио нацију, политички
инструмент који му је омогућио, постављајући му границе,
да остварује свој суверенитет или вољу. Сада се све више на
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лази без инструмента, без оквира деловања, усамљен и поли
тички импотентан. Чак и са детаљно разрађеним гаранција
ма демократског права да жели све, Европљанин као грађа
нин може да постигне све мање и мање.“ 1
Сваки човек обележен је бројним интересима посред
ством којих он припада различитим друштвеним групама,
као што су општина, регија држава, различити економски и
друштвени кругови, или, пак, етничка, језичка или културна
заједница, итд. Поставља се питање шта је то што пред
ставља интегративни принцип који трајно сједињује све ове
различитости у једној политичкој заједници?
Основна разлика између једне недовршене политичке
заједнице и модерне државе налази се у томе што јединство
једне недовршене заједнице, попут бивше Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије нпр, у сваком тренутку
зависи од могућности постизања сагласја између представ
ника територијалних, економских или етничких заједница,
док се, пак, јединство модерне државе темељи на постојању
јединственог правног, уставног поретка успостављеног те
мељном политичком одлуком. Но, историја учи да уколико
ту темељну одлуку донесе тирански владар,2 или пак стране
окупационе снаге, јединство заједнице може трајати са
мо до оног тренутка док народ не задобије довољну свест о
својој политичкој вредности. Другим речима, модерној по
литичкој заједници треба легитимитет, односно, интегра
тивни принцип. Тај интег ративни принцип појавио се у фор
ми нације, као ремек дело две историјске револуције с краја
XVIII века, које су на позорницу светске историје донеле уве
рење да извор и порек ло сваке политичке власти мора по
чивати у народу. Пре Француске револуције, која са пуним
правом носи назив светскоисторијска,3 легитимитет државе
1
2

3

Pierre Manent, Democracy without nations? The fate of self-government in
Europe, ISI Books, Wilmington, 2007, p. 83.
Нојман подсећа да су италијански градови-државе били прве модерне
државе. Оне пак, нису биле дело нација, већ богатих капиталиста који су
куповали војнике и били у стању да помоћу њих успоставе тираније. Оно
што је недостајало тим тиранијама био је некакав принцип легитимације.
Франц Нојман, Владавина права, Филип Вишњић, Београд, 2002, стр. 243.
“Рекло би се да је Француска револуција проистекла из филозофије, и не
без разлога филозофија се називала Welweisheit (мудрост), јер је она не само
истина по себи и за себе, као чиста суштина ствари, већ и истина уколико у
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потицао је или од божанских извора, или се, пак, темељио на
апстрактним принципима природног права. Фундаментал
ни преокрет који је Револуција донела на позорницу светске
историје састојао се, дак ле, у томе што легитимитет модерне
државе након ње више не потиче од државе као такве, ни
ти од некаквих трансцеденталних божанских извора, већ од
народа који је постао свестан своје способности да делује
политички, односно од нације. Тиме се разрешава и почет
на дилема о природи интегративног принципа који сједињу
је различитости у оквиру модерне политичке заједнице: на
ција, као “ирационална структура државе”,4 јесте та која
трајно уједињује бројне и често међусобно супротстављене
интересе појединаца, као и њихових територијално, култур
но, језички, економски,  итд., различитих група.
Но, за разлику од модерних европских националних
држава, крајњи одговор на питање о природи интегративног
принципа Европске заједнице/уније безнадежно је изостајао
још од почетка процеса интеграције. Другим речима, диле
ма о томе шта држи на окупу разноврсне територијалне и
социо-економске заједнице интереса у оквиру европске, по
литички недовршене заједнице, остала је до данас ускраће
на за свој коначни одговор. Штавише, може се тврдити да је
изузетно продубљивање процеса европске интеграције омо
гућено управо тиме што је дилема о европском finalité poli
tique, до сада тако успешно избегавана у пракси европског
удруживања. Федерални процес европског удруживања, који
се у Европи незаустављиво продубљивао још од потписива
ња Уговора из Рима, до сада је успевао да по страни остави
темељну дилему политичког идентитета Уније. Наиме, са
свим је оправдана бојазан да би премештање те дилеме из
сфере теоријског мишљења на тло данашње европске дру
штвено историјске позорнице могло довести у питање изван

4

световности постаје жива. Не смемо, дакле, побијати тврдњу да је Револуција
своју прву побуду добила од филозофије.” (подвукао Б.К.), Г.В.Ф. Хегел,
Филозофија историје, Федон, Београд, 2006, стр. 503-504
Франц Нојман, Владавина права, оп. цит., стр. 241. Концепт нације може се
теоријски досегнути само у контексту модерне државе. Према Максу Веберу
(nem. Max Weber) “нација је заједница која у принципу тежи да створи своју
сопствену државу”. Max Weber, „The Nation“ in: John Hutchinson, Anthony D.
Smith (eds), Nationalism, Oxford University Press, Oxford, New York, 1994, p.
25.
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редне резултате досадашњег тога интеграције.5 Истовреме
но, пак, овај идеолошки неутрализовани федерални процес,
вођен, прво и пре свега, логиком максимизације економских
резултата управљања, односно логиком резултантног леги
тимитета (енгл. output legitimacy),6 био је директно праћен
све значајнијим смањивањем самоуправних политичких по
тенцијала европских нација.
Важно је, међутим, нагласити да у контексту овог изла
гања нацију не би требало разумети у етно-културном сми
слу, већ као конкретан политички израз колективног посто
јања европских народа. Имајући то у виду, проблем европ
ског грађанства се може дефинисати на следећи начин. Све
чвршће административно, економско и институционално
повезивање европских држава директно је праћено деполи
тизацијом живота политички постојећих европских наро
да, односно “методолошким свођењем њиховог колективног
постојања на активности грађанског друштва“.7 Истовре
мено, грађани држава чланица временом све више постају
значајно и директно погођени обавезујућим одлукама неког
од различитих нивоа власти у оквиру политички недовршене
европске федералне заједнице.   
Свесни могућих негативних последица, како по слобо
ду појединаца и колектива, тако и по само подношљиво функ
ционисање целокупног система, главне архитекте европског
пројекта покушале су некако да замагле постојање овог те
мељног проблема федерално интег рисане Европе. У том ци
љу, дошло је до институционализације концепта европског
5

6

7

„Уосталом Европска унија је још од самог настанка успешно прошла кроз
скоро пола века, а да ниједном није превише истицано питање идентитета.
Према оваквом виђењу ствари сам тај појам изгледа да не само да није под
знаком питања, већ је, што је још горе, и сасвим непотребан.“ Томас Мајер,
Идентитет Европе, Албатрос плус, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 13.
Према концепту резултантног легитимитета (engl. output legitimacy)
политичке одлуке су легитимне уколико оне ефикасно промовишу
заједничку добробит конститутивних јединица које су у питању. Према
концепту полазног легитимитета (engl. input legitimacy), пак, политичке
одлуке су легитимне уколико оне одсликавају „вољу народа“ - односно,
уколико оне произилазе из аутентичних преференција чланова заједнице.
Fritz W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, 1999, p. 6.
Pierre Manent, Democracy without nations? The fate of self-government in Europe,
op. cit., p. 77.
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грађанства Уговором из Мастрихта, што се може схватити
као својеврсно признање да економска права као таква нису
довољна за стварање ’осећаја Европејства’.8 „Установљава се
право грађанства Уније. Грађанин Уније је свако лице које
има држављанство неке од држава чланица. Права и оба
везе грађана Уније потврђена су овим Уговором.“ (Уговор о
Европској унији, члан 17 (еx члан 8)). Но, након краткотрајне
почетне еуфорије, теоретичари и политички делатници убр
зо су се суочили са изненађујућом тривијалношћу покушаја,
учињеног Уговором о стварању Европске уније, да се кори
шћењем празне правне форме реши један темељни политич
ки проблем.9 Иако је стварање институције грађанина Уни
је представљало повод за бројне узавреле теоријске и јавне
расправе, пре свега због огромне реторичке и симболичке
снаге самог термина, у збиљи недемократског, технократског
функционисања ЕУ није дошло ни до какве епохалне про
мене. Пре свега, треба уочити да права грађанства у Унији
припадају искључиво држављанима држава чланица, а да су
prima facie државе чланице те које одређују ко су њихови др
жављани. Како би избегле могуће недоумице, и како би се
нагласио значај ове чињенице, креатори европског пројекта
модификовали су у Уговору из Амстердама члан о грађан
ству на следећи начин. „Грађанство Уније комплетира, а не
замењује национално држављанство.“(Уговор о Европској
унији, члан 17) Осим тога, бројни правни теоретичари уочи
ли су да је каталог права грађанства веома ограничен и врло
специфичан, те да се стога тешко може поредити са концеп
тима грађанства који се иначе остварују у државама.10 Оно
што је уистину интересантно, и што постаје уочљиво већ на
Michaelle C. Everson, Urlich K. Preuss, Concepts, Foundations, and Limits of
European Citizenship, Zentrum für Europäische Rechtspolitik an Universität
Bremen, Bremen, 1995, p. 44.
9 Чини се да је коришћење самог термина европско грађанство, које припада
класичном језику демократске националне државе, било реакција на све већи
осећај депресије и незадовољства у погледу европске конструкције у време
када је сам темељ легитимитета овог великог пројекта доведен у питање.
Џозеф Вајлер, Устав Европе, Филип Висњић, Београд, 2002, стр. 366.
10 Josephine Shaw, “Citizenship of the Union: Towards post-national membership?”,
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/97/97-06--I.html, Видети такође
Siofra O’Leary, The evolving concept of Community citizenship, From the free
movement of persons to Union citizenship, Kluwer Law International, Hague,
London, Boston, 1996, p. 306.
8
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први поглед, јесте да одељак којим се уводи грађанство Уни
је говори о дужностима, а да их, при том, не набраја, и говори
о правима грађана, а да, при том, не обезбеђује било какво
озбиљније средство за њихово остваривање.11
Речју, и поред својих амбициозно прок ламованих ци
љева, Уговор о Европској унији није довео у питање чувену
оцену Рејмона Арона (Raymond Aron), коју је овај француски
мислилац дао још давне 1974. године у свом чувеном тексту
под називом „Да ли је мултинационално грађанство могу
ће?“. „Иако Европска заједница даје свим грађанима својих
држава чланица иста економска и социјална права, не посто
је таква створења као што су ‘Европски грађани’. Постоје са
мо француски, немачки или италијански грађани.“ 12  
Но, оно што суштински продубљује проблем јесте то да
су и грађани држава чланица као такви, односно Французи,
Немци, Италијани, итд., постепено преображени у пуке кон
зументе негативних права које им додељује некаква удаље
на, иако можда беневолентна, патерналистичка европска
власт. Хабермас је овакав развој ситуације луцидно назвао
„клијентелизацијом улоге грађана“.13 Наиме, грађани држа
ва чланица су са продубљивањем интег рације постепено
бивали све више ускраћени за могућност активног политич
ког учешћа у процесу одлучивања на сва три нивоа власти,
регионалном, националном и наднационалном.14 Изван сва
ке сумње је да увођење правне форме грађанства Уније, ли
шене било каквог супстанцијалног садржаја, није довело до
напретка у погледу растуће политичке импотенције грађана
држава чланица ЕУ. Наиме, ако је овај Уговор унео било ка
кву промену онда је он само додатно заштитио грађане у
11 Џозеф Вајлер, Устав Европе, op. cit., стр. 371.
12 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?” in: Bryan Turner and Peter
Hamilton, Citizenship, Critical concepts, Routledge, London and New York, 1994,
p. 288.
13 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future
of Europe”, in: Bryan Turner and Peter Hamilton, Citizenship, Critical concepts,
Routledge, London and New York, 1994, p. 350.
14 Између осталих видети книге Heidrun Abromeit, Democracy in Europe:
Legitimising Politics in a Non-State Polity, Berghahn Books, New York, Oxford,
1998, Deirdre M. Curtin, Postnational democracy, The European Union in search
of a political philosophy, Kluwer Law International, Hague – London – Boston,
1997.
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њиховим приватним сферама, дајући им нека нова права, од
којих је можда најзначајније оно које се односи на слободно
кретање и боравак на територији других држава чланица.15
Но, тиме су само проширена постојећа индивидуа лна права,
која су ионако добро загарантована националним уставима,
одлукама националних уставних судова и Европском пове
љом о људским правима.
Заиста, чини се да институција грађанина Уније нема
ништа заједничко са историјским и филозофским аспекти
ма овог концепта који је своју потврду на позорници свет
ске историје добио за време Француске револуције. Важно
је имати на уму да је ова Револуција, која је имала светско
историјски карактер, свој главни филозофски подстицај до
била из републиканске мисли Жан Жака Русоа. Према овом
класичном политичком филозофу, концепт народне суве
рености није се односио само на пуки трансфер политичке
моћи одозго према доле. Уместо тога, „народна сувереност
значила је преображај ауторитарне у само-законодавну моћ“
16
. За разлику од такве идеје, Уговором из Мастрихта Унија
је патерналистички доделила нека додатна социо-економска
права грађанима држава чланица, који су током процеса ин
теграције константно лишавани могућности да остварују ак
тивну, партиципативну улогу на сва три нивоа управљања
– суб-националном, национ
 алном и европском.
Неки теоретичари тачно су уочили да „овај модел гра
ђанства личи на либерални идеа л демократије, чије је су
штинско обележје приватно право, као фундаментални
15 Међутим, неки аутори показују скептичност у погледу стварног домета овог
права. ”Штавише, то је право које су грађани већ поседовали –у многим
случајевима већ много година – или на основу разних одредаба оснивачких
уговора ЕЗ које представљају принципе заједничког тржишта (Чланови 7A,
48, 52 и 59), или на основу серије директива донетих 1990. које додељују
право становања у свим државама чланицама бројним категоријама особа
које нису економски активне (или нису чланови фамилија оних који су
економски активни), као што су пензионери, студенти и они који су независни
од економских средстава. Чини се да члан о грађанству у Унији није додао
ништа ново, поготово ако се узме у обзир да он допушта законодавцу ЕУ да
тражи од оних који користе право боравка у некој од земаља чланица да буду
економски активни, или способни да се самостално издржавају у току боравка
у земљи домаћину.”, Josephine Shaw, “Citizenship of the Union: Towards postnational membership?”, op. cit.,
16 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future
of Europe”, p. 344.
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уставни принцип, заједно са одсуством претпоставки по
литичког само-одређења“17. Стога, увођење празне правне
форме грађанства Уније не би требало схватити као озби
љан покушај спречавања даљег опадања политичких самоу
правних капацитета грађана држава чланица, до ког долази
са продубљивањем процеса интеграције. Чини се неупитном
оцена да, уколико данас и постоји европско друштво, онда
је то друштво „пасивних грађана – појединаца који још нису
повезани било каквим специфично европским друштвеним
везама“18. Може се чак тврдити да се европски супранацио
нални јавни простор ограничава на то да представља Хеге
лов систем потреба, у ком се појединац схвата апстрактно,
као индиферентни елемент техничке и судске координације
и регулаторне праксе. 19 Укратко, европски федерални про
цес интеграције, који је, интенцијално избегавајући питање
политичког идентитета ЕЗ/ЕУ и њених чланица, потенцијал
за ратне сукобе између европских држава свео на минимум,
био је директно праћен значајним смањивањем потенцијала
самоуправног политичког деловања европских народа. Тако
овај, наизглед, незаустављиви процес удруживања држава
озбиљно прети да сведе улогу европских политичких гра
ђана на улогу bourgeois. Изражено савременим језиком то
значи корисник индивидуа лних права, који поседује правни
статус чланства у заједници, и који је снажно заштићен у сво
јој приватној сфери, док је, истовремено, безнадежно беспо
моћан у покушајима да доведе до демократске промене.
Наравно, у временима када је политичка власт тежила
да у потпуности инфилтрира друштво, када је сфера сувере
нитета претила да избрише сферу ослобођену од ње, јасно
разграничење између државе и друштва, као и ширење сфе
ре индивидуланих права имало је заиста драгоцен еманци
паторски ефекат. Међутим, та времена су, макар када је реч о
развијеном западном делу света, одавно прошла. Задатак раз
17 Carlos Closa, “European Union citizenship and supranational democracy”, in:
Albert Weale, Michael Nentwich (eds), Political theory and the European Union,
Routledge, London and New York, 1998, p. 180.
18 Gianluigi Palombella, “Whose Europe? After the constitution: A goal-based
citizenship”, in: International Journal of Constitutional Law, Oxford Journals,
Oxford University Press, numbers .2 & 3, 2005, p. 362.
19 Gianluigi Palombella, “Whose Europe? After the constitution: A goal-based
citizenship”, op. cit., pp.362-363.

155

Бојан Ковачевић

ДЕФИЦИТ ПОЛИТИЧКОГ...

двајања човека у грађанина и бизнисмена, грађанина и про
тестанта, грађанина и католика или православца, итд. – што
значи успостављање неутралне сфере личног избора у којој
сваки грађанин као приватно лице има могућност да егои
стично тежи максимизацији остваривања својих сопствених
потреба20- извршен је са успехом у западно-европским држа
вама либералне-демократије. Но, чини се да темељни про
блем дефицита грађанства данашње ЕУ никако не може бити
сведен на недостатак набројаних, уставно загарантованих и
судским путем заштићених индивидуа лних права. Уместо
тога, главна претња за слободу појединаца и њихових зајед
ница налази се у чињеници да је процес европске интеграци
је смањио могућност помирења приватне аутономије и јавног
само-одређења, чиме су битно ослабљени сами темељи де
мократског грађанства.21 Из тог разлога, више није довољно
схватити европску политичку власт као нужно зло наспрам
ког, као препрека његовом ширењу, стоје системом вертикал
не и хоризонталне поделе власти заштићена индивидуа лна
права. Дак ле, суштинско питање са којим се суочила дана
шња Европа није како сузбити, ограничити сферу суверени
тета, већ како помирити фрагментиране сфере националних
суверенитета и европског суверенитета са сфером индиви
дуалних права. Арон је прегнантно уочио да је „грешка очева
оснивача Европске заједнице са обе стране Атлантика била у
томе што су игнорисали Хегелову дистинкцију (коју је раз
радио млади Маркс у свом тексту о јеврејском питању) изме
ђу припадника грађанског друштва (burgerliche Gesellschaft)
и грађанина: први је приватна особа, а други, захваљујући
стварању јавне сфере државе путем универзалног права гла
са, учесник“22.
Из претходног излагања може се закључити да пред
теоретичарима и практичним политичким делатницима у
Европи стоји следећи задатак. Како поново створити поли
тички активне европске грађане, учеснике у јавној сфери, а
не пуке конзументе индивидуа лних права, у време када де
20 Jurgen Habermas, Theory and Practice, Heinemann, London, 1974, p. 84.
21 Carlos Closa, “European Union citizenship and supranational democracy”, in:
Albert Weale, Michael Nentwich (eds), Political theory and the European Union,
Routledge, London and New York, 1998, p. 175.
22 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?”, op. cit., p. 287.
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мократски потенцијали националних држава све више бле
де, са једне стране, а структурне претпоставке за формирање
адекватног европског медијума за изражавање демократске
воље безнадежно недостају, са друге?
Међутим, неко се са правом може запитати да ли је ова
ко постављен задатак само једна илузија подстакнута исто
ријским искуством малих градова-држава у античкој Грчкој,
или етнички и културно хомогених европских националних
држава које се рађају од краја XVIII века. Да ли је уопште
могуће помирити идеју политички активних грађана, репу
бликанаца, учесника у јавној сфери, са стварношћу европске
политички недовршене заједнице? Овде треба подсетити на
две важне ствари. Са једне стране, функционисање ове сло
жене заједнице без историјског преседана, заснива се, прво
и пре свега, на логици идеолошки неутрализованог федера
лизма усмереног на повећање укупних економских резулта
та управљачког процеса. Са друге, овој политички недовр
шеној заједници својствена је радикална културна, етничка,
историјска, језичка и економска хетерогеност њених консти
тутивних јединица. У том смислу, Хабермас је тачно уочио
да „технократски облик који је усвојила Европска заједница
појачава сумње о томе да ли су нормативна очекивања која
се везују за улогу демократског грађанина одувек била само
илузија. Да ли је пролазна симбиоза републиканизма и на
ционализма само замаглила чињеницу да захтеван концепт
грађанства у најбољем случају одговара мање сложеним од
носима у оквиру једне етнички и културно хомогене зајед
нице? 23“
Одговорити позитивно на ову дилему значило би при
хватити Карл Шмитову интерпретацију Русоове volonté gé
néral. „Како је Русо конструише, volonté général је уистину
хомогеност. То је заиста консеквентна демократија.“24 То би,
такође, значило сложити се са оценом Рејмона Арона учиње
ном 1974. године да је “идеја мултинационалног грађанства
противуречна у свом значењу”.25 Међутим, у контексту дана
23 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future
of Europe”, p. 348.
24 Карл Шмит, “Духовно-повесни положај данашњег парламентаризма”,
Слободан Самарџић (ур.), Норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари,
Филип Вишњић, Београд, 2001, стр. 158.
25 Raymond Aron, “Is multinational citizenship possible?”, op. cit., p. 279.
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шње Европске уније то, такође, значи прихватање нужности
ширења провалије између последица које политичке одлу
ке неког од нивоа власти у оквиру европског система упра
вљања имају по грађане, и могућности грађана да посредно
или непосредно контролишу доношење тих одлука. Другим
речима, то значи помирити се са задатом стварношћу у ко
јој се улога грађанина, активног учесника политичке сфере,
своди на bourgeois, пуког конзумента индивидуа лних пра
ва. Најзад, то значи прихватити постојећу ситуацију као не
миновну последицу једне епохе која се суштински одликује
срозавањем нација, као политички постојећих јединица, на
ниво друштава сачињених од деполитизованих појединаца
повезаних интересом, немоћних и незаинтересованих за де
мократску промену, пасивних корисника значајно прошире
не сфере индивидуа лних права.
   
Заиста, поставља се питање да ли је концепт грађан
ства, схваћен у активном републиканском смислу, уопште
релевантан за једну политички недовршену заједницу попут
данашње ЕУ. Уколико се овај концепт везује искључиво за
културно хомогене националне државе, онда је одговор не
двосмислено негативан. Упркос постојању заједничке кул
турне политике ЕУ, стварање било какве врсте културно хо
могене европске нације чини се чак и даљим данас него давне
1974. године када је Арон дао своју песимистичну оцену. Но,
неко би, опет, могао одлучити да усвоји један крајње апстрак
тан приступ који наглашава теоријску могућност постојања
вишеструких грађанстава у оквиру једне сложене заједнице.
У том духу, неко би могао да одбаци Аронов став, покуша
вајући да оштро теоријски раздвоји концепт грађанства од
историјске заједнице која је створена у историјским олујама
Француске револуције – модерне и изразито централистичке
националне државе.26 Но, овај потпуно неисторичан приступ
чини се превише апстрактан и неуверљив, посебно у контек
сту практичних изазова које намеће друштвено-историјска
и геополитичка стварност данашње ЕУ. Једноставно речено,
уколико се претпостави, на темељу јуристичког доктринар
26 Један интересантан теоријски покушај супростављања Ароновој позицији
може се пронаћи код Елизабет Миан (Elizabeth Meehan). Ова ауторка
покушала је да концептуално раздвоји концепт грађанства од историјске
форме националне државе. Elizabeth Meehan, Citizenship and the European
Community, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1993.
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ног мишљења, да би нека идеа лна форма федерализма могла
да омогући политички хармоничну коегзистенцију федерал
не и федерализованих нација, и да, стога, та форма највише
одговара ЕУ, то, готово извесно, неће дати никакав озбиљни
ји допринос у погледу расветљавања практичних и теориј
ских дилема европског грађанства.27
Међутим, уколико се дилема европског грађанства по
сматра са становишта историјског искуства стварања модер
них федерација ствари постају значајно сложеније. Наиме,
историја сведочи да су поједине федералне нације настале
управо уједињавањем културно, језички и верски хетероге
них заједница, које су као суверене и независне политичке
јединице постојале кроз дуг историјски период. Ти федерал
ни демоси су, дак ле, настали у одсуству супстанцијалне кул
турне хомогености народа и претходно установљене центра
лизоване државе. Важно је, при том, имати на уму да су се
различите улоге, које је федерализам играо у оквиру процеса
изградње тих сложених нација, заснивале на темељно раз
личитим политичко-филозофским принципима. Другим ре
чима, приликом изг радње америчке, немачке и швајцарске
нације, битно различите идеје федерализма доведене су до
своје спољашње егзистенције. У даљем излагању испитаће
се релевантност три историјска модела стварања федералне
нације у контексту расветљавања савремених дилема европ
ског грађанства.
27 Једна варијанта овог доктринарног приступа може се пронаћи у раду Ignolfa
Pernisa (Ignolf Pernice) i Franza Majera (Frantz C. Mayer). Pernice Ingolf, Franz C.
Mayer, “De la constitution composée de l’Europe”, in: Revue trimestrielle de droit
européen, Editions Dalloz, 36 (4), octobre-décembre, 2000. У складу са концептом
“сложеног устава Европе”, они су предложили и концепт “сложеног европског
грађанства”, Ibid., pp. 636-639 “Није фиктивни колектив једног народа, већ
грађанин као појединац, члан различитих политичких заједница, са њиховим
посебним идентитетима, онај који представља основу свих демократских
система. Његово учешће на различитим нивоима политичког система Уније,
које у конкуренцији са другим вољама одређује стварање политика, мора бити
призната као израз његове индивидуалности, или, другачије речено, његовог
људског достојанства. Тиме се остварује његов status activus, заштићен
основним људским правима и остварен путем демократских процедура на
локалном, националном и европском нивоу.“, Ibid., p. 638. Уистину уколико се
прихвати један овакав доктринарни приступ поставља се питање откуд толика
забринутост филозофа, политиколога, правних милилаца итд. у погледу
дефицита политичког грађанства у ЕУ.
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1. Релевантност модела федералне нације
Сједињених Америчких Држава у контексту
тражења решења за превазилажење 
дефицита политичког грађанства ЕУ
„Сада када је нација изгубила своју саморазумљивост,
макар у западној Европи, ми поново откривамо, додуше у
различитом облику, проблем са којим су се оснивачи Амери
ке суочили у свитање демократске нације.“ 28
Приликом разматрања релевантности концепта грађан
ства САД за европску недовршену политичку заједницу ва
жно је разликовати период пре и после америчког грађанског
рата 1861-65.
Наиме, уколико се у разматрање узме модерна, postbellum дефиниција грађанства у САД лако се уочава њена
оштра супротност са концептом грађанства у Европској уни
ји. Док су у ЕУ државе те које у крајњој инстанци одређују
ко ће добити статус европског грађанина, у федерацији САД
грађанство у државама чланицама изводи се из федералног
грађанства. Штавише, неки теоретичари уочили су да је у
америчкој федерацији питање грађанства скоро у потпуно
сти скинуто са дневног реда. У том смислу, Кенет Вер је још
1955. године тврдио да би у САД „било претерано и нереа лно
говорити о осећањима који народи имају према својим држа
вама као о националном осећају. Неке државе могу да рачу
нају на снажнију лојалност него друге, али уопштено гово
рећи, иако постоји лојалност државама, Американци данас,
као резултат историје, имају само једну националност.“29 То,
наравно, не значи да се грађани не идентификују у извесном
степену са својим државама. Могло би се и данас тврдити да
бити Њујорчанин или Тексашанин представља ствар иденти
тета или поноса. Међутим, од суштинске је важности истаћи
да то што неко има пасивни идентитет Тексашанина ни у ком
случају не би требало бркати са концептом политички актив
28 Pierre Manent, Democracy without nations? The fate of self-government in Europe,
op. cit., p. 76.
29 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, in: Arthur W.
Macmahon (ed.) , Federalism, Mature and Emergent, Doubleday & Company,
New York, 1955, p. 34.
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ног грађанина Тексаса.30 Речју, уколико се посматра post-bel
lum концепт америчког грађанства, може се са сигурношћу
тврдити да је он изгубио релевантност за ЕУ. За разлику од
данашње САД, институција грађанина Европе, као изразито
спорно и актуелно питање, како међу теоретичарима, тако и
у широј јавности држава чланица, антиципира се као дода
так, а не као замена за грађанство у оквиру држава чланица.31
Међутим, уколико се у разматрање узме период изград
ње америчке федералне нације, слика постаје много сложе
нија. Првенствени разлог за то налази се у томе што је све до
грађанског рата, на позорници америчке историје изостајао
јасан и недвосмислен одговор на темељну дилему да ли је
америчка заједница прво национална, па тек онда федерална
или, пак, важи обрнуто. Тако теоретичари истичу чињени
цу да 1790. године већина грађана САД на питање о својој
националној припадности не би одговорила Американац,
већ Каролињанин, Вирџињанин, Пенсилванчанин, Њуроча
нин, итд.32 Другим речима, будући да је и питање „Ко чини
европски народ?“, за сада, безнадежно лишено свог коначног
одговора, на први поглед, пример изг радње федералне наци
је САД може изгледати упутно у контексту потраге за поли
тичким идентитетом данашње ЕУ.
Оно што привлачи пажњу већ на први поглед јесте то
што пример САД необично сликовито сведочи о могућности
политичког уједињења различитих група путем трансцен
дирања њихових партикуларних лојалности.33 Није, дак ле,
случајно што је у процесу уједињавања Европе, суштински
обележене радикалном етничком, културном, језичком и
историјском различитошћу својих саставних делова, модел
федералне грађанске нације САД, који трансцендира разли
30 Gerald L. Neuman “European citizenship and modern U.S. federal citizenship”,
taken from, Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American
model”, in: Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds), The Federal Vision, Oxford
University Press, 2003, p. 428.
31 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, in:
Kalypso Nicolaidis, Robert Howse (eds), The Federal Vision, Oxford University
Press, 2003, p. 430.
32 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, op. cit., p. 33.
33 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, in:
Antero Jyranki (ed.), National Constitutions in the Era of Integration, Kluwer law,
Hague, London, Boston, 1997, p. 154.
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читости, и стога је слеп за њих, представљао важан аргумент
многих либералних духова. У том погледу, теоретичари че
сто наглашавају мултикултурни карактер америчке федера
ције. Такође, уочава се да су грађани различитих држава то
ком историје задржали не само разлике у обичајима, култури
и традицији, посебно између северних и јужних држава, већ
и значајно различита гледишта у погледу основних принци
па власти, нарочито у погледу односа федералне државе и
федералних јединица.34 Тако се у складу са тезом „уставног
национализма“, САД се често дефинишу као ’нација наци
оналности’, ’нација више народа’, федерација националних
култура, итд...35
Но, чини се да је у погледу релевантности историјског
искуства изг радње америчке нације за европску недовршену
политичку заједницу најзначајније следеће. Случај САД све
дочи, можда боље него било који други у историји, да успо
стављање политичких институција снагом човековог разу
ма може у веома значајном степену довести до егзистенције
свест о националној припадности међу претходно подеље
ним заједницама, дугим историјским искуством навикнутим
да политички независно уређују свој живот. Може се тврди
ти да је „једва постојећи амерички народ створио устав ко
јим се успоставља држава за будућу нацију, и тако поставио
смернице за уставни идентитет које ће постати суштинске,
не само за будући успех устава, већ и за само-разумевање
нације која се рађала“36. (подвукао Б.К.) Речју, насупрот исто
ријском искуству модерне националне државе у Европи, аме
ричко искуство сведочи о могућности настанка демоса, као
политичке односно уставне конструкције, у одсуству прет
ходно установљене централизоване државе и културно хо
могене нације.37
34 Sergio Fabrini, Compuond democracies, Why the United States and Europe are
becoming similar, Oxford, Oxford University Press, 2007, str. 39-40.в
35 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, op.
cit., p. 433.
36 Michael Rosenfeld, “The European treaty-constitution and constitutional identity:
A view from America”, in: ”, in: International Journal of Constitutional Law,
Oxford Journals, Oxford University Press, numbers .2 & 3, 2005, p. 325.
37 Sergio Fabrini, Compuond democracies, Why the United States and Europe are
becoming similar, op. cit., pp. 49-51.
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Инспиративност модела изг радње федералне нације
САД у контексту све чвршће уједињене Европе често су ис
тицали бројни савремени либерални теоретичари, који инси
стирају на оштром разг раничавању грађанства и национал
ности, односно на концептуа лном одвајању демоса и етноса.
Међутим, уколико се овакав приступ подробније критич
ки осветли он показује своје озбиљне недостатке. Са једне
стране, постоје снажни аргументи који сугеришу да ништа
слично процесу изг радње федералне нације САД не треба
очекивати у случају европске федералне заједнице у настан
ку. Са друге стране, може се тврдити да са нормативног ста
новишта уопште није пожељно да ЕУ, сачињена од снажних
европских нација са дугим еманципаторским искуством не
зависног политичког постојања, следи пут сличан оном ко
јим су у процесу изг радње нације ишле САД.
Ваља прво изложити два основна аргумента која кри
тички осветљавају став по ком би грађани држава чланица
ЕУ могли временом доћи до свести о својој политичкој егзи
стентности на сличан начин на који су грађани бивших аме
ричких колонија дошли до свести о припадности америчкој
нацији.   
Прво, за разлику од европских народа, који су вековима
постојали политички, саставни делови америчке федерације
никад нису постојали као истински независне суверене др
жаве кроз неки дужи временски период. Стога, као што је то
нагласио Кенет Вер, треба бити свестан чињенице да „заго
ворници европске федерације покушавају нешто што никад
раније није постигнуто“ 38.
Друго, решење засновано на здраворазумској логици
аутора Федералистичких списа, који су покушали да утеме
ље легитимитет државе на уставним федералним принципи
ма теже и противтеже, уместо на неуставној вољи божанске
нације, показало се, у арени америчке историје, као недовољ
но за коначни преображај федералне уније суверених држа
ва у јединствену модерну федералну државу. Дак ле, важна
лекција из искуства федерације САД јесте да је питање “Ко
чини народ?”, питање које је у извесној мери било скривено,
али несумњиво иманентно Медисоновом либералном кон
38 Kenneth C. Wheare, “Federalism and the Making of Nations“, op. cit., pp. 40.
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цепту федералне државе, свој коначан одговор добило тек
након америчког грађанског рата. Другим речима, основна
теоријска дилема свих федералних система, дилема о крај
њем извору легитимне власти, у случају САД једноставно
није могла бити разрешена на нормативном нивоу. Са јед
не стране, тешко је оспорити да је Медисон веома убедљиво
бранио федералистичку позицију.39 Но, исто тако је несум
њиво да је други бриљантни амерички мислилац, Џон Кал
хун, крајње уверљиво заступао анти-федералистичку пози
цију, бранећи суверена права држава са импресивном инте
лектуа лном снагом.40 Другим речима, питање шта треба да
буде на првом месту демократија или федерализам, односно,
да ли уговорни федерализам обезбеђује више слободе него
национални федерализам, није могло бити разрешено на ни
воу апстрактног теоријског мишљења, скупштинских дебата
или судских тумачења. Уместо тога, коначни одговор дат је у
форми темељне политичке одлуке у јеку турбулентних исто
ријских прилика које су произвеле ситуацију егзистенцијал
ног конфликта. Од момента у ком су победничке снаге Севе
39 Aleksander Hamilton, Džems Medison, Džon Džej, Federalistički spisi, Radnička
štampa, Beograd, 1981, gl.10 (Medison)
40 “Ништа није неопходније, како би се показало ко је донео и успоставио Устав,
него да се утврди на кога се мисли под “Ми, народ Сједињених Држава”; зато
што је то учињено њиховом политичком вољом. На ово питање постоји само
један одговор: мисли се на народ који је ратификовао устав, зато што је он
донет и успостављен актом ратификације. У погледу тога ко су они били сумње
нема. Процес припреме за ратификацију и акти којима је он ступио снагу
доказују, изван сваке сумње, да је он ратификован од стране више држава,
путем конвенција делегата који су изабрани од народа у свакој од држава и
од којих је сваки наступао у име своје државе и овлашћен од ње; уколико
се зна да су га поред тога и све државе ратификовале онда постаје јасно да,
“Ми народ Сједињених Држава,” значи Ми народ више америчких држава
које чине Унију. Такав закључак је неминован. И уколико се узме у обзир да
су државе Уније биле чланице Конфедерације, и да експлицитно у одредби
једног њеног члана стоји да “свака држава задржава свој суверенитет, слободу
и независност “, постаје очигледно да “Ми, народ Сједињених Америчких
Држава” значи народ више држава Уније, које делују као слободне, независне
и суверене државе. То снажно потврђује оно што је већ речено, да је конвенција
која је донела Устав сматрала “Уједињене Државе” и “федерално” за исто,
када је реч о Уставу или влади; и да први термин, када се користи у политичке
сврхе, увек подразумева оне државе које су се ујединиле као независне и
суверене заједнице.“ John C. Calhoun, A Disquisition on Government and
Selections from the Discourse, C. Gordon Post (ed); The Bobbs-Merrill Company,
Inc. Indianopolis-New York, 1978, p. 97.
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ра снагом мача наметнуле своје виђење односа федерализма
и демократије, крајњи извор легитимне власти у САД поста
је јединствена и недељива америчка нација. Штавише, након
грађанског рата, федерализам је у политичком систему САД
постепено сведен на другоразредну улогу допунског либе
ралног инструмента контроле политичке моћи, намењеног
ограничавању негативних ефеката владавине већине. Основ
ни задатак федерализма у политички довршеној сложеној за
једници САД, био је увећање сфере индивидуа лних слобода
на уштрб сфере политичке власти. Важно је, дак ле, имати на
уму да је наизглед хармонични однос између федерализма и
демократије доведен до свести грађана тек након што је вој
ска Севера наметнула своје виђење према ком је ‘федерација
изједначена са демократијом‘.41 Најзад, могло би се претпо
ставити да би, у случају да је војска Југа однела победу на
бојном пољу, демократија остала везана искључиво за ни
во независних суверених северноамеричких држава. У том
случају, федерализам би био сведен на пуки принцип зајед
ничког деловања независних држава у одређеним, прецизно
дефинисаним и веома ограниченим областима. Следствено,
Калхунова анти-федералистичка теорија ‘конкурентних ве
ћина‘ не би остала лишена историјске прилике да у пракси
потврди своје еманципаторске потенцијале.
Чињеница да је у процесу изградње америчке нације
снага оружја морала да припомогне снази, на разуму засно
ваних политичких институција, баца уистину отрежњујуће
светло на аргументе неких савремених либералних мисли
лаца. То се посебно односи на оне ауторе, који, инспирисани
идејама Џемса Медисона, антиципирају стварање европске
грађанске нације у којој би се различити национални инте
41 Настојећи да нагласи суштинску некомпатибилност између концепта
федерације и националне државе Оливие Бо критички преиспитује схватање
по ком федерација нужно почива на суверенитету народа. “Према првој
верзији те тезе, постоји истоветност између демократије и федерализма, што
се најјасније очитује у америчком искуству. Она се појављује још за време
Револуције, али њу не прихвата одмах јавно мњење и она не постаје опште
место све до краја рата за отцепљење, када су победници, државе севера,
наметнули своје виђење према ком је ‘Федерација исто што демократија’ “,
Olivier Beaud, “Fédéralisme et souveraineté. Notes pour théorie constitutionnelle
de la Fédération “, in : Revue du droit public et de la science politique en France et
a l’étranger, n. 114, Paris, 1998, pp. 116-117.
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реси суочавали и узајамно ограничавали штитећи и ширећи
сферу индивидуа лне слободе европских грађана.42
Што се, пак, тиче пожељности, следећи разлози снажно
сугеришу да ЕУ не би требало да следи америчку стазу из
градње федералне нације.
У претходном одељку назначено је да се дефицит поли
тичког грађанства у ЕУ односи, прво и пре свега, на смањену
могућност помирења приватне аутономије и јавног само-од
ређења у оквиру политички недовршене, сложене европске
заједнице. Са једне стране, процес европске интег рације сна
жно је утицао на постојећи однос снага између сфере сувере
нитета и сфере ослобођене од ње у оквиру држава чланица.
Наиме, процес све чвршћег административног, институцио
налног и политичког повезивања европских држава, допри
нео је значајној фрагментацији прве, и ширењу потоње од две
конститутивне сфере модерне државности. Са друге стране,
пак, у Европској унији једноставно нису изграђене структур
не претпоставке за било какву врсту транснационалног јав
ног политичког дискурса. То је условило да су Европљани
временом све више лишавани могућности да остварују своју
активну, само-одређујућу, партиципативну улогу у оквиру
држава чланица, а да, при том, нису добили никакав озби
љан политички инструмент контроле процеса одлучивања
на европском нивоу власти. Ако се, пак, размотри стварање
Устава САД, може се установити да је основни циљ америч
ких очева оснивача био да изнађу начине да ефикасно зауздају
политичку власт, односно да је спрече, зауставе и ограниче у
настојању да се прошири на рачун сфере друштва. Уверени
да вапијућу потребу за уставном владавином диктира себич
на човекова природа и његова неуморна тежња за остварива
њем сопственог интереса, Федералисти су као свој главни
задатак поставили да Хобсово друштво учине уставним.43
У том смислу, разноврсност партикуларних, територијално
организованих интереса америчких држава, схваћена је као
користан федерални инструмент узајамног ограничавања и
балансирања различитих центара политичке власти у функ
42 Видети нпр. књигу Serđa Fabrinija, Sergio Fabrini, Compuond democracies, Why
the United States and Europe are becoming similar, op. cit.,
43 Шелдон Волин, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник,
Београд, 2007, стр. 42.

166

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 147-186

цији ширења сфере индивидуа лних слобода. “Проширите
подручје и обухватите још већи број различитих странака
и интереса; тада је и мање вероватно да ће се већина осети
ти побуђеном да повреди права других грађана; или, ако се
испољи таква јединствена побуда у већини, биће много теже
да и припадници већине, који се тако осећају, истовремено
покажу и своју властиту снагу и дејствују у сагласности са
другима.”44 Другим речима, очување територијално органи
зованих и политички егзистентних различитости није пред
стављао циљ за себе. Задатак је, прво и пре свега, био да се,
коришћењем федералних инструмената теже и противтеже,
спречи да политичка власт наруши аутономију сфере дру
штва, а не да се политички опуномоће постојеће колективне
самоуправне различитости. Дак ле, уместо на томе да се по
литички егзистентне територијално организоване групе као
такве директно укључе у процес одлучивања, нагласак је био
на узајамном укрштању и борби територијално организова
них интереса у циљу проширења сфере индивидуа лне сло
боде. Важно је разумети да су под снажним утицајем либе
ралне филозофије Џона Лока, очеви оснивачи САД, схвата
ли „појединце као спољашње држави“45. У том смислу ваља
подсетити да Локова теорија настојала пре свега да заштити
приватно власништво, при чему су самоуправљање и поли
тичка партиципација остали у другом плану.46
Уочава се, дак ле, темељно различита природа историј
ски постављених задатака изг радње две федералне нације,
америчке и европске. Успешно извршен задатак стварања
грађанске нације САД односио се на успостављање ефика
сне централне власти, са једне стране, и проширење сфере
негативне слободе, са друге. Истовремено, овај концепт из
градње нације био је слеп за било какву врсту колективних
политички егзистентних различитости. У данашњој Европи,
пак, огромни историјски изазов процеса изг радње европске
44 Федералистички списи, op. cit., гл.10 (Медисон), стр. 230.
45 Jurgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future
of Europe”, op. cit., p. 345.
46 Шелдон Волин је луцидно уочио да се грађани у Локовој теорији, чином
„добровољне деполитизације“ одричу владалачких функција које врше у
природном стању зарад очувања приватне својине које једино држава може
гарантовати. Шелдон Волин, Политика и визија, op. cit., стр. 538-541.
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федералне нације јесте стварање Европљана свесних своје
способности да делују политички, уз истовремено очување
политичке егзистенције и самоуправних капацитета старих
европских демократских нација.
Могло би се, дак ле, закључити да историјско искуство
изградње федералне нације САД тешко може бити антици
пирано као задовољавајући одговор на основно питање овог
рада: Како поново створити политички активне европске
грађане, учеснике у јавној сфери, а не пуке конзументе инди
видуалних права, у време када демократски потенцијали на
ционалних држава све више бледе, са једне стране, а струк
турне претпоставке за формирање адекватног европског
медијума за изражавање демократске воље безнадежно не
достају, са друге?47 Додуше, уколико би био директно оства
рен у Европи, амерички модел федералне нације засигурно не
би спречио Французе, Шпанце, Немце, Енглезе, као ни Ката
лонце, Баске, Корзиканце, итд. да наставе да осећају снажну
припадност својим партикуларним етничким и културним
заједницама. Њихово индивидуа лно право да у приватном
својству поштују обичаје, језик, веру и културу својих наци
оналних заједница било би несумњиво снажно загарантова
но у оквиру интег рисаног европског правног поретка. Они
би, истовремено, могли да у осиромашеном јавном својству
у некој мери остварују додељену им улогу европских грађа
на. Уистину, неупитно је да амерички модел нације омогу
47 Веома је интересантно уочити да је Хана Арент, пошто је претходно осветлила
еманципаторске потенцијале модела изградње федералне нације САД,
завршила своје чувено дело О Револуцији ламентом за пропуштеном приликом
очева оснивача да успоставе оно што је Џеферсон назвао ‘елементарне
републике’, и тако очувају дух револуције у револуцијом успостављеним
демократским институцијама. “Мале републике омогућиле би сваком човеку
у држави да постане активни члан заједничке владе, оне би пренеле на особу
велику количину њених права и дужности, додуше подређених, али ипак
значајних, и у потпуности у складу са њеним овлашћењима...Без овога, сам
принцип републиканске владе не би никад могао бити остварен, и Сједињене
Државе остале би република само у свом имену.” Hannah Arendt, On Revolu
tion, Penguin books, 1973, pp. 253-254.
У овом контексту треба подсетити на наду која се код Хане Арент рађа на
темељу краткотрајног али обогаћујућег искуства Париске комуне из 1871.
године. Ова ауторка наглашава да је Париска комуна у себи садржала “ћелију,
зачетак новог облика политичке организације, система који би омогућио
народу да постане оно што је Џеферсон називао ‘учесницима у вршењу
власти’” (underlined by B.K.) Ibid., p. 244.
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ћава да неко буде Ирски-Американац, који снажно подржава
ИРА и истовремено представља америчког патриоту, Латино,
поносан на своје мексичко или кубанско порек ло и узоран
грађанин САД, циониста и амерички патриота.48 Међутим,
од суштинске је важности уочити да би, према америчком
моделу, остваривање ових диверсификованих идентитета
било постепено премештено из јавне у приватну сферу. Јед
ноставно речено, у некаквом пост-националном европском
федералном систему, који би се изградио по угледу на аме
рички модел, човек би био подељен на европског грађанина и
Баска, европског грађанина и Шпанца, европског грађанина
и припадника неке од разноврсних социо-економских орга
низација интереса, итд.. Дак ле, са једне стране овакав сцена
рио би омогућио коегзистенцију вишеструких националних,
културних, религијских или језичких пасивних идентитета.
Међутим, веома је важно разликовати пасивни идентитет,
као беживотни појам којим демагози веома лако манипули
шу, од политичке заједнице, као конкретног политичког кон
текста људског деловања.49 Управо је конкретан политички
контекст колективног деловања људи оно што би могло би
ти изгубљено остваривањем америчког либералног модела
нације у Европи. Такав сценарио могао би снажно умањити
могућности демократског учешћа грађана, као припадника
европских нација, које су им омогућиле да остварују своје
самоуправне потенцијале више од два века. Празна, правна
форма европског грађанина и европски парламентаризам ли
шен свог изворног смисла и идејног темеља тешко би могли
представљати адекватну замену. Иако би имали снажно зага
рантована права да се осећају Шпанцима, Баскима, католи
цима, протестантима или члановима разноликих секторских
заједница, Европљани би били лишени могућности да оства
рују своју улогу грађана на начин на који су то чинили ве
ковима, односно управо кроз то што су Шпанци, Французи,
Немци, Италијани, итд. У том контексту, теоретичари уоча
вају да „либералној визији слободе недостају средства гра
ђанства (енгл. civic resources) да обезбеди самоуправљање,
48 Denis Lacorne, “European citizenship: the relevance of the American model”, op.
cit., p. 432.
49 Pierre Manent, Democracy without nations? The fate of self-government in Europe,
op. cit., p. 80.

169

Бојан Ковачевић

ДЕФИЦИТ ПОЛИТИЧКОГ...

што је чини слабо опремљеном да се носи са осећајем бес
помоћности који погађа наше јавне животе“.50 Следећи ову
линију размишљања долази се до закључка да федерални мо
дел САД, који је Карл Маркс својевремено луцидно назвао
идеа лним примером модерне либералне државе, не одговара
данашњим нормативним захтевима европског демократског
цивизма. Заиста, модел федералног грађанства САД тешко
да представља кључ европске потраге за републиканцима,
опуномоћеним у својим јавним сферама, као политички ак
тивним припадницима демократских нација, а затим и суб
националних и супранационалних територијалних, као и
секторских самоуправних заједница интереса.
Дак ле, може се тврдити да основни разлог због ког
ЕУ не би требало да усвоји амерички модел грађанства је
сте тај што би то довело до даљег обесправљивања грађа
на као учесника у јавној сфери. Старе европске нације, ко
је су својим припадницима пружиле неопходан инструмент
борбе за остваривање идеје слободе кроз олује и невремена
историјске позорнице, биле би сведене на отворена друштва
атомизираних појединаца у потрази за задовољењем својих
егоистичких жеља и себичних циљева. Следствено, будући
да је европску демократију чак тешко и замислити без старих
европских нација, овакав сценарио би као свој крајњи резул
тат имао свођење улоге грађанина на клијента, на пуког ко
рисника индивидуа лних права додељених му од стране неке
удаљене, патерналистичке европске власти. На крају, то би
могло довести не само до потпуног укидања претпоставки
за остваривање еманципаторске идеје европске демократије,
већ и до отужног културног и цивилизацијског осиромаше
ња континента.        

50 Deirdre M. Curtin, Postnational democracy, The European Union in search of a
political philosophy, Kluwer Law International, Hague – London – Boston, 1997,
pp. 54-55.
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2. Релевантност модела немачке
федералне нације за европску федералну
заједницу у потрази за својим политичким
идентитетом
„Данас када су неке земље у Европи на прагу неке нове
федералне идеје, наиме Европске уније, национална држава
представља за Европску унију оно што је регион био за не
мачку националну државу после 1871. године, саставни део
целине.“ 51
Питање на које треба понудити одговор у овом одељку
јесте да ли искуство изг радње модерне немачке федералне
нације може бити од користи приликом разматрања дана
шњег дефицита европског политичког грађанства.
На почетку, важно је уочити да је Други Немачки Рајх,
створен 1871. године, једина федерација која је настала ује
дињавањем политичких заједница, које су као суверене и
независне монархије постојале кроз дуги историјски период.
Та чињеница несумњиво игра неку улогу у контексту разма
трања крајњег домета европског удруживања, који све чвр
шће административно, институционално, политички и еко
номски повезује вековима суверене и независне националне
заједнице. Такође, лако се уочава да структура политичког
система Немачког Царства, створеног 1871. године, поседује
бројне и значајне сличности са данашњом управљачком ар
хитектуром ЕУ. У том смислу, постоји очигледна сличност
између некадашњег Бундесрата Рајха, као скупштине суве
рена, иако не једнаких по политичкој тежини, и Савета ми
нистара ЕУ, који се састоји од представника влада држава
чланица са различито пондерисаним гласовима. Осим тога,
треба уочити да, иако је у политичком систему Рајха постојао
изабрани Парламент, као представничко тело грађана, он сам
није поседовао озбиљније законодавне надлежности. Своју
сужену легислативну улогу Парламент је могао да оствару
је тек уз сагласност и строгу контролу скупштине суверена.
Оваква ситуација увелико одговара опису данашњег односа
између Европског парламента и Савета министара ЕУ. Украт
51 Alon Confino, “Federalism and Heimat Idea in Imperial Germany”, German
Federalism, Palgrave, Hampshire, 2002, p. 86.
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ко, немачка федерална држава, створена 1871. године, „била
је у потпуности ‘оригинална’ и тип заједнице sui generis –
те се због те своје посебности може сматрати претходником
Европске уније“52.
Постоји, дак ле, очигледна сличност у погледу политич
ких институција створених у току два федерална експери
мента без преседана у историји, немачког Рајха из 1871. го
дине и данашње ЕУ. Но, упркос томе, не би требало журити
са закључком о релевантности процеса изг радње модерне
немачке нације у контексту данашњих изазова европског по
везивања. Пре свега ваља нагласити да за разлику од федера
ције САД, а нарочито швајцарске федерације, федерализам
засигурно није представљао одлучујући легитимизирајући
елемент модерне немачке националне државе. У случајевима
САД и Швајцарске, федерализам, као један заиста иноватив
ни експеримент у организацији државе и друштва, предста
вљао је суштински део одговора на питање шта држи на оку
пу етнички, језички и историјски хетерогене територијалне
консоцијације у оквиру свеобухватне сложене заједнице. У
случају Другог Немачког Рајха, пак, одговор на питање о ве
зивном ткиву, које је обезбедило политичко јединство ново
створеној сложеној заједници, готово у целости се односио на
довољно висок ниво етничке и културне истоветности наро
да који је вековима живео одвојено у политички независним
државама. Могло би се тврдити да је америчка федерална
нација опстајала у великој мери захваљујући чињеници да
је била слепа за етницитет. За разлику од тога, швајцарска
нација рођена је, и до данашњих дана се одржала захваљу
јући, пре свега, особитом федералном процесу демократског
интегрисања етницитета. Немачка нација, пак, произашла је
директно из етницитета.53 Што се, пак, тиче легитимизирају
ћег везивног ткива које држи на окупу старе европске нације
у оквиру данашње ЕУ, треба нагласити да је оно изграђено,
пре свега, напорима архитеката европског пројекта да смање
могућност поновног премештања Карл Шмитове дистинк
52 Heidrun Abromeit, Democracy in Europe: Legitimising Politics in a Non-State
Polity, Berghahn Books, New York, Oxford, 1998, pp. 45-46.
53 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op.
cit., p. 155.
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ције пријатељ-непријатељ из теоријске сфере на позорницу
европске историје. Такође, легитимитет све чвршћег уједи
њавања европских народа произилази из објективне потребе
заједничког европског одговора на задатке управљања које
поставља захуктали процес глобализације. Другим речима,
може се са сигурношћу тврдити да идеја културне или ет
ничке хомогености европског народа не игра значајну улогу
када је реч о природи везе која у оквиру европске сложене
заједнице држи на окупу државе чланице.54 Управо супрот
но Другом Немачком Рајху, створеном 1871. године, данашња
Европска унија суштински је обележена изразитом етнич
ком, културном и језичком хетерогеношћу својих консти
тутивних заједница. Отуда се намеће закључак да успешно
искуство процеса изг радње немачке федералне нације, које
се темељи, пре свега, на изразитој етничкој хомогености, као
и осећају судбинске историјске улоге поверене културно су
периорном немачком народу, треба узети са великом резер
вом у контексту разматрања могућности довршавања европ
ске недовршене политичке заједнице.
Што се, пак, тиче очигледних сличности у погледу по
литичких институција немачког Рајха из 1871. године и да
нашње ЕУ, не може се тврдити да оне сведоче о сличним пу
тањама у процесу изградње федералне нације. Уместо тога,
оно што те сличности живо одсликавају јесте недостатак де
мократске структуре у оба ова федерална система. Међутим,
разлози који су произвели дефицит демократије у две sui ge
neris федерације, суштински се разликују по својој природи.
Са једне стране, недемократски карактер немачког Рај
ха био је условљен очувањем монархијског принципа, који
је заиста показао изузетну отпорност и жилавост успевају
ћи да одоли утицајима демократских револуција, које су се
као пожар шириле Европом друге половине XIX века. На
име, премда је немачка федерација из 1871. створена инте
грацијом политичких ентитета који су као независне и су
верене државе постојали дуг историјски период, треба бити
свестан да ти ентитети никад нису функционисали у складу
са демократским принципима. Но, једном када је демократ
54 „Европска унија не може изнедрити идентитет из археологије и културног
предања, већ из политизације процеса одлучивања“, Tomas Majer, Identitet Ev
rope, op. cit., стр. 175.
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ски принцип најзад тријумфовао у Немачкој, по завршетку
Првог светског рата, ова особита заједница преображена је
из федерације, која је омогућавала политичку коегзистенцију
федерације и њених конститутивних делова, у обичну феде
ралну државу. Другим речима, коначни тријумф демократ
ског принципа у Немачкој, у периоду између 1918. и 1919., био
је директно праћен трансцендирањем претходно постојећих
политичких граница између држава чланица, односно ства
рањем трајног и комплетног политичког јединства етнички
хомогеног немачког народа. То је значило превазилажење не
стабилног стања паралелне политичке егзистенције држава
чланица и федерације, својственог Другом Немачком Рајху,
формом неприкосновене суверене доминације централног
нивоа власти. У том контексту, Карл Шмит наглашава да је
демократизација из 1918-1919. имала за директну последи
цу свођење држава чланица бившег немачког Рајха на ниво
обичних ‘покрајина’.55
Са друге стране, пак, у случају Европске уније суштина
демократског дефицита јесте у томе што процес интеграци
је озбиљно умањује самоуправне потенцијале већ постојећих
демократских нација, не успевајући, при том, у изг радњи
европског медијума за демократско изражавање воље грађа
на. Другим речима, у одсуству политички свесног европског
народа, демократски карактер европске сложене заједнице
зависи управо од могућности очувања стања политичке ко
егзистенције европске заједнице и националних демократ
ских заједница. Стога се чини да демократизација европске
сложене заједнице, која је до сада успешно успевала да избег
не давање коначног одговора на дилему суверенитета, тешко
може пратити стазу коју је ка том циљу прешла немачка фе
дерација. Заиста, чини се илузорним очекивати да би Евро
пљани у догледној будућности могли достићи тако висок ни
во супстанцијалне културне хомогености који би им омогу
ћио да створе оно што Шмит назива „комплетно политичко
јединство“. Најзад, може се закључити да овај сценарио не
изгледа само мало известан, већ и нормативно неоправдан
будући да би његовим остваривањем дошло до осиромашења
у погледу политички егзистентних културних, историјских
и језичких особености европских народа.
55 Carl Schmitt, Théorie de la Constitution, Presses universitaires de France, Paris,
1993, p. 537.
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3. Релевантност модела изградње 
швајцарске федералне нације у контексту
разматрања дефицита европског 
демократског грађанства
„За разлику од америчке варијанте, европски уставни
патриотизам морао би да израсте из различитих интерпре
тација истих универзалних права и уставних принципа које
су обележене контекстом различитих националних исто
рија. Швајцарска је пример како заједничко политичко-кул
турно само-разумевање може да стоји наспрам културних
оријентација различитих националности.“56
На крају, критички ће се осветлити релевантност швај
царског модела изградње федералне нације, у контексту све
чвршћег повезивања европских земаља.
Основна теза је да је у поређењу са друга два модела
федералних нација – америчког, који трансцендира етничке
разлике и немачког, који произилази из етничке хомогености
– швајцарски модел, који је успео да помири грађански и ет
нички концепт нације, најрелевантнији за данашњу ЕУ. На
име, чини се да историјски оригиналан швајцарски одговор
на дилему „Ко чини народ?“ представља користан путоказ за
даљи демократски развој политички недовршене сложене за
једнице сачињене од старих европских нација. Основни раз
лог за овакав став проналази се у чињеници да швајцарска
федерација омогућава укључивање грађанина у демократски
процес не у његовом индивидуа лним својству, већ, искључи
во кроз припадност разноликим територијалним и нетерито
ријалним заједницама. Швајцарски политички систем првен
ствено се темељи на идеји да политичка моћ није нешто што
по сваку цену треба ограничити због њеног снажног потен
цијала за зло, већ, напротив, да је политичка моћ нешто што
би у себе требало да укључи припаднике свих оних заједни
ца које су изложене њеном свепрожимајућем дејству.
Етничке, религијске, језичке и кантоналне различито
сти у Швајцарској нису трансцендиране и склоњене у јури
стички заштићену сферу индивидуа лних права. Напротив,
56 Jürgen Habermas, “Citizenship and national identity: some reflections on the future
of Europe”, op. cit., p. 352.
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оне су политизоване и директно демократски укључене у
управљачки процес. У контексту ЕУ, овај модел омогућава
Шпанцима, Немцима или Французима да делују као европ
ски грађани, не упркос националној припадности, већ, упра
во захваљујући припадности већ постојећим демократским
националним заједницама. Теоретичари који заступају ова
кав став истичу да би „по угледу на швајцарску политичку
заједницу федерализоване демократије, грађанска и демо
кратска Европа морала, пре свега, да буде демократија ин
ституционализованих културних различитости“57.
Са једне стране, швајцарски пример суштински проти
вуречи америчком концепту нације, који настоји да у пот
пуности раздвоји етнос од демоса премештајући културне
различитости у сферу приватних права. Са друге стране,
искуство изг радње швајцарске нације темељно се разлику
је и од немачког модела федералне нације, који наглашава
нужност постојања неке врсте пре-политичке супстанцијал
не културне хомогености народа за демократско функцио
нисање заједнице. Извесно је наиме да етнички елементи у
швајцарској федерацији не припадају искључиво полу-при
ватној сфери. Уместо тога, они су заједно и равноправно са
грађанским елементима, присутни у јавној, политичкој сфе
ри. Стога је и могуће тврдити да се “швајцарски концепт гра
ђанства уклапа у француски политички концепт нације, али
и да је истовремено у сагласју са немачким концептом нације
као етничке заједнице, засноване на пре-политичким, премодерним културним својствима као што су етницитет, али
такође и религија, језик, раса, и слично.“58 Наиме, оригинал
ност сложене швајцарске заједнице налази се управо у томе
што се у њој културни концепт нације везује иск ључиво за
кантонални ниво, док се национално политичко јединство
заснива на демократској интеграцији културних различито
сти. Специфичност историјског решења, које је тешко дове
сти у склад са класичним, Хобсовим и Локовим теоријским
57 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op.
cit., p. 160.
58 Lidija R. Basta Fleiner, „Minority and Legitimacy of a Federal State, An Outsider
Perception of the Swiss Model“, Federalism and Multiethnic States, PIFF - Etudes
et colloques 16, Fribourg, 1996, p. 79.
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концептом друштвеног уговора, лежи у чињеници да су, и
после стварања модерне швајцарске државе, кантоналне за
једнице и даље представљале праве отаџбине Швајцараца. 59
Следствено, швајцарски пример је уистину од великог инте
реса за ЕУ будући да се он живо супротставља схватању да
демократско грађанство може почивати искључиво на теме
љу етнички и културно хомогеног друштва.
На трагу оваквог размишљања долази се до закључка
да је управо условљавање европског грађанства припадно
шћу некој од држава чланица оно што отвара нове могућно
сти мултикултурног европског грађанства.60 Највећа вред
ност овог аргумента јесте та што угледање на швајцарски
модел изградње федералне нације у Европи, за разлику од
америчког и немачког, не би угрозило политичко постојање
европских народа, односно нација обогаћених са више од
два века искуства демократског самоуправљања. Важно је,
такође, уочити да овакав приступ избегава да скрене у сле
пу улицу јалових теоријских покушаја изналажења некакве
свеобухватне дефиниције европског грађанства.61 Напротив,
приступ инспирисан швајцарским моделом чини се довољ
но флексибилан да поштује постојање различитих политич
ко-филозофских модела грађанства, дубоко утканих у поли
тичке традиције држава чланица. Важно је уочити да је овде
нагласак, пре свега, на могућностима демократске инте
грације политички постојећих националних различитости
на европском нивоу. Другим речима, овај приступ не настоји
да сачува различите националне идентитете механизми
ма правне супранационалне заштите, већ путем стварања
претпоставки активне демократске праксе грађанства.
59 Hanspeter Kriesi, „State Formation and Nation Buliding in the Swiss Case“, in:
Hanspeter Kriesi (ed.), Nation and National Identity,Verlag Ruegger, Zurich, 1999,
p. 15.
60 Lidija R. Basta, „The nation – state federalism and European integration-two
different integration-two different strategies of diversities accommodation? “, op.
cit., p. 159.
61 У својој студији о перспективама европског грађанства Пројс и Еверсон дошли
су до закључка да “не би било паметно у старту покушати са развијањем
монолитне ‘европске’ дефиниције грађанства. Уместо тога, било која студија
концепта грађанства Уније мора једноставно прихватити да ‘народи Европе’
имају веома разнолика схватања концепта грађанства.”, Michaelle C. Everson,
Urlich K. Preuss, Concepts, Foundations, and Limits of European Citizenship, op.
cit., pp. 47-48.
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Швајцарско искуство учи да, уколико је циљ стварање услова
за европско политичко самоодређење, онда не само владе др
жава чланица, већ и њихови грађани морају добити прилику
да директно демократски учествују у функционисању европ
ске федералне заједнице. Речју, модел изг радње швајцарске
федералне нације, који отвара врата демократској интег ра
цији политички постојећих културних, верских, језичких и
историјских различитости, чини се заиста као користан пу
токаз за ЕУ у њеном прок ламованом походу ка стварању „све
чвршће уније међу народима Европе“.
Међутим, поред управо изложених еманципаторских
потенцијала приступа инспирисаног швајцарским иску
ством, важно је осветлити и неке његове недостатности. На
име, једном када се пажња премести са захтева за већинским
демократским одлучивањем на консензуа лно оријентисани
демократски процес, као одлучујуће питање намеће се сле
деће. Које форме различитости би требало институциона
лизовати, односно учинити политичким, и демократским
путем интегрисати у управљачки процес? Да ли идеја феде
рализоване демократије треба да обухвати само националне
територијалне заједнице? Да ли би принцип требало проши
рити тако да обухвати не само национално организоване раз
личитости, већ и разноврсне, и политички све активније суб
националне заједнице територијално организованих интере
са? Да ли би политички егзистентне различитости требало
организовати статички, као територијалне заједнице, или би
требало размотрити и могућност директног демократског
укључивања секторских демои у процес управљања? Најзад,
да ли би питање уговорних страна темељног европског дру
штвеног уговора требало разрешити једном за свагда, или,
би, пак, ту дилему требало оставити трајно отвореном?
У том смислу, ваља нагласити да једном пошто је швај
царска федерација преображена у федералну државу, њен
политички систем постао изразито затворен, крут и искљу
чив за било коју другу културну, верску или социјалну раз
личитост која не прати историјску линију раздвајања. Пошто
су 1848. на бојном пољу либерални протестанти, поборници
стварања модерне швајцарске државе, до ногу потук ли кон
зервативне католике, заступнике конфедерације независних
и суверених швајцарских државица, Швајцарска је коначно
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претворена у једну модерну, европску довршену политичку
заједницу.62 Од тог периода, концепт федерализоване демо
кратије остаје замрзнут и ограничен искључиво на оне раз
личитости које су биле политички представљене у моменту
постизања темељног уставног договора којим је успоставље
на модерна швајцарска федерална држава.63 Управо у томе се
налази основни недостатак приступа који предлаже пресли
кавање модела швајцарске федералне нације на ЕУ. Трајно
ограничити остваривање идеје федерализоване демократије
на националне територијално организоване заједнице, значи
ло би истовремено затварање врата процеса одлучивања за
све остале територијалне и секторске организације интереса
чији су припадници директно погођени одлукама европског
нивоа власти. У том смислу, треба имати на уму да, са норма
тивног становишта, захтев за политизацијом искључиво на
ционалних различитости није довољан, иако је, наравно, ну
жан услов легитимизације европског система управљања на
више нивоа власти. Другим речима, у данашњем историјском
контексту трансформације из модерне у постмодерну епоху,
грађани схваћени искључиво као припадници историјских
териоријално дефинисаних заједница, у све мањој мери посе
дују капацитет за демократску промену. Како би уистину по
стали способни да остварују своју активну, партиципативну
грађанску улогу, појединцима у европској политичкој арени
мора се обезбедити институционално учешће у јавној сфери
и као припадницима субнационалних територијалних зајед
ница, као и динамичких секторских транснационалних за
једница интереса.64 Демократско политичко укључивање на
ционалних демои у европски управљачки процес засигурно
представља нужан предуслов демократије у сложеној европ
ској заједници. Но, никако не би требало сметнути с ума да
у данашње време неформалне мреже секторских политика
почињу да играју заиста кључну улогу у процесу одлучива
62 Hanspeter Kriesi, „State Formation and Nation Buliding in the Swiss Case“, op.
cit., pp. 14-15.
63 У том контексту треба уочити да страни радници, који данас чине 20%
швајцарског становништва, могу постати учесници процеса федерализоване
демократије искључиво путем културне асимилације у кантону у коме бораве.
64 Heidrun Abromeit, Democracy in Europe: Legitimising Politics in a Non-State
Polity, op. cit.
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ња, као и да дуго времена забаорављени регионални иденти
тети широм Европе све отвореније показују своје политичке
аспирације. Из тога произилази закључак да у случају ЕУ ни
је довољно да принцип федерализоване демократије обухва
ти само историјски постојеће државе чланице.
Важно је разумети да процес европске интег рације,
који све више мења природу односа сфере суверенитета и
сфере ослобођене од ње, као две конститутивне сфере мо
дерне државности, не мора изгледати као претња европском
демократском цивизму. Уместо тога, све чвршће повезивање
европских држава могло би се разумети како додатна прили
ка за грађане да почну да делују политички као чланови раз
личитих територијалних суб-националних, као и транснаци
оналних секторских заједница интереса. Неки аутори уоча
вају да се у Европи рађа “нови облик грађанства који није ни
национални, ни космополитски, већ је вишеструк у смислу
да се идентитети, права и обавезе које се повезују са гра
ђанством, изражавају путем све сложеније конфигурације
заједничких институција Заједнице, држава, националних и
транснационалних добровољних асоцијација, регија и удру
жења регија”65 . У том смислу, основни проблем са швајцар
ском федерализованом демократијом јесте њена замрзнутост,
односно недостатак капацитета за промену и прилагођавање
непредвидивим друштвено-историјским и гео-политичким
приликама. Управо је довршеност, односно статичност, кру
тост и заробљеност у историји швајцарског федерализма, оно
што не одговара динамичким захтевима европске сложене
заједнице у стварању. Одлучујуће је важно разумети да је те
мељни проблем легитимитета ЕУ изазван управо ширењем
јаза између изузетног капацитета овог система да одговори на
економска искушења и веома скромних могућности старих и
тромих европских демократија да адекватно одговоре на овај
необично динамичан и, по свему судећи, иреверзибилни фе
дерални процес. Наиме, док је европски управљачки процес
пратио стазу перманентне, уговорне федералне еволуције,
партиципативна акција грађана остала је заробљена у оквиру
статичних демократских нација безнадежно лишених капа
цитета да одговоре на изазов постмодерног цивизма. След
65 Elizabeth Meehan, Citizenship and the European Community, op. cit., p. 1.
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ствено, са становишта захтева за европским политички ак
тивним грађанима, оно што је Европи заиста потребно јесте
промена демократске парадигме из статичне у динамичну.
Уколико би политички егзистентне европске различитости
остале замрзнуте и ограничене на националне, јаз између ка
пацитета грађана за демократску промену, са једне стране,
и ефеката који политичке одлуке донете у оквиру европског
система управљања на више нивоа власти имају на њихове
животе, са друге, временом би наставио да расте. Најзад, до
лази се до закључка да, иако швајцарски модел нације, који
је Швајцарцима омогућио да делују политички путем свог
припадништва историјски задатим културним заједницама,
засигурно представља инспирацију, он никако не предста
вља идеа лан модел који би требало једноставно копирати у
случају европске федералне заједнице у настајању.

Зак ључак
Исцрпљивањем потенцијала негативне, економске ин
теграције теореричари и практични делатници кренули су
у потрагу за решењима која би ЕУ омогућила да почне да
делује као истинска политичка заједница. Позитивна поли
тичка акција европског нивоа власти у областима фискалне
политике, спољне и безбедоносне политике постаје импера
тив у времену светске економске кризе и нових друштвено
историјских и геополитичких изазова. Но, у одсуству Евро
пљана свесних своје способности да делују политички, пре
мештање политика од највећег значаја за грађане на европски
ниво управљања тешко проналази нормативно и практично
оправдање. У том контексту проучавање искуства модерних
федералних нација насталих путем удруживања претходно
независних и суверених политичких ентитета задобија посе
бан теоријски и практични значај.
Историјски примери сложених политичких заједница
који су разматрани у овом раду сведоче о могућности ства
рања федералног демоса у одсуству централизоване државне
структуре као и супстанцијалне културне хомогености наро
да. Насупрот искуству модерних европских политичких за
једница, у којима је демократија нераскидиво везана за иску
ство и идеју државе, амерички пример сведочи о могућности
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политичке, односно уставне конструкције федералног демо
са. Међутим, уколико би ЕУ у својој потрази за политичким
идентитетом следила модел САД, који трансцендира разли
читости, и стога је слеп за њих, то би могло довести до даље
деполитизације улоге грађана у оквиру европског система
управљања на више нивоа власти. Ако се може тврдити да
САД нису настале удруживањем заједница које су као не
зависни и суверени ентитети постојали кроз дуг историјски
период то засигурно не важи за модерну немачку федерацију.
Но, и поред те чињенице, чини се да немачки модел федерал
не нације који произилази из супстанцијалне хомогености
немачког народа не може представљати коначан одговор на
дилему грађанства у данашњој ЕУ обележеној радикалном
културном хетерогеношћу својих чланица. На крају, чини
се да швајцарско искуство које сведочи о могућности ства
рања сложене политичке заједнице, не путем премештања
претходно политички егзистентних различитости у приват
ну сферу као у случају САД, већ путем њихове демократске
интеграције, има заиста велики еманципаторски потенцијал
у контексту суочавања са изазовима данашње ЕУ. Наравно,
задатак овог рада ни у ком случају није био да конструктори
ма процеса европске интег рације препоручи одређени модел
изградње федералне нације. Уместо тога, проучавање идеја
и институција везаних за историјско искуство изг радње сло
жених политичких заједница треба пре свега да допринесе
изградњи компаративног оквира у ком ће бити могуће дубље
разумевање проблема са којима се савремена Европа суоча
ва.
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Bojan Kovacevic
DEFICIT OF POLITICAL CITIZENSHIP 
IN THE EUROPEAN UNION IN THE
LIGHT OF HISTORICAL EXPERIENCE OF
BUILDING OF FEDERAL NATIONS
Summary
After potentiality of negative economic integration has been
drained out theoreticians and practical activists have started to
search for solutions which could provide for functioning of the
European Union as a real political unit. One positive political
action of European level of government in the fields such as fiscal
policy, foreign and security politics has become an imperative in
times of the world economic crisis and new social, historical and
geo-political challenges. However, in absence of Europeans who
are aware of their capabilities to act politically, some transfer of
the politics of greatest significance for citizens to the European
level of government might hardly find its normative and practi
cal justification. In this context an analysis of experience of some
modern federal nations made through associations of formerly
independent and sovereign political entities gains a specific theo
retical and practical significance. Basic objective of this paper is
to provide a base for better understanding of the following ques
tion “How to re-create politically active European citizens as
participants in the public sphere and not only common consum
ers of individual rights in this time of democratic potentialities of
national states have been decreasing and, on the other hand, in
times when structural preconditions for formation of an appro
priate European medium for expression of democratic will have
been hopelessly disappearing?” The better understanding of the
abovementioned question will be provided through presentation
of historical experience of establishment of three modern federal
demos – American, German and Switzerland ones.
Key words: political citizenship, European Union, USA, federal
nations.
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О ПОЛИТИЧКОМ ПОЛОЖ АЈ У
МАЂАРСКЕ МАЊИНЕ У СРБИЈ И
Резиме
Демократска заједница војвођанских Мађара Шандора
Пала је неколико година по оснивању поднела концепт тро
степене аутономије за мађарску мањину у Србији. Он обу
хвата: општине са специјалним статусом које се могу удру
жити у територијалну етничку аутономију, затим месна
или локална аутономија и најзад, као највиши ниво мањин
ске самоуправе, персонална аутономија – политички репре
зент мађарске мањине у Србији. Овај концепт прихватиће и
друге мађарске политичке странке, касније основане, попут
Странке војвођанских Мађара Јожефа Касе, касније Иштва
на Пастора, као и Демократска странка војвођанских Мађа
ра Андраша Агоштона, настала цепањем ДЗВМ, и други.
Статут АП Војводине из 2009. године услишио је го
тово све захтеве садржане у концепту тростепене ауто
номије; њиме је предвиђен мађарски регион од општина на
северу Србије у којима Мађари чине већину становништва,
са седиштем у Суботици, у којој немају већину. Статут је
део коалиционог договора Пастор-Тадић, донет са циљем да
помогне у побољшању положаја националних мањина-„наци
оналних заједница“, али је он у српској стручној и политич
кој јавности оцењен као стварање „државе у држави“, тј.
претварање Војводине у државу националних мањина, са ре
*
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187

Момчило Суботић

О ПОЛИТИЧКОМ ПОЛОЖ АЈ У ...

алном могућношћу сецесије мађарског региона и његово при
кључење Мађарској.
Томе у прилог иде и ревизионистичка пропаганда ак
туелне мађарске власти Виктора Орбана која је Мађарима
у суседним државама дала двојно држављанство и нагове
стила право њиховог учешћа у парламентарним изборима са
квотом политичких представника у мађарском параламен
ту. Орбан је решио да уз помоћ ЕУ изврши територијално
уједињење нације, позивајући се на исправљање тријанонске
неправде. У тексу смо показали да „Тријанон“није био не
правда, већ да је овај споразум Угарску свео на Мађарску, тј.
на етнографске границе мађарске државе.
У раду је презентован положај мађарске мањине и ње
но политичко организовање у Краљевини СХС-Југославији,
као и њихово учешће у Хортијевом покушају да геноцидом
и етничким чишћењем, које су мађарске окупационе трупе
извршиле у Бачкој 1941-1945, ревидира „Тријанон“. На кому
нистички концепт аутономије Војводине мађарска мањина
је гледала као на –„српску ствар“, али је временом прихва
тила јер је у Србији остварила највиши степен културних,
економских, политичких права . Таква права не би имала ни
у матичној држави. Развила је и сачувала национални иден
титет по највишим европским стандардима. Отуда је гео
политика мађарског региона и ревизије „Тријанона“- играње
са ватром.
Кључне речи: Демократска заједница војвођанских Мађара,
тростепена аутономија, Савез војвођанских
Мађара, Статут Војводине, мађарски регион,
„Тријанон“, Угарска

Политичко организовање 
мађарске мањине у Србији
Са укидањем социјализма и преласком на вишестра
начки политички систем, који је претходио разбијању и рас
паду СФРЈ, мађарска мањина у Србији основала је 1990. годи
не своју политичку странку - Демократску заједницу војво
ђанских Мађара (ДЗВМ). Председник странке постао је Пал
Шандор и странка је неколико година била једина политичка
организација мађарске мањине у Србији. Иако је својим по
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литичким ангажманом представљала суштину политичких
циљева војвођанских Мађара, странка се поцепала и део на
челу са Андрашом Агоштоном формирао је Демократску
странку војвођанских Мађара (ДСВМ) 1997. године.
У Суботици је 1994. године формирана још једна ма
ђарска странка - Савез војвођанских Мађара (СВМ), која ће у
постоктобарској Србији постати најјача, а по многима и на
ционално најтврђа партија мађарске мањине. Први председ
ник је био Јожеф Каса, градоначелник Суботице и потпред
седник Владе Србије у влади Зорана Ђинђића. Тада је СВМ
са коа лицијом ДОС постала парламентарна странка.1 За Касу
је везана реченица, да „Војводина није неотуђиви део Срби
је“, и да је окупљање бивших мађарских хонведа из Србије у
Новом Саду маја 2004. године, био сусрет „tisz harcos“- starih
ratnika. Каса не каже против кога су се борили „стари ратни
ци“. Ни колико их је ратну срећу потражило у нацистичком
нападу на Русију, а колико учествовало у мађарском фаши
стичком окупаторском систему на српској земљи?! На место
Касе на чело СВМ дошао је Иштван Пастор, који је не само
сублимирао идеје Пала Шандора, Касе и Агоштона, већ је
- како сам каже - постао катализатор између мађарског вла
дајућег ФИДЕСА Виктора Орбана и председника Србије Бо
риса Тадића, у настојању да се реа лизује Мађарска етничка
аутономија на северу Србије. Мађарска аутономија у ауто
номној Војводини! Парадоксално и једно и друго, али тако
је по Статуту АП Војводине из 2009 године. Ништа није по
Уставу Србије из 2006, али јесте по коа лиционом договору
Пастор-Тадић.
Осим поменутих ту су још две мање странке мађарске
мањине. Једна је Покрет мађарске наде (ПМН) основан 2009.
Председник странке је Балинт Ласло, а друга Грађански са
вез Мађара (ГСМ), основан крајем 2006. у Сенти, председник
је Ласло Рац Сабо.
Најзначајније политичке личности међу војвођанским
Мађарима су управо лидери ових странака, нарочито поме
нута четворка: Пал, Агоштон, Каса и Пастор, и сви они пред
стављају континуитет једне политичке идеје која је чврсто
1

На републичким изборима 2003, СВМ у коалицији са „Заједно за толеранци
ју“ није успео да освоји ниједан мандат у Скупштини Србије. На парламен
тарним изборима 2007. освојио је три мандата.
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везана за политику Мађарске владе и условљена спољнопо
литичким односима Мађарске и Србије. Али оно што пада у
очи сваком иоле пажљивијем истраживачу јесте чињеница да
су сви захтеви које мађарска мањина (један део се односи и
на остале мањине - „националне заједнице“) преко својих по
литичких представника испостављала Србији деведесетих и
касније: тростепена аутономија, персонална аутономија, ло
кална самоуправа, Мађарска територијална аутономија, ма
ђарски округ, Национални савет-различити термини са сро
дим значењем - остварено или се остварује, па Војводина од
северне српске покрајине, у којој аутономија није стечена већ
јој је наметнута, али, ипак, са искључиво српским обележјем
и значењем, постаје све више држава националних мањина.

Идеја мађарске територијалне аутономије
ДЗВМ Шандора Пала
У време када је експертска Комисија ЕЗ на челу са фран
цуским правником Бадинтером „пресудила“ распад СФРЈ на
њене саставне делове- републике, уместо на њене консти
тутивне народе сходно начелу самоопредељења народа, по
литички лидер ДЗВМ Шандор Пал је за мађарску мањину у
Војводини затражио иста права која добије српски народ у
Републици Српској Крајини и Републици Српској. Пал је ти
ме не само Војводину изједначио са другим републикама, па
и са Србијом у чијем је саставу, него је војвођанску аутоно
мију изједначио са мађарском мањином, као да је војвођанска
аутономија ствар само мађарске мањине, а не превасходно
српског народа који чини апсолутну већину становништва у
Покрајини.
Шандор Пал је своје идеје изложио на научном скупу
САНУ о положају мањина у СР Југославији 1995. године.
Он је представио Концепт мањинске самоуправе ДЗВМ, који
се залаже за тзв. тростепену аутономију мађарске мањине у
Србији, истичући да она представља компромис између два
легитимна захтева: с једне стране права на самоопредељење
до отцепљења, а друге суверености државе и непроменљи
вости граница. Видимо, дак ле да Пал неутемељено заснива
свој компромис дајући мађарској мањини, супротно свим
међународним правним документима, као и унутрашњем
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уставном праву, право на самоопредељење до отцепљења. А
затим, ради „очувања“ суверености Србије и непроменљиво
сти граница, он гради концепт мађарске аутономије у ауто
номној Војводини, и то тростепени, где се изричито захтева
мађарска територијална аутономија.2
Мађарска тростепена аутономија Шандора Пала обу
хвата: „Општине са специјалним статусом“, које су дефини
сане као општине у којима нека од етничких заједница има
већину. Иза тога следи нови одељак „Територијална етничка
аутономија“, који предвиђа могућност удруживања више су
седних општина где националне мањине чине већину станов
ништва. Затим „Месна (локална) етничка самоуправа“ , који
регулише начин формирања локалне мањинске самоуправе
за насеља у дијаспори. На крају је поглавље - „Персонална
аутономија“.3 Наравно, овде је реч о мађарским општинама
са специјалним статусом, о мађарској територијалној ауто
номији и о мађарској локалној самоуправи. Општине које би
чиниле Мађарску аутономну област су: Кањижа, Сента, Ада,
Бечеј, Бачка Топола, Мали Иђош и Суботица у Бачкој, одно
сно Чока у Банату.
„Тако формираној аутономној области могу се прикљу
чити и насеља које се не налазе у општинама са специјалним
статусом, ако се њиховим припајањем даље проширује на
ционално компактна територија, односно, могу се издвојити
насеља са српском етничком већином. Самоуправа Мађарске
аутономије посебно би се односила на функције у области
образовања, здравства, привреде, социјалне заштите, инфор
мисања, правосуђа, одржавања реда и мира. Службени јези
ци, и међусобно потпуно равноправни, били би мађарски и
српскохрватски... Органи Мађарске аутономне области су:
скупштина, обласно веће (као извршни орган)те председник
аутономне области.“4 Други степен аутономије односи се на
насеља у дијаспори, која су изван поменутих општина у ко
јима мађарска мањина чини већину становништва. „Ова би
2

3
4

Види: Шандор Пал, „Концепт мањинске самоуправе Демократске заједнице
војвођанских Мађара“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југослави
ји, Зборник САНУ, уредници Милош Мацура и Војислав Становчић, Београд,
1996, стр. 437.
Исто, стр. 439.
Исто, стр. 440.
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локална аутономија била остварива у петнаестак мађарских
насеља Војводине и практично би спречавала хегемонију
једне етничке заједнице над другом, што би знатно доприне
ло стабилности нашег геополитичког простора“.5
„Персонална аутономија“ представља „оригинални
допринос ДЗВМ теорији и пракси решавања мањинског на
ционалног питања“. Највиши њен орган требало би да буде
Савет мањинске самоуправе. „Овлашћења Савета би се од
носила на колективна права мађарске националне мањине,
регулисана Статутом која би прихватила Народна скупшти
на Републике Србије (посебно за области културе, образо
вања и информисања) демократски, на вишестраначким из
борима конституисан Савет мађарске мањине био би једини
легитимни представник војвођанских Мађара који би на де
мократски начин изражавао њихов политички субјективи
тет, али се тиме не би нарушавао суверенитет Републике Ср
бије“. 6 Органи персоналне аутономије су: скупштина етнич
ке заједнице, веће самоуправе, председник.
У међувремену се појавио СВМ, па је требало реде
финисати концепт мађарске аутономије. Основни елементи
аутономије, по Палу, су: „артикулација субјективитета војво
ђанских Мађара како у земљи тако и у иностранству, могућ
ност избора легитимних мађарских политичких заступника,
стварање институција Мађарске аутономије (заступање ин
тереса Мађара како у срединама где су већинско становни
штво тако и оних који су у расејању, обезбеђивање политич
ког плурализма како у процесу формирања аутономије, тако
и у самој аутономији“. 7 Пал подвлачи да војвођански Мађари
у својим политичким захтевима морају наступати самостал
но и јединствено.
Пал још једном прецизира и подвлачи: „У аутономији,
интересе средина, где су Мађари већински живаљ, обезбе
ђиваће територијална аутономија, а у срединама где су у
мањини (односно у расејању) локална (односно месна) само
управа узета у класичном смислу те речи. Целину интереса
војвођанских Мађара, посебно у областима школства, ин
5
6
7

Исто
Исто, стр. 441.
Исто, стр. 443.
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формисања и културе обезбеђивале би институције персо
налне аутономије, пре свега Савет мањинске самоуправе“.
Другим речима, „Мађари не желе ништа више, али ни
мање“ - истицао је Пал „од онога што ће Срби остварити у
другим републикама бивше СФРЈ. То је уосталом један од ва
жних услова за што скорији улазак Србије у Европу“.8 Треба
напоменути да је у време сецесионистичког рата Мађарска
наоружавала Хрватску, а ДЗВМ подржавала сецесионисте.
Иштван Бошњак, се супротставио Паловом концепту
Мађарске територијалне аутономије. Он истиче да је за овај
вид аутономије неопходна промена Устава Србије. Бошњак
истиче модел сличан концепту аутономије Војвођанског клу
ба - Платформа за савремену аутономију Војводине, од 1994.
године, која „афирмише мултиетничку територијално-ад
министративну аутономију свих грађана Покрајине“. У по
глављу „Аутономија Војводине и национално питање“ овај
концепт полази од става да у будућој савременој аутономији
ове регије „нико не би био третиран ни као већина ни као ма
њина, нити би имао некаква посебна права, осим оних која
сваку националну мањину, у свакој ужој и широј средини,
штите у односу на сваку националну већину“.9 Видели смо
да Бошњак није био у праву, јер је Статут Војводине, иако
противуставан усвојен у Скупштини Покрајине и Скупшти
ни Србије.
Није потребна велика мудрост да би се видело да је
Палов концепт „тростепене аутономије“ мађарске мањине,
коју у постоктобарској-ДОС-овској Србији наставља СВМ
Иштвана Пастора, уз пуну подршку Чанковог ЛСВ-а као и
других мањих српских аутономашких странака у Покрајини,
разуме се и ДС-а, на путу да буде пророчки реа лизован са
великим искушењем за суверенитет и територијални инте
гритет Србије.10
8
9

Исто, стр. 444.
Види:Иштван Бошњак, „Мог ућности и проблеми успостављања мањинске
локалне самоу п раве и персоналне аутономије у Војводини“, у: Положај ма
њина у Савезној Републици Југославији, Зборник САН У, уредници Милош
Мац ура и Војислав Становчић, Беог рад, 1996, стр. 450; Платформа за савре
мен у аутономију Војводине, „Војвођански клуб“, Нови Сад, 1994.
10 Вредно је погледати Зборник:Положај националних мањина у Србији, Збор
ник САН У, уредник Војислав Становчић, Беог рад, 2007, нарочито радове:
Алпаш Лошонц, „Аспекти територијалних и култ урних аутономија: за и
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Статут Војводине по мери политичко-тери
торијалних аспирација мађарске мањине
„Политика“ од 3. септембра 2008. преноси делове из
писма које Иштвану Пастору, председнику Савеза војво
ђанских Мађара, пишу лидер Демократске заједнице војво
ђанских Мађара Шандор Пал и лидер Демократскe странке
војвођанских Мађара Андраш Агоштон. Двојица мађарских
првака траже преговоре са српским властима о остварива
њу концепта аутономије војвођанских Мађара, који предвиђа
повезивање девет општина у којима су Мађари у већини.
Пастор указује на чињеницу да је статут био у основи
кампање коа лиције „За европску Војводину“. Он истиче: „За
нас је приоритетно питање положај националних савета и
слажем се са господином Агоштоном да се што пре мора усво
јити закон о начину избора, надлежностима и финансирању
Савета националних мањина... Чињеница је да је остварива
ње аутономије прва тачка Заједничког концепта аутономије
странака војвођанских Мађара. Друга тачка тиче се посебне
регије на северу Војводине састављене од општина у којима
Мађари чине већину, а на чијем остварењу сада инсистирају
ДСВМ и ДЗВМ“. Балинт Пастор каже да ће то питање доћи
на дневни ред када и Закон о регионализацији Србије чије је
усвајање један од услова за прикључење ЕУ. Он објашњава
да је реч о предлогу за оснивање „мултиетничке“ регије на
северу Војводине, односно удруживању девет општина у је
дан од многих подрегиона у Србији који би били дефинисани
законом. Председник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић
тврди, међутим, да му је „као припаднику грађанске опције
страна и потпуно неприхватљива свака помисао о поделама
по етничком принципу“. Са друге стране oпозиција тврди да
ће „ДС морати мађарским странкама да плати рачун за подр
шку“. Пастор наглашава да ће његова странка и даље тражи
ти промену граница управних округа у Војводини-у питању
су општине Ада, Кањижа и Сента које припадају северно-ба
против“, стр. 179-189; Александар Молнар, „Констит утивна власт и етничка
хетерогеност“, стр. 247-254; Тамаш Корхец, „Границе универзалности ма
њинских права-о значају територије и бројчаности-са посебним освртом на
право на службен у упот ребу језика“, стр. 367-377.
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натском округу са средиштем у Кикинди, а, како сматрају у
СВМ, геог рафски и према свакој људској логици место им је
Бачка...“11
Представници опозиционих странака сматрају да пред
лог Статута није у складу са Уставом. Лидер Демократске
странке Србије Војислав Коштуница истиче, да статут уме
сто да се бави аутономијом онако како је то предвиђено Уста
вом Србије, преко оваквог предлога статута заобилазним пу
тем покушава да се успоставе елементи државности Војво
дине.
Да је Статут Војводине кројен по мери мађарске мањи
не потврђује и начин на који су одређивани управни окрузи,
а који омогућава формирање мађарског етничког округа на
северу Србије. О томе Коста Чавошки пише: „Посебну за
бринутост изазива начин на који су чланом 32 успоставље
ни покрајински управни окрузи. Они су тако образовани и
територијално разг раничени да Мађари добијају свој наци
онални округ са седиштем у Суботици, у којој они, иначе,
нису већина. Крајњи циљ територијалног заокружења и из
двајања Мађарског округа јесте отварање и проблематизо
вање положаја мађарске мањине у Србији, да би се пре или
касније приступило сецесији суботичког округа и његовог
припајања Мађарској.
Још већу забринутост изазива образовање савета наци
оналних заједница у оквиру Скупштине Војводине. То је по
кушај да се на мала врата уведе дводомни систем, захваљу
јући којем ће представници националних мањина, приликом
доношења важних одлука, имати право вета у Скупштини
Војводине.
Као нацрт новог статута АП Војводине отвара две по
губне могућности - стварање државе Војводине у држави Ср
бији, и сецесије Суботичког округа, а можда и целе Војводи
не“.12
Сходно Статуту АП Војводине 2010. године одржани су
избори за мањинске националне савете, па је у оквиру Скуп
штине Војводине, као посебно парламентарно тело, основан
11 „Захтев за мађарску регију у Војводини? “, Политика, 3. септембар 2008,
стр. 6.
12 Коста Чавошки, Државност Војводине и могућност сецесије, Нови Сад,
2008, стр. 6.
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Савет националних заједница (СНЗ). Њега чини 30 чланова,
који се бирају из редова посланика. Половина њих су, како
је предвиђено Статутом АПВ, припадници мањинских за
једница, а половина посланици српске националности. То је
својеврстан „Горњи дом“ војвођанског парламента.
Тако се Статутом и Срби у Покрајини из народа претва
рају у националну заједницу, истина, још увек без сопственог
националног савета.
За доношење одлука потребна је већина „од укупног
броја чланова“, што значи да националне мањине - по Стату
ту националне заједнице - без обзира што Срби чине скоро
70% становништва Војводине - могу да блокирају доноше
ње одлуке од стране СНЗ и тиме паралишу рад Скупштине
АПВ. Тиме је не само нарушен Устав Србије, његов члан 1.
који Србију дефинише као националну државу српског на
рода, а тек онда и осталих грађана који у њој живе, него се и
Војводина као њен саставни део претвара у „државу нацио
налних мањина“.
На изборима за национални савет др Тамаш Корхец
постао је председник Националног савета Мађара који су
формирале „Мађарска слога“ 28 од 35 мандата, „Војвођан
ски Мађари за Европу“ четири, и по један мандат три мање
мађарске странке.
Лидери мађарске мањине и њихове странке су предња
чиле у процесу „европеизирања“ Војводине кроз доношење
статута и поништења српског обележја Покрајине. У влада
јућој коа лицији са ДС, ЛСВ, Г 17, СПС, подржани од неких
„опозиционих“ странака и мноштва антисрпских невлади
них организација, али превасходно у координацији са владом
Мађарске и њеним бројним политичким организацијама, по
литички прваци војвођанских Мађара гледају на Статут као
на средство за свој крајњи циљ - отцепљење од Србије и при
пајање Мађарској. За сада Пастор и други политички прваци
мађарске мањине истичу, неуверљиво, да је територијално
повезивање Мађара у Војводини за њих једино решење. Због
тога је промена граница округа постао кључ неразумевања
у Војводини, због чега је владајућа СВМ изашла из многих
коа лиција где је формирала општинску власт. Амандманом
Балинта Пастора (СВМ) на закон о регионалном развоју три
општине Ада, Кањижа и Сента пребачене су из Северноба
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натског у Севернобачки округ, чиме се проценат мађарског
становништва повећао за око 10%, а српског смањио за око
5%. Тиме Мађари имају девет (9) општина на којима граде
своју персоналну аутономију и друге политичко територи
јалне планове. Иштван Пастор, иначе потпредседник Владе
Војводине, је изјавио да су ове три општине биле део комор
ског и судског система Севернобачког округа, са седиштем у
Суботици.
На видику је следећи могући сценарио: усвајање Ста
тута Војводине представља „ покушај аутономаша/сепарати
ста да створе државу у држави са циљем издвајања ове нове
„државе“ из Србије. Следећи корак је издвајање, ако би се
формирао суботички округ, из ове покрајине/регије и њего
вог припајања Мађарској. Другим речима Статут Покрајине
је први корак у правцу ревизије граница у средњоисточној
Европи која не погађа само Србију него и суседе Румунију,
Словачку и Украјину. Статут је једна ретрог радна неприрод
на појава која угрожава безбедност и опстанак српског наро
да и омета нормалан развој Републике Србије. Ослања се на
програме: ЛСВ, Основна програмска документа војвођанског
покрета из 2001. године која су потписали представници де
вет политичких странака и 14 нестраначких организација,
Декларацију за нови уставни систем Србије и Југославије,
Платформу за савремену аутономију Војводине Војвођан
ског клуба из Новог Сада из 1994. године и Стратегију оства
ривања заједничких циљева Војвођанског савеза коју је пот
писало 17 аутономашких покрета и странака 23. маја 2002.
године“.13 Пајтић је доношење Статута доживео као свитање
„после тешке ноћи“...Статут је практично средство програма
ЕУ за разбијање Србије без новог рата. Неприхватање Срба
на самоуништење је, према Европљанину Јовану Комшићу,
бившем директору РТС Нови Сад, опредељење за „Срби
стан“.14
Историчар Пејин сматра да се ради о рехабилитацији
великомађарства које је уследило као резултат аутономашке
и сепаратистичке политике ЛСВ Ненада Чанка, али и ДС и
то његовог новосадског крила на челу са Бојаном Пајтићем.
13 Јован М. Пејин, Поништење српског обележја Војводине, СНП „Светозар
Милетић“, Партенон, Беог рад, 2011, стр. 31.
14 Исто, стр. 106.

197

Момчило Суботић

О ПОЛИТИЧКОМ ПОЛОЖ АЈ У ...

Они су, по Пејину, омогућили интернационалнизацију тзв.
војвођанског питања и рехабилитацију великомађарства ко
је се од владајућег ФИДЕСА Виктора Орбана све више пре
лива на војвођански простор. Чанкова антисрпска политика,
истиче Пејин, „охрабрила је ДЗВМ, ДСМ и остале нарочито
мађарске мањинске интелектуа лце, новинаре, писце који јав
но „принципијелно војвођански“ подржавају мултиетничку,
мултикултурну и мултиконфесионалну аутономију. Овај са
вез је изразито антисрпски и буди основану сумњу на осно
ву гласова о потреби интернационализације „војвођанског
питања“ да је припрема за нове репресије над Србима...“ Не
познавајући историју српске Војводине, немајући никаква
сазнања о њеној традицији, духовности и српском обележју,
Чанак је у кроатокомунистичком маниру, који се не би по
стидео Радића, Мачека и Броза, на трибини ЛСВ у Сремској
Митровици 24. марта 1992. године, супротстављајући се „ср
бијанској окупацији“ Војводине, рекао и следећу бесмисли
цу: „Кад Војводина постане република, Србија и Хрватска
никад неће ратовати“. 15Отуда је за политичке прваке војво
ђанских Мађара прихватљива Војводина као „европска реги
ја“, па и слоган аутономаша : „Сви смо ми Војвођани“. Овде
се ради о стварању нове - војвођанске нације, али само када
су Срби у питању; ниједна друга мањинска заједница, од 26
колико их има у Покрајини, јер су и Срби постали етничка
заједница, не прихвата овај глупи слоган. Мађари нипошто!
Имајући у виду да статут Војводину претвара у „држа
ву националних мањина“, које постају државолики партнер
Србији, поготово Мађари са својим етничким округом који
претендује да се издвоје из Србије, треба подсетити да ма
ђарска мањина има матичну државу и да се њено мањинско
питање у Србији не може претворити у територијално. Они
као национална мањина у Србији имају сва мањинска пра
ва на највишем нивоу, од права на свој језик, на своје школе
од основне до факултета, право на информисање, телевизи
ју, радио, позориште, учешћа у вршењу власти на свим ни
воима од општинске, покрајинске до републичке. Уосталом,
мађарској мањини треба као и свим грађанима Србије ствар
на децентрализација а не федерализација, односно стварање
15 Исто, стр. 40.
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државе у држави. Дак ле, месна и општинска самоуправа а
не стварање парадржавних ентитета. „Овако, грађани Војво
дине ће финансирати две државе уместо једне, под условом
да на тлу Војводине не дође до потпуног укидања државе
Србије“.16
Међутим, Статут им омогућава етнички регион. Оту
да не чуде вести да су статут написала тројица академи
ка Мађарске академије наука. Шта ово значи? Када је окто
бра 2009. године Тадић био у посети Будимпешти, мађарски
председник Ласло Шољом га је похвалио јер је српски парла
мент донео Закон о националним саветима, за који је мађар
ски председник рекао, да „пружа основу за културну ауто
номију Мађара који је правни оквир и за територијалну“. 17

Мађарски регион договорен 
између Пастора и Тадића
Ствар око писања Статута можда и не стоји тако. Јер,
све указује да је Статут који Војводину претвара у мањин
ску, наднационалну, антисрпску творевину, са партнерским
односом мањина према држави Србији и мађарском терито
ријалном аутономијом договорен у предизборној коа лицији
између ДС СВМ. Одмах после победе на изборима за наци
оналне савете СВМ је тражио промене граница округа. Ту
се наслућује мађарска тежња да сви Мађари живе у једној
држави. Иштван Пастор негира ову тезу и каже: „Када смо
ми пре две и по године тражили промене граница округа ни
је се, наравно, ни знало да Мађарска треба да председава ЕУ
у првој половини ове године. Још док је Орбан био у пози
цији СВМ је био нека врста катализатора између њега и Та
дића, претпостављајући да ће он доћи на власт, уз свест да
је животни интерес Мађарске да шири границе ЕУ, посебно
према Србији, будући да ту живи велики број Мађара. На тај
начин Мађарска би у Унију повезала све земље у окружењу
у којима живи преко три милиона Мађара, који су не својом
кривицом остали ван своје матице. Сада се тако коначно по
дударају интереси наше две земље. Почетак ове године је за
Мађаре у Војводини битан јер су коначно стек ли право на
16 Јован М. Пејин, Исто, стр. 98.
17 Види: Печат, 23. октобар, 2009, стр. 96.
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двојно држављанство, и то не само због легализације интим
ног односа већ и због тога што Мађарска двадесет година во
ди бригу о овдашњим Мађарима, а сада може лакше да пома
же породице ван својих граница, али и културне институције
и школство. Стога верујем да ће се следећих месеци решити
и промене граница округа, али не зато што смо ми условили
то сада, када смо видели да Србија жели да је Мађарска про
гура на врата Европе, већ зато што смо ми то договорили
пред улазак у власт пре више од две године као један од усло
ва коалиционог споразума, и што тај услов није испуњен за
разлику од многих који јесу...“18
Историчар Дејан Микавица сматра „да ће српска власт
направити катастрофалну грешку ако под евентуа лним при
тиском Мађарске промени границе округа у Војводини зарад
ургирања Мађарске да се што пре добије статус кандидата за
улазак у ЕУ...“ Микавица каже да нико не може гарантовати
„да када се дозволе промене граница округа и када Мађари
буду имали компактну територију они неће затражити от
цепљење од Војводине, односно од Србије? Ја сам убеђен да
су промене граница округа пут ка осамостаљивању Мађара
и њиховом припајању Мађарској, које ће се десити пре или
касније ако им то Међународна заједница дозволи“. 19 Мика
вица истиче да је после нагодбе 1867. године „дошло до ве
лике асимилације Срба у Угарској, која је трајала све до 1918.
године. Колико је она била успешна говори и податак да је
сада у Мађарској неколико пута мање Срба него тада, и да су
они сада практично безначајна мањина; има много Мађара
који имају чисто српска презимена, а не знају ни реч српског
језика. Стога нема никаквог разлога да се сумња да би Ср
би идентичну судбину доживели и у мађарском округу који
би се појавио на територији данашње Војводине, без обзира
на то колико овдашњи мађарски политички прваци тврде да
нема никакве бојазни да ће формирање округа са мађарском
већином довести до његовог отцепљења од Војводине“. 20
Никад мађарска мањина у Србији није имала бољи по
литички положај него данас, бољи него у матичној држави.
18 Према: Александар Павловић, „Тајна мађарског тепиха“, Печат, 4. фебруар
2011, стр. 56.
19 Исто
20 Исто, стр. 57.
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Али, од Тријанонског уговора о територијалном разг раниче
њу између Мађарске и Краљевине СХС из 1920. године, када
је део Мађара остао на нашој страни, па све до данас, полити
ка мађарске мањине увек је била под снажним утицајем ма
тичне државе. И када су односи двеју држава били добри, и
када је из Мађарске вођена иредентистичка, ревизионистич
ка политика. Мађари се никада нису помирили са „Тријано
ном“, сматрајући да им је учињена неправда и да су чином
раздвајања доживели националну катастрофу. Данас је у Ма
ђарској на власти ФИДЕС (Савез младих демократа) - пре
мијера Виктора Орбана (калвинисте), која држи двотрећин
ску власт, а Мађарска председава Европском унијом. Какву
ће политику водити, Орбанова влада је показала на старту
председавања Европском унијом. У холу Европског парла
мента поставила је огромни везени тепих са картом „Велике
Мађарске“. Негодовали су неки европски политичари, али су
српски упадљиво ћутали, вероватно очекујући од мађарске
владе на челу са Виктором Орбаном да Србију приближи
Унији.

 	

Фидес Виктора Орбана 
и територијално уједињење нације

Мађарски владајући Фидес Виктора Орбана решио је
да под окриљем ЕУ изврши ревизију историје и, на тој осно
ви, територијално уједињење нације. Фидес је донео закон о
двојном држављанству за Мађаре из суседних држава-Сло
вачке (око 500.000 мађарске мањине), Румуније (око 1.500,000
Мађара), Србије (290.000 Мађара) све у циљу одбране нацио
налног идентитета Мађара у региону. Осим држављанства и
пасоша Орбан планира да сународницима из суседних држа
ва омогући и учешће на парламентарним изборима у Мађар
ској. Према неким вестима политичко заступништво Мађара
из суседства имало би у државном парламенту 20 представ
ника.
Све ово изазвало је политичку буру у Словачкој, Ру
мунији, али и у органима ЕУ, само се у Србији упорно ћути.
Ревизионистичкој геополитици Фидеса преточеној у закон
у парламенту у Србији се нико не супротставља. „Један од
разлога је свакако у томе што се положај мађарске мањине у
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Србији суштински разликује од статуса који Мађари имају
у околним земљама. Као прво, у Србији их има мање него у
Словачкој и Румунији и углавном су насељени у Војводини.
Осим тога (упркос иредентистичкој реторици већине мађар
ских странака и удружења), релативно добро су интег рисани
у друштво и његове институције. Мађарске политичке пар
тије учествују у обављању власти на локалном, окружном и
државном нивоу ( и на свим тим инстанцама користе сваку
од прилика за институционално заокружење националног
„мозаика“ мађарства - чији је циљ коначно територијално
уједињење). То им је једини допринос, још увек у постојећим
границама-„бољитку“ Србије (јер су увек у коа лицији која
обавља „власт“).
Други разлог за „послушнички став Беог рада према
мађарској националној мањини“ јесте очекивање да ће Ма
ђарска као актуелни председавајући ЕУ свесрдно утицати на
приближавање Србије Унији, што је нереа лно с обзиром на
скроман утицај Мађарске у евроунијским пословима, а и са
ма Будимпешта је послала више него јасан сигнал да ће се
даље учлањење у ЕУ одвијати у „пакету“ а не појединачно.21
Све у свему, војвођански Мађари повољно оцењују
Орбанову геополитику. Конзулат у Суботици ради пуном
паром. Политички прваци СВМ Иштван Пастор (потпред
седник владе Војводине) и Шандор Егереши (председник
Скупштине Војводине) понављају мантру „о емотивној по
треби коју Мађари ван граница Мађарске коначно могу да
задовоље“. Да ли је то само емотивна потреба? „Мађари који
оваквим путем стекну двојно држављанство моћи ће у Ма
ђарској да купују некретнине, возила (региструјући их као
пуноправни мађарски држављани), право на буџетско шко
ловање на вишим школама и факултетима, запослење у било
којој земљи чланици ЕУ.... И, што је најважније, неће морати
да се преселе у - Мађарску. Јер, код куће су. На територијама
некада саставних делова Аустро-Угарске монархије којих се
Мађарска никада није одрек ла - и ако су сада у саставу дру
гих држава (ту је и највећа ревизионистичка клопка коју је
Виктор Орбан овим законом подметнуо)“. 22
21 Види: Властимир Вујић, „Свако може бити Мађар, ако то пожели“, Печат,
26. новембар 2010, стр. 46-48.
22 Властимир Вујић, „Орбанове игре са ват ром“, Печат, 4. фебруар 2011, стр.
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Фидес и Виктор Орбан с правом верују да ће у Срби
ји најлакше завршити тај посао, с обзиром да су војвођан
ски Мађари институционално инфилтрирани и под паролом
српских „евроинтег рација“ беспрекорно одрађују аутономи
стичке задатке који Мађаре воде ка одавно постављеном ци
љу - територијалном уједињењу нације!23
На регионалну и европску опасност Орбановог про
јекта територијалног свемађарства указао је Јозеф Даул из
Европске народне партије у Европском парламенту. Даул ис
тиче да : „Крајње неприхватљиво је да мађарска национална
мањина која живи у расејању добије изборно гласачко право
у матичној земљи. То би било равно рушењу званично при
знатих граница држава“, док је некадашњи премијер Мађар
ске, социјалиста Ференц Ђурчањ, истакао да „аутономија и
двојно држављанство искључују једно друго“. Ђурчањ сма
тра да за овакву политику Фидеса ни „национална трагедија
из Тријанона“ не сме бити оправдање. Ево како Ђурчањ по
кушава да превазиђе исконструисани, митски Тријанон. „На
равно да је Тријанон национална трагедија, али пошто вре
ме не можемо да вратимо уназад вредно је испитивати само
то - како можемо да руководимо и управљамо тријанонском
траумом...“ Ђурчањ упозорава „како није ни између два рата,
а тако ни сада, постојао склад националне надахнутости са
националном мудрошћу!“ Он такође каже да „ниједна држа
ва у оквиру својих граница не може да обезбеди проширену
аутономију једној националној мањини која се налази унутар
округа њене територије, у којој су сконцентрисани државља
ни једне друге заједнице-већинске“! Даље подвлачи: „Ако
чланови двотрећинске владајуће политичке партије у Ма
ђарској - Фидес - имају такву потребу да сами доносе одлуке
о судбинама оних који не сносе ни промил одговорности за
њихово доношење, онда ово прети драматичним конфликти
ма. И то не малих размера!“24
На суверенитет и територијални интег ритет Србије на
срћу и неке екстремистичке и ревизионистчке групације и
невладине организације из Мађарске, као што је „Омладин
ски покрет 64 жупаније“- чији је основни слоган „Доле Три
58-59.
23 Види: Исто, стр. 59.
24 Према: Властимир Вујић, исто, стр. 60.
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јанон“, као и позната парола лансирана из Мађарске после
1920. године, „не, не никада више“ (нем, нем соха) која ће
бити једна од многих ревизионистичких и реваншистичких
максима њене спољно-политичке доктрине према суседним
земљама, затим „Један Бог - један народ“, „Повратићемо Ју
жни крај“ и сл. Организација „Омладински покрет 64 жупа
није“ из Мађарске делује илегално у Србији. Ова организа
ција тражи ревизију мировног уговора склопљеног у дворцу
Тријанон 4. јуна 1920. године...Оснивачка скупштина „Омла
динског покрета...“ одржана је у Бечеју, илегално, 2004. го
дине...Остала је тајна ко је од српских Мађара учествовао у
раду овог јавно-тајног скупа. Ту су и друге ревизионистичке
организације, које користи Фидес, попут организације „Јо
бик“, затим Покрет за бољу Мађарску - „Бољи“ и још неке
мање екстремне групе. 25
Сасвим је извесно да гостопримство „Омладинском по
крету...“ и његово деловање подстиче противуставни Статут
и аутономашка и сепаратистичка политика владајуће коа
лиције у Покрајини - Чанка, Костреша, Пајтића, правдајући
своју антидржавну активност заштитом националних мањи
на. Отуда је разумљиво да Пал Шандор подржава ову орга
низацију и истиче како је подизање заставе у Бечеју (на скупу
„Омладинског покрета 64 жупаније“ М. С.) извршено на пр
вој „ослобођеној територији“. Пал не каже од кога је ослобо
ђен Бечеј. Али, није никаква тајна да чланови и симпатизери
организација, који „Јужни крај“ или „Делвидек“( Војводину)
желе да прикључе Мађарској, Србе сматрају окупаторима.
Било је и оваквих примера. Мик лош Хорник, писац из
Новог Сада, гостујући на „ЕЦХО ТВ“ у Будимпешти у еми
сији „Србија данас“, 13. септембра 2010, рекао је да су Мађа
ри у Војводини долазак хонведа доживели као ослобођење.
„Водитељ је закључио да ако никако другачије Војводина не
може да буде враћена матици, онда мађарски тајкуни треба
да је купе...“ Хорник је додао: „Србија се већ распада јер ЕУ
не може да баци под тепих националне мањине, после Косова
иде Санџак, па ми, а ако Србија то буде покушала да спре
чи силом биће поново бомбардована од стране НАТО-а. Тада
Србију треба разбити на атоме.“26
25 Види: Јован М. Пејин, исто, стр. 25.
26 Према: Александар Павловић, исто, део: Србију треба разбити на атоме, стр. 57.
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„Тријанон“ није неправда
„Ко о чему, Мађари о Тријанону“.27 Ниједна идеја у ма
ђарској политици није толико заступљена као идеја о неправ
ди „Тријанона“, о „Тријанону“ као националној трагедији ко
ја је поделила нацију након слома Аустро-Угарске монархи
је. При том мађарски политичари не воде рачуна о ноторној
историјској чињеници, да је Угарска поражена у рату, и да је
на њено место ступила нова држава - Мађарска. Другим ре
чима, да државе настају и нестају, између осталог, победом
или поразом у рату. Да бисмо пружили одговарајуће доказе
да се не ради ни о каквој тријанонској неправди, послужиће
мо се ставовима мађарских и других аутора, уз кратак осврт
на историјат мађарске државе и демог рафске и друге чиње
нице на простору данашње Војводине.
У Уводу своје докторске дисертације о Мађарима у
Војводини за време Другог светског рата, Александар Касаш
пише: „У разг раничењу између Краљевине СХС и Мађарске,
који је међународно-правно верификован Тријанонским уго
вором из јуна 1920, Мађарска види све негативне консеквен
це таквих решења. Сматрајући да јој је тиме нанесена вели
ка неправда, без обзира на пораз у рату, Мађарска лансира
познату паролу „не, не никада више“ (нем, нем соха) која ће
бити једна од многих ревизионистичких и реваншистичких
максима њене спољно-политичке доктрине према суседним
земљама“. 28
У Закључку Касаш констатује: Исход Првог светског
рата довео је до радикалних промена у државноправном по
ложају војвођанских Мађара. Они су изгубили статус хомо
гене нације и подвргнути процесима југословенске држав
ноправне интег рације...Спољни утицаји (Мађарска држава)
окренута рестаурацији Угарске у границама пред Први свет
ски рат, а у крајњем смислу и ка сентиштванским држав
ним тежњама којима је индоктринирана мађарска нација на
целом Подунавском простору. С друге стране - искључење
27 Поднаслов у помен утој књизи Јована Пејина, стр. 25.
28 Александар Касаш, Мађари у Војводини 1941-1946, докторска дисертација,
Нови Сад, 1995, стр. 7.
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из аграрне реформе и трајна сумњичавост државе према ма
ђарској мањини. Отуда имамо политички дуа лизам: вера у
могућност поновног повратка у границе Угарске као једине
политичке алтернативе, али и неминовност прихватања југо
словенске државне стварности. 29
Један од водећих познавалаца историје Војводине Јован
М. Пејин указује, да треба правити разлику између Угарске и
Мађарске и да су то силе Антанте уочиле када су завршетком
Првог светског рата уприличиле мировни уговор у Тријано
ну. Тада је дошло до конституисања „националне државе Ма
ђара на територији на којој су били већина. Мађарима ништа
њихово није одузето! На свим другим територијама били су
мањина која је разбацана и живела у колонијама онако како
су насељавани и колики је успех имала мађаризација. Три
јанонски мировни уговор омогућио је ослобођење Словака,
који су били највећа жртва жестоке мађаризације од 1718. до
1918. године, и оснивање Словачке као државе у заједници са
Чесима и Русинима док су се Срби ујединили са Србијом на
Великој народној скупштини 1918. године у Новом Саду, под
вођством Јаше Томића, најпопуларнијег српског политичара
у бившој Угарској, а дан раније исто су учинили Сремци у
Руми. ..Уједињени су народ и територија. Исто су поступили
и Румуни из румунских крајева бивше Угарске у Алба Јулу
ји 1. децембра 1918. Тријанонски мировни уговор од 4. јуна
1920. године само је потврдио постојеће стање. Уговор није
неправда нити казна за Мађаре. Његове одредбе су резултат
природног процеса који се одвијао у средњем Подунављу од
упада угарских племена до 1918. године“. 30
Пејин подсећа да су мађарски, али и други европски
историчари (Р. В. Ситон.- Вотсон, на пример) дошли до за
кључка „да територија данашње Војводине никада није би
ла насељена компактно од стране Мађара, постојале су само
угарске војничке колоније са словачким, српским, русин
ским, немачким, влашким, пољским и другим најамницима
на стратегијским местима и то тек од 13. века. Колонизацију
страног елемента почели су Хабзбурзи после истеривања Ту
29 Исто, стр. 349.
30 Јован М. Пејин, Поништење српског обележја Војводине, СНП „Светозар
Милетић“ Партенон, Беог рад, 2011, стр. 163.
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рака из средњег Подунавља у 18. веку. Међу Србе, колони
зовани су Немци а затим су стигли Словаци, који су у маси
хунгаризовани, и други“.31
О томе сведочи Лазо М. Костић, наводећи бројне ма
ђарске медиавелисте и савремене историчаре и друге науч
нике који трезвеније сагледавају тријанонска решења. Тако
је професор Универзитета у Пешти Секфи Ђула писао 1923,
у књизи „Животопис Угарске државе“: „Трианонске границе
упадљиво личе на насељене границе Светостеванске држа
ве“, а у књизи „Држава и Народ“, објављеној 1942. (још за
време рата) признао је да је „било доба када је Мађара било
тек нешто више од једне трећине свеколиког становништва
Угарске“.
Други професор права на истом Универзитету Екхарт
Ференц писао је између ратова: „Трианонски уговор о миру
потиснуо је мађарски елеменат у Угарској на његове старе
природне етнографске границе“. Његове изјаве штампала је
Матица српска у Новом Саду 1936.
Још један мађарски научник, Микаи Јанош, писао је у
својој књизи „Послератна Мађарска“ 1937: „Трианонски уго
вор о миру, углавном и у опште, оставио је новој Мађарској
ону територију, која је етног рафски свагда представљала
`топионицу` и европску колевку мађарског народа. Нисмо
веровали у државотворне способности словенских и роман
ских народа, презрених и сматраних варварима“.32
Тријанонски уговор оставио је Мађарској 93 хиљаде
квадратних километара, док је цела Угарска имала пре то
га 325 хиљада километара квадратних. На југословенској
територији према попису из 1921, остало је укупно 472.079
Мађара, а од те године право на оптирање искористило је
близу 40.000. Многи су се одмах повук ли са територије југо
словенске државе - највећи део интелигенције и чиновничког
апарата. Остало је углавном сеоско становништво. У Бачкој,
Банату и Барањи живело је тада 379.740 Мађара, или 27%
становништва.33 У целој Угарској десет година раније, 1910.
31 Исто, стр. 150.
32 Према: Лазо М. Костић, Српска национална традиција, део: „Српска Војво
дина и њене мањине“, Српска радикална странка, Беог рад, 2000, стр. 688.
33 Према: Шандор Месарош, Положај Мађара у Војводини 1918-1929, Нови Сад
1981, стр. 88.
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године, живело је 21 милион становника од којих 10.050.575
Мађара.34 У години Аустро-Угарске нагодбе-1867, број Мађа
ра био је још мањи, свега 40%, а 60% немађара.35 Године 1948.
у Војводини је живело 428.932 Мађара; 1953. године 435.345;
1991.339.491, а 2001. године 290. 207 припадника мађарске по
пулације.
Иако је данашња Војводина вековима била део Угарске,
самосталне или спојене са Аустријом, слободне или под тур
ском влашћу, у њој Мађара никад није било много нити су
они у Војводини представљали етничку већину. Ни по свом
доласку у Панонију и колонизовању простора данашње Вој
водине, ни за време турске инвазије, када се већина станов
ништва разбежало.
Мађари су у Панонију дошли 895-896. године под Ар
падом. Ту су затекли Србе и друге Словене, као и славизира
не остатке Хуна, Авара, Кумана и других народа. Историчар
Пејин указује да су Мађари на простор данашње Војводине
дошли осам векова после Срба, да су у Подунављу затек ли
и Словаке које ће мађаризовати, тако да су данашњи војво
ђански Мађари у највећем броју мађаризовани Словаци. За
време владавине Иштвана I , 1001. године Мађари прихватају
хришћанство и граде државу која ће вековима представљати
значајну геополитичку творевину у овом делу Европе. Ма
ђарска држава је, за разлику од других држава које су на
стале у планинским тешко проходним пределима, настала у
равници одак ле су ови номадски коњаници ширили границе
своје државе, што говори о снази и државотворној способно
сти њених оснивача.
Угарска је представљала конгломерат народа у коме су
Мађари чинили мањину, али владајућу, те је у наредних не
колико векова, до краја 13. века, држава била у облику угар
ско-словенског савеза, а после тога долази до потискивања
Словена и изг радње централизоване државе. С турском ин
вазијом у 15. веку распада се угарска држава, а Срби бивају
признати као народ, јер су несебично бранили краљевину.
Већ је краљ Матија Корвин 1471. године признао Србе као
народ, доделивши им привилегије, јер су они на простору
34 Према: Јован М. Пејин, Срби и Мађари, Ком уна, Кик инда, 1996, стр. 21.
35 Исто, стр. 19.
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Бачке, Барање, Баната и Срема живели ослобођени од феу
далних обавеза. Тај простор Мађари у својим документима
називају Raczorszag-Србија. Мађара којих је било колико их
је колонизовано, сада је остало у малим разбацаним групи
цама. Дуго времена су Срби сачињавали већинско, неко вре
ме скоро искључиво становништво јужне Угарске. И увек су
били државотворни народ, никад мањина.
У неколико наврата Срби су покушали да формирају
државу на свом историјском и етничком простору-који су
Мађари колонизовали и држали само кључне стратегијске
тачке, а на којем никад нису постали етничка већина. Први
такав покушај учинио је цар Јован Ненад - Црни човек 1527.
године у борби против Турака и угарског племства на про
стору Суботице. Други покушај био је устанак Срба у Банату
1594. године. Трећи за време Ракоцијевог устанка 1703-1711.
Затим успостављање Српске Војводине 1848, и најзад приса
једињење Србији 1918. године.
После Карловачког мира 1699, и прогона Турака са про
стора данашње Војводине, а затим Пожаревачког мира 1718,
Хабзбуршка монархија почиње колонизацију ових простора.
Најпре Немаца за време владавине Марије Терезије и Јозефа
II, а доцније и Мађара (посебно после нагодбе 1867. године).
Историчар Душан Поповић истиче, да се угарско плем
ство одупирало српским државотворним тежњама, због чега
Срби дижу устанак у Барањи и Поморишју. Рат против Срба
води ердељски кнез Ференц II Ракоци од 1703. до 1711, а по
мажу Немци. Према мађарским изворима, Срби су изгубили
120.000 људи, жена и деце.36 Пејин ово означава као први ге
ноцид над Србима у Јужној Угарској.
После катастрофе на Мохачу 1526. године Угарска се
није опоравила. Од 1717, а нарочито од 1867. године врши се
масовна мађаризација других народа, највише Словака, тако
да је и Лајош Кошут (Кошута) - вођа револуције 1848. био
Словак. Помађарени су и многи Срби, нарочито високи офи
цири. Револуционар је био и највећи мађарски песник Шан
дор Петефи, помађарени Србин Александар Петровић. Мно
ги су се борили на страни Угарске против сопственог народа.
Један од њих је и Јован Дамјанић, из Глине, славни мађарски
36 Види: Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини, књига II, Нови Сад 1990, стр 212.
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генерал и један од водећих војсковођа у револуцији 1848/49.
Ових дана се може прочитати у штампи да Мађари у Ади по
стављају спомен обележје Јаношу Дамјанићу37. Слично ће се
понети и неки други Срби за време Мађарске окупације 1941.
Тако је генерал Бела Новакович, неспорно српског порек ла,
био шеф окупационе Војне управе за Бачку у време злогла
сне рације у Бачкој у јануару 1942. године. Ту је и генерал
Маркович итд.
Много је извора који сведоче да је на простору дана
шње Војводине, након протеривања Турака, почетком 18. ве
ка, Мађара било сасвим мало или их није ни било. Чак 1778.
пише Сава Текелија да у Банату нема Мађара „ни од лека“,
мада је 1745. укинута Поморишка војна граница, па се већ
почело са систематским насељавањем Мађара у овим обла
стима. Ипак Мађари нису никад могли да у Банату дођу до
премоћног бројног утицаја.
Током прве половине 18. века Срби и други Јужни Сло
вени били су већина становништва у низу мађарских градо
ва, попут Будима, Сентандреје, Баје, Печуја, Сегедина. Мора
се нагласити да су после одласка турске власти ови градови
били мали и неразвијени.
У Бачкој вармеђи (жупанији) прво систематско насеља
вање Мађара у већем броју извео је католички архиепископ
Имре Чаки око 1730, под којим је Бачка спадала. Насељавање
је нарочито интензивно настављено после Нагодбе 1867. Ма
ђари су хтели да населе своје сународнике по целој граници
своје простране државе, али нигде нису то тако форсирали
као у Бачкој.
Лазо М. Костић је своју тврдњу, да Мађари спадају у
последње колонисте Војводине до Првог светског рата, овако
37 Дамјанић је рођен 1804. у Стази код Глине у Банији, обешен у Арад у 1849.
Без резерве је пришао мађарском пок рет у. Био је ожењен Емилијом Чарноје
вић, сестром Пет ра Чарнојевића...Био је један од најпоп уларнијих мађарских
војсковођа, по нек има није ни знао мађарски. Његова удовица је изабрана
за дож ивотн у председниц у Мађарског црвеног крста. Види: Др Душан Ј.
Поповић, Срби у Војводини, књига III, Матица српска, Нови Сад, 1990, стр.
197. Ових дана се може прочитати у штампи да Мађари у Ади намеравају
да поставе спомен обележје Јанош у Дамјанићу, што представља очигледн у
провокацију . Наиме, у Мађарској Дамјанића мог у да славе колико хоће, у
Будимпешти он има своју улиц у, али у српској Војводини то би значило зло
ћудно ревидирање историје.
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поткрепио: „Један Буњевац интелектуа лац (Лазар Стипић,
библиотекар Суботичке општине), као доказ овом реду насе
љавања наводио ми је и овај доказ: „Погледајте, најбољу зе
мљу у Војводини имају Срби, онда Немци, а најгору Мађари.
Ко је први дошао, узео је и бољу земљу“. 38

Политички положај Мађара 
у Краљевини СХС-Југославији
У Краљевини СХС-Југославији Мађари су политички
деловали преко своје Мађарске странке. Мађарска странка
је формирана септембра 1922. године у Сенти. За председ
ника је изабран Ђерђ Шанта, а велики утицај на политику
странке имао је адвокат из Великог Бечкерека др Имре Вара
ди. Политички живот Мађара у првој југословенској држави
умногоме је зависио од спољнополитичких односа Краљеви
не СХС-Југославије и Мађарске. У том смислу деловала је
и Мађарска странка, под сталним искушењем реваншистич
ких и иредентистичких идеја из Мађарске, и неопходности
да се као мањина прилагоди државно-правним стандардима
у новој држави. Рад Мађарске странке у једном моменту, ма
ја 1924. године, био је прекинут због повезаности неких ње
них првака са екстремним иредентистичким организацијама
у Мађарској, као што је организација „Пробуђени Мађари“ .
Али владајућим круговима није било у интересу да подг ре
вају сукоб, па је влада Љубе Давидовића скинула забрану већ
у септембру исте године. Мађарска партија је и на унутра
шњем плану била подељена. По питању организације државе
један део подржавао је централизам и унитаризам демократа
и радикала - српску политику, а други (мањи) хрватски феде
рализам, доцније сепаратизам. На парламентарним изборима
1927. странка је подржала радикале и демократе.
„У свом политичком програму, Мађарска странка по
тенцира неколико важних питања, која су углавном држав
но-правног, политичког, културног и просветног каракте
ра - изборно право, право образовања на матерњем језику у
основном школству, отварање средњих школа, аутономија
верских заједница и материјалне помоћи државе за њихов
38 Види: Лазо М. Костић, исто, стр. 680.
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рад, решавање аграрних проблема мађарског становништва,
њихово укључење у аграрну реформу и др“.39
Већ 1926. године долази до неспоразума и разочарања
након отпуштања из службе стотинак мађарских пензионе
ра, али и по питању употребе језика у скупштинским рас
правама. Након формирања Ревизионистичке лиге 1928, као
и хрватских сепаратистичких акција, Мађарска странка све
више подржава хрватске сепаратистичке концепције. Вели
ке наде се полажу према захтевима енглеског лорда Харолда
Ротимера који је сматрао да Мађарској треба вратити Барању
и северне делове Бачке „из етничких разлога“. Сва је прили
ка да су ови захтеви наручени из Будимпеште.
Након отпуштања једног броја мађарских учитеља,
јер „децу нису у довољној мери васпитавали у југословен
ском духу“, Мађари интернационализују свој политички по
ложај тражећи заштиту Друштва народа. У тим захтевима
најчешће их заступа др Лео Деак, адвокат из Сомбора. Са
друге стране суботички лекар Габор Санто, као угледан гра
ђанин, али и „режимски човек“, имао је задатак да војвођан
ске Мађаре приволи југословенству. У томе му је свесрдно
помагао др Федор Никић професор Правног факултета у Су
ботици, један од главних заговорника југословенске идеје на
војвођанском простору. 40
Покушаји Габора Санта нису дали резултате, а поло
жај Мађара постаје деликатнији после Марсељског атентата
на краља Александра, у којем је Мађарска оптужена као је
дан од главних виновника.
Половиниом 1930-их јавља се Војвођански покрет и са
паролом „Војводина Војвођанима“ - тежња за федерализаци
јом и Војводином као равноправном јединицом. Југословен
ске власти су ово окарактерисали као сепаратизам и „опасно
везивање за Заг реб“. Идеју о аутономији Војводине прихвата
и новосадски адвокат др Иван Нађ. Нађ то чини под утица
јем Влатка Мачека и ХСС-а, који су били главни савезници
Војвођанског покрета Душана Дуде Бошковића. „Нађ је био
загребачки студент кога је Влатко Мачек посебно уважавао,
и који је свакако био под његовим политичким утицајем, пре
39 Александар Касаш, исто, стр. 10-11.
40 Види: Шандор Месарош, Мађари у Војводини 1929-1941, Нови Сад 1989, стр.
49.
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свега у питању аутономије Војводине. Међутим, напори Вој
вођанског фронта да оствари шира политичка упоришта код
националних мањина и да их придобије за своје прог рамске
циљеве, нису дали веће резултате, што ће се потврдити већ
на децембарским изборима када ће Стојадиновић ситним
уступцима, демагошким обећањима и финансијским дава
њима, успети да их приволи, нарочито Немце и Мађаре, да
гласају за листу Југословенске Радикалне заједнице“. 41
У Мађарској политички успех постижу екстремне ре
визионистичке странке, попут Партије стреластих крстова (
на изборима 1939. добила је 23% гласова), а као резултат хр
ватских националистичких тежњи у Краљевини Југослави
ји формирана је Бановина Хрватска. Формирањем Хрватске
бановине почео је процес државног растројства. Мађарски
прваци су подељени око става коме се приволети. Др Иван
Нађ сматра да треба подржати Хрвате и искористити српскохрватске спорове за остварење својих иредентистичких ци
љева. Др Имре Варади сматра да идеје о подели Војводине
између Хрвата и Срба (о којима говори Мачек) не погодују
интересима мађарске мањине, јер би то довело до њене дез
интеграције. Варади истиче: „Ми смо против сваке струје ко
ја жели да дели Војводину. У интересу мађарске националне
мањине свакако је боље да останемо заједно а пошто смо до
сада увек имали везу са Беог радом, то ћемо и од сада увек
стајати на становишту - прво да останемо неподељени и дру
го да наша оријентација води ка Беог раду. Не само да је у
питању наш интерес...него сам уверен да би цепање предста
вљало катастрофу за нашу мађарску мањину, јер у том слу
чају она не би представљала никакав значај ни у политичком
ни у јавном животу у опште“.42
Уговор у вечном пријатељству између Мађарске и Кра
љевине Југославије, потписали су 12. децембра 1940. гроф
Иштван Чаки и Александар Цинцар Марковић. Уговором
се обе стране обавезују на добросуседство и поверење као
трајну основу сарадње. Али у влади Мађарске превладале су
41 Александар Касаш, исто, стр. 20.
42 Према: Ранко Кончар; „Споразум Цветковић-Мачек и Војводина“, Зборник
Матице српске за историју, бр. 44/1991, стр. 91; Месарош пише да је било
пок ушаја да се успостави сарадња са немачком мањином, али да се у томе
није успело, па су две партије деловале потп уно одвојено. Он наглашава да
је немачка мањина фаворизована, нарочито уочи рата. Види: Шандор Меса
рош, исто, стр. 178-179.
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ревизионистичке снаге, које су поверовале да ће у савезу са
нацистичком Немачком постићи свој ратни циљ - по којем ће
„ускоро сви Мађари живети у једној држави“.

Аутономија Војводине - „српска ствар“
У пролеће 1941. године Хортијеве трупе су заузеле Бач
ку, завеле терор и вршиле убиства и протеривање српских
колониста и српских и југословенских националиста (по не
кима око 20.000), спровеле систематску денационализацију
ових српских простора и колонизацију мађарског живља.
Масовни злочини кулминирали су злогласном геноцидном
рацијом у којој је за само један месец-јануар 1942, у Старом
Бечеју, Шајкашкој и Новом Саду под лед Дунава и Тисе ба
чено преко четири хиљаде Срба и Јевреја. Окупацију је Ма
ђарска правдала исправљањем „тријанонске неправде“, а то
је била и политичка платформа највећег дела војвођанских
Мађара. Прилика да се обнови Мађарска у Сентиштванским
„историјским границама“. Политички представници ДЗВМ
су деведесетих година неаргументовано и паушално опту
жили Србе за геноцид над Мађарима 1944/45.43 „Ове оптужбе
смишљено су изнете да би се извршени геноцид над Србима
у Бачкој и Барањи 1941-44 маргинализовао, иако је званична
Мађарска, за време рата, признала злочин после интерпела
ције посланика Бајчи-Жилинског у мађарском парламенту.
Злочин је осудио у својим мемоарима и сам регент Мик лош
Хорти. Злочин геноцида обрађен је и на мађарском филму.
По делу Тибора Чиреша „Хладни дани“, режисер Андраш
Ковач снимио је 1965. истоимени филм о новосадском поко
љу јануара 1942“.44
Након окупације Бачке мађарска власт је основала ма
совне националистичке организације. Окупација је била си
стематска и потпуна. Требало је уништити сваки траг српске
цивилизације и културе у Бачкој.45 Банат су окупирали Нем
ци.
43 Крајем прош ле године формирана је Државна комисија Србије за ист раж и
вање жртава рата у Војводини 1941-1945.
44 Јован М. Пејин, Срби и Мађари, Ком уна, Кик инда, 1996, стр. 113; Чак је било
организовано и суђење виновницима рације:Ференц у Фекетехалми Цајдне
ру, Јожефу Грашију, Ласлу Деак у, Мартон у Зелдиу и другима, али је то била
обична фарса, јер им је омог ућено да авионом побегн у на територију под
немачком конт ролом.
45 У Суботици је уклоњен споменик цару Јован у Ненад у који је отк ривен по
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Иако у злочину над српским становништвом није зао
стајала за Немцима, мађарска мањина није протерана, о чему
је одлучивао политички врх КПЈ на челу са Титом и моћни
савезници, а не начело правде на које се позивала српска ве
ћина. Милован Ђилас је о томе оставио следеће сведочење:
„Проблем Мађара решаван је и решен на састанку код Тита.
Наиме, партијско вођство Војводине прихватило је гледи
ште, без сумње засновано, на расположењу српског живља
- да и Мађаре треба иселити из Југославије. Реаговање и за
кључивање из аналогије - да су се мађарски окупатори и ма
ђарски њилаши утркивали с нацистима: Србе нису масовно
стрељали као у Крагујевцу и Краљеву, него „само“ бацали
под лед у Дунав код Новог Сада, Србе су истеривали са зе
мље и колонизовали Мађаре. Партијско вођство Србије је би
ло у недоумици.
У ЦК смо се једино допуњавали аргументима-да Ма
ђаре не треба истерати. Главни разлози нашег става: знали
смо да ће совјетска влада бити против истеривања Мађарасовјетски представници су нам то већ стављали на знање,
јер је Мађарска предвиђена као „социјалистичка“. Ни војска
Мађарске, ни формације домаћих Мађара нису нас прогони
ле бесомучно попут Немаца. Мађарска није тако велика да
бисмо се од ње плашили, у будућности, као од Немачке. Ме
ђу Мађарима је било отпора, макар и слабог, постојала је и
јединица, макар малобројна.46 И најзад - мада нико не би знао
објаснити због чега то није примењиво и на Немце - народ,
жене, деца, не могу бити криви за злочине својих властодр
жаца“. 47
Партијски став према мађарској мањини био је да се
они политички организују у оквиру Народног фронта, те да
се одбори могу формирати на националном принципу. По
литички секретар ПК Јован Веселинов у уводном реферату
четком двадесетих година као историјски симбол да су панонски простори
оду век били словенски и српски. У Сомбору је срушен тек постављени спо
меник краљу Александ ру, а са трга у Новом Сад у уклоњен је споменик Све
тозару Милетићу.
46 Батаљон „Шандор Петефи“, прерастао је у истоимен у бригад у у другој по
ловини 1944, која је била у саставу XVI Војвођанске дивизије. Командант
бригаде капетан Ференц Киш погин уо је у пролеће 1945. године.
47 Милован Ђилас, Револуционарни рат, Беог рад 1990, стр. 411-412, Према:
Александар Касаш, исто, стр. 301-302.
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на Седмој конференцији КПЈ за Војводину, која је одржана
је 5. и 6. априла 1945. у Новом Саду, подвлачи: „...Срби мора
ју да се ослободе свог секташког става према националним
мањинама, а да би Мађари заволели ову нашу земљу морају
пружити конкретне примере да желе сарадњу са нашим на
родом“.48
Благоје Нешковић, секретар ПК КПЈ за Србију, говоре
ћи о националном питању у Војводини, рекао је да се међуна
ционални проблеми „не могу решити тако да се у њу насели
милион Срба“, него треба створити услове да се Мађари бо
ре за југословенску државу „боље него што су се борили за
реакционарну Мађарску“. Тако „можемо на сигурну основу
поставити питање заједничког живота с Мађарима у Војво
дини“.49
У овом периоду положај мађарске мањине зависио је од
многих отворених питања у међудржавним односима Југо
славије и Мађарске. Требало је решити питања репарација,
размене становништва на добровољној основи, питање гра
ница и друго.
Питањем пресељења и размене становништва највише
се бавио министар за колонизацију ДФЈ Сретен Вукосавље
вић. Он није веровао у могућност опстанка националних ма
њина уз границу са Мађарском. У једном акту који је упутио
Министарству иностраних послова и Миловану Ђиласу 23.
септембра 1945. године Вукосављевић истиче да Мађари чи
не знатну већину у срезовима: Бачка Топола, Сента, Стари
Бечеј и Сомбор - размештени су „поред границе и уклињени
према средини Војводине дуж Тисе. Национално су јаки и
имају врло развијено осећање националне заједнице са Ма
ђарима из Мађарске. Имају више и историјске и националне
свести него Југословени. Имају самосвести и превише, и сма
трају се супериорнијим од Југословена. Били су столећима
носиоци једне државности, имају јако развијено то осећање
и не може се ни замислити да могу усвојити неко друго осе
ћање. Они ће увек прижељкивати да се припоје Мађарској...
Исто као и Немци они нису нимало Војвођани по осећају-они
су само Мађари...Међу нашим Мађарима има око сто хиљада
48 Према Љ. Василић, ПК КПЈ за Војводину 1941-1945..., стр. 495-496. Према: А.
Касаш, исто, стр. 315.
49 Исто
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беземљаша. Свима њима мораће се, ако остану у нашој др
жави доделити земља као и Југословенима, јер ако остану не
сме се међу становништвом правити разлика. А ако будемо и
Мађарима давали земљу мађаризоваћемо Војводину још ви
ше него што је сад и исцрпети фонд све расположиве земље
па је неће бити за наше борце и њихове породице. Због тога
морамо сада иселити Мађара барем толико колико је потреб
но да не мађаризујемо Војводину више него што је сада. Не
можемо их раселити по другим нашим крајевима. Не можемо
оставити у Војводини Мађара више него толико, колико нам
неће бити опасно“. Сматра да „ако се не може другачије да
се Мађарској уступи територија обе Кањиже, Хоргош, Сента
и све на исток до Мокрина“,50 под условима да прими барем
200.000 Мађара. Ипак, као најреа лније решење предлагао је
да се „протера 80.000 Мађара“. Разменом становништва би
„југословенска страна била у губитку, јер је у то време у Ма
ђарској живело око 20.000 Хрвата и 6.500 Срба“.51
На Париској мировној конференцији 1946. године Ма
ђарска и Југославија успоставиле су дипломатске односе, а
затим су две државе потписале Споразум о слободној разме
ни становништва (до 40.000 становника). Односи двеју држа
ва пролазили су кроз многа искушења будући да је Мађарска
била чланица Варшавског војно-политичког блока који је био
под совјетском доминацијом. Након совјетске војне интер
венције на Мађарску дошло је до исељавања мађарског ста
новништва од којих се један број населио у Банату око Новог
Кнежевца и у Бачкој на подручју Сенте и Бачке Тополе. И
тако ојачао мађарску популацију.
Историчар Касаш указује да је аграрна реформа за ма
ђарску мањину имала посебан политички смисао, с обзиром
да је она била искључена из реформе која је изведена у Кра
љевини Југославији. Он констатује и следеће: „Упоредо са
аграрном реформом, у Војводини се изводи и колонизаци
ја. Досељавањем 37.616 породица са преко 225.000 чланова,
знатно је измењена етничка и демог рафска слика Војводине.
50 Ово је, отп рилике, и захтев Мађарске постављен 1920, а обновљен 1948. го
дине - одузимање од Србије територије до Бачког канала и до реке Златице
северно од Кик инде.
51 Види: Бранко Пет рановић, Политичка и економска основа народне власти
у Југославији за време обнове, Беог рад, 1969, стр. 404-406. Према: А. Касаш,
исто, стр. 321-322.
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..Према проценама власти од јула 1946, у Војводини је би
ло 1.442.737 становника од чега 844.325 словенског и 406.649
Мађара. У то време, укупно је у Војводини било 498.412 не
словенског становништва, наравно не рачунајући логорисано
немачко становништво. Према првом послератном попису,
обављеном 1948. у Војводини је од 1.640.757 становника, би
ло 428.750 Мађара, а на територији укупно 496.492“.52
Формално као аутономна покрајина у оквиру федерал
не Србије Војводина је постала одлуком Трећег заседања
АВНОЈ-а од 10. августа 1945. и Законом Народне скупштине
Србије о установљењу и устројству аутономне покрајине Вој
водине од 3. септембра 1945.
Први практични корак у одвајању Војводине од Србије
и успостављање њене аутономије учинио је Јосип Броз. Ње
говом Наредбом од 8. и 17. октобра 1944. године у Вршцу је
формирана Војна управа за Банат, Бачку и Барању под ко
мандом Врховног штаба. Срем је изостављен. На чело Војне
управе постављен је генерал Иван Рукавина, Хрват који је до
1944. године био командант Главног штаба Хрватске. Исто
ричар Пејин сматра да је то кључни догађај који доказује да
аутономија Војводине није стечена него наметнута. „Тиме
је извршена сецесија Војводине и поништена одлука из 1918.
године. Овај чин Броза био је део великохрватске сепарати
стичке политике издвајања земаља из Србије ослобођених
1912-1918. године од Турске и Аустроугарске а које су се ује
диниле са Србијом 1918.“53 Пејин сматра да је овим спречена
обнова српског народа и његове државе прок ламована 1918.
године, и да она представља продужетак окупације Немаца,
Мађара и Хрвата из 1941. године, која се данас изводи као
кроатокомунистичка.
Било како било, мађарска мањина је аутономију Вој
водине посматрала и доживљавала као „српску ствар“. Они
се ту нису мешали, свесни да је питање Бачке, Барање (данас
у Хрватској), Срема и Баната - српско питање. Мађари су још
једном постали мањина. У југословенској и српској држави
имали су сва права које мањине имају у другим европским
државама. Њихов културни, образовни, економски положај у
52 Александар Касаш, исто, стр. 327.
53 Јован М. Пејин, Поништавање српског обележја Војводине, СНП „Светозар
Милетић“, Партенон, Беог рад, 2011, стр. 170; Војна управа у Бачкој, Барањи
и Банат у је трајала 103 дана.
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Србији био је бољи од положаја њихових сународника у Ма
ђарској. У свим општинама у којима живе и на нивоу Покра
јине свој језик у службеној употреби! Они то сигурно нису
очекивали. Прихватили су историјску реа лност и могућност
да остану компактни на једној територији са перспективом
очувања културног и националног идентитета.
Временом је Војводина од стране савезне комунистич
ке врхушке и аутономашке политике у Покрајини, посебно
после Устава 1974, усмеравана ка сецесији од Србије поста
јући тако corpus separatum. Вођена је антисрпска политика
и Војводина усмеравана ка некаквом војвођанском и сваком
другом идентитету, само не српском. Таквом политиком срп
ски аутономаши су потхрањивали мањинске сепаратистичке
тежње, од којих је мађарски традиционалан. Мађарска ма
њина јесте најбројнија и под сталним искушењем идеја ре
визионизма које долазе из матичне државе, али то нипошто
не значи и њено право да аутономију Војводине веже за соп
ствени идентитет. Нити да захтева територијалну аутоно
мију или отцепљење дела територије Србије и прикључење
Мађарској. А управо се разиг равају поменуте геополитичке
варијанте. Неке невладине организације у Мађарској иду до
тле да предлажу аутономију Војводине у оквиру Мађарске.
Узданица њиховим територијалним претензијама је тзв. ме
ђународна заједница, ЕУ и САД.
Сматрамо да Европска унија не би смела да понови
грешку коју је учинила подршком насилном сецесионизму
у разбијању југословенске државе. Са друге стране српска
власт би морала да захтева иста права за српску мањину у
Мађарској, да слободно негују матерњи језик и националну
културу, а она се процењује, далеко изнад званичног броја од
6.500, на 60-70 хиљада Срба. Мађари у Србији имају неупо
редиво већа права од мађарске мањине у Хрватској, у којој се
преко заједничке римокатоличке вере асимилују и хрватизу
ју.54 Видели смо да су многи Срби мађаризовани, обрнутих
случајева – србизације Мађара - било је неупоредиво мање;
Срби нису показали толике асимилаторске способности.
54 У Хрватској је 1941. године било 90.000 Мађара, а према попису 2001. године
било их је 16.595. Размештени су највише у Осјечко-барањској жупанији, а
има их нешто мање од две хиљаде у Бјеловару и околини. Имају две поли
тичке странке: Демок ратска заједница Мађара Хрватске и Савез мађарских
удруга. У Хрватском сабору имају једног заступника.
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Momčilo Subotić
ON POLITICAL POSITION OF HUNGARIAN
MINORITY IN SERBIA
Summary
Several years after its establishment, the Democratic as
sociation of Vojvodina Magyars of Sandor Pala had proposed
a concept of three-levelled autonomy for Hungarian minority in
Serbia. It encompasses: municipalities with special status that
have right to associate into a territorial ethnical autonomy; then
a municipal or local autonomy and in the end as the highest level
of minority self –government in Serbia -  a personal autonomy
– political representative of the Hungarian minority. This con
cept was accepted by other Hungarian political parties that had
been organized after the Democratic Association of Vojvodina
Magyars, such as the Vojvodina Magyar’s Party by Joseph Kasa
firstly/after that Istvan Pastor, as well as the Democratic Party of
Vojvodina Magyars of Andras Agoston that was established after
dissolution of DZVM and others.
The Statute of the Autonomous Province of Vojvodina ac
cepted almost all demands of the concept of three-leveled auton
omy in 2009; this encompasses a region of Hungarian munici
palities in the north of Serbia where the Magyars make majority
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of citizens, with its centre in Subotica where they don’t make the
majority. The Statute is a part of a coalition agreement Pastor –
Tadic with the objective of helping improvement of the position of
national minorities – “national communities”, but in Serbian ex
pert and political public circles it has been estimated as creation
of “the state within the state”, that is, it has been estimated as a
transformation of Vojvodina into the state of national minorities
with realistic possibility of the secession of the Magyar region
and its connection (annexation) to Hungary.
In line with this view goes a revisionist propaganda of cur
rent Hungarian government of Victor Orban which provided the
Magyars in their neighbouring states with double citizenship and
announced their right for participation in the parliamentarian
elections with a quota of political representatives in the Hungar
ian Parliament. Orban has decided to make territorial unification
of the nation with the help of the European Union, referring to
correction of Trianon injustice. In the paper we presented that
“the Trianon” was not injustice in question, and that the Trianon
Agreement only reduced Hungary to Magyarska within the ethno
graphic borders of the Hungarian state. In the paper there is pre
sented the position of the Hungarian minority and its political or
ganization within the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes
and Yugoslavia, as well as their participation in Horti’s attempt to
revise the Trianon through the genocide and ethnic cleansing that
had been made by the Magyars occupation troops in Backa back
in 1941-1945. At first the Hungarian minority tended to view the
communist concept of the autonomy of Vojvodina as “the Serbian
issue”, but as time went by it accepted it, because it provided for
them the highest level of cultural, economic and political rights
in Serbia. It would not gain such level of the rights even in their
homeland. It has developed and preserved its national identity
in accord with highest European standards. Therefore this geopolitics of the Magyar region and revision of the Trianon signifies
so-called playing with fire.
Key Words: Democratic Association of Vojvodina Magyars,
three-leveled autonomy, the Association of Vojvodi
na Magyars, Statute of Vojvodina, Magyar region,
“Trianon”, Hungary
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ПАТРИОТИЗАМ,
МОНОПОЛИЗАЦИЈА ПАТРИОТИЗМА
И ПАТРИОТСКО ВОЂСТВО**
Резиме
Овај рад критички анализира политичке аспекте па
триотизма, он се посебно бави могућношћу да се патрио
тизам, без обзира на своју пристрасност, одреди као пози
тивни политички програм. У том контексту, први део рада
истражује одрживост концепта патриотизма схваћеног
мање као морални захтев а више као заједнички пројекат
компатриота, који је заснован на прошлим, садашњим и бу
дућим материјалним и духовним добрима, те на симболич
ким и институционалним формама које изражавају највред
нију националну (демократску) традицију. У другом делу
рада се пропитује феномен монополизације патриотизма,
ситуације када непропитујућа лојалност својој земљи под
разумева и непропитујућу оданост некој засебној идеји као
критеријуму за разликовање патриота и непатриота. Рад
се зак ључује афирмативним ставом према патриотском
вођству које дозвољава различите патриотске путање са
различитим типом ангажмана, узајамну критику различи
*

Инстит ут за политичке студије, Беог рад

** Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Демократски и национални
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тих патриотских приступа и уважавање космополитске
непристрасности.
Кључне речи: патриотизам, монополизација патриотизма,
патриотско вођство, демократија, иденти
тет, капацитети.

Увод
Више или мање, за јавни (и/или политички) простор
многих држава патриотизам је добио статус „преломне“ ди
скусионе карактеристике која се креће између два пола: (1)
или служи као „аподиктички“ услов за идентификовање
(квалификовање) неке политике (државне, партијске, међуна
родне, образовне и сл.) као добре (не нужно демократске) по
литике; (2) или служи као „аподиктички“ услов за дисквали
фиковање неке политике (државне, партијске, међународне,
образовне и сл.) као добре политике. Патриотизам је постао
оправдање и/или аргумент за читав спектар најразличитијих
ставова, мишљења и конкретних активности као делова нај
различитијих политичких агенди. То целокупни јавни живот
многих држава доводи до помало шизофрене ситуације: па
триотизам је истовремено и добар и лош, а да његов садржај
може бити и ово и оно, па да у коначном дискурзивном сал
дирању, он заправо не представља ништа што би се са макар
довољним степеном рефлексивне прецизности могло појмов
но „имобилисати“ као генерална патриотска стратегија (при
хватљива за све оне који се ангажују у јавном простори преко
дебата на релацији суперпатриоте-квазипатриоте).
При томе, већи део политичких, друштвених, образов
них и културних институција су „испрограмиране“ да не са
мо подразумевају већ и уздижу патриотску компоненту. Ова
ко постављеном стању ствари, констелацији која сугерише
не само љубав према властитој земљи неко и лојалност према
некој специфичној идеји (што представља монополизацију
патриотизма), треба додати скептичност западног полит-фи
лозофског корпуса према било каквом типу пристрасне па
рохијалности (партикуларности), а у корист непристрасних
космополитиских (универзалистичких) принципа. Међутим,
у последње време та потпуна резерва према истицању на
ционалних вредносно-симболичких матрица, као могућем
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узроку међунационалних антагонизама и конфротација, је
замењена са све већим бројем поставки који нагињу ка од
брани патриотизма. На тој линији, овај рад ће прво покуша
ти одбранити идеју патриотизма као грађанске врлине а не
примарне моралне врлине (патриотизам не мора укључивати
нетрпељивост према другим нацијама), затим ће презентова
ти све негативне последице лимитирања љубави према сво
јој земљи преко екск лузијски постављених захтева посебних
идеологијa, циљева, вредности или норми (патриотизам не
сме делити припаднике властите нације на патриоте и не
патриоте), те ће на крају показати како је идеја патриотског
вођства сасвим одржива.

Позитивни и негативни
аспекти патриотизма
Реч патриотизам је изведена од старог рчке речи патер
(πατήρ) са значењем отац, у смислу осећања проистек ле на
оданости родитељима, односно прецима и народу, као и речи
патриотес (πατριώτηϛ) са значењем земљак и патрија (πατριά)
са значењем отаџбина. Мада се природа, консеквентно: и ин
тензитет, патриотских осећања могу на историјском плану
одредити као константе, предмет патриотске „афектације“
се перманетно мењао, те се може рећи да се данас пре свега
реферира на припадање одређеној нацији или држави. При
томе, свакако треба напоменути да немају све нације државу
(са могућношћу да се једна нација распростире у више др
жава) и да постоје државе које обухватају неколико нација
или етничких група, које ако теже ка некој форми јединства,
располажу и са кореспондирајућим осећајем патриотизма.
Када се, дак ле, говори о патриотизму (родољубљу), то јест о
(пристрасној) љубави некога према властитој земљи, заправо
се ради о лојалности оријентисаној према политичком енти
тету (држави, патрији или отаџбини) и његовим становни
цима (компатриотама). Појам патриотизма се не реферира
искључиво на ниво географско значења, али га свакако ин
корпорира1 (тако се слабост социјалистичке интернациона
ле огледала у чињеници да је имала проблема са стварањем
1

Primoratz, I. „Pat riotism and Morality: Mapping the Terrain“, Primoratz, I., Pav
kovic, A. (ed.) Patriotism: Philosophical and Political Perspectives. Ashgate, Al
dershot, 2007, стр. 18.
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осећаја солидарности без локације2). Патриотизам фунгира
као осећање јаких веза са компатриотама засновано на зајед
ничкој судбини, као осећање афилијације у односу на нацију
као геополитички феномен од/из кога примамо/црпимо раз
личита материјална и духовна добра, као и посвећеност тој
нацији као заједничком пројекту нас и пријатељски настро
јених сународника.3
Патриотска љубав није идентична са љубави која мо
же да се искаже према људском роду, већ представља осећа
ње према припадницима специфичне (типске) групе, чак и
онда када је изостављен лични контакт, познанство, са њи
ма. Ерго, узајамно припадање одређеној друштвеној групи
представља концептуа лно тежиште патриотске лојалности.
У складу са тим, патриотска лојалност манифестује инте
зиван осећај повезаности са заједницом, то је љубав према
земљи, идентификација са истом и брига за благостање су
народника. Оваква констелација се може проширити, о чему
ће касније бити више речи, како лојалношћу идејама, наче
лима или истинама које карактеришу нечију отаџбину, оба
везе (посвећеност) и идентити захтевају заједничку културу
и ритуа ле да би били ефикасни и трајни (што се никако не
може изједначити са национализмом, шовинизмом или џин
гоизмом), тако и са идеа лима (рецимо, лоцираним у уставу)
који нису повезани са нечијом „матичном“ земљом.4 Патри
ота (родољуб) није, дак ле, само неко коме се његова отаџ
бина свиђа, он осећа и припадност истој, али та припадност
представља ствар слободног избора: патриотско прихватање
одређене социјалне групе није нужно повезано са рођењем
у истој, већ представља жељу за припадањем као потпуно
освешћени чин. Патриотизам се, дак ле, може одредити као
жеља за припадањем групи која је позитивно евалуисана, па
триоте желе да буду део групе, да се дефинишу као њени
чланови и да осећају неку врсту заједништва.5
2
3
4

5

Turner, B. „Democracy in One Cou nt ry? Reflections on Pat riotism, Politics and
Pragmatism“, European Journal of Social Theory, 7(3), 2004, стр. 285.
Ben-Porath, S. „Civic virtue out of necessity: patriotism and democratic educa
tion“, Theory and Research in Education, 2007, 5(1), стр. 45.
Види Viroli, M. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism,
Clarendon Press, Oxford, 1995.; Muller, J. Constitutional patriotism. Princeton
University Press, Princeton, 2007.; и Habermas, J. „Citizenship and National Iden
tity“, Praxis International, 12(1), 1992, стр. 1-19.
Bar-Tal, D. „Patriotism as Fundamental Beliefs of Group Memebers“, Politics and
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Наравно, само осећање љубави за нечију земљу није до
вољно, од патриоте се очекује да поред афективног односа
према отаџбини и компатриотама дела у сагласју са својим
осећањима. Заправо, патриотизам представља начин изража
вања бриге према вољеној земљи на начин да се чини више
од очекиваног или подразумевајућег. Патриота је онај који је
спреман да плати високу цену, чак и да жртвује свој власти
ти живот, ако је то потребно, зарад одређених патриотских
разлога. Патриотизам се да одредити и као оријентисаност
на најрепрезентативнију националну традицију, која ће бити
манифестација универзално и партикуларно афирмисаних
вредности (попут једнакости, слободе и сл.), тако да патри
ота без двоумљења може да укаже на одређене симболичке,
историјске и институционалне форме које изражавају тако
постављене вредности, те отвори простор за наду да ће ње
гова национална заједница живети у складу са њеном нај
бољом традицијом.6 To никако не значи да је та традиција
актуелно историјски и институционално доминантна, то јест
остављен је простор да се делује против те традиције, а у
складу са оним што доживљава као вреднија алтернатива.
In summa, за патриотизам можемо рећи да има когнитивне,
емоционалне и бихевиоралне импликације: (1) когнитивна
димензија се манифестује широко постављеном платформом
за изражавање патриотских уверења; (2) емоционална ком
понента представља позитивна осећања усмерена на нацију
или државу; и (3) бихевиорални елемент сугерише да су ког
нитивни и емоционални ниво трансформисани у активности
на корист нечије нације или државе.7 Консеквенто, можемо
говорити о две врсте патриотизма: (1) пасивном патриоти
зму, оном који инкорпорира когнитивно-афективне аспекте
(уверења и осећања које појединац осећа према властитој зе
мљи); и (2) активном патриотизму, оном који инкорпорира
и одређено деловање сагласно групним захтевима, али увек
обележено одређеним обликом саможртвовања.8
6
7
8

the Individual, 3(2), 1993, стр. 48.
Blum, L. „Best traditions patriotism: A commentary on Miller, Wingo and Ben-Po
rath“, Theory and Research in Education, 5(1), 2007, стр. 63-64.
Bar-Tal, D. „The monopolization of patriotism“, Bar-Tal, D., Staub, E. (ed.) Patri
otism in the life of individuals and nations. Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1997,
стр. 248.
Bar-Tal, D. „Patriotism as Fundamental Beliefs of Group Memebers“, op.cit., стр.
48.
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За Аластера Макинтајера (Alasdair MacIntyre) патри
отизам се (као пристрасни партикуларизам или парохија
лизам) може сматрати врлином зато што су наше моралне
обавезе повезане (на нивоу захтева) са потребама и улогама
које карактеришу нашу заједницу (колоквијално: „Mорал не
пада са небa!“). Суштински посматрано таква поставка им
плицира патриотизам као сентиматалну посвећеност ник лу
на добрима прошлости пренетим на појединца преко државе,
нација је слична породици где деца дугују захвалност својим
родитељима за властити раст и благостање. По Сигал БенПорат (Sigal Ben-Porath), концептуа лна констелација по којој
је патриотизам асоцијативна врлина повезана са захвално
шћу повук ла је за собом различите облике критиковања.9 На
име, ради се о томе да док су друге грађанске врлине описане
и оправдане преко „гледања“ унапред, патриотизам је дефи
нисан преко окренутости ка прошлости. Поред тога, друге
грађанске врлине се третирају и као средство за генерисање
пожељне јавне сфере. Ерго, постоје врлине које то јесу и у
контекстуа лном и у инструменталном смислу: пожељне су
уколико су развијене у демократском друштвеном контек
сту и уколико подржавају и повећавају могућност стабилног
грађанског друштва и демократске управе. Ако, дак ле, па
триотизам поставимо као на будућност усмерену врлину из
никлу на привржености заједничком националном пројекту,
он онда може фунгирати као део сфере либералних грађан
ских врлина (попут јавног духа, узајамног поштовања и сл.),
то јест - правилно развијени и манифестовани патриотизам
може подржати неке од циљева демократске заједнице, попут
толеранције, бриге за јавно добро или поштовања права, па
се и политичко вођство базирано на таквом патриотизму мо
же сматрати делотворним по питању очувања и повећавања
успешности демократског друштва.
Аластер Макинтајер ипак наглашава да је патриотизам
морално опасан феномен, због тога што гравитира ка томе да
генерише слепу лојалност за морално проблематичне разло
ге и режиме.10 На тој линији, патриотизам је угрожава непри
9

Ben-Porath, S. „Civic virtue out of necessity: patriotism and democratic educa
tion“, op. cit., стр. 46.
10 MacIntyre, A. „Is Patriotism a Virtue?“, Primoratz, I. (ed.) Patriotism, Humanity
Books, Amherst, 2002, стр. 54.
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страну моралност у два случаја: (1) онда када због оскудно
сти виталних (есенцијалних) ресурса патриотизам обухвата
спремност да се започне сукоб рат; те (2) када се заједнице
разликују по питању правог (најбољег) начина живота, па
триотизам форсира одбрану властитог избора.11 Симулта
но, либерални универзализам (космополитизам) представља
идентичну моралну опасност, због свога гравитирања ка
анулирању локално профилисаних друштвених веза од којих
зависи сам опстанак одређене заједнице. Анализа претход
на два случаја може заправо показати да, са једне стране, не
постоји непристрасна моралност која би диктирала потпуно
једнаку расподелу ресурса (то јест, онога момента када би
животна угроженост једне заједнице била узрокована недо
статком одређеног ресурса, непристрасна морална позиција
би морала да дозволи сукоб), као што ни патриотизам не ели
минише потенцијално правичну расподелу између заједница
ангажованих у борби за опстанак. Са друге стране, решење
за конфликт између заједница које су сукобљене због најбо
љег начина живота непристрасна моралност би нашла у из
налажењу модуса који би највише одговарао свим ривалским
странама. У том контексту, идеја да би патриотизам наста
вио са потенцирањем одређене традиционално постављене
форме живота по цену уништења одређене заједнице се чини
крајње дискутабилном.
Покушај да се одређена врста патриотске пристрасно
сти оправда унутар моралне теорије која се заснива на не
пристрасности се може разврстати у три типа аргумената.12
Први тип се базира на претпоставци да се одређена лими
тирана класа специјалних дужности или облигација, попут
оних произашлих на обећањима или уговорима, може при
менити на патриотизам. У том смислу, ако се грађани разу
меју на начин да располажу са прећутним или имплицитним
обећањем да показују посебну пажњу према својим земљама,
онда се може рећи да је то непристрасно оправдана облига
ција да буду патриотски настројени. Други тип аргумента се
тиче непристрасне моралности која дозвољава супстантивну
сферу опционих, дозвољених и морално индиферентних по
11 Ibidem, стр. 46.
12 Simmons, А. J. „Patriotic Leadership“, Price, T. L. The Values of Presidential Lea
dership, Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 45-46.
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нашања. Идеја је да исто онако како је морално прихватљиво
(не облигаторно) да неко изабере пок лон за свога пријатеља
или породицу, неко може да испољи патриотизам према вла
ститој земљи (на начин да никога директно не повреди). Тре
ћа врста аргументације почива на томе да постоји широки
распон специјалних односа који промовишу непристрасне
вредности на ефикаснији начин од вредности које би то чи
ниле без тих специјалних односа.
Патриотизам у републиканском контексту предста
вља моралну врлину грађанске дужности служења зајед
ници. Ова грађанска дужност одбацује „окретање леђа“ зе
мљи и онда када чини пог решне поступке, републикански
патриота показује непоштовање према властитој земљи која
је починила неправду, али не напушта друштво према коме
увек показује лојалност. Стога, републикански патриотизам
обухвата и дељење стида због неморалног понашања земље,
што ниуком случају не значи и аутоматско преузимње кри
вице. Патриотизам слободе се, дак ле, може одредити као ал
тернативна поставка како рационалистичком приступу, који
намерава да трансцедира политику етичком заснованошћу
оријентисаном ка формулисању критеријума за решавање
политичких конфликата преко процедура дефинисаних од
стране културно неутралних, неинтересних и непристра
сних појединаца, тако и националистичком приступу који
политичко делање ограничава на преполитичке сфере етни
цитета, културе и религије (покушајем да се посебна повеза
ност између људи који су културно слични трансформише у
посвећеност добру или одређеној републици, где се задржава
партикуларност и републике и људи, те уважава чињеница
да таква позиција може бити манифестована обухватањем
културних различитости).13 Идеја је, како то формулише Ви
роли, да се патриотизмом отвори и задржи отвореним про
стор између идеа лног света моралних агената и непристра
сних посматрача и стварног света екск лузивистичких и уско
постављених пасија или пристрасности.14 На тој линији, па
триотизам слободе, који је партикуларистички али еманци
пован од нелибералних атрибута (зато што је патриотизам
13 Viroli, M. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism, op. cit.,
стр. 16.
14 Ibidem, стр. 17.
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без национализма), има две карактеристике: (1) мада може
израсти из етнокултурног јединства, он је несумњива мани
фестација политичке културе слободе, која апострофира гра
ђански активизам и грађанске врлине; и (2) он је критичка
љубав према земљи, љубав која је усмерена на највише стан
дарде специфичне традиције и идеа ле на, ако је то нужно,
штету самог јединства.15
Ако пођемо од претпоставке да је патриотизам гра
ђанска врлина, патриотизам је зависан од демократског окру
жења, у смислу да је квалитет његовог испољавања усло
вљен уважавањем постулата демократске власти. То свакако
одудара од тврдње Марте Нусбаум (Martha Nussbaum) да је
стављање нагласка на патриотски понос и морално опасно
и субверзивно за неке од циљева ка којима је патриотизам
усмерен (на пример - циљ националног јединства повезан са
привржености моралном идеа лу правде и једнакости): иде
ја је да се тим циљевима (правди и једнакости) боље служи
преко идеа ла који је одговарајући за било коју ситуацију у са
временом свету (универзалистички или космополитски при
ступ).16 По Симон Келер (Simon Keller), патриотизам пред
ставља облик лојалности који није утемељен на неутралној
процени да објект на који је усмерена име вредне каракте
ристике, већ се базира на претпоставци да тај објекат има
вредне карактеристике на основи којих се доносе релевантне
моралне одлуке.17 Другим речима, патриотска лојалност зах
тева одређена убеђења о објекту на који је усмерена, а да није
заснована на независном расуђивању о тим уверењима као
истинитим, што резултује квалификовањем властите земље
на сасвим другачији начин у односу на доношење судова ко
ји се тичу других земаља са немогућношћу признавања те
тенденције.18 Услед такве констелације, по Келеровој, патри
отизам пре треба сматрати маном него врлином.19 По Џорџу
Катебу (George Kateb), патриотизам је по себи грешка. Прет
15 Ibidem, стр. 161, 175-176, 183-184.
16 Nussbaum, M. C. „Patriotism and cosmopolitanism“, Cohen, J. (ed.) For Love of
Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996. стр. 4.
17 Keller, S. „Patriotism as bad faith“, Ethics, 115(3), 2005, стр. 590.
18 Keller, S. The Limits of Loyalt, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр.
92.
19 Ibidem, стр. 93.
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поставка је да је најуобичајеније схватање патриотизма оно
које га одређује као љубав према властитој земљи, то јест да
је његова најзначајнија манифестација спремност да се умре
или убије за властиту земљу.20 Међутим, Катеб држи да је
„властита земља“ апстракција, она је, као и за Бенедикта Ан
дерсона замишљена заједница,21 заједница која је имагина
тивно или естетски индукована, она наравно располаже са
одређеним „материјалним“ елементима (територијом, гео
графским местом, градовима, историјским споменицима и
сл.), али је превасходно утемељена на друштвеним везама
које су невидљиве или имперсоналне.22 Ерго, патриотизам је
спремност да се умре или убије за апстаркцију, за продукт
имагинације који доводи до перманентно политизованог (ма
скулинистичког) концепта живота, где се тако постављена
апстракција не може изједначити са принципом, јер прин
цип је универзалан, док апстракција може имати било који
обим.23
Патриотски дискурс се, дак ле, може сагледати и пре
ко трипартитне класификације на: (1) грађански патриоти
зам; (2) националистички патриотизам; и (3) на патриотизам
обележја.24 Грађански патриотизам, који произилази из репу
бликанске традиције, полази од претпоставке да су грађани
слободни и једнаки појединци уједињени зарад остварења
заједничког политичког добра, па се, у складу са тим, мо
же одредити као љубав према заједничкој политичкој сло
боди и институцијама које је подржавају (ова врста патри
отизма је инхерентно политичке природе и није условљена
било каквим националним или етничким идентитетом, то
јест- претпоставка је да грађанин може заменити једну држа
ву другом). Тежишна тачка националистичког патриотизма
представља припадност одређеној националној групи, дефи
нисаној преко самосталних атрибута (матерњег језика, кул
20 Kateb, G. Patriotism and other mistake, Yale University Press, New Haven, 2006,
стр. 7.
21 Види Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread
of Nationalism, Verso, London, [1983] 2006.
22 Kateb, G. Patriotism and other mistakes, op.cit., 2006, стр. 8.
23 Loc. cit.
24 Kleingeld, P. „Kantian Patriotism“, Philosophy and Public Affairs, 29(4), 2000,
стр. 317-322.
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турне заједнице, заједничких предака, заједничке историје и
сл.) или њихове комбинације, из које се не може ући и изаћи
по властитој вољи, те историјски оријентисаној ка идеа лу на
ционалне државе. Под патриотизмом обележја подразумева
мо се љубав према земљи која је производ промишљања или
директног оцењивања њених квалитета (волим своју земљу
зато што је лепа, или зато што волим њену културу, или зато
што су јој закони праведни и сл.), он не имплицира зајед
ничку националност или неки посебни политички систем, а
патриотски ангажман је завистан од селектованог обележја.
Када говоримо о национализму, џингоизму или шови
низму онда говоримо о потпуно екск лузивној поставци не
критичког и априористичког прихватања властите нације
и потпуног одбацивања (чак и негирања или поништавања)
релавантности других нација, што често резултује антагони
змом, конфликтима и насиљем. Међутим, када у оквиру на
ције нека група или групе ограниче дефиницију патриотизма
додавањем елемената попут: идеологије, циљева, вредности,
норми, политика или подршке вођству, који искључује друге
припаднике исте нације из патриотског корпуса, када пара
метри тога лимитирања буду постављени као једини пожељ
ни услов за нацију и државу и критеријум за разликовање
патриота од непатриота, то јест када непропитујућа лојал
ност својој земљи подразумева и непропитујућу оданост не
кој засебној (издвојеној) идеји, онда се таква концептуа лна
конјункција може окарактерисати као монополизација па
триотизма.25 Посебно интересантна ситуација је она када се
група која монополизује патриотизам налази на власти, ка
да има моћ да своје виђење патриотизма наметене као сво
јеврсну обавезу, када може да га легализује и оснажи. На тој
линији, монополизација патриотизма највишег реда се може
лоцирати у тоталитарне системе, где патриотизам служи и
као најважнији облик легитимизације (доминантна идеоло
гија је увек позиционирана тако да представља највећу ко
рист за нацију или државу, то јест да представља манифеста
цију правог патриотизма). Наравно, аналитичка привлачност
феномена монополизације патриотизма не би била тако из
ражена када би била карактеристична само за тоталитарне
25 Bar-Tal, D. „The monopolization of patriotism“, op.cit., стр. 249-250.
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системе, она представља и обележје демократских система и
на позиционом и на опозиционом нивоу.
По Данијелу Бар-Талу (Daniel Bar-Tal), монополизација
патриотизма има неколико битних последица.26 Као прво, то
је делегитимизација и екскомуникација оних који се не сла
жу са идејама форсираног патриотског предлошка. Под де
легитимизацијом се подразумева одређење неке групе (или
појединца) преко крајње негативних друштвених карактери
стика које је сепаратишу од људских група (или појединаца)
за које се држи да функционишу унутар зоне омеђене при
хватљивим нормама и/или вредностима.27 У том контексту,
етикетирање некога као непатриоте аутоматски повлачи за
собом одсуство љубави и бриге за своју земљу (то јест наци
ју), позицију некога ко јој заправо и неприпада и ко је нацио
нални апостат, издајник, изрод или квислинг, спреман да јој
пре или касније наштетити или да се ставити у службу неке
друге непријатељске нације, што повлачи за собом и потребу
за кажњавањем таквих одродничких група или појединаца.
Као друго, непатриоте, због свога неслагања са доминант
ним циљевима, идеологијом, политиком или вођством, могу
бити доведени у позицију неправедно оптужених („дежур
них криваца“ или „жртвених јараца“) за националне прома
шаје, проблеме, грешке или неуспехе, што може резултова
ти прогоном, дискриминацијом или неким другим обликом
опресије оријентисаним ка њима као директним узрочници
ма националне стагнације или регресије.
Као треће, последица монополизације патриотизма, по
готово када се ради о групи која је на власти, представља и
прикривање властитих патриотских ставова зарад избегава
ња статуса непатриоте, који је сам по себи специфична врста
осуде. Овакав облик „патриотског повиновања“ или „патри
отске мимикрије“ не мора нужно бити условљен преко ка
жњавања, већ може бити реа лизован и преко перманетне ин
доктринације, повезане са надгледањем медија и школства.
Наравно, ефикасност таквог ангажмана је највиша у стицају
ове две компоненте, онда када се контрола социјализације и
26 Ibidem, стр. 257-265.
27 Bar-Tal, D. „Delegitimization: The Extreme Case of Sterotyping and Prejudice“,
Bar-Tal, D., Graumann, C., Kruglanski, A. W., Stroebe, W. (ed.) Stereotyping and
Prejudice: Changing Conceptions, Springer-Verlag, New York, 1989, стр. 170.
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медијских институција споји са моћи санкционисања патри
отских ренегата или дисидената. Као четврто, по Бар-Талу,
монополизација патриотизма може бити како једна од ка
рактеристика тоталитаристичких поредака (поред читавог
спектра политичких, економских, културних и психолошких
фактора) тако и карактеристика нетоталитаристичких поре
дака, која може прерасти у њихов рушилачки фактор. Чим
се крене са процесом монополизације патриотизма од стране
оних који се налазе на власти, симултано започиње и процес
политичке тоталитаризације, узрокован оспоравањем или
ограничавањем плурализма, слободе мишљења и једнакости
схваћеним као темељним одликама демократије, што никако
не значи да трендови монополизације патриотизма не карак
теришу демократски профилисане политичке режиме.28
Из претходоног дела излагања се дало наслутити да
сасвим утемељено можемо направити дистинкцију између:
(1) традиционалне варијанте патриотизма, слепи патриоти
зам (псеудо-патриотизам или патриотизам незнања и ираци
оналности), где се тотално покоравање дужности (саможр
твовање које не уважава стандарде властитог „здравог ра
зума“) третира као симбол патриотске оданости, чак и онда
када је то, у екстрему, скопчано са ризиковањем властитог
живота; те (2) умерене или конструктивне варијанте патрио
тизма, аутентични патриотизам (базиран на критичком раз
умевању националних вредности) или патриотизам разлога
и неслагања, одређен приврженошћу или лојалношћу која не
води у иморалне акције.29 Може се рећи да слепи патриоти
зам подразумева: (1) презир било какве критике упућене ка
властитој земљи, ово се посебно односи на критику земље
као јединствене културно-историјске целине и на неуважа
вање астрактног, симболичког представљања земље (на при
мер - химне или националних споменика);30 (2) политичку
пасивност и добровољно политичко незнање; (3) перцепцију
угрожености националне културе и националне безбедности
28 Ibidem, стр. 263, 265.
29 Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E, Levinson, D. J., Sanford, R. N. The authorita
rian personality, Harper, New York, 1950, стр. 107.; Nathanson, S. „In Defense of
Moderate Patriotism“, Ethics, 99(3), 1989, стр. 538.; и Somerville, J. „Patriotism
and War“, Ethics, 91(4), 1981, стр. 573, 574.
30 Schatz, R. T., Staub, E., Lavine, H. „On the Varieties of National Attachment: Blind
versus Constructive Patriotism“, Political Psychology, 20(1), 1999, стр. 170.

237

Ђорђе Стојановић

ПАТРИОТИЗАМ ...

(позитивна корелација са национализмом);31 и (4) дефиниса
ње друштвених карактеристика преко појмова геналогије и
примордијалног порек ла генерисаних унутар националне
историје.
За разлику од слепог патриотизма, конструктивни па
триотизам подразумева: (1) пропитивање компатибилности
патриотског делања са групним друштвеним циљевима; (2)
висок ниво политичког ангажовања и тежњу ка шире поста
вљеном решавању друштвених проблема; (3) одбацивање
примарности националног идентитета које често завршава
са одбацивањем идеје националне супериорности; и (4) фор
мирање друштвених граница преко грађанских процедура
и заједничких политичких структура. Увећавање слепог па
триотизма се може очекивати у моментима када је друштво
обележено сложеним животним условима, било да су они
спољне (на пример - рат) или унутрашње (на пример - ра
дикалне друштвене промене или економске кризе) провени
јенције, док се за конструктивни патриотизам може рећи да
је у порасту када шира друштвена ситуација није обележе
на претходним карактеристикама, то јест када је одговор на
слепи патриотизам генерисан побројаним условима.32 Овој
подели се може додати рашчлањивање конструктивног па
триотизма на: (1) политички конструктивни патриотизамонај чији је критицизам ослобођен етичке или моралне мо
тивације; и (2) морално конструктивни патриотизам - онај
чије се критиковање битно ослања на „неприкосновености“
правде и правичности.

Зак ључак
Рецимо на крају да под патриотским вођством можемо
да схватимо оно вођство које се позива на патриотизам. Ако
одбацимо претпоставку да je патриотизам нужно оптерећен
негативним конотативним сплетом, то јест ако прихватимо
идеју да је могућ патриотизам који уважава основна људска
права и који се не налази у некој форми националне аути
стичности, „карантинизације“ од носећих постулата глобал
ног хуманитета и моралности, у смислу да локално (парти
31 Ibidem, стр. 169.
32 Ibidem, стр. 169.
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куларно) може да представља инструмент за реа лизацију ко
смополитског (универзалног), онда можемо претпоставити и
да најбоље политичке вође треба да буду способне и преди
спониране за процену, промишљање и ангажман у смеру мо
рално дозвољене пристрасности. При томе, патриотизам не
сме бити екск лузијски ни према припадницима других на
ција, нити рестриктивно формулисан преко недвосмислене и
неприкосновене оданости одређеној идеји инкорпорираној у
његов садржај, као критеријуму за разликовање патриота од
непатриота. Уколико се, дак ле, патриотизам позиционира ви
ше као заједнички национални пројекат, а мање као морални
захтев, у поводу стечених, одржаваних и пројектованих ма
теријалних и духовних добара, те као простор за презентова
ње највредније националне традиције, то јест симболичких,
историјских и институционалних форми које изражавају ту,
пре свега демократску, традицију, онда се само патриотско
вођство може схватити као сасвим дозвољено и прихватљи
во. Другим речима, само оно патриотско вођство, обележено
или позиционим или опозиционим статусом, које оставља
простор за различите патриотске трајекторије, дозвољава да
властита патриотска позиција буде изложена критиковању,
те је ограничено космополитском непристрасношћу, може
бити окарактерисано као пожељно. И мада се за патриоти
зам може рећи и да представља контекстуа лну врлину, да се
показује само у сплету специфичних околности које на овај
или онај начин представљају претњу националној безбедно
сти, за њега се, такође, може рећи и да има капацитете да
фунгира као константа демократског политичког вођстава
без опасности од екск лузијских аспеката и на унутрашњем
и на спољном плану.
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Djordje Stojanovic
PATRIOTISM, MONOPOLIZATION OF
PATRIOTISM AND PATRIOTIC LEADERSHIP
Summary
This paper critically analyzes the political aspects of patri
otism. In particular, the paper deals with the possibility of defi
ning patriotism, regardless of patriotic partiality, as positive po
litical program. The first part of the paper explores the viability of
the concept of patriotism conceived less as a moral requirement
and more as a shared project of compatriots, which is based on
the past, present and future material and spiritual goods, on the
symbolic and institutional forms that express the most valuable
national (democratic) tradition. The second part of the paper ex
plores the phenomenon of monopolization of patriotism, the situ
ation when loyalty to the country includes loyalty to a particular
idea as a criterion for distinguishing between patriots and non
patriots. The paper concludes with an affirmative attitude toward
the patriotic leadership that allows different patriotic path with
different type of engagement, mutual criticism of various patrio
tic approach and appreciation of cosmopolitan impartiality.
Key words: patriotism, monopolization of patriotism, patriotic le
adership, democracy, identity, capacity.
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Зоран Милошевић*

ЗАШТО СЕ РАСП АД АЈ У ДРЖ АВЕ?**
Резиме
Услед одсуства јасних (државотворних и националних)
идеја јавља се аномија који доводи до урушавања друштва
и државе. Аномија је, дак ле, неусаглашеност нормативнофункционалних захтева система и реално понашање индиви
дуа, које води ка отуђењу индивидуа од друштва. Друштво
нема могућности да усмери понашање индивидуа у инсти
туционалне оквире на које су раније навик ли, а људи, лишени
вредносно-нормативне оријентације, налазе се у стању или
крајње узнемирености или дубоке депресије, делују у стра
ху или ризикујући, вођени тренутним интересима и самим
тиме престају да реорганизују структурне елементе дру
штва-система.
Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво
и за државу. Личност се десоцијализује, губи навике морал
ног, правног регулисања свог понашања, мотивација постаје
утилитарна, примитивно-хедонистичка, на нивоу физиоло
шких потреба. Друштво и држава почињу да се распадају,
јер се не реорганизују некад стабилне социјалне везе, односи
и политичке институције.
Кључне речи: Држава, институције, политика, нацио
нална идеја, аномија, распад, Балкан, друштво
*

Инстит ут за политичке студије, Беог рад

** Рад је настао у оквиру нау чног пројекта „Демок ратски и национални капа
цитети политичк их инстит уција Србије у процесу међународних интег ра
ција“, који финансира Министарство нау ке Реп ублике Србије.
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Преседник Руске федерације, Д. Медведев, на заседању
Националног антитерористичког комитета (НАК), 22. фе
бруара 2011. године изјавио је да ситуација на Блиском исто
ку и арапском свету може довести до глобалних и историј
ских промена, тј. може се догодити дезинтег рација великих
и густо насељених држава на мале државице, што ће бити
извор пожара у наредним деценијама.
Кандидата за распад је много, не само у арапском свету.
Споменимо само неке: Белгија, БиХ, Авганистан, Ирак, Ли
бија, Турска, Пакистан...
Разматрање распада држава постало је нешто уобичаје
но. Тако Истраживачки центар The Fund for Peace и Carnegie
Endowment for International Peace објавио је „Рејтинг неста
билних држава света“ на основу 12 критеријума (демограф
ски, економски, политички и војни...). У првих 20 држава, ко
је се налазе на граници распада су Обала Слоноваче, Конго,
Судан, Ирак, Сомалија, Сијера Леоне, ЧАД, Јемен, Либери
ја, Хаити, Авганистан, Руанда, Северна Кореја, Колумбија,
Зимбабве, Гвинеја, Бангладеш, Бурунди, Доминиканска Ре
публика, Централно Афричка Република... Украјина је зау
зела 38 место заједно са Сиријом, Етиопијом, Пакистаном,
Парагвајем и Египтом. У трећој групи се налазе Белоруси
ја, Азербејџан, Русија (59 место), а следе Саудијска Арабија,
Турска, Вијетнам, Нигерија, Филипини, Иран и Куба.
Што се тиче Европе најкритичнији је Балкан. Ту се из
дваја Босна и Херцеговина као највећи кандидат за распад.
САД и Европска унија једноставно не дозвољавају одржава
ње референдума на којима би Срби и Хрвати изгласали из
двајање.1 На тај начин она се одржава присилно, што не мо
же вечно трајати. Слична ситуација је и у Македонији, с тим
што овде Албанци представљају дестабилизујући фактор, јер
имају подршку САД И Европске уније за свој пројекат поде
ле Македоније,2 што када се узме у обзир Космет, Хрватска и
Црна Гора може лако да буде схваћено као антиправославни
и антисловенски контекст.
Што се тиче САД, као главног идеолога стварања но
вих држава, морамо рећи да ни њу није мимоишло слично
расуђивање. Познати руски генерал и геополитичар, Леонид
1
2

Осторожно, страны распадаются!http://www.vazhno.ru/important/article/4611/
Види: Зоран Милошевић, На корак до распада, Печат, бр. 156, Београд, 11.
март 2011, стр. 54 – 55.
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Ивашов, каже да без обзира на демократске изборе, ова др
жава се налази под влашћу финансијског капитала, односно
слогана „Долар рађа власт. Но, ако долар падне и у САД ће се
распршити машта о власти над целим светом“,3 а после тога
следи и њен распад.
Додајмо да су експерти ЦИА прорачунали да ће се Ру
сија 2015. године распасти на шест до осам држава, а анализе
по овом питању могу се пронаћи на самом сајту ове шпијун
ске организације. Ту су још и анализе и прогнозе о развоју
света у наредних 10 до 15 година.
Распад Русије, према ЦИА догодиће се због сукоба ам
биција да се буде глобални лидер у свету и умањених ресур
са.4
У нашим медијима и друштвеној мисли такође се по
времено води полемика око распада Србије. Један од нови
јих прилога на ову тему је чланак Светислава Басаре,5 као
и неколико других повезаних са питањем регионализације
Србије.6
Басара пише: „Сада је на снази подела на „патриоте”
и „грађанисте”, подела која поново стиче, за сада, стидљиву
подршку државе. Ми, заправо, понављам то по ко зна који
пут, немамо проблема са политиком већ са културним мо
делом наслеђеним из прве половине претпрошлог века.“ „За
разлику од других социјалистичких земаља (осим Русије)
пад Берлинског зида и слом комунизма у Србији нису ре
зултирали обновом грађанског друштва, културе и система
вредности, већ се у историјском смислу отишло корак назад.
Ако је комунистички покрет још увек део светскоисториј
ског процеса, израз еманципације пролетаријата и секуларне
интелигенције, след суманутих и трагичних догађаја с краја
осамдесетих и почетка деведесетих био је револуција лум
пенпролетаријата и олоша.
3	Леонид Ивашов. США распадется через 17 лет, http://www.rusbeseda.ru/index.
php?topic=1961.0
4 Дмитрий Табачник, Идеология ущербности, или Почему распадаются государства, http://1stolica.com.ua/2764.html
5 Светислав Басара, Зашто се Србија распада, http://www.politika.rs/rubrike/
Kulturni-dodatak/Zashto-se-Srbija-raspada.sr.html
6 Види: Todorović: Novim regionima priprema se raspad Srbije, http://www.rtv.rs/
sr_lat/politika/todorovic:-novim-regionima-priprema-se-raspad-srbije_137162.
html; Слободан Кљакић: Преуређење уместо разбијања Србије, http://www.
nspm.rs/hronika/slobodan-kljakic-preuredjenje-umesto-razbijanja.html

245

Зоран Милошевић

ЗАШТО СЕ РАСПАДАЈ У ДРЖ АВЕ

Тај преврат је изведен иза димне завесе лажног више
партијског система и још лажнијег парламентаризма. Из ка
љуге комунистичког друштвеног уређења – мора се признати
функционалнијег од актуелног – и каквог-таквог културног
поретка, Србија је преконоћ склизнула у трибалну утопију у
којој су привиди институција постали још привиднији, а сва
моћ узурпирана од стране разноразних већа стараца и стари
ца.“ „Може мислити ко шта хоће, али никаквог ту национа
лизма није било. Као што га нема ни данас. Национализам је
могућ искључиво унутар слободне нације, а српски народ се,
нажалост, никада није уздигао из оријенталне зачараности
и неслободе. Национализам је кохерентна идеологија чији
је циљ очување виталних снага нације од погубних утица
ја касног модернизма: разобрученог хедонизма и свакојаких
субверзивних „слобода”; неуспех и анахроност те доктрине
скривени су у томе што је она – иако радо кокетира са црква
ма – као и свака идеологија у суштини антирелигиозна и не
успева да увиди есхатолошки смисао дисолуције у савреме
ном свету, расула које се може (и мора) успоравати и канали
сати, али које није могуће зауставити.“ „Од свог настанка па
до данас, Србија није смогла снаге да постоји за себе; да сама
себи буде сврха, да унутар расположивог простора успостави
реа лан културни и државни поредак.“ Резултат овога је мо
гућност да се Србија распадне.7
Политиколог Зардушт Ализаде сматра да предуслови
за распад државе имају оне које имају етно-конфесионалне
7

Ово је прилично једнострано, паи некомпетентно мишљење, јер истиче тезу
да Србија није смогла снаге да постоји за себе. Србија је, наравно, смогла
снаге, али је управо то постало проблем за светске центре моћи. Другачија
виђење овог проблема од Басариног су бројнија и боље аргументована. Ви
ди: Богдана Кољевић, Државно питање Србије, у зборнику: Србија полити
чки и институционални изазови, Приредили: Момчило Суботић и Живојин
Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 7 – 18.; Зоран
Милошевић, нацрт Статута Војводине – основ за денацификацију Срба у
покрајини, у зборнику: Србија политички и институционални изазови, Приредили: Момчило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студ
ије, Београд, 2008, стр.191 – 202. Зоран Милошевић, Ћирилица, правосуђе у
српска држава, Политичка ревија,бр.1, Београд, 2010,стр.345 – 353.; Зоран
Милошевић, О појму и теоријама политичке модернизације, Српска полити
чка мисао, бр. 3, Београд, 2008,стр.11 –30.; Зоран Милошевић, Независност
Космета – историјско подсећање и нова питања?, Политичка ревија, бр. 1,
Београд,2008, стр. 9 –22.; ДанијелаНенадић, Идентитет и вредности: улога и
значај националног идентитета у контексту глобализације,Политичка ревија,
бр. 1, Београд, 2007, стр. 177 – 198.
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конфликте различитих интензитета, а поред тога и постоји
и образац власти (управљања) који се може назвати «лошим
управљањем», тако да су за распад оваквих држава заинте
ресовани и регионални и светски центри моћи. Код неких др
жава територијална целовитост више зависи од спољашњег
фактора, иако унутар граница живе различите нације и кон
фесије које се не подносе.8
Од најстаријих времена до данас постојале су и посто
је државе које се разликују једна од друге по свом унутра
шњем устројству, социјалном саставу, по форми владавине и
по многим другим елементима. До XVIII века власт је имала
сакрални (теолошки) карактер, тј. велику улогу у њеном фор
мирању и управљању имала је вера, односно верске заједни
це (Црква, Исламска верска заједница код нас посебно...). По
сле Француске револуције десило се да није само збацивана
стара власт већ и Бог, а место религије заузела је идеологија
– својеврсна световна религија, чије догме није освештао Бог
већ народ или његови најбољи представници.
На тај начин, без обзира на мноштво државних фор
ми, у свим регионима Планете идеологија је постала главни
везивни (интеграциони) елемент у конкретној држави. При
томе није важно из чега је та идеологија потек ла, да ли из
религиозних догми (Иран, на пример) или научног, рациона
листичког сазнања. Другим речима, идеје су успостављале
власт над људским умовима, а то је онда државу одржавало
у животу.
Династија Романових је пала када је народ који је ра
није проносио славу Цара и Отаџбине изгубио веру у Бога и
поверење у православну цркву. СССР се распао када је кому
нистичка идеологија изгубила доминацију у умовима људи,
а КПСС изгубила поверење не само код обичне масе, већ и
код већине својих чланова. Слично је било у Југославији, а
касније се то поновило и приликом одвајања Црне Горе из
састава СР Југославије.9
8
9

Види: http://www.regnum.ru/news/polit/1377965.html#ixzz1H3InU38c ; Упор.:
 еферендум в Судане - крупнейшее государство Африки распадается надвое,
Р
9 января 2011, http://www.newsru.com/world/09jan2011/s udan.html
У муслиманском делу Босне и Херцеговине, као и у Хрватској, веома оми
љена тема која подиже читаност новина и посећеност сајтова је расуђивање
о даљњој деструкцији Србије. Види: Да ли се Србија полако распада, http://
www.dnevniavaz.ba/forum/showthread.php?2758-Da-li-se-srbija-polako-raspada;
Упор.: Podržimo raspad Srbije, http://sr-rs.facebook.com/pages/Podr%C5%BEimo-
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Мала Холандија је победила Шпанију у борби за не
зависност истакавши идеје протестантизма насупрот шпан
ског римокатоличанства. Турска је током Првог светског
рата размрвљена (што је почело знатно раније), али је тада
процес заустављен када се одрек ла исламских вредности и
корумпиране идеје халифата на челу са султаном-халифом и
прихватила позападњачавање и модернизацију, ослонивши
се на реа лизацију световне државе и идеологију турског на
ционализма.10 Све ово је водило и одрицању од већих или
мањих делова територије на што су утицале и велике силе
и прекрајање граница после изгубљених ратова. Поновно ја
чање државе имали су само они народи који су успели да
већини становника наметну нову, државну идеологију која
је давала нови смисао постојања, како самој држави тако и
становништву.
Историја нас учи да стварајући државу, ако желимо да
она опстане, морамо посветити највећу пажњу идеологији ко
ја мора одговарати већини становника, а ако то није могуће
онда постоје два решења – одрицање од територије насељене
дисидентима (који не прихватају нову идеологију – пример
Турске) или њихова асимилација (пример Немачке), односно
протеривање (пример Хрватске и тзв. независног Косова).
Уколико се то не учини државе ће се раније или касније рас
пасти.

Распад државе (state failing)
Држава је политичка заједница која има одређену
структуру, организацију политичке власти и могућност да
управља социјалним процесима на својој територији. Др
жава је најважнија институција политичког система. Значај
државе је у томе да има максималну концентрацију власти
у својим рукама, као и ресурсе који јој омогућавају да ефика
сно и одлучујуће утиче на социјалне промене и живот сво
јих грађана.
Од своје појаве, државе је предмет проучавања. Тако се
долазило до закључака да се држава појављује и постоји во
љом Бога (теолошка фаза); на основу уговора (фаза разума и
сазнања); због психолошких разлога (фактор људске психе);
raspad-Srbije/141302905893238?v=info
10 Види: Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и
наставна средства, Источно Сарајево, 2010.
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биолошки разлози (органска теорија); због социјално-еко
номских фактора (марксистичко-материјалистичка фаза);
док према теорији насиља њен настанак и постојање омогу
ћавају војно-политички фактори. Поред тога, у литератури
је могуће пронаћи и хипотезе да на образовање и постојање
државе утичу и географски фактори, етнички, демографски
и информациони.
Ипак, јасно је да се држава ствара, постоји и развија као
резултат сложених социјално-економских фактора, односно
као инструмент задовољавања интереса друштва, група,
класа, социјалних слојева и појединих лидерских личности.
Држава испуњава низ функција, по чему се разликује
од других политичких институција, које се деле се на спо
љашње и унутрашње. Унутрашње функције су економска,
социјална, организациона, правна, политичка, образовна,
и културно-васпитна. Спољашња је организација сарадње
са другим држава у области економије, социјалних, техно
лошких, културних и трговачких делатности. Саставни део
спољашње функције је и одбрана државе од спољних опа
сности.11
Државе нестају са карте света услед војног освајања,
распада империја или уједињавања са другим државама.
Сасвим другачији карактер нестанка и појаве државе имају
процеси током XX века када су се неке државе распале услед
унутрашњих противуречности: сепаратистичких покрета
или покрета за отцепљење појединих територија. Ова појава
се по правилу назива state failing (распад државе или пропа
дајуће државе).
У друштвеним наукама постоји прилично раширено
мишљење да се распад држава у трећем свету догађа услед
краха или блокаде процеса социјално-економске модерни
зације. Наиме, и деценијама после стицања државне неза
висности нека од тих друштава живе по свом традицио
налном устројству служећи племенске вође, породичне или
клановске структуре, а не стабилне државне институције.
Неке државе су, опет, стек ле независност за време распа
да колонијалних европских империја и постале чланице ОУН
и другим међународних организација само зато јер се није
нашла ни једна држава која би желела да окупира ту те
риторију. Failed states (урушавајуће државе, државе – бан
кроти) не следе циљеве достизања доброг поретка и све
11 Види: http://www.webarhimed.ru/page-321.html

249

Зоран Милошевић

ЗАШТО СЕ РАСПАДАЈ У ДРЖ АВЕ

општег благостања. Искуство многих постолонијалних и
посткомунистичких држава даје могућност да се зак ључи
да историјски пут развоја до нивоа националне државе, који
је пронађен у Европи, не мора да се обавезно поново на дру
гим местима.
Традиционална међународно-правна дефиниција држа
ве као организације која уједињује народ, територију и власт
не може да се примени на failed states.
Табела бр. 1: Индикатори које треба пратити да би се препозна
ла распадајућа држава
Категорија
Држава има монопол
над влашћу
Ниво државног суве
ренитета
Квалитет демокра
тије
Легитимност држа
ва и лојалност грађа
на према држави
Безбедност
Државна контрола
територије
Државна контрола
граница
Ефикасност биро
кратских институ
ција
Распоред средстава
присиле
Ниво корупције и кри
минала
Правни поредак
Економија
Демографске промене

Успешна др
жава
Да
Висок

Слаба (распадају
ћа) држава
Релативна власт
(олигополија вла
сти)
Низак

Висок

Низак

Високи

Ниски

Висока
Висока

Ниска
Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Сконцентриса
не у државним
институцијама
и опуномоћених
лица
Низак

Нелегалан, у рука
ма приватних лица

Стабилан
Ради

Нестабилан
У већој или мањој
кризи
Значајне и некон
тролисане. Велика
појава избеглица и
масовна миграција12

Невелике и кон
тролисане

Висок

Број слабих и распалих држава умногоме се повећао
од краја осамдесетих година XX века (Молдавија, Грузија,
Азербејџан, Таџикистан и бивша СФРЈ. На тај начин, слабе и
12 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm
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распале државе постају све већи извор нестабилности у ме
ђународном систему. Распале државе могу постати уточиште
тероризма, криминалцима, нарко-трговцима, педофилима,
трговцима белим робљем и другим криминалним елементи
ма. Поред тога, распада једне државе се неминовно одражава
на цео регион, а често и шире. Министар спољних послова
Британије, Џек Стро, крајем октобра 2001. године (за време
рата са талибанима у Авганистану) развио је „теорију доми
на при распаду држава“.13
У многим политиколошким истраживањима, као и у
политичким дек ларацијама и изјавама политичара (на при
мер „Стратегија безбедности Европске уније“) слабе и рас
паднуте државе се повезују са тероризмом (Авганистан, Су
дан, тзв. држава Косово), али и са појавом избеглица. На при
мер, тренутно, према подацима Уједињених нација има око
10 милиона избеглица, а они, по правилу теже да се домогну
богатих држава, односно САД, Европске уније и Русије.14

Распад и будућност државе
Савремени процеси ерозије неких држава ни у ком слу
чају не значе крај државе, али дају могућност размишљању о
трансформацији државе. Она може сачувати своје постоја
ње, изменити само форму или потрошити политичко право
на постојање као форма поретка.15
Но, до сада није пронађена ефикасна замена државној
организацији. Држава није одслужила своје, што не значи да
у некој будућности тако неће бити, о чему је говорио и Маркс
и марксисти.
Веома занимљив став о распаду државе изнео је поли
тиколог Алексеј Митрофанов. Наиме, он сматра да нацио
нална идеја ствара и одржава државу, а сада је зарађивање
новца постало национална идеја, што је са становишта одр
13 Jack Straw, UK Foreign Secretary Straw Views ‘Rebuilding of Afghanistan,’
Foreign & Commonwealth Office, October 22, 2001
14 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm
15 Jens Siegelberg, »Staat und internationales System—ein strukturgeschichtlicher
Überblick«, Strukturwandel internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat
und internationalem System seit dem Westfülischen Frieden, Jens Siegelberg/Klaus
Schlichte, Hg. Wiesbaden 2000, 51.
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жања и развоја државе погубно. „Шта је код нас привлачно?
Нема идеја. Ми свима говоримо да је потребно поделити но
вац, специјални орган створити. И шта даље? Ту нема идеје.
Ми седимо на огромним ресурсима и никоме не дозвољава
мо да приђе њима. Никога не пуштамо, а ни идеје не дајемо.
И шта хоћемо? Наша национална идеја је постала – битка за
готовину“. 16
Ову вредност, сматра Митрофанов, треба одбацити.
Главну национална идеја треба да буде човек, јер се држава
састоји од људи, а тек потом од територије. Другим речима,
велики грађани чине државу великом.
Са овим се слаже и Иљин, који каже да се држава гради
изнутра, душевно и духовно; и државни живот се само из
ражава у спољашњим манифестацијама људи, а одвија се и
протиче у њиховој души; њено оруђе или орган, јесте људска
правна свест. Распад државе или било ког политичког по
ретка не састоји се једноставно у спољашњем нереду, анар
хији, уличним пог ромима, убиствима и биткама грађанског
рата. Све су то само плодови унутрашњег распада који се
већ догодио. Људи «не виде» тај унутарњи распад и тим го
ре по њих, тим опасније по државу. Могло би се рећи: прави
политички живот не галами у скупштинама и парламенти
ма, нити бесни на улицама. Он ћути у дубини националне
правне свести, а галама, насиље и пуцњава – само су страсне
и најчешће нездраве експлозије унутарњег политичког жи
вота. Политички геније, велики државник, уме да ослушкује
ту безгласну правну свест свога народа и да делује из ње, и
уколико му се обраћа, онда ће и народ, препознавши га инту
итивно, да ослушне и њега и да га следи. Према томе, народ и
његов вођа сусрећу се и међусобно здружују у оној тајанстве
ној дубини где обитава љубав према отаџбини и ирационал
но државно-политичко расположење.17
Истинско државотворно расположење душе настаје
из патриотизма и национализма, констатује (тачно) Иљин.
Здрава, државотворно расположена душа доживљава сво
ју отаџбину као живо правно јединство и учествује у том
16 Без национальной идеи Россия распадется, http://asbyst.livejournal.com/3450.
html
17 Никола М. Гаврић, Друштвена мисао Ивана А. Иљина, докторска дисертација,
Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 136.
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јединству својом правном свијешћу, што значи да грађанин
признаје државу на начин добровољне самообавезе и назива
је «моја држава» или «наша држава».18
Потребно је да формална припадност државе не оста
не празан и мртав привид, већ да душа грађанина буде ис
пуњена живим осећањем, лојалном вољом и духовном уве
реношћу. Потребно је да држава живи у души грађанина и
да грађанин живи за интересе и циљеве своје државе. Ме
ђутим, формална регистрација грађана, њихово деспотско и
једнострано уврштавање у државу, на то не рачуна и од тога
не зависи. И управо државна припадност, која није испуње
на живом љубављу грађанина према његовој отаџбини и на
роду, може лако да створи политичку илузију: појављују се
слојеви фиктивних грађана који не примају к срцу ни живот
ни интересе «своје» државе – једни из националних побу
да (они у души сврставају себе у други народ), други – из
економских разлога (у индустријском и трговачком смислу
заинтересовани су за процват друге државе), трећи – из со
цијално-револуционарних мотива (они желе «својој» држави
сваки могући неуспех и војни пораз). Сви ти «грађани» при
падају држави само формално-правно, а душевно и духовно
остају јој не само туђи већ, можда, и директно непријатељски
расположени према њој, било као саботери, било као издај
ници. Грађанин који своју државну припадност носи про
тив своје воље, или без своје унутарње сагласности, јесте
духовно и нездрава а политички опасна појава, закључује с
правом Иљин. Држава и влада морају да учине све што је у
њиховој моћи да придобију његово поштовање, његову на
клоност и лојалност, како би освојили његово срце, његову
вољу и његову правну свест. Али, ако у држави постоје на
родности, или друштвено-економске класе, или политичке
партије, које су нелојалне у свом политичком сепаратизму и
које можда кују заверу, онда се политичка опасност претвара
у праву претњу.
Ово је посебно опасно ако се ти људи домогну какве
власти у држави. Користољубиви, неморални и корумпирани
људи, безобзирни и безпринципијелни каријеристи, цинич
ни демагози, частољубиви и властољубиви авантуристи – а
18 Исто, стр. 137.
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да не говоримо о обичним криминалцима – не могу нити да
створе, нити да одрже здравим државни организам. Јер, др
жава је организована комуникација људи повезаних духовном
солидарношћу, који ту солидарност не усвајају само умом
већ је и подржавају снагом патриотске љубави, жртвене
воље, достојним одважним поступцима у име пројекта бу
дућности. То значи да истинска, здрава држава почива упра
во на духовним темељима душе, о чему је овде било речи.19

Распад друштва и државе. Аномија
Рушење друштва је последица губљење његове спо
собности да се репродукује, губитак његове квалитативне
одређености, идентитета.
Распад Аустро-Угарске почетком ХХ века, Совјетског
Савеза, Чехословачке и Југославије крајем ХХ века - реа лни
су примери распада друштава: у оба случаја је била изгубље
на способност да се репродукује структурално јединство со
цијалних односа на одређеној територији.
У животу многих друштава опажали су се догађаји
који су их доводили на руб пропасти: Велика француска ре
волуција ХVIII века, Грађански рат у САД у ХIХ веку, Ок
тобарска револуција у Русији у ХХ веку –најизразитији су
примери.
Размотрићемо услове под којима постаје могућ распад
друштва, остављајући по страни случајеве оружаног заузи
мања територија, тј. случајеве насилног спољашњег делова
ња.
Основно обележје пораста «неспокоја» друштва-си
стема је пораст девијације, тј. како се већ помињало, нару
шавање формираних норми социјалног поретка, које поимају
индивидуе. Тај процес, по правилу, део је општијег процеса
– аномије.20 Тај термин је предложио Е. Диркем за означава
ње дезорганизације социјалног живота, уз који нормативни
институционални поредак у друштву престаје да извршава
своју регулациону улогу: нико не зна тачно шта је могуће, а
шта немогуће, шта је правично, шта је неправично; не могу
се повући границе међу законитим и претераним захтевима
и надама, и зато сви сматрају да имају право да претендују на
све.
19 Исто, стр. 137 - 139.
20 Види: Авторский коллектив: Социология, „ТетраСистемс“, Минск, 1998.
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Први фактор, који потпомаже развитку аномије у дру
штву је због одређених узрока престанак оријентације вели
ког дела становништва у својим деловањима на раније фор
миране покрете, одредбе статуса-улоге, који су до скоро били
опште-прихваћене норме понашања.
Претпоставке за појаву овакве ситуације често бивају
природне катак лизме, економски потреси, ратови, при који
ма се значајне масе становништва покажу неспособним да
одржавају свој животни ниво на уобичајен начин, и главни
проблем за њих постаје проблем физичког преживаљавања,
који сузбија све раније изграђене социјалне смернице за оба
вљање стандардних улога.
Навешћемо, на пример, опис положаја маса у периоду
који је непосредно претходио Великој француској револуци
ји 1789. године: „Беспримерна беда, глад, недостатак робе
широке потрошње, су се обрушили на народне масе села и
градова. Сељаци, доведени до очаја, су напуштали своја ме
ста, одлазили у скитање, дизали побуне. Час тамо, час ова
мо, у разним провинцијама краљевине би букнули сељачки
устанци. У градовима је гладна сиротиња разбијала продав
нице и складишта хране. Друштвени покрети су захватили
целу земљу... Сељаци руше мрске им замкове сењорија, пале
имања спахија, деле међу собом спахијске шуме и ливаде...“21
Ситуација која се дешавала код нас деведестих година
ХХ века, при свој спољашњој разлици од покрета сељака у
феудалној Француској, у себи је носила исту идеју о дезор
ганизацији друштва, која се и реа лизовала, не само уз глад и
немаштину, већ и уз рат. Смањивање производње, делимична
запосленост, ниске зараде, избацивале су људе из уобичаје
них области статуса-улога, терали на тражење нових видова
делатности, које би им обезбедиле прихватљив ниво живота,
а неретко и голо физичко преживљавање.
Таква померања немају ништа заједничко са социопрофесионалном мобилношћу. Ово последње је, у ствари,
слободан или конкурентски прелаз индивидуе из једне обла
сти у другу, смену позиција статуса-улога. Свака таква по
зиција се карактерише стабилношћу очекивања што се тиче
улога и представља карику у ланцу институа лизованих, нор
21 Види: Авторский коллектив: Общая социология, Инфра – М, Москва, 2000.
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мативно одређених односа. Добијајући нови статус, индиди
видуа прихвата нова правила сарадње с околином, при чему
су та правила већ изг рађена, позната, могу да се науче. Али,
ипак, дубоко утичу на промену свести индивидуе, а која че
сто може бити стресна.
Други фактор који доприноси развитку аномије је
делегитимација, тј. распадање полазних вредносних основа
нормативног поретка, који обезбеђују интег ративност, це
ловитост друштва на социјалном нивоу. Широке масе губе
поверење у раније формиран систем вредности који је до не
давно обезбеђивао легитимитет нормативног поретка. Кри
тичко расположење многих људи према тим идеа лима, пред
ставама, уверењима, који су им до скора изгледали важни,
животно неопходни, важно су обележје делегитимације.
Важна компонента процеса распадања власти соције
талног нивоа друштва-система је делегитимација политич
ке власти. Губитак поверења маса у државне органе, неза
довољство руководством земље, оштро сужава могућности
правног регулисања друштва. Власт почиње да се одржава
искључиво принудом, насиљем, што не може дуго да траје.
Сегментација вредносне свести је карактеристична,
очигледно, за било које друштво. Идеолошки плурализам није
опасан за друштво као систем, уз присуство базичних соци
јално-политичких вредности које легитимишу нормативни
поредак, које подржава већина судеоника социјалне сарад
ње.22
У условима дебаланса социјеталног нивоа и нивоа
статуса-улога друштва, престаје нормално функционисање
и инстутуционалног нивоа система. Оно више није у могућ
ности да у потребном обиму регулише односе статуса-улога,
јер девијација поприма масовни карактер, што води слабље
њу социјалне контроле, смањењу могућности ефикасне при
мене институционализованих механизама санкција. У таквој
ситуацији самоорганизација, уједињавање индивидуа, ако се
и дешава, углавном је представљено у виду група, корпора
тивних организација, које су оријентисане на изражавање и
заштиту уских групних интереса. Институционални ниво
22 Види: А. И. Соловьев, Политология, Аспент Прес, Москва, 2005, стр. 207 –
208.
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система, на тај начин, губи социјетални, универзални карак
тер, распада се на низ сегмената (група, организација, кор
порација), од којих се у свакој успостављају сопствене норме
правила и сарадње.
Аномија је, дак ле, неусаглашеност између норматив
но-функционалних захтева система и реа лног понашање ин
дивидуа, које води ка отуђењу индивидуа од друштва. Дру
штво нема могућности да усмери понашање индивидуа у
институционалне оквире на које су раније навик ли, а људи,
лишени вредносно-нормативне оријентације, налазе се у ста
њу или крајње узнемирености или дубоке депресије, делују
у страху или ризикујући, вођени тренутним интересима, и
самим тиме престају да реорганизују структурне елементе
друштва-система.
Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво.
Личност се десоцијализује, губи навике моралног, правног
регулисања свог понашања, мотивација постаје утилитарна,
примитивно-хедонистичка, на нивоу физиолошких потреба.
Дру-штво почиње да се распада, јер се не реорганизују некад
стабилне социјалне везе и односи.
Срећом, аномични процеси у друштву ретко добијају
свеопшти карактер, и погађају обично посебне видове сарад
ње. Међутим свака форма аномије сведочи о неспособности
механизама функционисња друштва да репродукује равно
тежу система под утицајем окружења, и што су дубљи ано
мични процеси, то је теже постићи репродуковану равноте
жу стања система.23

23 Опширније у нашем уџбенику: Увод у социологију, Слобомир П Универзитет,
Слобомир – Бијељина, 2009, стр. 208 – 2010.
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Zoran Milosevic
WHY THE STATES FAILING?
Summary
Consideration of states failing has become something
usual. Thus, the Research Center The Fund for Peace and Car
negie Endowment for International Peace published a “Rating
of the unstable states in the world” based on 12 criteria (demo
graphic, economic, political, military, etc). First 20 countries,
on the edge of collapse, are: Ivory Coast, Congo, Sudan, Iraq,
Somalia, Sierra Leone, Chad, Yemen, Liberia, Haiti, Afgha
nistan, Rwanda, North Korea, Colombia, Zimbabwe, Guinea,
Bangladesh , Burundi, Dominican Republic, Central African
Republic ... Ukraine is ranked on 38 place, together with Syria, Ethiopia, Pakistan, Paraguay, and Egypt. The third group
are Belarus, Azerbaijan, Russian (59 place), followed by Saudi
Arabia, Turkey, Vietnam, Nigeria, Philippines, Iran and Cuba.
As far as, Balkan is the most critical region in Europe. Especi
ally, Bosnia and Herzegovina is the most possible candidate for
desintegration. U.S. and the European Union just does not allow
a referendum in which the Serbs and Croats voted for separation.
In this way it is being held by force, it can not last forever. A si
milar situation exist in Macedonia, with the Albanians who are
destabilizing factor, because they have the support of the United
States and the European Union with its project of dividing of Ma
cedonia, which when you take into account Kosovo, Croatia and
Montenegro are getting anti-ortodox and anti-slovenian context.
From ancient times until today, there were and there
are countries that are different from each other by their inter
nal structure, social structure, the form of government and many
other elements. Until the eighteenth century, power had religi
ous (theological) character. Major role in its establishment and
management had faith or religious community (the Church, the
Islamic religious community ...). After the French Revolution oc
curred fall, not only old power but even God, and ideology took
the place instead religion - some kind of secular religion whose
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dogma is consecrated by people, or its best representatives, but
not by God.
In this way, regardless of the variety of state forms, in all re
gions of the planet, ideology has become a major binding element
in any country. It does not matter from where ideology comes
from, whether from religious dogma (Iran for example) or a sci
entific, rational knowledge. In other words, the ideas had power
over people’s minds, and it is held state in life.
Romanov dynasty fell when the people, who had previously
bringing glory of the Emperor, has lost faith in God and confi
dence in the Orthodox Church. Soviet Union collapsed, when the
Communist ideology has lost dominance in the minds of people
and the Communist Party lost confidence not only in the ordinary
masses, but in the most of its members.
Very interesting view of the disintegration of the state pre
sented a political scientist Alexei Mitrofanov. Specifically, he be
lieves that the national idea created and maintained by the state,
but now, money earning has become the national idea, which is
from the standpoint of maintaining and developing countries un
sustainable idea. “What is attractive for us? There are no ideas.
We all say that it is necessary to divide the money, create a spe
cial authority. And what next? There are no ideas. We are sitting
on huge resources and not allow anyone to approach them. No
one is playing, and do not give any idea. And what we want? Our
national idea has become - the battle for cash”. So, in a society
that gives rise to anomie, leads to its dissolution, but dissolution
of the state.
Key Words: state, institutions, politics, national idea, anomie,
disintegration Balkan, society
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Концептуални оквир једног теоријског модела
Резиме
Аутор заступа становиште да су светска криза идејâ
и општа светска криза два специфична, узајамно међузави
сна, облика јединственог и целовитог тока ствари, односно
светске транзиционе кризе коју је пре четрдесет година
отворио процес историјске демисије (досадашњег) светског
система. Начелни аргументи који су изложени у прилог тог
става представљају концептуални оквир теоријског модела
светске транзиционе кризе (светски систем и ритам његове
историчности) на коме, и у оквиру кога, аутор заснива вла
ститу стратегију истраживања.
Кључне речи: четврта револуција света, светска транзици
она криза, јединствено поље могућности, свет
ска криза идејâ, светски рат идејâ.
1. Савременици смо и учесници четврте револуције
света. Она је неповратно покренута пре четрдесет година.
Реч је о структуралном преобликовању светског и сва
ког локалног друштва које се по монументалности својих
размера може упоредити са свега три исто тако крупна до
гађаја која му претходе у познатој историји – палеолитска
револуција, неолитска револуција и револуција која је про
извела савремени свет. Четврту револуцију света омогући
ла су ова три епохална преокрета која јој претходе. Зато се
*

Политиколог, Београд
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четврта револуција света – због универзалног важења наче
ла најмањег дејства, као и због геометрије блиско пакованих
сфера – манифестује као потенцијал историје вишег енергет
ског реда. То значи да је овај наш свет “смештен„ у секвенцу
историјског просторвремена преласка из епохе једног, исто
ријски већ истрошеног, енергетског потенцијала у наредно
доба чији енергетски потенцијал тек треба да се у потпу
ности манифестује, из једног у други облик. Сходно томе,
историјски преокрет чији смо савременици и учесници има
облик транзиционе и трансформационе кризе света. У њој се,
поново, четврти пут у познатој историји, међусобно додиру
ју, сударају, претапају или поништавају крај света и почетак
света – у овом случају крај света у коме смо живели и какав
смо познавали током протек лих 500 година савремености и
почетак једног по свему другачијег, новог света. Не нужно и
бољег света, разуме се.
2. Захваљујући епистемолошкој револуцији 20. века,
нарочито захваљујући примени теорије комплексних систе
ма у савременим друштвеним наукама, данас знамо да и наш
свет – космосфера, геосфера, биосфера, социосфера, идеос
фера – представља екстремно комплексни самоорганизујући
систем који је структуриран као посебан облик детермини
саног хаоса. Реч је, уосталом, о фундаменталном својству по
знатог универзума.
Следствено, и наша историјска криза има облик хао
тичног преласка из једног у други свет. И овде, имамо посла
са детерминисаним хаосом, са простором “парадоксалних
обрта и релација“.1 Већ четрдесет година живимо у таквом
амбијенту. Зато се ово наше истовремено дезинтегрисање и
преобликовање структура старог у структуре новог света
и показује као стално кретање кроз непрегледни лавиринт
„измешаних и наглавце постављених просторно-временских
поља“.2 Свака манифестација – стање, процес, догађај, струк
тура – одвија се овде као таласно кретање по путањама раз
1

2

Immanuel Wallerstein: Global Culture(s) -  Salvation, Menace, or Myth?, FBC,
SUNY, Paper  deliverd at conference on New Cultural Formations in an Era of
Transnational Globalization, Academia Sinica, Taiwan, Oct. 6 - 7, 2001, http://
fbc.binghamton.edu/iwgloculttw.htm, p. 4.
Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер, рукопис, Београд, 2004, у
електронском облику доступно на адреси, Scribd.com, http://www.scribd.
com/doc/37296972/-, стр. 3.
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личитих фреквенција, смерова, праваца, посебних историјâ
и временских ритмова. Другим речима, у нашем простору
„парадоксалних обрта и релација“, сваки облик таласног кре
тања, што значи свако манифестовано стање, процес, догађај,
структура, укључујући, разуме се, и процесе истовременог
дезинтегрисања и пребликовања структура старог у струк
туре новог света, одвија се по универзалном ритмичком
обрасцу акаузалне каузалности у коме ексцентрична начела
неодређености, контингентности, дисконтинуираног конти
нуума, нелинеарности, асиметричности... имају тако важну,
пресудну, улогу. Реч је о бифуркацији светског система.
Сасвим апстрактно, геометрија, топологија и динами
ка тог ритма промене најприближније се може представити
као двострука вибрирајућа спирала променљивих димензи
ја која је у релацији пуне међузависности са целином про
стора „парадоксалних обрта и релација“. Тај интерактивни
однос успостављен је у складу са ритмичким обрасцем та
ласâ синхроницитета, односно у складу са универзалним
начелом акаузалне каузалности. Истовремено, одиг равају се
и све „последње“ секвенце посебних историја свих догађа
ја унутар текуће историјске демисије досадашњег светског
(капиталистичког) система и све „прве“ секвенце посебних
историја свих догађаја унутар текућег успостављања једног
новог поретка ствари. Не нужно и бољег поретка, као што је
то већ казано.
3. У актуелном „стању“ бифуркације светског система,
постављено је јединствено поље вероватноћа, могућности и
потенцијала за све будућности данашњег света, укључују
ћи овде и опште обрисе, као и главна својства сваке од њих
– општи концепти социјалне организације и репродукције,
базичне структуре и облици моћи, итд. Јединствено поље ве
роватноћа и могућности о коме је реч успостављено је између
два подједнако могућа и вероватна исхода који се међусобно
поништавају – између могућности (и вероватноће) за ради
кално порицање и потпуно поништавање људске слободе и
људске цивилизације уопште („тачка“ 0) и, са друге стране,
могућности (и вероватноће) за нову историјску потврду људ
ске слободе и људске цивилизације („тачка“ 1).
Чињеница што је простор између „тачака“ 0 и 1 заправо
бесконачни простор ирационалних, што значи (и) бесконач
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них, трансфинитних бројева, обезбеђује такође бесконачно
мноштво комбинација и варијетета између два крајње су
протстављена скупа вероватноћâ „ускадиштених“ у „тачка
ма“ 0 и 1. Овај начелно бесконачни, трансфинитни број ком
бинација између „тачке“ 0 и „тачке“ 1, структурира актуелно
„стање“ бифуркације светског система као јединствено по
ље вероватноћа и могућности људског света и свих његових
(подједнако могућих и вероватних) будућности.
Доследно у складу са оним Херак литовим открићем да
право устројство ствари, њихов унутрашњи логос, воли да
се крије и да је невидљиви склоп јачи од видљивог, смисао и
све димензије ових догађаја добро су скривени у пени таласа
догађајне историје. Ипак, ако се као савременици и актери
догађајâ довољно потрудимо, јасно можемо да видимо како
у јединственом пољу бифуркације између 0 и 1, сви ови дога
ђаји поседују подједнак капацитет вероватноћâ за оба крајње
супротстављена исхода као и за читаву трансфинитну скалу
могућности између њих. На „крају“, од свих у овом „тренут
ку“ подједнако могућих и вероватних светова, из овог хаоса
преобликовања, изаћи ће и стабилизоваће се само један свет.
Савременици смо и актери рађања и нарастања управо тог
једног од свих могућих и вероватних нових светова.
Какав ће бити тај свет? Исти? Бољи? Гори? Поновљена
садашњост? Идеа лно остварена утопија? Коначна достигну
та дистопија?
Данас се на ова питања не може одговорити. Међутим,
на основу свега што знамо, данас ипак можемо рећи да ће
нови свет, ма какав он био, са високим степеном вероватноће
заиста бити успостављен, структуриран и стабилизован за
неколико деценија, и то око године 2050. У том „тренутку“
историје, биће постигнута оптимална равнотежа новог свет
ског система, његов еквилибријум, а сва питања са којима се
данас мучимо, укључујући и она најважнија о својствима тог
новог света, добиће своје јасне и недвосмислене одговоре.
До тада, текућа транзициона криза света, ово убрзано кре
тање клатна историје између две крајње „тачке“ јединстве
ног поља вероватноћа, пресудно ће утицати на нашу људску
„судбину“. Ово стога што су наша индивидуа лна, групна и
колективна својства (психолошка, социјална, етичка, култу
ролошка, економска), наша перцепција и разумевање ствар
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ности, све одлуке које доносимо и све акције које предузи
мамо, сва својства времена у коме живимо, одређена текућом
транзиционом кризом света.3
4. Процеси истовременог дезинтег рисања и преблико
вања структура старог у структуре новог света манифестују
се у планетарној идеосфери – укупни мемофонд људске ци
вилизације – као перманетни светски рат идејâ који се води
између заступника различитих стратегија будућности. Реч
је о динамичном и нестабилном простору перманетне напе
тости и његовим актерима, носиоцима конкуретских и ме
ђусобно супротстављених интерпретација човека, његовог
света и његове прошлости, садашњости и будућности. Тај
простор такође је биполарно структуриран. И он је успоста
вљен између „тачака“ 0 и 1 јединственог поља могућности и
вероватноћа – између заступника идејâ радикалног порица
ња и потпуног поништавања људске слободе и људске циви
лизације уопште („тачка“ 0) и, са друге стране, заступника
идејâ нове историјске потврде људске слободе и људске ци
вилизације („тачка“ 1). Разуме се, и у случају овог биполари
тета имамо посла са простором ирационалних, што значи (и)
бесконачних, трансфинитних бројева. Другим речима, и би
поларно структурирани простор перманетног светског рата
идејâ такође обезбеђује начелно бесконачан број комбинаци
ја и варијетета. Овај начелно бесконачни, трансфинитни број
комбинација између два крајње опозитна скупа идејâ „уска
диштених“ у „тачкама“ 0 и 1, структуриран је као јединстве
но поље у коме се одвија перманетни светски рат идејâ про
тагониста различитих стратегија будућности.
Зато се актери овог светског рата истовремено суко
бљавају и по хоризонтали, унутар самог јединственог поља
између 0 и 1, и по вертикали, унутар трансфинитног спектра
на универзалној скали између 10-33 и 10+33, познатог простор
времена – од информације као једне од три основне градивне
3

Опширније о концепту историјске демисије светског система, транзиционој
кризи света и сродним проблемима, Љубомир Кљакић: Студије будућности,
Народна књига, 2005, нарочито текст Последњи циклус последње кризе или
ритам будућности, исто, стр. 241-255; исто тако, о проблему детерминисаног
хаоса, таласном кретању и години 2050, нарочито о аргументима које су у
овој ствари понудили Кондратјев, Бродел, Волерстин и други аутори, па чак
и Њутн, Љубомир Кљакић: Стратегија Ешер, исто, посебно Део трећи, стр.
114-139.
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јединице универзума (информација, енергија, материја) до
света идејâ и укупног мемофонда културне еволуције чове
чанства. Сходно томе, свака појединачна одлука коју доно
симо и свака појединачна акција коју предузимамо на уни
верзалној скали од 10-33 до 10+33, истовремено представља и
манифестацију неке од бескрајно много комбинација између
„тачака“ 0 и 1.
5. Главни актери у светском рату идејâ јесу они који
конституишу, такође динамичну, нестабилну и променљиву
структуру светске моћи и њену хијерархију (државе, рели
гије, корпорације, партије, групе, појединци). Без обзира на
међусобне разлике, нарочито доктринарне, често непремо
стиве, сви актери тог сукоба начелно деле један те исти циљ.
Свако од њих, са ослонцем на људска и материјална средства
која му стоје на располагању настоји, наиме, да успостави та
кво фактичко „стање“ које ће му у периоду до 2050, а наро
чито после 2050, омогућити не само да одбрани и обнови,
него и да прошири своју улогу хегемона на некој, било којој,
локалној или регионалној, а уколико околности дозволе и на
великој сцени светских послова.
Под претпоставкама текуће транзиционе кризе, овај
светски сукоб, увелико профилисан као посебан историјски
циклус у општој историји идејâ, одвија се унутар идеосфе
ре која се у планетарно ратиште трансформисала после тако
крупног догађаја као што је то био слом системских идео
логија из седамдесетих година 20. века. Као што је, наиме,
познато, легитимитет, кохеренцију, унутрашњу логику и
смисао светског поретка, осигуравале су од 1945. па до 19701974, када је неповратно покренута историјска демисија свет
ског система, односно транзициона криза света, системске
идеологије које своје исходиште имају у покрету европског
просветитељства и светској револуцији од друге половине
18. до прве деценије 19. века. Номинално, све главне систем
ске идеологије од 1945. до 1970-1974, без обзира на значајне
унутрашње и спољашње разлике, делиле су просветитељ
ски концепт друштва као друштва социјалне, технолошке
и економске рационалности. Следствено, све ове идеологи
је позивале су се на висока начела људске слободе и досто
јанства, социјалне једнакости, правде и демократије. За све
њих, модерна секуларна држава била је главни инструмент
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за рационално успостављање, спровођење, репродуковање
и редистрибуцију друштвене моћи, што конкретно значи за
успостављање и одржавање унутрашње и спољашње равно
теже заједнице (владавина закона, редистрибуција капитала,
равнотежа између рада и капитала, између јавне и приватне
сфере, између унутрашњих и спољашњих односа, итд.)
Међутим, услед историјски неизбежног корумпирања,
декаденције и следствене ентропије, седамдесете године 20.
века окончане су историјском демисијом ових системских
идеологија и њиховим последичним колапсом. Са бројним
варијететима и дериватима, своје историјске могућности
исцрпели су сва три облика државног капитализма – кензи
јански етатизам са његовом државом благостања (тзв. Први
свет), совјетски етатизам са његовом државом реа лног соци
јализма (тзв. Други свет), националноослободилачки етати
зам са њиховом постколонијалном социјалном државом (тзв.
Трећи свети). Разуме се, такав ток догађаја није могао избећи
ни југословенски самоуправни социјализам. Као једини не
зависни прог рам вансистемске, алтернативне друштвене ор
ганизације који је због своје иновативности, нарочито због
своје медијалне улоге у тадашњем свету, али због и несум
њивог успеха у спровођењу стратегије модернизације и убр
заног друштвеног раста, уживао подједнак ауторитет у све
три зоне доминатних системских идеологија, чак и међу ак
тивним противницима, и југословенски прог рам је током се
дамдесетих прошао кроз цик лус корумпирања, декаденције
и ентропије.
6. Тако је седамдесетих година 20. века транзициона
криза света добила и своју властиту, историјски сасвим по
себну, идеосферу. Њено име такође је светска криза. У овом
посебном случају, наиме, целокупни простор производње
и дистрибуције идеја, глобална идеосфера, трансформисао
се и добио облик светске кризе идејâ, светске кризе смисла,
светске кризе критике, светске кризе индивидуа лне и дру
штвене самосвести... Године 1994, поводом овог посебног об
лика светске кризе, Касторијадис каже:
“Криза критике само је једна од општих манифеста
ција опште и дубоке кризе друштва...
“Постоји издаја критичара који су издали своју улогу
критичара; постоји издаја аутора који су издали своје одого
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ворности и своје умијеће; и постоји широка сукривња публи
ке која није уопће невина у цијелој тој ствари... Цијелина је
инструментализирана и у служби система који је анониман.
Све то није дијело неког диктатора, шачице крупних капи
талиста или скупине оних који обликују јавно мнијење; то је
големо друштвено-повијесно струјање које иде у том смијеру
и чини да све постаје базначајно... Човјечанство се биолошки
није дегенерирало, људи су још увијек способни пажљиво са
слушати аргументиран и релативно дужи говор, али истина
је исто тако да систем и медији ‘одгајају’ – то јест системно
деформирају – људе, тако да се ови више не могу занимати
за ишта што прелази неколико секунда, неколико минута у
крајњем случају.
„Постоји ту завјера (‘конспирација’) – не у полициј
ском, већ у етимолошком значењу: све то ‘заједнички дише’,
пуше у исти рог – једног друштва у којем свака критика губи
своју учинковитост“.4
Данашња светска криза идејâ јесте облик данашње
транзиционе кризе света.
Беог рад, март - април 2011.
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Ljubomir Kljakić
WORLD CRISIS OF IDEAS 
– The Conceptual Framework 
of a Theoretical Model
Summary
Author argues that the global crisis of ideas and world cri
sis in general are two specific, mutually interdependent forms of
unique and complete course of events, or the world transitional
crisis that was opened by the process of world system historical
demission forty years ago. The principal claims of his arguments
represent the conceptual framework of theoretical model of the
world in transition crisis on which is based the author’s research
strategy.
Key words: fourth world revolution, the global transition crisis,
the single filed if possibilities, the world crisis of
ideas, the world war of ideas.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – ОРВЕЛОВСКА
ВИЗИЈА ЕКОНОМИЈ Е ВАВИЛОН А
Резиме
Економија као наука иде на једну страну а економска стварност, економска збиља, иде на другу страну. Две
милијарде људи је гладно. Сваки четврти становник планете
живи од једног долара дневно, а од глади умире сто хиљада
људи дневно. Економија као наука тражи решење у формулама и математчко-статистичким моделима а економија
стварности има безброј демографских и социјалних проблема који енормно расту. Стање природних ресурса, воде, кисеоника, загађивања и слично, крећу се ка ризику уништења
човечанства и планете.
Под дејством противречних сила, букнули су национални, верски, културни и политички конфликти и ратови
већином локалног карактера и ограниченог интезитета.
Очекивања да ће крајем “хладног рата” наступити заокрет
ка миру, разоружању и демократској интеграцији, нису се
обистинила. Напротив, на делу је процес јачања тенденција
ка ауторитарној „орвеловској“ светској држави.
Револуција модерности, односно револуција капитала са њеним светским (капиталистичким) системом
представља највеће убрзање ритма историје у досадашњем
људском искуству. То убрзање ритма историје под условима
светског (капиталистичког) система траје већ 500 година.
*

Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет, Београд
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И стигло се до глобализације. Да ли је то крај, последњи циклус последње кризе?
Кључне речи: глобализација, технолошки тоталитаризам,
транзиција, капитал

I
Економија Орвела
Шта је савремена економска мисао пред трновитим и
крвавим ходом историје на путу до сопствене самосвести,
данас, када се, овде и сада - на раскрсницама између старог
и најновијег „новог светског поретка“, рата и мира, добра и
зла, моралног и неморалног, између имати и бити - разбацу
ју идеа ли, револуције и утопије, попут крхотина разбијеног
стакла, по лединама бесконачног беспућа и безнађа? Ништа
друго до само урлик лепенског човека старог осам милени
јума, пред несагледивошћу Васељене. Шта су економистич
ки графикони, правне норме, политиколошке студије и сав
остали арсенал овосветске мисли пред ратном, национали
стичком и другим мржњама хомо профитикуса према чове
ку, до узалудна страст и узалудни вапај за неким другим,
постапокалиптичним светом?
И ова епоха се цепа, као и она о којој је писао Берђа
јев у књизи „Смисао историје“. На измаку је и овај Шпенгле
ров цик лус. На врху леденог брега, у светлости застрашујуће
имагинације, када безнађе до костију боли, када се у Долини
светла гасе и завеса пада, „историја“ почиње. Почиње с ни
ским страстима и безумљем које куља из најдубљих мракова
нововековне мисли, постајући метафизички усуд апсурдно
сти.
У том усуду, и савремена економска мисао не схвата да
свет јаве јесте свет појавности, али да „свет појавности није
и свет стварности“, како пише Хегел. Савремена економска
мисао је свет јаве, свет појавности, а економија Вавилона је
свет стварности, глобализације, транзиције и најновијег „но
вог светског поретка“, надајмо се последњег „новог светског
поретка“.
У дубини духовне историје, одак ле куља стихија ово
световске повести, догађају се само две ствари: Јудина издаја
и Христово распеће. Дак ле, могуће је определити се само за
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један од ова два табора: за Христов или за Јудин. Савремена
економска мисао определила се за Јудин.
Када, како и зашто је у дубинама историје духа, еко
номска теорија уопште, а самим тим и савремена економска
мисао, направила „првобитни“ грех и определила се за Јудин
табор?
Економија Вавилона мрви све пред собом. Логика ка
питала и профита нема милости. Она је технолошки развој
уздигла до неслућених висина, али не због добробити чове
чанства, већ похлепе и охолости човека, власника капитала,
коме материјалних добара и сопствене сујете никад доста.
Дајући душу капиталу, човек, као да не слутећи зло у себи,
душу даде и технологији и затвори је у велику Вавилонску
кулу која само што још Бога није дотак ла. Спаса више не
ма. Велики брат-Капитал седи на врху вавилонске куле у Ва
шингтону и у Вол стриту, све види, све чује, све зна и све
може.
Економија Вавилона свет убрзано претвара у једну ве
лику фабрику у којој су односи уређени у складу са правили
ма најновијег „новог светског поретка“. Када би власник неке
енглеске мануфактуре из XVII века могао из гроба да прови
ри и погледа овај данашњи свет, брже би се вратио у гроб не
го што је из њега изашао. Зажалио би што се икада и родио.
У њему би се срушио мит о Обећаној земљи, мит о сјају и
раскоши Вавилона. Зажалио би што се није мануо изградње
Вавилонске куле онда када је она први пут била срушена.
Данашњи човек креће даље у потрагу за Обећаном зе
мљом. Последњи такав део планете, последњи део Вавилона
јесте - Исток. Више се нема куд. Ускоро, цео свет ће постати
једна велика фабрика.
Иронија историје Великог брата-Капитала састоји се у
томе што је он поносан на ту фабрику, а у суштини она пред
ставља крај Историје. Историја је улетела у замку техноло
шког тоталитаризма. На жалост, алтернатива технолошком
тоталитаризму не може да буде технолошка демократија.
Алтернатива је заиста само крај Историје.
Људи, уместо да комуницирају међу собом и с при
родом, комуницирају с машинама, компјутером, роботом,
телевизором итд. Уместо да воле свет око себе, да мисле о
себи и свету, они трагају за компјутерским системима обда
реним способношћу да размишљају, откривају значење, уче
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на основу ранијег искуства и обављају друге задатке који се
иначе доводе у везу с људском интелектом.
Будући да све мање мисли а све више обавља рутинске
и механичке радње, човек и све мање сумња у поруке Вели
ког брата-Капитала, које му он шаље кроз катодну цев. Да ли
су оне лажне или истините, доносе срећу или несрећу, живот
или смрт, није важно. Важно је да их народ плаћа и да доносе
профит.
Велики брат-Капитал расте. Све је подређено њему, ње
говом профиту и новој технологији. Уметност, књижевност,
наука, култура итд. добри су ако то потврди Велики брат.
Дакле, Велики брат-Капитал и његова катодна цев са врха
Вавилонске куле управљају светом. Човек је остао без душе,
емоција и памети. Све је предао технологији и Великом бра
ту-Капиталу. Све је спремно за „Drang nach Osten“. Обећана
земља чека. Чекају и нови профити, нова тржишта, јефтина
радна снага, нови сировински и енергетски извори, нова про
странства за нук леарни отпад, итд. Обећана земља Истока је
последњи Вавилон.

*

*

*

У последње време, и књижевници су постали окупи
рани економијом. И они су почели да се баве њеним појмом,
смислом и сврхом. Тако, на пример, књижевник Светислав
Басара каже: „Може ми се приговорити да о песништву го
ворим језиком економије, али ваља се присетити да реч еко
номија, пре него што је на Западу постала еуфемизам за гра
беж, а на Истоку ‘господ бог’, значи нешто сасвим друго:
домострој, умно располагање земним добрима и силама (на
рочито силама) на путу успења у Богочовештво“.1 Ако језик
књижевника преведемо на језик економије, домострој значи
умно искоришћавање природних ресурса у циљу добробити
човечанства, а не због стицања профита или бирократских
привилегија, бескорисног искоришћавања природе, свеоп
ште грабежи и освајања власти.
Џоана Робинсон, познати и угледни економист, није са
свим сигурна да ли је економија уопште од неке користи. Она
тако мисли вероватно и због тога што „двадесет милиона љу
1

Светислав Басара, Сатори у Костојевићима, Дели, 1987, стр. 58.
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ди који утољују жеђ из Рајне, срчу јутарњу кафу већ убеђени
да је у њој - отров. Моћни хемијски концерни не престају
да сипају отрове у ову велику и тужну реку и да згрћу фан
тастичне профите.“2 Или, можда стога што „готово непри
мећено више од 14 милиона деце умире сваке године. Она
умиру од дехидрације. Више деце је умрло у Индији и Па
кистану него у 46 земаља Африке заједно, упркос изразитих
стопа привредног раста забележених у ове две земље током
прошле декаде.“3 Можда је Џоана Робинсон изразила сумњу
у корист економије као науке, на крају своје плодне каријере
економског теоретичара и зато што су „тумори, леукемије,
мртворођенчад, као и ‘полудела природа’ - последица незго
да у раду нук леарке на Острву Три миље“.4
Због вајкадашње хуманистичке моде, економска мисао
ће јавно и дек ларативно осудити постојање отровне воде у
Рајни, али, будући да хуманизам не може, као каква пара
дигма, да стане у неки економски модел развоја привреде,
а повећање профита може, оставиће да се отровном водом у
Рајни бави неко други. Економска мисао ће наставити да во
ди свет у „рајско насеље“ с економским моделима који, како
једном приликом рече Галбрајт, служе да се пажња скрене с
горућих друштвених проблема. Економски модели су обич
не празне кутије, које се попут пинг-понг лоптице одбијају
од зидина стварности.5 Приликом тог одбијања једино се чује
немоћни и злокобни звук празнине, који упозорава на могућу
2
3
4
5

Мирослав Стојановић, „Живот као ризик“, Политика, 7. XII 1986.
„Сваке године још умире 14 милиона деце“, чланак који је Политика. од
14.1.1987.г., преузела из The New York Times.
„Острво смрти“, Политика, 20. I 1987.
Роберт Катнер, „О стању у области економије“, Прег лед, бр. 236, 1986/87,
„Америчка амбасада у Југославији“, стр. 66 и 67. „Када се стандардни модел
прикаже у учионици, увек се нађе нек и дрски бруцош који се буни тврдећ и
да тај модел није реа лан. Професор је так ве опт ужбе већ раније чуо. Он од
говара студент у да морамо ходати пре но што нау чимо да трчимо, да мора
мо ствари сасвим да упростимо ради аналитичке јасноће и да ће се, пошто
студент боље овлада аналитичком техником, прећ и на финесе да би се мо
дел подесио према нијансама економске стварности. Модел одиста постаје
сложенији, али основне претпоставке остају. Студент ће тада одл учити да је
цела вежба бескорисна и прећ и на студије историје или социологије, или ће
успети да савлада тешке математичке доказе и стекне извесну склоност ка
дед уктивној логици као и професионалн у лојалност према тој дисцип лини.“
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катастрофу света сутрашњице. Шта економска теорија може
да уради када се сусретне с великом незапосленошћу, исцеп
каним тржиштем, олигополистичким корпорацијама, и уоп
ште са светом који је веома далеко од слике савремене кон
куренције из уџбеника? Економисти имају само два избора.
Могу да пишу памфлете и убеђују државнике и политичаре
како би свет боље изгледао када би личио на моделе из уџбе
ника, или могу да одбаце формализам, изађу из кабинета и
проучавају профани свет стварних институција. Савремена
економска мисао још увек је у кабинетима.
Економетричар у кабинету, анализирајући неку еко
номску појаву, прикупља податке за дужи временски период,
прави табеле, утврђује корелације и методом екстраполаци
је трендова настоји да утврди будући међусобни однос про
менљивих величина. Међутим, ни један модел не може да
укључи све променљиве величине, и прошлост не даје увек
правце будућности. „Ако се пође од тога да занимање, обра
зовање, коефицијент интелигенције, пол и раса утичу на пла
ту, економетријски метод би могао да одреди у којој је мери
сваки чинилац везан за варијације у плати; истраживач би
тада могао да покуша и утврди узрочни однос. Међутим, тај
начин економетријског испитивања носи собом и многостру
ке проблеме. У економском животу узрок и последица се не
одигравају у истом трену; често прође извесно време пре но
што се осете утицаји. Последње уточиште неког економског
варалице је заостајање у времену.“6
Човек је одвајкада, у сусрету с непознатим, с Космо
сом, са својом коначношћу, тежио духовном и физичком је
динству, савршенству и благостању. Хришћанско учење чо
века спашава овоземаљских мука, јер му налаже да су све
невоље и исповедани греси за живота предуслов за спасење
и пут у „рајско насеље“ после живота. Стога све муке и не
даће човек доживљавао као Божју вољу и нужност. На тај
начин, превладана је вечита дихотомија душе и тела, апсурд
ност постојања и постигнуто духовно и физичко јединство и
савршенство.
Нововековна наука и њена метода настала је као резул
тат борбе против средњовековног начина мишљења. Тада је
6

Исто, стр. 68.
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почео да расте друштвени углед оних који знају да читају и
пишу. Галилео Галилеј, који је изгубио битку, а добио рат,7
сматра да је незнање мајка злобе, зависти, срџбе и свих дру
гих порока, ужасних и огавних грехова. Основно оруђе на
уке постају инструменти за посматрање, мерење и експери
ментисање. Теорија није више само контемплација, него, пре
свега, математичко конструисање и математички говор, који
редовно мора да има своју експерименталну интерпретацију
и своје егзактно, чулно - посматрачко оправдање.
Нововековна научна мисао започела је свој тријумфал
ни поход против метафизичког начина мишљења борбом за
нову методу. Декарт, оснивач славног картезијанског рацио
нализма, сматра да стари образац знања не одговара захте
вима времена. Он је, једноставном формулом „мислим, да
кле постојим“, филозофску спекулацију коначно ослободио
средњовековне заокупљености доказом реа лности објектив
ног света. С друге стране, британски филозофи су се опирали
овом картерзијанском субјективизму, сматрајући да примат у
спознаји света има чулно искуство и посматрање спољашњег
света. По њима, људски ум је не извор, већ ризница знања
првобитно стеченог чулним искуством, а затим системати
зовано умном способношћу. На тај начин су се у модерној
филозофији засновале две велике традиције, познате као ра
ционализам и емпиризам.
По Конту, филозофија треба да постане позитивна нау
ка као што су то све друге посебне науке. Један од основних
задатака позитивне филозофије је да проучавање друштва
дигне на ниво науке. Конт полази од претпоставке да су дру
штвене појаве, као и природне, регулисане непроменљивим
законима. Интелектуа лна анархија изазива стање нереда, те
шких потреса и одсуство друштвене кохезије. Она може да се
превазиђе новим друштвеним поретком који је утемељен на
научном основу. Наука је у том поретку основа регулисања
друштвених односа. Конт настоји да пронађе нов друштвени
поредак у којем ће појединац бити потпуно потчињен колек
тиву, поредак у којем ће наука да постане моћно оруђе кон
троле понашања појединца.
7

Хома Катоузјан, „Евол уција економског метода: од политичке економије до
позитивне економике“, Гледишта, бр. 5-6 за 1985, стр. 27.
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У нововековној интелектуа лној атмосфери тежи се фи
зичком и духовном јединству, савршенству и благостању за
време живота, а не у „рајском насељу“. Напуштањем средњо
вековног начина мишљења дошло се до спознаје да нема „рај
ског насеља“. Преовладало је становиште да за живота треба
приграбити што више материјалних добара. Сусрет с непо
знатим, болешћу и смрћу покушава да се реши са науком,
која открива разне природне и друге законе. И економија као
наука придружује се тим општим тенденцијама. Међутим,
уместо да буде умно располагање земним добрима и сила
ма, она постаје еуфемизам за грабеж. Тако „неок ласична еко
номска анализа израста из менталитета епохе просвећености
који метафизички поредак замењује научним природним по
ретком. Невидљива рука која је лични егоизам уклопила у
општу хармонију измирила је склоност епохе просвећености
ка личној слободи и природним законима. Схватање Адама
Смита о равнотежи у тржишној привреди такође је једна од
варијанти Њутнове механике из XVII века. Од тада је физика
почела да служи као модел коме економисти треба да теже.
Тешкоћа је у томе што економске појаве нису ни тако универ
залне ни тако предвидљиве као што је случај са физичким
појавама“.8
На тај начин, економска теорија је у дубини духовне
историје направила „првобитни“ грех, определила се за Ју
дин табор и кренула у свет јаве, свет појавности, мимо света
стварности.
Због тога савремена економска мисао, између наде и
стрепње савременог света и најновијег „новог светског по
ретка“, није оно што јесте, она је оно што није, она је узалуд
на страст. Економија Вавилона је оно што јесте, она је свет
стварности, она је орвеловска визија економије Вавилона.

8

Роберт Катнер, op. cit.
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II
Економија Вавилона
„Економска теорија на Западу је у веома лошем стању.
Она је крајње конфузна, и основне идеје су подељене на раз
личите сегменте, који не могу опстати заједно.
Производна функција је била ефикасно средство заглу
пљивања. Студенту политичке економије се излаже формула
Y = f/c,k/,a затим се прелази на следеће питање у нади да ће
овај заборавити да пита у којим јединицама се мери ‘к’. Но,
пре но што студент постави то питање, он ће и сам постати
професор; навике лењости духа се тако преносе с једне гене
рације на другу“.
... нисам сасвим сигуран да ли је економија од неке ко
ристи“
(проф. др Џоан Робинсон)
„Наћи ћете Ме
кад Ме потражите
свим
срцем
својим.“
(Књига пророка Јеремије, 29:13)

Стварање економије
За шест дана створи Бог небо, Земљу, светлост, таму,
дан, ноћ, вече, јутро, траву, биље, родно дрвеће, птице, ки
тове, рибе, стоку, ситне животиње, земаљске звери и Човека,
мушко и женско. „Тада погледа Бог све што је створио, и гле,
добро бјеше, веома. И би вече и би јутро, дан шести“.9
Мушкарац се зваше Адам, а жена Ева. Постави их Бог
да живе у Еденском врту где „учини Господ Бог, те никоше
из земље свакојака дрвета лијепа за гледање и добра за јело, и
дрво од живота у сред врта и дрво од знања добра и зла“.10 До
зволи Свевишњи Човеку да са сваког дрвета у врту слободно
једе, изузев с „дрвета од знања добра и зла“ и рече му: „... с
9 Библија, Стари завјет, превод Ђуре Даничића, Беог рад, 1984, стр. 2.
10 Исто.
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њега не једи, јер у који дан окусиш с њега, умријећеш“.11 Ме
ђутим, лукава змија рече Еви да неће умрети ако поједе плод
с дрвета живота. По наговору змије, поједе Ева плод, „па да
де мужу својему те и он окуси“.12 Тада Бог упути прок лет
ство змији и жени, „па онда рече Адаму: што си послушао
жену и окусио с дрвета с којега сам ти забранио рекавши да
не једеш с њега, земља да је прок лета с тебе; с муком ћеш се
од ње хранити до својега вијека. Трње и коров ће ти рађати,
а ти ћеш јести зеље пољско. Са знојем лица својега јешћеш
хљеб, док ле се не вратиш у земљу од које си узет; јер си прах,
и у прах ћеш се вратити. И Господ Бог изагна га из врта Еден
скога да ради земљу, од које би узет“.13
Кад се нађе ван врта Еденскога, где плодови за јело
сами ницаху, уплаши се Адам и збуни, виде да мора с муком
обрађивати земљу у зноју лица свога, да би он и Ева јели хлеб
и преживели. Реши Адам да обрађује земљу, али не знађаше
како. Обрати се Богу, покаја се за учињени грех, замоли за
опроштај и упита како се земља обрађује. Свемогући опра
шта грешницима кад се покају и моле, па опрости и Адаму
као првом грешнику. И тако, на радост општу и блаженство,
створи Онај који све зна, све види и све може прву алатку и
упути Адама да њоме рукује.
Једнога дана, док Адам обрађиваше земљу, диже се
страшна олуја. Склонивши се под неко дрво, он и Ева од
лучише да направе кућу. Али не знађаху како да управљају
њоме. Обрати се Адам опет Богу. Реши Бог да му и овог пута
помогне, и створи законе помоћу којих се управља кућом. Те
законе Створитељ назва економија,14 и позва Човека, упозна
де га с њом и рече му: „Колико можеш, онолико и ради; не
питам те колико си урадио, него јеси ли радио; што можеш
данас урадити, не остављај за сутра; ко ради тај има, а ко не
ради нека и не једе; немарна рука осиромашава, а вредна обо
гаћава.“
11
12
13
14

Исто.
Исто, стр. 3.
Исто.
Реч „економија“ потиче од грчке речи oikos, што значи кућа, и nomos, што
значи закон. Дак ле, појам „економија“ означава законе управљања кућом.
Траж ња, пон уда, новац, цене и инфлација не представљају све елементе еко
номије. Они су неизоставни елементи тзв. робне привреде.
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„Иза тога Адам позва Јеву, жену своју, а она затруд
ње и роди Кајина“.15 Људи се размножаваху. И створи Бог
тражњу. На обрађеној земљи Адаму рађаху разни плодо
ви. Створи Бог и понуду. Пошто већ бејаше обиље плодова и
производа, људи почеше да их међусобно размењују тада Бог
створи новац и цене. Када људи имађаху више новца, тражња
постаје већа од понуде, и цене рашћаху. Замисли се Створи
тељ и одлучи да створи инфлацију.16
Тражњи, понуди, новцу, ценама и инфлацији Бог дуну
у нос дах животни, и рече им: Препуштам вас царству зе
маљском и вољи људској. Уживајте у економским теоријама
и у државним економским политикама, које ће људи (еконо
мисти и политичари) стварати и у њима вас мазити, а за уз
врат људима чините добро и не кајте се, чините зло и надајте
се. Чините добро и онима који вас мрзе. Добра су дела нај
веће богаство. Међутим, запрети им Свемогући, говорећи:
„Живите и радите слободно што желите, али ekonomski rock
and roll ne smete da igrate“.
И рече Бог, и махну руком, и тако би.

Развој  економије
Обасјан божанском светлошћу, први се економи
јом бављаше вавилонски цар Хамурабије (XVIII век п.н.е.).
Својијем законима штићаше економски интерес државе,
робовласника и ситних произвођача. Стари Египат, древно
царство (око 3.000 година п.н.е.), вођаше рачуна о економи
ји храмова. У „Архашастри“ (између трећег и четвртог века
п.н.е.), стари Индијци разматраху питања прихода и расхода
државног буџета. У Старој Кини, економска питања налазе
место у учењу познатог кинеског мислиоца Конфучија (531479. године п.н.е.). Та питања изложи Ме-Ци. Он се заложи за
заштиту сељака кад су у питању власништво над земљом и
пореска оптерећења. За Стару Грчку (VIII-VI век п.н.е.) мога
ше се рећи да не поседује готово никакве трагове економске
мисли тог времена. Први који послуша Божју вољу и заложи
15 Библија, стр. 3.
16 Инфлација потиче од латинске речи inflare, што значи над увати. У финан
сијама значи пуштати у оптицај веће количине новца него што захтевају
економске прилике.
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се за тражњу, понуду и новац бејаше Перик ле, који владаше
античком Грчком (V век п.н.е.). Међутим, пошто победи еко
номски заостала Спарта и распадоше се Атински поморски
савез и демократија, умишљу Злобнога и Нечастивога, у кри
зу упаде античка Грчка и доживје преокрет у својем економ
ском и политичком развоју. Ксенофон, Платон и Аристотел
штићаху натуралну, а противљаху се робној привреди. Ари
стотел се (крајем IV века п.н.е.) показа као највећи мислилац
античке Грчке. За разлику од Ксенофона и Платона, он хоти
јаше умерену демократију, а робовласнички систем брања
ше готово апологетски. У Политици, за разлику од Платона,
штићаше приватну својину; али, пошто та приватна својина
у робној привреди рађаше грамзивост, излаз виде у враћа
њу на натуралну привреду. Римљани се много више бављаху
правним него економским пословима. Додуше, вођаху рачу
на о пољопривреди. Тако Катон, Стари (III-II век п.н.е.) на
писа дело „О земљорадњи“, и у њему се заложи за производ
њу за сопствене потребе, а супротстави производњи за тр
жиште. Мисао економска феудализма настани се у Курану а
њен апостол, најпознатији мислилац тога доба (XIV-XV век),
Ибн Халдун, говораше о подели, размени, новцу, богатству,
порезима и потреби да се они протерају из живота земаљ
ског. Хришћанин Августин (прозван „Блажени“), високо ис
тиче рад, нарочито у пољопривреди, и осуђиваше трговину
и зеленаштво који, мишљаше он, нису у складу с хришћан
ским моралним нормама. Погледе Томе Аквинског (феудал
на економска мисао XIII века), најзначајнијег мислиоца међу
канонистима, као званичну философију прихвати Ватикан.
Кононисти и Аквински дођоше до теорије „праведне цене“,
која одговараше раду утрошеном у производњи, али и обез
беђивање продавцу да нормално живи од зараде коју за њу
добија.

*

*

*

Дак ле, једни бејаху за, а други против тражње, пону
де, новца и цена. Али, Бог наш, предраги и свемогући, си
лом својом и мудрошћу ни из чега створи небо и земљу и све
видљиво и невидљиво. Они који се узохолише и у охолости
својој супротстављаше вољи Божјој и постојању тражње,
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понуде, новца и цена, доживеше неуспех. Дође капитализам,
и с њим робна привреда завлада, без обзира на оне што се за
њу залагаху или јој се противљаху. Када већ би тако, пови
новаше се сви Божјој вољи, економисти се прихватише пера,
а државници, министри финансија и политичари мера еко
номске политике. тражња, понуда, новац, цене и инфлаци
ја процветаше. Свако с њима играше игру да би се домогао
највише добити. Француски економист Жан Батист Сеј утвр
ди правила своје игре законом, како се већ ваљаше, и нарече
га: закон тржишта. Суштина тог закона би - када су понуда
и тражња једнаки, тада цене не расту и нема инфлације. За
сваки случај, евентуа лни пад или пораст цена објашњаваху
се квантитативном теоријом новца. Суштаство те теорије би
у томе да су цене управо сразмерне количини новца. Узрок
порасту, односно паду, цена налазаше се, дак ле, у порасту од
носно паду количине новца у оптицају. Повећање количине
новца довођаше до повећања цена, и супротно. Сејов закон
прихватише и традиционални економисти као Рикард, Џон
Стјуарт Мил, Рикардов интерпретатор, и чак донек ле и Мар
шал у својим ранијим радовима. Иако доста измењен, Сејов
закон тржишта представљаше камен темељац на којем почи
ваше традиционална економија. понуда, тражња, цене, но
вац и инфлација живљаху у слози, срећни и задовољни што
их нико не прогања као пре капитализма, него се сви играју
с њима. Као што им рече Бог, људима чињаху добро, а они
их мазише у својим теоријама, пресипајући и досипајући час
више новца, мање понуде, више тражње, веће цене итд. - у
недоглед. Тада свима бејаше добро. Међутим, у Немачкој ле
та Господњег 1914, туце јаја куповаху људи за једну марку,
1923, кошташе их 5.000 марака, а новембра 1923. године јаја
се уздигоше у небеске висине, те стајаху 80 милијарди ма
рака. Човек наручиваше криглу пива по једној, а наредну по
другој цени, промене и забаве ради. Шта то би? Количина
новца у оптицају рашћаше, рашћаху тражња, цене и инфла
ција, а само понуда опадаше.
Виде Бог овај хаос у поретку ствари, и првобитно хте
де да љуто казни тражњу, понуду, новац и инфлацију. Но,
пошто је добростив, како и доликује лицу његову, ражали
се и одлучи да задужи економиста Џона Мајнарда Кејнза да
покуша да их помири. Кејнз то и уради, и 1936. године обја
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ви познату му књигу Општа теорија запослености, камате и
новца. О Кејнзовој теорији запослености на Конгресу Аме
ричког економског удружења говораху као о „револуцији“
у економском мишљењу, која се могаше упоредити само с
Дарвиновом или можда Коперниковом револуцијом. Харис
тврђаше да је Кејнз „даривао демократском капитализму но
ви рок живота,“17 јер његова теорија изврши огроман утицај
на економску политику капиталистичких држава. Шта је, у
ствари „кејнзијанска револуција?“
Кејнз, прво, одбаци Сејов закон тржишта. Домисли се
да ће понуду, тражњу, цене, новац и инфлацију измирити и
у братској слози оставити ако регулише обим и усмеравање
тражње. Због тога реши да уведе кредитно-монетарну и по
реску политику (Бог му дао рајско насеље), и политику дру
штвеног финансирања. Ако би тражња веће од понуде, раш
ћаху цене и инфлација, смањиваше се кредити и друштвено
финансирање и повећаваше порези. На тај начин смањиваше
се количина новца у оптицају, смањиваше и тражња која се
и приближаваше понуди. Али, са смањењем кредита и дру
штвеног финансирања - а, богме, и с повећањем пореза - не
смеде се претерати, јер се тада због недостатка новца смањи
ваше и понуде. Тако Кејнз изврши Божји задатак и помири
тражњу, понуду, цене, новац и инфлацију.

Метафизика Економског Rock And Roll-А18
Индивидуа лни произвођач формираше цену коштања
својих производа. То је она цена која му омогућаваше да по
крије настале трошкове за дати производ. Та цена могаше да
буде мања, већа или, пак, једнака тржишној цени, чију вели
чину одређиваху понуда и тражња.
Ако продајна цена бејаше већа од тржишне, и произ
вођач хоћаше по њој да продаје, постаде неконкурентан и
тражња куповаше робу од других произвођача чија продајна
цена би једнака или нижа од тржишне цене. Индивидуа лни
17 S. Har is. Jonh Maynard Keynes - Ekonomist and Policymaker, New York 1955,
str. IX-X.
18 Поднаслов овог дела рукописа представља миш љење о кућ и која се налази
ван иск уства просторно - временске стварности, зато што се закони по који
ма се управља том кућом љуљају и ваљају.

290

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 277-298

произвођач би тада принуђен да своју продајну цену смањи
и изједначи с тржишном. Међутим, изгуби део своје зараде,
или понекад не успе ни да покрије своју цену коштања.
Када продајна цена бејаше једнака тржишној, произво
ђач би конкурентан и Богу угодан, те успеваше да прода ро
бу, покрије цену коштања и оствари предвиђену зараду.
Ако му продајна цена бејаше мања од тржишне, дати
произвођач с Божјом помоћи би конкурентнији од осталих.
Тражња купова више робе од њега зато што је она јевтинија.
Он покриваше трошкове цене коштања, оствариваше пред
виђену зараду која би највећа, јер продаваше већи број про
извода од осталих произвођача.
Дак ле, с Божјом промишљу, зарада произвођача зави
сијаше од висине тржишне цене и сопствене цене коштања.
Виша тржишна цена а нижа цена коштања, парица већа.
Али, ту се меша Нечастиви, и произвођач никад уна
пред не знађаше тржишну цену, јер се њена висина стално
мењаше, у зависности од непредвидљивог сталног мењања
односа понуде и тражње. Повећање тражње изазиваше пове
ћање тржишних цена и супротно. Тржишну цену произвођа
чи сазнаваху тек када, уз Божји благослов, излажаху на тр
жиште а на њу могаху да утичу тако што ће је својом мањом
или већој понудом мање или више смањивати, али им ни то
смањење не бејаше унапред предвидиво, јер истовремено мо
гаше доћи нова тражња, те се тржишна цена опет повећаваше.
Зараду произвођач могаше да повећа једино стално повећа
вајући своју продуктивност, економичност и рентабилност.
Продуктивност, економичност и рентабилност се повећаваху
новим машинама, а још више ако људски рад замењује рад
машина. Тај рад би бржи и јевтинији, и омогућаваше про
извођачу да формира нижу цену коштања својих производа.
Због тога произвођач би принуђен да део своје зараде стално
улаже у нове машине које замењиваху рад Човека. Не уради
ли, с Божјом промишљу, то он, уради (опет с Божјом про
мишљу) његов конкурент, а он ускоро са својом продајном
ценом не могаше да покрије ни цену коштања, а камоли да
нешто и заради. И све то би на пропаст њега као произвођа
ча. Дак ле, Конкуренција, међусобни односи понуде, тражње
и цена учинише да произвођач буде сигуран за свој опстанак
на тржишту и своје преживљавање као Човека, једино теже
ћи сталној већој заради. Њу, пак, могаше да оствари улажући
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већа средства због техничке опремљености своје производ
ње. Тако Свемогући и доброжелатељни, или Нечастиви, или
у дослуху, или Нечастиви по вољи Свемогућег, пробудише у
Човеку - произвођачу најниже страсти, похлeпу, грамзивост,
глад за зарадом, богатством и све већом количином новца.
Основно морално начело постаде: дозвољене су све радње
које доносаху више новца. Важно једино беше да се уложени
новац врати увећан. Тако и улагање у нове машине, које за
мењиваху људски рад - уместо да мученога ослободе греха
- умножаваху грех до небеса и увећаваху количину новца и
богатства. Тако би створена технологија.19 Дак ле, стварају
ћи технологију, Човек не хтеде да учини добробит Човечан
ству, него да за себе више заради. На стварању технологије
тераху га силе конкуренције, силе међусобног односа понуде,
тражње и цене и сопствена похлепа за богатством и посе
довањем новца и ствари. Те силе и похлепа завладаше Чо
веком, а да он тога и не беше свестан. технологија све више
замењиваше Човека у процесу рада, тако да и она поче њиме
да влада и управља. На тај начин, технологија поче да испо
љава своје право значење. Омогући да људи једни друге једу,
а јести Човека - такво зло и пошаст не бејаху убележни ни у
Таблице. Не досети се Творац томе злу, сем ако на то не по
мишљаше кад рече Не убиј ближњега свога. Кукаше Човек
поједен од човека, а онај Злобни учаше - тај што те поједе и
није Човек. А мучени се знојаше - не наводи ли га Злобни во
искушенија, или му га посла Свезнајући да га поучи.
„Techne значи уметно, вештачко, док изведеница techna
sma дословно значи опсена, превара“.20 Дак ле, технологија не
19 „Технологија је производња облика: умских облика (логос) миш љења, а тех
ничк их облика (tech ne) радом; технологија производи истин у и лепот у. Она
је начин на који се кретање претвара у облик, што и треба назвати истори
јом: отварањем мноштва медија за Ленонов пут. Техно + логија је укин ута
у живом идентитет у оствареног логос-а (реч) и остварење технике (тело) Христ. Потп уно остварење технологије дато је у идентитет у ума, историје и
рада (Хегел, Маркс): тада се она нуж но конк ретизује. Њено конк ретизовање
у предметном свет у довршава Западн у историју као распадање: удвајање.
Удвојени свет бива разбијен када је воља ту. Технологија се делатно оствару
је као универзалани посредник, анализа личности и живота, сваке чврстине
за постојање, као лагано клизање у ништа, као стварање наспремног света,
огледала које је исто (истинито), али није живо. Технологија је све оно што
није личност“. (Видици, бр. 1/2 за 1981. годин у, стр. 24).
20 Светслав Басара, „Дух Вавилона, Дух Израи ља“, Летопис Матице српске,
новембар 1985, стр. 579.
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би остварена као тежња за стварањем добробити Човечан
ству, него као резултат деловања сила отуђених од Човека,
а не ни Божјом вољом. „Још у XIV веку Јоханес Ангеликус
пише: ‘У последњи дан васкрснуће само оно што је створено
од Господа: дак ле оно створено божанском љубављу и вољом
преобразиће се у Господу. Све што је створено људским ра
зумом и руком прогутаће тама, јер Господ твар преображава
у биће, а човек - вођен гордошћу која је пад - твар преобра
жава у ништавило’ (De vera naturae rebus, II 54)“.21 Човек, оп
штећи с природом, створи технологију која се од њега отуђи
и отрже контроли. Сада она стоји између Човека и природе,
и он неразумно уништава и природу и себе. Због тога она
представљаше, и представља, опсену и превару. Превари
чак и силе међусобног односа понуде, тражње и цена које је
створише.
Израчување висине кредита, друштвеног финансира
ња, пореза, количине новца у оптицају, обима тражње, по
нуде, цена и инфлације би препуштено компјутерима. Дуго
то компјутери радише успешно. Економисти у њих убацива
ху кејнзијанске и друге комбинације наведених елемената, и
на опште задовољство свих све функционисаше како ваља.

*

*

*

Једног дана смањише се кредити и друштвено финан
сирање, а повећаше порези. То смањи количину новца у оп
тицају, тражњу и још више понуду, а инфлација, уместо да
опада, нагло рашћаше. Никоме не би јасно шта се зби сем,
ваљда, Свезнајућем или Нечастивом. Екипе технолога, вр
хунских економиста и инжењера, данима опседаху компјуте
ре и покушаваху да нађу решење за то. Међутим, инжењери
констатоваше да су компјутери апсолутно исправни, а еконо
мисти закључише да кејнзијански и остали правци економ
ске мисли то не могу да реше. Настаде хаос. Цене рашћаху,
људи гладоваху, јављаху се штрајкови и побуне, владе пада
ху, земља се нађубри балегом свакојаком и процвета мито,
корупција и неморал. Светско тржиште се тотално поремети.
Послаше силе адске, или Божје, не као пре кугу, коле
ру или губу, него нову економску болест, а савремени врачи
21 Исто.
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- економисти разних праваца, школа и убеђења прозваше је
стагфлацијом, и упоредише с раком који завлада а не знађа
ше се како. У том смислу, и Пол Самјуелсон истиче да еко
номисти крајем 70-их година овог века, за разлику од 60-их,
са знатно мање дивљења посматраху своју вештину. Упоре
ди економисте с лекарима: „Лекари чија је стручност високо
уважавана када су антибиотици зауставили пнеумонију, мо
гу тешко да опстану када јавност почне да приписује њихове
неуспехе, у односу на рак, њиховој недовољној спреми“.22
Дак ле, тешко се могаше рећи да се од Маршала и Кеј
нза23 у економској теорији деси нешто ново. Углавном се пре
рађиваше старо и тапкаше у месту. Стога др Џоана Робинсон
с правом утврди да је „економска теорија на Западу у веома
лошем стању“ и констатова:“ ...нисам сасвим сигурна да ли је
економија од неке користи („Економска филозофија“).
Неок ласична економска доктрина озбиљно се уздрма.
Универзитет Харвард донесе одлуку, 1978. лета Господњег,
да се више не користи чувени Самјуелсонов уџбеник „Еко
номија“, који се први пут појави 1948. лета од дана када се
роди син Господњи, који узалуд би распет да спасе људе од
Првог и потом других грехова, Содома и Гомора, лицемера
и фарисеја, пилатовског прања руку - само за тај грех Деви
ца би морала да роди још три сина Божја, а после где ће се
с толиким синовима, безг решно зачетим! „Док су професо
ри стално путовали између Вашингтона и својих учионица,
трудећи се да своје теорије преточе у праксу у току 60-их
година, и уочавајући како се њихова очекивања преокрећу у
високу инфлацију и велику незапосленост у току 70-их, њи
хови студенти економије учили су сасвим другачију лекцију
од оне која се налазила у уџбеницима“.24
Видевши шта се на Земљи деси, Бог се узнемири и де
финитивно наљути. Схвати да технологија преко компјутера
проговори речима Сотоне. И тако технологија изврши своју
22 Пол Самјуелеон, „Моћ и немоћ економиста“, Економска политика, 14. сеп
тембар 1977.
23 Када је, тридесетих година, пронашао рецепте за сузбијање незапослености
и кризе, Кејнз је постао „пророк инстит уционализоване вере. Свако је морао
веровати да би опстао на сцени... Али,... године вере се приближавају крају.
Кејнзова ера је дуго трајала, али не за сва времена“ (J.K. Galbraith: The Age
of Uncertainty, 1977, стр. 225-226).
24 проф. др Зоран Пјанић, „Нова теоријска економија у Америци“, Социјали
зам, бр. 6, 1981, стр. 966.
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историјску превару. Тражња, понуда, цене, новац и инфлаци
ја нису болесни од стагфлације, као што мисле економисти,
него их технологија наговори да, и поред изречене забране,
заиграју  ekonomski rock and roll. Добише очи, посташе бого
ви, и сада знају шта је добро а шта зло. Више им нико не мо
гаше стати на пут. Беше то незапамћени економски rock and
roll, који тражња, понуда, новац, цене и инфлација играху у
продавницама, становима, предузећима, економским диско
текама свих Универзитета и Влада света, Међународној бан
ци за обнову и развој, Међународном монетарном фонду,25
ОЕЦД-у и осталим државним и међународним економским и
финансијским институцијама. Играше се економски rock and
roll и испијаху жестока пића. Свет постаде пијан. Све се љу
љало и ваљало. „И Господ видећи да је неваљалство људско
велико на земљи, и да су све мисли срца њиховога свагда са
мо зле; покаја се Господ што је створио човјека на земљи и би
му жао у срцу. И рече Господ: хоћу да истријебим са земље
људе, које сам створио, од човјека до стоке и ситне животи
ње и до птица небеских; јер се кајем што сам их створио“.26
,,.... развалише се сви извори великог бездана, и отворише се
уставе небеске. И удари дажд на земљу за четрдесет дана и
четрдесет ноћи“.27
И Бог рече:
а) „тражња, понуда, цене, новац и инфлација нека до
бију вредност од минус бесконачно.“
Тако и би. Тражња опадаше. Блистави сјај и богаство
потамнеше. Када тражња сиђе на „0“, ни једне новчанице на
земаљској кугли више не беше. Врата пургаторијума се отво
рише и тражња крену на свој начин починак - минус беско
начно. За њом отидоше понуда, цене и инфлација.
б) „технологију нека прогута тама и нека се распадну
сви нук леарни реактори, чернобилски и остали, ну
клеарне подморнице, летилице ‘шатл’ и све остало
што је створено људским разумом и рукама.“
25 „Весели се пресвети ММФ
у теби леже договори пречасни
свих сабора и зној иночк и“
(Слободан Стојадиновић, збирка песама Понорник, песма „Служба
светим таблицама множења“, Нова књига, Беог рад, 1985, стр. 47.)
26 Библија, стр. 5.
27 Исто, стр. 6.
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„... и први анђео огласи сирену за узбуну
и као киша падаху с неба
Стронцијум 90
Цезијум 137
Угљеник 14
и тада други анђео огласи сирену
и у кругу од 300 миља попрскаше све бубне опне
од звука експлозије
и изгореше све зенице које видеше светлост праска
у кругу од 300 миља
и врелина средишта беше као врелина сунца
испарише челик гвожђе стак ло бетон
и срушише се претворени у радиоактивну кишу
и разви се урагански вихор јачине урагана флоре
3 милиона аутомобила и камиона пролетеше небом
и удараше у зграде прскајући
као коктели Молотов
А тада трећи анђео огласи сирену за узбуну
и над Њујорком видех печурку
и другу печурку над Москвом
и трећу над Лондоном
и четврту над Пекингом
(сви су завидели судбини Хирошиме)
Све продавнице сви музеји и библиотеке
и све лепоте на земљи
испарише
и несташе у облику радиоактивних честица“.
Апокалипса28
На небу се појавише речи:
Вавилон је пао,
велики Вавилон је пао

28 Ернесто Карденал, збирка песама Псалми, ДОБ, Беог рад, 1983, стр. 69 и 70.
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Ivica Stojanovic
GLOBALISATION –  THE ORWELLIAN VISION
OF THE BABYLON ECONOMY
Resume
Economics as a science goes to one direction, and economic reality to the other. There are two billion hungry people on
earth. Every fourth inhabitant lives on a dollar a day, and 100
000 people die of hunger every day. The science of economics is
constantly looking for a solution in formulae and mathematical
statistical models, while economics of reality has a number of
demographic and social problems that keep increasing. The condition of natural resources, of water, oxygen, polluters etc. move
towards the risk of destruction of humankind and the planet.
National, religious, cultural and political conflicts and wars
that have escalated are mostly of the local character and limited
intensity. The expectations that the end of ‘the cold war’ would
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bring the turnover towards peace, disarmament and democratic
integration did not prove to be the truth. On the contrary, we are
witnessing the process of strengthening the tendencies towards
the authoritarian ‘Orwellian’ world state.
The modernity revolution, i.e. the capital revolution with
its world (capitalist) system presupposed the biggest acceleration
of the pace in history in the previous human experience. That
pace acceleration in conditions of the world (capitalist) system
has been present for 500 years, and it has reached the point of
globalization. Is that the end, the last cycle of the last crisis?
Key words: globalization, technological totalitarianism, transition, capital
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УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМ А
Резиме
	 Овај рад представља покушај да се научној јавности
укаже на значај интердисциплинарног приступа проблему
криза и управљања кризама. Такође, неопходно је општепри
хватљиво дефинисање криза и наука трeба дати путоказ
државним структурама како се управља кризама. Дак ле,  
криза је стање у коме целокупно друштво (или његови сег
менти захваћени кризом) престаје да функционише по наче
лима демократске организације друштва. Криза представља
скуп законитости које се у датим политичким околностима
сукобљавају и тиме успоравају или убрзавају ток догађаја,
тј. процес ширења кризе или процес управљања кризом. По
литичка криза настаје када друштво западне у турбулент
но стање. Тада су основни извори турбуленције економска и
финансијска криза, политичка разједињеност око виталних
националних интереса и нарушен систем безбедности др
жаве и друштва. Кризе обично могу бити економске, финан
сијске, политичке, еколошке и безбедносне. Кризама управља
антикризни тим којим руководи председник државе и то по
фазама: ублажавање, приправност, деловање и опоравак си
стема од настале кризе.  
Кључне речи: Управљање кризом, политичка криза, економ
ска криза, финансијска криза, еколошка криза,
безбедносна криза, тим, руковођење, центар,
* Инстит ут за политичке студије, Беог рад
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Етимолошки посматрано, реч криза потиче из грчког
језика. Криза (на грч. крисис - одлучна тачка, пресуда, истра
га, одлука) је појам који у савременој науци нема јединстве
но прихваћену дефиницију јер иста зависи од научне дисци
плине у којој се користи. У старој Грчкој реч криза значила
је ‘‘пресуду’’ или ‘’одлуку’’, то јест пресудни тренутак који
одлучује о даљем позитивном или негативном развоју не
ке ствари или ситуације. Реч криза је на почетку XXI ве
ка постала свакодневна мисаона интерпретација објективне
стварности. Овом, у новије време једном од најупотребљава
није речи описује се лична, односно приватна ситуација, али
много чешће се представља стање које у себи носи потен
цијалне негативне консеквенце у којима се налазе друштво
као целина или његове поједине организације и системи. Но,
упркос учесталој примени, нема јасног и општеприхватљи
вог појмовног садржаја термина кризе, већ постоје много
бројне и међусобно често различите интерпретације.
У литератури се веома често понавља једна заблуда
по којој на кинеском (мандаринском) језику симбол на кри
зу (weidi) укључује карактере који значе ‘’опасност’’ (wei) и
‘’прилику’’ (di), усред чега се тумачи да је криза подједнако
и добра и лоша. Синолози, експерти за кинески језик, указу
ју да је тачан само први део, односно да логог раф wei заиста
значи опасност, али да други – di, значи промену или тачку
заокрета, па истичу да је много правилнији превод овог ки
неског симбола ‘’прилика да се догоди опасност’’.1
У савременом добу криза означава првенствено раз
ликовање или способност разликовања, избор, суд, одлуку,
а такође и излаз, решење конфликта, појашњење. Криза се
објашњава помоћу процеса које се запажају на видљивом,
опажајном и спољњем нивоу или из њене унутрашње пер
спективе. У академском говору, криза означава фазу нере
да у наизглед нормалном развоју неког система. Економска
криза, на пример, односи се на интервал опадања у дугом
периоду сталног раста и развоја. Лична криза означава пери
од немира, којем претходи и после којег следи ментална ста
билност. Револуција се односи на хаос између диктаторског
1

Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Факултет безбедности, Службени
гласник Србије, Београд, 2008, стр. 13.
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и демократског поретка. Кризе представљају прелазне фазе,
током којих више не важе нормални начини функционисања.
2
Већина људи доживљава као неодложну претњу, коју по
литичари морају да контролишу. Кризе обично и разумљиво
изазивају осећај неодложности. У кризи, опажање претње
праћено је високим степеном неизвесности.

Теоријски концепт кризе
Криза је непланирани догађај који може премашити ни
во доступних средстава, има потенцијал да значајно утиче
на оперативност и кредибилитет организације или направи
велики проблем у области политике, економије, екологије,
безбедности и друштва уопште.
Са аспекта међународних односа криза у уопштеном
значају представља период дисконтинуитета, поремећаја
нормалног тока, одлучујућу прекретницу у развитку, оства
ривању друштвених делатности и линеарном процесу који
се одвија по устаљеном обрасцу, критични моменат једног
система или процеса, а у посебном значењу, посебно у ме
дицини из које се врши аналогија и за друге области и про
цесе, криза је ‘’израз за наступање одлучујућег момента у
току једног стања, по правилу патолошког, и то без обзира
да ли ће исход бити повољан или неповољан, односно да ли
субјект излази из кризе или у њој губи своју егзистенцију и
своја битна својства’’.3 Посматрајући однос између поједина
ца, група, организација и држава криза је нагло повећавање
интензитета непријатељских интеракција субјеката без об
зира да ли су они државни или недржавни елементи, уз по
већану вероватноћу ескалације у оружани сукоб. Савремене
политичко-правне теорије дефинишу кризу као ‘’озбиљну
претњу основним структурама или фундаменталним вред
ностима и нормама социјалног система, која, у условима вре
менског притиска и веома несигурних околности, захтева
доношење критичних одлука (Pol`t Hart, 1989)... поремећај
који физички погађа систем као целину и угрожава његове
2
3

А. Боин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика управљања кризама,
Службени гласник, Факултет безбедности, Београд, 2010, стр. 12.
Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975, стр.
494.
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темељне претпоставке, његову самобитност и суштину (Pa
uchant & Mitroff, 1992)... догађај мале вероватноће и великих
последица који угрожава живот организације, а карактери
шу га нејасни узроци, ефекти и средства за решење, као и
уверење да се одлуке морају доносити брзо (Pearson & Clair,
1998)’’.4 Из опште дефиниције произилазе и посебне, као на
пример Оран Р. Јонгова (O.R.Young) дефиниција међународне
кризе као ‘’...процеса интеракције за стабилност одређеног
система или подсистема у међународној политици’.’’5 Анали
зирајући кризу са аспекта унутрашње државне структуре ‘’...
може се говорити о кризи само ако учесници догађаја који је
у питању, опажају дату ситуацију као кризну (тзв. Томасо
ва теорема)... у различитим временским тачкама6„односно“...
криза представља посебно стање сукобног процеса обележе
ног дужим трајањем и већим интензитетом, које се тешко
контролише, због чега није лако предвидети развој тог стања
и последице које се тешко контролише, због чега није лако
предвидети развој тог стања и последице које из њега могу
да проистекну.’’7
Од свог настанка, људско друштво је непрекидно било
изложено многим и разноврсним кризама које су се раз
ликовале по врсти, карактеру, интензитету, по сазнању или
одсуству сазнања о кризи, односно по видљивости или неви
дљивости кризе. Тај проблем ни у савремено доба није пре
вазиђен. На почетку XXI века, савремене кризе карактери
ше: Изненађење; висок ниво стреса; неочекиваност; наглост,
неизвесност; ризик, неспремност актера; временски прити
сак, динамизам; као и људски, организациони, економски,
социјални и други спољашњи и унутрашњи узроци, који зах
тевају од система безбедности модерне државе, мултидисци
плинарни, интердисциплинарни, динамички, проактиван и
превентиван приступ, како у предвиђању и припреми тако и
у решавању свог проблема.
4
5
6
7

Желимир Кешетовић, ‘’Теоријски концепт кризе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Факултет безбедности, Београд, 2006, стр. 24-25.
Љубивоје Аћимовић, Наука о међународним односима – Теорија и истражи
вачки правци, Научна књига, Београд, 1987, стр. 223.
Желимир Кешетовић, ‘’Теоријски концепт кризе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Факултет безбедности, Београд, 2006, стр. 24-25, стр. 26.
Жељко Иваниш, ‘’Значај преговарања у решавању сукоба и криза’’, Војно де
ло, бр. 2/2005, Војноиздавачки завод, Београд, 2005, стр. 161.
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Кризе нужно не морају да буду и негативне. Оне су
прилика за поправљање стања али и промену целокупног
система, смањење тензија али и сукобе, убрзану промену
елита али и ‘’уклањање непожељних’’, простор за доноше
ње квалитативних одлука и учење, али и за доношење не
промишљених и катастрофалних одлука са далекосежним
и тешко заустављивим последицама. У основи она може да
се реши привремено или трајно, компромисом или сукобом
или отк лањањем самог узрока промене. При томе низ фак
тора утиче на решавање насталих околности које су довеле
до кризе (субјективни, објективни, историјски и др.). У сво
јој суштини она је застој (проблем) и као таква непожељно
стање које може да угрози безбедност, егзистенцију, опста
нак. И у оном најдубљем филозофском смислу, криза је (не)
природно стање ствари које се супротставља природном то
ку кретања, цик луса имена, ‘’panta rei’’, коме је све видљиво
и невидљиво подложно (изузимајући поставке религијских
метафизичких категорија). На другој страни, криза по својој
суштини тежи решењу, без обзира на предзнак тог решења. У
том смислу је и сама себи супротност. Она истовремено зау
ставља процесе кретања али истовремено, попут бране, она
‘’нагомилава кретање’’ генеришући наредне процесе који се
и на субјекте и на будуће процесе и околности, могу одра
зити у форми бујице (пуцање бране – сукоб) или правовре
меног и уравнотеженог ‘’попуштања нагомиланог кретања’’
у форми набујалог или лаганог тока (концесија, компромис,
споразум).8
Модерни концепт кризе потиче из медицинске литера
туре у којој означава опасно стање здравља организма из кога
он не може да се опорави без перманентног оштећења, спо
љашње интервенције или без базичног реструктурирања, с
обзиром на то да самоодбрамбени (имунолошки) механизми
организма нису довољни да га извуку из кризе. Научници у
области друштвених наука позајмили су наведену основну
медицинску метафору да опишу кризе у економским, поли
тичким, социјалним и културним системима.
8

Блажо Радовић, Преговарање као средство решавања међународних сукоба
изазваних тероризмом, Задужбина Андрејевић, Београд, 2009, стр. 11.
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Иако нема сагласности о његовом значењу, криза је ве
ома популаран и широко коришћен термин. Чак се наводи да
популарност термина ствара тешкоће у његовом дефинисању.
Оно не изненађује, будући да и истраживачи који изучавају
феномен криза не сматрају себе истраживачима криза. По
стоје различити термини у свету који се користе као синони
ми за кризу иако без научне основе и то: несрећа (adversity),
односно ванредни догађај који је узрокован факторима који
нису под контролом, а има за последицу угрожавање живота
или здравља људи или животиња и материјалну штету; до
гађај који није био предвидљив (contingency); акцидент (ac
cident) који означава несрећу узроковану људским фактором
укључујући и технологију, а која превазилази оквире тех
ничко-технолошког постројења у коме је настала; ванредно
стање (major incident – буквално велики инцидент) које пред
ставља сваки догађај који може узроковати смрт, повреде,
оштећење имовине, промене у животној средини, те пореме
ћаје у нормалном функционисању друштва, а чије деловање
и последице се не могу спречити, ублажити или санирати
расположивим средствима и капацитетима заједнице, а на
рочито термини: катастрофа (disaster) који означава несрећу
узроковану природним факторима, и ванредна (хитна) ситу
ација (emergency).9
Кетлин Фери Бенкс дефинише кризу као ‘’већи дога
ђај са потенцијално негативним последицама које погађају
организацију, компанију или индустрију, као и њену циљну
јавност, производе, услуге...’’.10 За Хамблина11 криза је ‘’ур
гентна ситуација у којој се сви чланови групе сусрећу са за
једничком претњом’’. Финк тврди да је криза сваки догађај
који може ескалирати у интензитету, доћи у жижу интересо
вања медија и владе, ометати нормалне пословне операције и
погодити имиџ и профит компаније.12 Бартон13 схвата кризу
9
10
11
12
13

Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Фак ултет безбедности, Службе
ни гласник Србије, Беог рад, 2008, стр. 15.
Fearn-Banks, K., Crisis Communications: A Casebook Approach, Lawrence Erl
baum Associates Publishers, Malwah, W, 2001, p. 48.
Hamblin, R.L., „Leadership and Crisis”, Sociometry, 21, 1958.
Fink, S, Crisis Management: Planning for the Inevitable, Amacom, New York,
1986, p. 56.
Barton, L., Crisis in Organizations: Managing and Communicating in the Heat of
Chaos, South-Western Publishing Company, Cincinnati, OH, 1993, p. 87.
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као ‘’већи и непредвидљив догађај који има потенцијално не
гативне резултате. Тај догађај и његове последице могу зна
чајно оштетити организацију, запослене у њој, производе,
услуге, финансијско стање и репутацију’’.
У Лондонској школи за односе са јавношћу (ЛСПР)
кризу одређују као стварни инцидент који утиче на човеко
ву безбедност, на околину, на производе или углед организа
ције. Обично је за такав инцидент својствен непријатељски
однос медија према њему. Најзад, Персон и Клер кризу де
финишу као ‘’догађај мале вероватноће и великих последица
који угрожава живот организације, а карактеришу га нејасни
узроци, ефекти и средства за решење, као и уверење да се
одлуке морају доносити брзо’’. Савремену дефиницију кри
зе даје Пол Харт (Paul Hart) наводећи да је она ‘’непријатан
догађај, који представља изазов за доносиоце одлука, иску
шава их да поступају у условима угрожавања, временске сти
ске и неспремности’’. Криза је ‘’озбиљна претња основним
структурама или фундаменталним вредностима и нормама
социјалног система која, у условима временског притиска и
веома несигурних околности, захтева доношење критичних
одлука’’. 14.
У трагању за објективнијом дефиницијом кризе било је
покушаја да се ова концептуа лизује као период дисконтину
итета, који означава преломну тачку у линеарном процесу
који се одвија по устаљеном обрасцу. Она представља проме
ну - наглу или поступну - која доноси неки озбиљан проблем
који треба одмах решити. У овој врсти дефиниција криза се
посматра као поремећај нормалности што је проблематично
са позиције савремених истраживача у друштвеним наукама.
Када се криза дефинише као стање интеракције ор
ганизације и њеног окружења током којег институционалне
структуре социјалног система постају угрожене, нагласак
је на легитимитету. До кризе долази када институционал
не структуре социјалног система доживе релативно јак пад
легитимитета, док су њене основне функције ослабљене. У
условима кризе политичко и социјално поверење у институ
цију релативно брзо ишчезава. Истина је да се легитимитет
не може прецизно мерити, али се донек ле ипак могу мерити
14 Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Фак ултет безбедности, Службе
ни гласник Србије, Беог рад, 2008, стр. 16.
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и документовати падови легитимитета и преокрети у пер
цепцији организације кроз анализу извештаја медија, поли
тичких активности и друге знакове социјеталне мобилиза
ције.
Генеричка дефиниција кризе захтева процесуа лни при
ступ. Она се не схвата као готово стање (резултат), већ као
процес који нема јасан почетак, па ни крај. Последице кризе
се осећају у будућности, криза се може разбуктати знатно ка
сније него што је, по претпоставкама, завршена. Процес по
ремећаја је укорењен у комбинацији егзогених и ендогених
фактора. У превентивном деловању друштва, веома је битно
познавати карактеристике сваке кризе, посебно политичке и
кризе у системима безбедности.
Криза настаје када су кључне вредности (сигурност,
безбедност, здравље, интег ритет, правда, богатство, одно
сно производња и сл.) и/или опстанак заједнице угрожени.
Што су природа и обим овог угрожавања већи и сама криза је
дубља. Природне катастрофе (поплаве, земљотреси, торна
да) увек изазивају дубок осећај кризе јер носе претњу смрћу,
повредама, материјалним разарањима и безбедности људи.
Финансијски скандал у великој корпорацији може изазвати
кризу у друштву ако подрије поверење у економски систем
и угрози сигурност радних места. Међутим, криза не значи
аутоматски масовне жртве и велика материјална разарања.
У јавним организацијама и рутински инцидент може бити
окидач за кризу када га медији и политички лидери означе
као претњу. Тако је случај антракса у америчкој пошти узро
ковао смрт малог броја људи, али и велики страх јавности
и парализу у деловима земље, посебно у контексту терори
стичког напада на САД од 11. септембра. Слично је и са слу
чајем ‘’миленијумске бубе’’ познате и као ‘’криза која се није
десила’’, када је свет био уплашен евентуа лним последица
ма по виталне системе због тога што компјутери нису били
предвиђени за рачунање времена после 2000. године.
Дак ле, криза је стање у коме целокупно друштво (или
његови сегменти захваћени кризом) престаје да функциони
ше по начелима демократске организације друштва. Криза
представља скуп законитости које се у датим политичким
околностима сукобљавају и тиме успоравају или убрзавају
ток догађаја, тј. процес ширења кризе или процес управља
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ња кризом. Политичка криза настаје када друштво западне
у турбулентно стање. Тада су основни извори турбуленци
је економска и финансијска криза, политичка разједињеност
око виталних националних интереса и нарушен систем без
бедности државе и друштва.
Озбиљне претње, уколико не узрокују тренутне и акут
не проблеме, не производе осећај кризе. Истраживачи су сва
како забринути за будућност пензијских фондова или због
последица глобалног загревања, али то нису проблеми који
изазивају несаницу политичара у чијем видокругу је акту
елни и, евентуа лно, следећи мандат. Временска компресија
је дефиниторни елемент кризе. Пошто је опасност реа лна и
присутна, она изискује да се у вези с њом одмах нешто пре
дузме. Ово је нарочито значајно за руководиоце на оператив
ном нивоу када одлука о животу или смрти мора да се донесе
у року од неколико сати, минута, па чак и у делићу секунде.
Криза је искушење за руководиоце и њихове способности јер
у условима неспремности и привидне неочекиваности од ру
ководиоца се захтева још брже доношење одлуке него иначе,
што представља високостресну ситуацију.
Лидери на стратешком нивоу релативно ретко прожи
ве осећај екстремне хитности који криза носи са собом, мада
се и њихов временски хоризонт свакако скраћује у условима
кризе.
Перцепција кризе праћена је високим степеном неси
гурности у вези са природом и потенцијалним последицама
претње: Шта се догађа и како се то десило? Ко је следећи?
Колико су ствари лоше? Што је најважније ова несигурност
отежава трагање за решењима, односно одговором на пита
ње: Шта се може урадити? Шта ће се догодити ако се изабе
ре погрешна опција?

Како се управља кризама
Познато је да многе опасне појаве (природне или оне
које изазива човек) могу угрозити становнике, имовину и
животну средину. У свету је број таквих појава у сталном
порасту. Крајем 2004. године догодила се тешка катастрофа тсунами у Азији, када је подигнута велика узбуна у свету јер
је међу погинулима био знатан број туриста из богатих зема
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ља Европе. Ураган Катрин погодио је 2005. југ САД. Таквих
појава било је и раније, но обично се брзо забораве, поготово
ако су њима угрожене сиромашне земље. Годишње се у све
ту догађа више од 300 катастрофа (нису укључени ратови).
Број годишње изгубљених људских живота је од 10 до 300
хиљада. Највећи број живота однеле су екстремне природ
не појаве, као што су олује и поплаве (Бангладеш 1970. - 300
хиљада погинулих), потреси (Кина 1976. – 250 хиљада поги
нулих), тропски цик лони и тајфуни, ерупције вулкана а поне
кад и оне изазване деловањем технологије (Бхопал – Индија
– 5000 погинулих).15
Политичке кризе представљају једну од највећих опа
сности по човечанство, јер у периоду политичких криза ра
ђају су многи феномени насиља који управо погађају безбед
ност и укупно функционисање савременог човека. Посебно
су у прошлости били изражени ратови и савремени терори
зам као продукти политике насиља. Према истраживањима
швајцарског научника Жан Жак Бебела, за пет и по хиљада
година своје историје, човечанство је водило 14 500 ратова у
којима је живот изгубило 3.600 милиона људи, уз непроце
њива материјална разарања.16 У периоду од 1973. до 2003. го
дине у свету је изведено 11650 међународних терористичких
напада. Само у Алжиру у последњој деценији XX века убије
но је више од 75 000 људи, а у протек лих 13 година терористи
су у свету отели 270 авиона у цивилном саобраћају, при чему
је погинуло 948 људи.17
Под кризама или ванредним ситуацијама подразу
мевају се оне појаве које могу масовно угрозити становнике
(живот и здравље), имовину и животну средину у рату и у
миру. У свим фазама процеса превазилажења кризе потребно
је ангажовање система безбедности државне, као и приват
них организација и појединаца различитих специјалности.
Заједница се мора бавити кризама и пре него се оне догоде, а
мора и помоћи у опоравку од последица криза. Као резултат
модерних размишљања дефинисане су четири фазе свеукуп
15 Бранимир Молак, „Што је управљање у кризама“, Економија/Economics, бр.
13/2007, Заг реб, 2007, стр. 420.
16 Радослав Гаћ иновић, Политичко насиље и глобализација, Драслар, Беог рад,
2008, стр. 76.
17 Исто, стр. 168.
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ног управљања у кризама: ублажавање, приправност, дело
вање и опоравак или обнова.
За сваку врсту криза или ванредних стања постоји
низ специфичних активности – мера које треба примењива
ти у свим фазама управљања у ванредним стањима. Те ак
тивности треба интердисциплинарно разрадити за сваку вр
сту угрожавања. Разрада управљања у различитим кризним
стањима захтева окупљање разноврсних стручњака зависно
о појединој врсти кризних стања. Но, уопштено, у изг рад
њи система за управљање у кризним стањима треба поћи од
сегмената које требају разрадити групе стручњака за поједи
на подручја и то: рат, природне и технолошке несреће; ана
лизирати опасности (угрожености); успоставити овлашћења
(одговарајуће законодавство); дефинисати организацију свих
учесника у заштити и спашавању; разрадити систем кому
никација; установити све ресурсе за деловање и направити
укупан план за деловање у случају кризних стања. Кризна
стања могу изазвати природа (поплаве, олује, снег, лед, мраз,
земљотреси, клизишта земљишта и одрони, суша и висо
ке температуре, пожари...); технологија – деловањем човека
(Неконтролисана ослобађања опасних материја, пожари и
експлозије, претња пожара или експлозије, радиоактивност,
пожар или експлозија могу бити намерни као резултат зло
намерне паљевине или тероризма, или случајни, нук леарне
електране и други погони везани уз нук леарни енергетски
сагоревајући цик лус имају највећу концентрацију радиоак
тивних материјала, прекиди снабдевања (вода, храна, енер
гија...), унутрашњи немири (тероризам, нереди), ломови бра
на и насипа (поплаве), кризна стања изазвана ратом се обич
но манифестују кроз следеће проблеме: Ратна разарања и
пљачка (активности: рашчишћавање рушевина и извлачење
затрпаних, спашавање и евакуација добара). Ратним разара
њем могу бити захваћена сва подручја, али непријатељ ће
вероватно настојати да разори стратешки важна подручја и
објекте уз то узети и ‘’ратни плен’’; Усмерене технолошке
несреће (пољски и шумски пожари). Деловањем непријатеља
могу се догодити исте оне врсте технолошких несрећа (кри
зних стања) те пољски и шумски пожари; Непријатељ убија
становништво и у ту сврху користи различита оружја. Део
тог оружја остаје на терену и након завршетка рата врло је
опасан за цивиле (захтева чишћење терена – разминирање).
Непријатељ застрашује и прогони становништво; Епидемије
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+ асанација (као последица рата и осталих кризних стања).
За време великих криза (рат, потреси, поплаве...) могу се због
нарушених хигијенских услова живота (загађена вода, храна
и друго) појавити заразне болести које могу угрозити велик
број становника.
Иако је функција управљања у кризама стара, тек у
новије време (тридесетак година) у свету су због потреба што
ефикасније организованости за обрану, заштиту и спашава
ње. Све већа потреба за ресурсима због њихова све већег ис
црпљивања (нафта, плин, храна, вода ...) могла би у будућно
сти резултирати све већом учесталошћу оружаних сукоба у
свету. Стога се и за тај вид угрожавања, као и за она мирно
допска, заједница мора што боље припремити.
Експанзија на решавању проблема заштите и спаша
вања од догађаја који нису само у директној повезаности с
ратом, резултирала је концепцијом свеобухватног управља
ња кризама. Та концепција обухвата три међусобно повезане
компоненте.
а) Све типове криза: Уобичајено је да различите врсте
катастрофа, као што су природне, технолошке и рат,
захтевају сличан начин управљања.
б) Партнерство у управљању у кризама: Одговорност
за управљање у кризама и ресурси за деловање зах
тевају блиску сарадњу, односно партнерство на свим
нивоима управе (Република), јавних предузећа и
приватног сектора, индустрије, добровољних удру
жења и грађана. Свеобухватно управљање значи по
везивање у организован и усклађен облик свих по
требних ресурса за деловање.
в) Животни цик лус криза: Криза или ванредно стање
најчешће не делује само један дан, већ често времен
ски дуже траје и има животни цик лус појављивања
који мора пратити низ управљачких фаза, што укљу
чује: стратегије ублажавања опасности, приправно
сти, деловања и опоравка од учинака катастрофе.
Основно начело свеукупног управљања кризама је да
се може нешто корисно учинити и пре него се криза или ка
тастрофа догоди, а и одмах након самог догађаја. Свеукупно
управљање кризама подразумева четири фазе управљања
кризама у којима све структуре антикризног тима се морају
заједнички-комплементарно деловати да би се заштитила за
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једница на одређеном подручју. До II светског рата управља
ње у кризама најчешће се сводило само на приправност. Та
примарна улога била је у функцији одбране од напада непри
јатеља. Но, приправност је само једна од фаза у управљању
кризама. Заједница се мора бавити кризама и пре него се оне
догоде, а мора свестрано учествовати у опоравку од последи
ца кризе. Као резултат научних размишљања дефинисане су
четири фазе свеукупног управљања кризама: ублажавање;
приправност; деловање и опоравак.
Свака фаза произлази из претходне и поставља захте
ве на следећу. Активности у наредној фази могу се прек ла
пати с активностима из претходне. Приправност прелази у
деловање када се догоди катастрофа. Деловање прелази у
опоравак у различито време зависно од простирања и врсте
штета. Слично, опоравак покреће ублажавање, мотиваци
ју за спречавање настајања следеће несреће. Коначно, фазе
криза немају почетка ни краја. Препознавање претњи може
мотивисати ублажавање исто тако као и стварна катастрофа.
Координисање низа тих, понекад врло сложених активно
сти и њихово међусобно повезивање, као и повезивање низа
оперативних сегмената система одбране, заштите и спаша
вања основни је задатак антикризног система, односно тела
државне управе за случај ванредних стања. Координација
је значајна активност у свим фазама управљања кризама,
јер се координацијом подстичу сви остали ресурси управе и
друге организације да делују у циљу смањивања страдања
људи и материјалних штета од свих криза или ванредних
стања која могу задесити свако друштво и државу.
У демократским државама шеф државе је и одгово
ран за безбедност, одбрану и заштиту грађана. На пример
у великим ванредним ситуацијама у САД водећу улогу у
УС ФЕМА-и (Federal Emergency Management Organization –
министарству за управљање ванредним стањима) преузима
председник САД. Дак ле, потребно је повезати све функције
одбране, заштите и спашавања грађана, имовине и живот
не средине у јединствен систем. У демократским и савре
мено организованим друштвима главну улогу за деловање
у случају кризних стања ствара професионална организаци
ја – сегмент државне управе за ванредна стања. Основу за
управљање кризним ситуацијама представља комуникација.
Важно је процедуром дефинисати, ко, када и какве информа
ције може дати, зато што неконтролисано емитовање инфор
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мација у јавности може бити узрок панике, конфузије, дефе
тизма, страха и сл. Увек се мора знати шта, како, када и коме
треба рећи. Пог решна информација у пог решно време може
имати дугорочне последице, док правилно управљање ин
формацијама може чак и у негативним ситуацијама произве
сти позитивне ефекте. Пре емитовања информација у случају
кризних ситуација треба да се утврди да ли се догађај заиста
догодио. Након тога дају се правовремене информације јав
ности и успостављају неопходни контакти са заинтересова
ним странама; даје се грађанима одговор на питање зашто се
нешто и шта десило; организује се деловање кризне управе
у прикупљању информација; припремају информације и са
гласност за њихово емитовање у јавности; дају се детаљне
информације јавности путем одабраних мрежа и канала, а
информација мора бити потпуна, јасна и истинита, како се
не би стварале недоумице код грађана и услови за ширење
дезинформација.
Веома је значајно путем комуникације имати контролу
над догађајем – кризном ситуацијом. Управљање – контрола је
од кључног значаја за санирање последица кризе. Кризом у ње
ном превазилажењу управља председник републике, који орга
низује најстручније кадрове у друштву за свеобухватно упра
вљање у циљу што бржег заустављања кризе (Шема бр. 1).
У саставу антикризног тима који је потчињен председ
нику републике, делују: Савет за националну безбедност;
Информативни центар; Експертски економски центар и Цен
тар за међународну сарадњу. Кад је упитању политичка кри
за, ангажују се сви центри у њеном превазилажењу. У случа
ју економске и финансијске кризе кључну улогу има експерт
ски економски центар и центар за међународну сарадњу, а у
случају безбедносне кризе савет за националну безбедност
и информативни центар. Информативни центар сачињавају
владина служба за информисање, најугледније личности из
јавног информисања и стручњаци за психологију. Експерт
ски економски центар сачињавају владина министарства
економије, финансија, економског развоја и инфраструкту
ре, а центар за међународну сарадњу најугледнији кадрови
МИП-а, личности са дипломатским дигнитетом, као и нај
угледније личности из области науке. Савет председника
републике за националну безбедност сачињавају министри
одбране, унутрашњих послова, спољних послова, начелник
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР

САВЕТ ЗА НАЦИОНА ЛНУ БЕЗБЕДНОСТ

ЕКСПЕРТСКИ ЕКО НОМСКИ ЦЕНТАР

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

ТИМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИВРЕДЕ

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА
ОУН

ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ГЛАСИНА

ГЕНЕРАЛШТАБ

ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

АНТИТЕРОРИСТИЧКИ
ОДРЕД

МИНИСТАРСТВО УНУ ТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ТИМ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ

ТИМ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ

ТИМ ЗА ПОМОЋ
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА
АМБАСАДАМА

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД.
ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД.
НАУЧНУ САРАДЊУ

ТИМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛЕДИЦАМА КРИЗЕ

ТИМ ЗА ОПОРАВАК
ПРИВРЕДЕ

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ

Државни тим за управљање кризом

Државни тим( за
управља
Шема
бр. 1 ) ње кризом
( Шема б
 р.1 )

Управљање кризом представља један од најзначајниј
их активности у процесу превазилажења ванредне ситуа
ције – кризе. Управљање мора бити планско, свеобухватно,
разноврсно и правовремено, које траје док се криза не стави
под контролу. За успешно управљање кризом неопходно је
њено рано откривање, тј. препознавање кризе уњеном поче
тномстадијуму, како би се створила реа лнапретпоставка за
њено заустављање пре распламсавања.
Управљање кризом подразумева пет критичних
активности и то: уочавање, доношење одлуке, тумачење, за
вршавање и учење.18
18 А. Боин,П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика управљања кризама,
Службени гласник, Фак ултет безбедности, Беог рад, 2010, стр. 36.
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Усмеравање свих антикризних система се врши у пра
вцу успостављања, прво, контроле над агенсима кризе,
затим се делује ка убрзавању, успоравању, потискивању
и фокусирању стања у коме се друштво налази. Основни
циљ антикризног система – антикризног тима је постизање
контролисаних – жељених резултата у првом сучељавању
кризе и антикризног тима.
Основнициљ антикризног тима мора бити правовремено
успостављање нивоа управљања кризом. Ако је криза међ
ународног карактера успостављају се интерни и екстерни
субјекти управљања кризом, тј. локални, регионални и
глобални на нивоу ОУН. За сваку кризу је карактеристично
да се начелно резултати не могу унапред сазнати. Свака кр
иза директно илииндиректно утиченастањебезбедности. 
Најважније у процесу управљања кризама је одредити
компетентан тим за управљање кризама, у току кризе мор
а се у континуитету пружати психолошка помоћ лицима у
региону захваћеном кризом. Кризе могу бити: економске,
финансијске, политичке, еколошке и безбедносне. Већина
криза наступа изненадно и без обзира на то што је већину
њих могуће правовремено предвидети и за њих се квал
итетно припремити.
У процесу управљања кризама мора постојати
национални план за одговор на кризну ситуацију, кој
и обезбеђује спровођење утврђене политике и процедуре у
одговору, осигурава да сви учесници у одговору и опоравку
имају план, периодично обучавање према плану(КШВ, вежбе
на терену). К ључни елементи у доношењу одлуке обухвата
ју дефиницију проблема, процену могућности и доношење
одлуке. За руководиоце центара председник именујенајиску
сније стручњаке, сви центри своје активности усмеравају у
циљу ублажавања и елиминисања кризе. Упроцесууправљ
ања кризама мора постојати план текуће процене како би се
оцениле променљиве потребе кризне средине и планирали
поступци и активности центарана основу променљивихдо
гађаја или нових информација.
У моменту препознавања кризе потребно је да систем
извршног доношења одлука савршено функционише. Та
да се дефинише проблем, ра звија и прави план спровођења
стратегије  у складу са политиком земље и процедуралном
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документацијом. Тим за управљање кризом има своје циљ
еве и то: Спречити, одвратити и прекинути ра звијање кризе
уколико је то могуће, свести на минимум страх и повреде
грађана.
Приликом управљања кризомтреба дефинисатиодгов
ор и опоравак и идентификовати улоге доносиоца одлука. У
том процесу се мора придржавати максиме: планирати-обу
чити-увежбати-оценити.
Стратегија одговора на кризу или ситуацију која
укључује опасност по државу, њену територију, држављане,
војне снагеи посадеили кључне интересе, која се брзо развија
и доводи до стања таквог утицаја на дипломатију, јавну бе
збедност, привреду, политику или војску да се размишља
о ангажовању снага државе за заштиту јавне безбедности
или војних снага како би се испунили циљеви национал
не безбедности. За комплетан опоравак од кризе могу бити
потребни месеци или године, да би се адекватно одговор
ило на људске, физичке, еколошке, друштвене и економске
последице кризе. Одлуке у одговору и опоравку треба ло би
даод почеткабудуобједињене и координисане.
Стратешка проценаодговора и опоравка требало би да
се посматра пара лелно кад год је то могуће. Одлуке у вези
одговорамогу да надужи период утичу на ангажовање у опо
равку. Управљање опоравкомне обухвата само законодавне
службе или министарства, већ и приватну индустрију и
ширу заједницу.
Циљ поступка у опоравку је повратак у нормалне
токове што јепре м
 огуће.
Када се криза заврши увек остају њене последице, па
је неопходно стручно управљати последицамау циљу успо
стављања мера у заштити здравља и безбедности јавности,
обнове кључних државних служби и обезбеђењу помоћи
у ванредној ситуацији влади, пословању и појединцима
највише погођеним последицама кризе.
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Radoslav Gaćinović
THE CRISIS MANAGEMENT
Summary
Crisis is an unplanned event with potentiality to signifi
cantly influence efficiency and credibility of an organization or
to make a great problem in the field of politics, economy, ecology,
security and society in general. Modern political-legal theories
define the crisis as a serious threat to basic structures or funda
mental values and norms of social system which under conditions
of timely pressure and very uncertain circumstances demands
making critical decisions. The crisis is also a disorder that physi
cally attacks a system as a complex and harms its fundamental
postulations, identity and essence. Through an analysis of some
crisis from the aspect of internal state structure it is possible to
define it as the crisis only in case that the participants in the even
in question do view the given situation as the crisis in different
time points, that is, the crisis is a specific state of enforced pro
cess which is marked with long continuation and great intensity
which is difficult to control and due to this reason it is not easy
to predict development of such state as well as the consequences
resulting from it.
The crisis management is one of most significant activities
in the process of overcoming exceptional situations – the crisis.
The management should be planned, comprehensive, diverse and
timely one as long as the crisis is put under control. In the process
of the crisis management there should be a national plan for mak
ing the answer to the crisis which provides for implementation of
defined politics and procedure in the form of the answer to the
crisis. Key elements in the decision making encompass (imply)
the problem definition as well as estimation of capacity and deci
sion making. For the centre managers the president appoints top
level experts and all centres direct their activities to the objective
of alleviating (reducing) of the crisis or elimination of the crisis.
In the process of the crisis management there should be a plan
of the running estimation for purpose of estimation changeable
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needs of the crisis environment as well as for purpose of plan
ning moves and activities of the centres on the basis of change
able events or new information. In the moment of acknowledg
ment (identification) of the crisis it is necessary that the system
of executive decision making functions in perfect order. Then the
problem is defined and the plan of implementation and develop
ment of strategy is being made in accord with the state politics
and procedural documentation. The crisis management team has
its own objectives and they are: prevention and determent of the
crisis and ending of development of the crisis and, if it is possible,
minimizing fear and injuries of citizens.  
Key Words: crisis management, political crisis, economic crisis,
financial crisis, ecological crisis, security crisis,
team, management, centre
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НАЦИОН АЛН А МОЋ
У УСЛОВИМ А ГЛОБАЛИЗАЦИЈ Е
Резиме
Расправе о глобализацији су обележиле друштвену ми
сао након пада Берлинског зида. Међутим, мало је радова по
свећених анализи односа на релацији глобални процеси - др
жавне институције. Циљ аутора је да укажу на промењену
улогу државних институција у условима глобализације. Ана
лизом доступних извора из предметне области аутори су
дошли до зак ључка да је моћ утицаја на ток догађаја којом
располажу државе све мања. Један од главних узрока дефи
цита моћи је глобализација финансијских токова. Са губље
њем контроле над финансијским операцијама државе оста
ју без значајног дела својих прихода. Потреба да се надокна
де изгубљени приходи оптерећује локално становништво и
приходе што доводи до унутрашњих напетости и нестабил
ности система. Губи се органска веза између државних ин
ституција и интереса грађана. Ситуација посебно погодује
продору предаторских транснационалних корпорација које
користе постојеће околности за реализацију својих интере
са. У поменутом контексту посебно су угрожене мале и не
развијене земље које би дефицит моћи требале да решавају
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путем склапања међусобних аранжамана и инсистирањем
на изградњи глобалних институционалних механизама.
Кључне речи: Моћ, Национална моћ, Држава, Глобализација,
Транснационалне корпорације, Безбедност љу
ди.

1. Увод
О глобализацији је доста писано и тешко је шта рећи а
да се не ризикује понављање већ изреченог. Потреба аутора
да се огласе поводом феномена који је толико пута до сада
анализиран инспирисана је актуелном ситуацијом у Срби
ји. Као народ скоро да ништа нисмо извук ли из наше бли
же и даље прошлости. Уместо да антиципирамо ток догађаја
ми каскамо, већ читаве две деценије, за процесима који су у
ширем региону давно отпочели, а у неким државама већ и
окончани. Не тврдимо, априори, да су државе и народи који
су већ окончали транзиционе процесе урадили нешто добро.
Међутим, забрињавајућа је ситуација да нисмо у стању да
извучемо никакве поуке из грешака других. Упорно се пона
вља мантра о неопходности приватизације свега како бисмо
били прихватљивији кандидат за чланство у ЕУ. Једино што
наши политичари нуде кроз своје прог раме је евроатлантска
будућност без подршке у виду научно утемељених анализа
својих тврдњи. Академске институције су потпуно скрајнуте
у процесу доношења далекосежних одлука. Институције ко
је би морале по својој дефиницији да се огласе поводом зна
чајних догађаја и процеса остају по страни. Текст који следи
засигурно не може да пружи одговоре на сва постављена пи
тања, али покушаћемо да укажемо на основни проблем који
је карактеристичан за мале земље и који је у основи неснала
жења у савременим условима.

2. Одређење основних појмова
С обзиром да говоримо о темама које су често присутне
у јавности, како лаичкој тако и академској, желимо да укаже
мо на садржај појмова онако како смо их ми подразумевали у
контексту теме. Кључни појмови који се помињу у тексту нај
чешће се тумаче у складу са потребама аутора. Њихов садр
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жај није, обавезно, подразумевајући. Зависно од идеолошке
опредељености, односно контекста теме појам глобализација
добија разне конотације. На другој страни национална моћ
за неке истраживаче савремене друштвене реа лности није
пожељна категорије у контексту космополитске одушевље
ности глобализацијом. Управо из наведених разлога дајемо
најпре основне напомене како бисмо упутили читаоце у наше
полазно теоријско опредељење.

2.1. Глобализација
О глобализацији можемо да читамо на разним нивоима
теоријских расправа. Почев од тога да је то процес каракте
ристичан за целу историју цивилизације, па до тога да пред
ставља спецификум за крај ХХ и почетак ХХI века. Неспор
на је чињеница о перманентној тежњи великих империја да
контролишу читав, њима познат, свет. У том контексту може
мо да прихватимо и тезу по којој глобализација, као процес,
постоји још од великих сеоба народа са простора афричког
континента као прапостојбине свих људи. Међутим, изјед
начавање претходних појава ширења утицаја и контроле над
простором са данашњим планетарним дешавањем може да
буде само производ непознавања процеса или његовог злона
мерног тумачења. Ниједна група људи, народа или држава до
појаве научно технолошких достигнућа ХХ века није имала
на располагању такве инструменте контроле простора и љу
ди као што их данашњи глобализатори имају.
Савремена транспортна и комуникациона средства
омогућавају домете и у најзабаченије делове наше планете.
Поред тога што савремена технологија пружа ефикасност у
организационим и продукционим сферама она носи и огро
ман деструктивни потенцијал у себи. У неким савременим
технолошким производима има толико деструктивности да
је доведена у питање и сама сврха њиховог постојања и да
љег развоја. Највећи део проблема са глобалним процесима,
чији смо ми савременици, имамо због непостојања одговара
јућег социолошко - филозофског модела који би дао адеква
тан друштвени оквир. Контролори крупног капитала имали
су профитног интереса да улажу у развој технологија, међу
тим друштвене науке су биле, готово, искључиво у функцији
одржања постојећих система. Није се дозволила озбиљнија
321

И. Љ. Ђорђевић, М. Мијалковски

НАЦИОНАЛНА МОЋ

критичка анализа постојећих модела друштвене организаци
је, односно није се ишло у корак са технолошким промена
ма. Те отуд долази до супротности и криза које су директна
последица заостајања производних односа наспрам развоја
средстава за рад, речено марксистичком терминологијом.
У контексту теме рада опредељујемо се за одређење
глобализације као процеса који доводи до фундаменталних
друштвених, економских и културних промена које допри
носе сажимању света и јачању свести о планети као целини.1
Објективна анализа глобализације захтева сагледавање по
ред развојних аспеката2 и покушај стављања под апсолутну
контролу читавог познатог света без јасне визије о последи
цама и даљем развоју догађаја. Овај други процес (глобали
зам) базиран је на идеолошкој матрици константног ширења
тржишта као услова опстанка система. Жеља за апсолутном
доминацијом губи своју рационалност у контексту последи
ца по глобализатора и оне који трпе последице глобализма.3
Можемо да расправљамо о два лица глобализације4
и о томе да ли је она мит или стварност,5али не можемо да
избегнемо суочавање са последицама глобализма као идео
логије која је измак ла контроли. Процес који без обзира на
свест о његовим погубним последицама и даље иде, по инер
цији, у истом смеру до крајњих граница издржљивости пла
нете. Ниподаштавање природних чинилаца у комерцијализа
цији свега на планети, поред природе уништава и хуманост
код људи ослобађајући их свих моралних и етичких наче
ла јер их доводи до борбе за опстанак. Актуелна друштвена
организација је производ историјског искуства, испољава се
кроз институције које су јавно добро у функцији остварива
1
2

3
4
5

Ивица Ђорђевић, Безбедносна архитектура у условима глобализације,
Факултет безбедности, Службени гласник, Београд, стр. 17.
Глобализација као последица развоја науке и технологије, односно наставак
историјских тенденција проширења познатог и доступног нам света.
Средства која омогућавају брже и јефтиније путовање, пренос података,
превоз робе и људи доприносе квалитету живота и хуманизацији окружења.
Ивица Ђорђевић, „Глобализација и/или глобализам”, Зборник Факултета
цивилне одбране, Факултет цивилне одбране, Београд, 2001, стр. 251- 272.
Бранко Милановић, Два лица глобализације, Архипелаг, Београд, 2007;
Мирослав Печујлић, Глобализација -  два лика света, Гутенбергова
галаксија, Београд 2002.
Владимир Вулетић, Глобализација - мит или стварност, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2003.
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ња интереса већине грађана на конкретном простору. Форси
рањем логике профита и економског фундаментализма гло
бализам је у својој деструктивној мисији националну државу
прогласио за сметњу и тежи апсолутној комерцијализацији
институција система. Овај ретрог радни процес човечанство
враћа на период пре успостављања модерне државе, на мрач
ни средњи век.

2.2. Национална моћ
Када говоримо о националној моћи онда поред одређе
ња самог појма треба да додамо још неке напомене. Наиме,
национална моћ није ограничена само на припаднике једне
нације, она се у савременим условима везује за припаднике
организоване друштвене групе која живи на одређеном про
стору. Простор омеђен границама државе представља жи
вотно станиште одређеног дела људске популације која исти
уређују у складу са својим потребама, могућностима и пла
новима. Људи који су настањени унутар граница једне држа
ве, као што смо рекли, нису нужно хомогени по националној
или некој другој основи. У оквиру популације постоје разли
чите жеље и идеје о задовољавању потреба њених припадни
ка. Управо због тога испоставило се да је неопходно утврђи
вање правила како би се ускладили интереси свих, или барем
већине. Међутим, сама правила без инструмената контроле и
санкционисања прекршилаца ништа не значе, тако да дола
зимо и до неопходности постојања институција.
Кроз вековно искуство људи изграђују моделе друштве
не организације како би успели да опстану у непријатељском
окружењу. Показало се да су опстали и најдаље одмак ли у
развоју они народи који су имали најбољу организациону
структуру у складу са интересима колектива. Независно од
личног става или афинитета чињенично може да се докаже
како је демократски модел организације, са адекватним ин
ституционалним системом, најефикаснији и да је дао одре
ђену предност народима који су исти применили у пракси.
У контексту изнесених тврдњи можемо да расправљамо о
последицама тог модела организације по остале у окруже
њу, али то би нас одвело превише у ширину. Мислимо да је
овом приликом сасвим целисходно указати на чињеницу да
су институције система често биле у функцији мањина ко
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је су мајоризовале своје интересе и тиме инструментализо
вале постојећи систем за потребе својих планова. Данашње
најразвијеније демократске државе (под развојем не подра
зумевамо само економске показатеље) имале су ефикасне
контролне механизме како би прописане процедуре биле и
испоштоване. Управо та способност да се потенцијал поједи
наца стави у функцију интереса заједнице представља осно
ву националне моћи.
У основи дефиниције појма „моћ“ налази се објашње
ње по коме је неко способан да свесним ангажовањем кре
ира промене у постојећим условима у циљу свог опстанка
и даљег развоја. Идући даље за овим одређењем можемо да
кажемо како се под појмом „национална моћ“ подразумева
способност државе за планским ангажовањем својих ресурса
у циљу спровођења промена унутар својих граница али и ван
њих. Унутрашње деловање се испољава кроз интеракцију из
међу институција и грађана, док се ван територијалног окви
ра одвија интеракција са осталим субјектима из окружења. У
складу са наведеним, под националном моћи би могла да се
сматра интеракцијска способност државе да адекватно утиче
на понашање других субјеката у складу са својим циљевима
и интересима. Наиме, функција државе је да створи услове у
којима ће њени грађани реа лизовати своје интересе. Важан
предуслов држави за успешно остваривање пројектованих
циљева и интереса јесте уважавање вишеструке међузави
сности свих актера укључених у процес њихове реа лизације.
Најпре, важно је спознавање реа лних основа за остваривање
жељених циљева, односно да ли се располаже неопходном
моћи. Моћ подразумева адекватна правила (нормативна и те
оријска) о врстама делатности које ће држава предузимати.
Институције система треба, у пракси, да реа лизују законски
прописана правила како би креирале промене код других су
бјеката у складу са усвојеним стратешким циљевима. Неоп
ходно је да држава своје активности реа лизује путем реа лне
идентификације вредности и циљева који су артикулисани
кроз адекватну законску регулативу и теоријске ставове. До
следном и ефикасном применом утврђених, доктринарних и
стратегијских, опредељења држава треба да усмерава пона
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шање осталих субјеката тако да доприносе реа лизацији ин
тереса њених грађана.6
Националну моћ треба посматрати најмање из два угла.
Једна перспектива из које треба да се врши анализа је могућ
ност ангажовања сопствених ресурса у циљу подизања ни
воа моћи унутар националног простора. Други ниво анализе
треба да се фокусира на испољавање националне моћи у од
носу на међународне субјекте, реа лизацију националних ин
тереса у односу на непосредно окружење, регион, на нивоу
планете. Код мањих земаља далеко је важнији унутрашњи
аспект националне моћи. Мале земље немају потенцијала за
ширење утицаја на ширем простору, њима је превасходни
циљ одбрана националних интереса од злонамерних утицаја
споља. Велике земље са снажном привредом и империјал
ним амбицијама далеко више пажње пок лањају испољавању
свог потенцијала моћи ван националних граница.
Способност утицаја на друге нужно је повезано са рас
полагањем адекватним потенцијалом који се исказује кроз
расположиве ресурсе. Ресурси којима може квантитативно
да се искаже степен националне моћи обухватају становни
штво, величину територије, природна богатства, економску
снагу, војну моћ и политичку стабилност. Нај у том контек
сту каже како су „неке земље боље од других у претварању
својих ресурса у неки практични утицај“. Свакако да исто
ријске околности потенцирају значај неког од елемената мо
ћи у односу на остале. У том контексту опет ћемо поменути
Наја: „поглед на пет векова историје система модерних др
жава показује да су различити извори моћи имали кључну
улогу у различитим периодима“7.
У досадашњој историји међународних односа држава
је представља главни носилац моћи. Држава се симболич
но јављала као заступник интереса и експонент инструме
ната којима се реа лизовала моћ заједнице која је живела на
одређеном простору. Из шематског приказа може да се уочи
структура националне моћи и њени чиниоци.
6
7

Милан Мијалковски, Ивица Ђорђевић, Неухватљивост националне моћи,
Службени гласник, Београд, 2010, стр. 16.
Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне односе, Стубови културе,
Београд, 2006, стр. 92-104.
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Слика 1. Структура националне моћи
ДРЖАВА
-------------------------------------

Национална моћ
--------------------------------------------Основни елементи: Становништво- територија – суверена власт

Способност да
индентификује
националне
(виталне) вредности

-------------------------

- Територијални
интегритет
(неповредивост
територије),
- Сувереност
(политичка
независност
односно
неприкосновеност
у унутрашњој и
спољној политици)
- Уставом утврђено
уређење
(економскодруштвено
уређење,
организација
система политичке
власти, права,
слободе и обавезе
грађана)

Национални
интереси
----------------------- Способност за
континуално
одлучивање у
вези са
употребом
националне моћи
ради
задовољавања
националних
потреба
(остваривање
националних
циљева),
- Заинтересованост
за адекватну
националну
безбедност

Способност да
остварује
Националне циљеве
-------------------------- Трајни циљ:
опстанак и одржив
развој државе и
друштва
- Непосредни
дневно-политички
циљеви
- Посредни
(краткорочни,
средњорочни и
дугорочни) циљеви

Извор: Мија лковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне
моћи, Службени гласник, Београд,2010, стр.33.

Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, Београд,
2010, стр. 33.

Са интензивирање
м глобал
изације
теж
иштепребацује
моћи с
е
Са интензивирањем
глобализације
тежиште
моћи се
полако
на

полакопребацујена недржавне актере. Порозност г раница за
проток робе, капитала, људи и информација многе од наве
информација многе од наведених чинилаца лоцира у велике привредне
дених чинилаца лоцира у велике привредне конгломерате.
конгломерате.
транснационалне корпорације
УкрупњаУкрупњавање
вање капикапитала
тала уу транснационалн
е корпо(ТНК)
рацијеи
(ТНК) и тран
снационалн
е банке
(ТНБ
дов
оди до
тогапостале
да су
транснационалне
банке
(ТНБ) доводи
до тога
да ) су
многе
државе
многе државе постале финансијски инфериорне у односу на
новонастале центре моћи. Тенденција губљења везе између
недржавне актере. Порозност граница за проток робе, капитала, људи и
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интереса крупног капитала и заједница које живе напростору
неке државе доводи до тога да се институције национа лних
држава инструмента лизују за потребе активности ТНК.
Често активности држава буду у директној супротности са
интересом народа који даје демократски легитимитет стру
ктурама на власти.
Компромитација демократских институција сваким
даном је све израженија. Један од најдрастичнијих примера
представља изборни систем САД који омогућава победуоној
странци којаима највећеизборне фондове. Манипулација пу
тем масовних медијских кампања, удружена са политичком
непросвећеношћу, даје изборне резултате који су најмање у
корелацији са интересом бирачког тела. Па чак и да се деси
чудо, да на изборима победи неко ко није у интересу лобија
крупног капитала електорски систем гласања даје коначну
потврду бесмислености демократије на америчкиначин.8
Табела 1. даје потврду тезе о пребацивању тежи
шта финансијске моћи са држава на ТНК. Методолошки
прихватљивим поступком дошли смо до ранг листе највећих
привредних целина9 у глобалним оквирима. Свакако треба
да се има у виду чињеница да су суме изражене у текућим
вредностима валута,те из тог разлоганије могуће укрштање
података из 2002. и 2008. године. За потребе наше анали
зе битни су односи на релацији ТНК – националне привр
еде у годинама пресека. Намерно смо избегли банкарске
организације јер су оне искључиво оријентисане на
финансијске операције, док ТНК и државе имају далеко
сложеније структуре и због тога су нам и занимљивије за
анализу.
Поглед на табелу нам пружа могућност да сазнамо
кретање, основне тенденције, на релацији ТНК - држава у
погледу финансијске моћи. На први поглед јасно је да првих
20 места на листи највећих привредних целина у 2008. год.
8
9

Америка: избори 2000, „Председничка енигма“, Време, број 515, 16. новембар
2000, на адреси: http://www.vreme.com/arhiva_html/515/21.html
Под привредном целином овде подразумевамо статистички обухваћен
простор који се налази унутар националних граница, као и привредне
системе који унутар своје организације поседују многе испоставе широм
планете земље.
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припада највећим и привредно најра звијенијим земљама. На
врху листеје извршенасамо прерасподела моћи измеђуоних
зема ља које су се тамо на ла зиле и 2002. године. Међутим,не
можемо а да не споменемо изузетно слаб раст најјаче светске
привреде САД, која је у посматраном периоду повећала обим
активностиза само око 40%док је већина оста лих привреда
остварила вишеструка увећања.Очигледно је да се надмоћна
предност САД у односу на конкурентске привреде смањује.
Овај трендможе да нам унекој каснијој ана лизипомогне при
разумевањупотезакојеСАД предузимају у циљу реа лизације
својих геостратешкихинтереса.
За тему рада далеко је важније уочити тренд који
показује дасу 4 компаније од6 са листе потекле са простора
САД, а да суостале двепо пореклу британске. Имајући у виду
односе на релацији САД – Велика Британија онда можемо
да анализу трендова усмеримо у правцу промене стратегије
наступа центара моћи ка глобалном нивоу. Очигледно је да
су креатори САД политике схватили да губе позиције на
нивоу државне конкурентности. Због тога као резултат гл
оба лних процеса имамо стварање амбијента у коме кор
порације добијају доминантну улогу. Све реформе светског
система усмерене су ка томе да се националне институције
одстране из привредних токова. Истовремено под формом
експертизе намећу се Међународни монетарни фонд (ММФ),
Светска трговинскаорганизација (СТО) иСветска банка(СБ)
као врховни ауторитети чији програми морајуда сепоштују
од свих. Тако имамо апсу рдне ситуације да су националне
центра лне банке независне од националних влада, а ли и те
како зависе од политике ММФ-а и СТО. Позитивни ефекти
глобалног привредног бума (пре бисмо рекли статистичког
раста) ограничени су на глобалне привредне империје. ТНК
више не препознају везу између своје политике и национа
лних интереса (грађана простора са којих потичу). Њихова
основна преокупација је максимизација профита. Нацио
налне институције се посматрају искључиво као инструм
ент при реализацији стратегија глоба лне доминације. У том
контексту сасвим је оправдано питање ко доминира у кре
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ирању политике САД: ТНК које потичу са простора САД
или тамошњадржава?10

Табела: Листа највећих привреднихцелина
у 2008. и 2002. години.

2008.
/
2002.

Привредна
целина
(држава одн.
компанија)

1/1.
2/2.

Остварени GNI - укупна
продаја у милијардама
USD

2008
/
2002.

2008.

2002.

САД

14.481

10.345

20/22

Јапан

4.853

4.236

21/27.

3/5.

Кина

4.042

1.407

22/25.

4/3.

Немачка

3.504

1.896

23/24.

Привредна
целина
(држава одн.
компанија)
Exxon Mobil
Corporation
Royal
Dutch/Shell
Group
Пољска
Саудијска
Арабија

Остварени GNI укупна продаја у
милијардама USD
2008.

2002.

460

201

458

179

451

185

439

185

2.810

1.556

24/17.

Швајцарска

434

268

6/6.
7/7.
8/9.
9/8.

Велика
Британија
Француска
Италија
Шпанија
Канада

2.701
2.115
1.448
1.446

1.378
1.130
625
716

25/30.
26/28.
27/18.
28/23.

427
405
401
386

157
178
244
193

10/11.

Бразил

1.429

547

29/26.

366

180

11/16.
12/13.
13/10.

Русија
Индија
Мексико
Република
Кореја
Аустралија
Холандија
Турска
Шведска
Белгија

1.368
1.235
1.063

306
493
600

30/29.
31/32.
32/35.

Индонезија
Норвешка
Wal-Mart Stores
Аустрија
British
Petroleum
Company Plc
Данска
Грчка
Иран

322
315
296

162
138
114

1.049

563

33/34.

Јужна Африка

287

120

898
798
657
483
479

395
408
226
243
242

34/31.
35/*
36/33.
37/*

Аргентина
ChevronTexaco
Финска
ConocoPhillips

285
273
256
241

152
98.7
128
56.7

5/4.

14/12.
15/15.
16/14.
17/21.
18/19.
19/20.

*Компанија 2002. године није остваривала промет већи од 100 MLD USD што је био основни
критеријум
за рангирање.
*Компанија
2002.

године није остваривала промет већи од 100 MLD
USD што је био основни критеријум за рангирање.
Овде не желимо да оставимо утисак како смо присталице теорија завере, чак

Овде
не део
желимо
оставимо
утисак
како долази
смо
сматрамо
да највећи
негативнихда
ефеката
неконтролисане
глобализације
присталице
теорија
завере,
чак
сматрамо
да
највећи
део
као последица инерције система. Неспремност да се суочи са проблемом и
негативних ефеката неконтролисане глобализације долази
идеолошки фундаментализам присутан у развијеним западним земљама доводи до
урушавања система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте логике

10
подаци
из 2008: UNCTAD,
Annexнаtable
26. Theисторије
world’s top 100 nonкојаЗајеTНK
совјетски
комунистички
систем послала
сметлиште
financial TNCs, ranked by foreign assets. http://www.unctad.org/sections/dite_
dir/docs/wir2010_anxtab26.xls

3. Чиниоци националне моћи

За TНK подаци из 2008: Annex table A.I.3. The world’s top 100 non-financial
Разумевање
утицаја
глобализације
на националну моћ захтева расчлањивање
TNCs,
ranked by
foreign
assets. http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/
wir2004top100_en.pdf
националне моћи на њене саставне компоненте. Већ смо се дотакли утицаја
За државе подаци из 2002: The World Bank; World Development Indicators,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?page=1 за државе по- за даци
државеиз
подаци
из http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD
2008: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD
2008:

329

И. Љ. Ђорђевић, М. Мијалковски

НАЦИОНАЛНА МОЋ

као последица инерције система. Неспремност да се суочи
са проблемом и идеолошки фундаментализам присутан
у развијеним западним земљама доводи до урушавања
система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте
логике која је совјетски комунистички систем послала на
сметлиште историје

3. Чиниоци националне моћи
Разумевање утицаја глобализације на националну моћ
захтева расчлањивање националне моћи на њене саставне
компоненте. Већ смо се дотакли утицаја глобализације на
глобализације на снагу националне привреде, као један од најзначајнијих аспеката
снагу националне привреде, као један од најзначајнијих
националне моћи. Не постоји општа сагласност око тога који су чиниоци
аспеката националне моћи. Не постоји општа сагласност
националне
моћи
и која
њихова хијерархија.
Ми смо
се определили
структуру
око тога
који
су јечиниоци
националне
моћи
и која језањихова
хијерархија.
се определили
за структуру
чиниоца
чиниоца
националнеМи
моћисмо
приказану
на слици 2. Свакако
да је, из методолошких
националне
моћи
приказану
на
слици
2.
Свакако
да
из
разлога, у неким теоријским моделима могуће обједињавање чинилаца ије,
њихова
методолошких разлога, у неким теоријским моделима могуће
групна анализа што и ми примењујемо у овом раду.
обједињавање чинилаца и њихова групна анализа што и ми
примењујемо у овом раду.
Слика 2: Чиниоци националне моћи

Слика 2: Чиниоци националне моћи

Природни
Територијални

Геополитички

Војни

ИДЕНТИТЕТСКИ

Демографски

Обавештајни
Технолошки

Политички
Економски

Извор:
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И.ђе
Неухватљивост
националне
моћи,
Извор:Мијалковски
МијалковМ.
ски
М. Ђор
вић И. Неухва
тљивост
наСлужбени
ционалнгласник,
е мо
Београд,
2010.
стр.Бе
44.оград, 2010. стр. 44.
ћи, Службе
ни гла
сник,
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3.1. Идентитет
Национална моћ проистиче из интеракције приказаних
чинилаца. Није случајно у средишту наведених чинилаца
идентитет. Идентитет је одлучујући чинилац при стварању
модела за уређење друштвених односа. Он је битан како уну
тар националних граница, тако и на регионалном али и на
глобалном нивоу. Идентитет је фактор који још увек има пре
судну улогу у очувању постојећег поретка савременог света.
Идентитет је често у основи сукоба и нестабилности унутар
држава, на нивоу региона, као и глобалних нестабилности.
Социјалним инжињерингом и манипулацијама некадашњи
хомогенизујући фактор може да постане извор сукоба и раза
рања постојећих заједница народа и људи који живе на одре
ђеном простору. Изг радња новог поретка захтева обрачун са
старим идентитетом, због тога се разарају државе и заједни
це како би се створили услови за редизајнирање идентитета
појединаца, друштвених група и читавих народа.

3.2. Територија
Територијална компонента националне моћи обухва
та простор као физичку димензију, његове квантитативне
карактеристике површину, дужину граница, географска обе
лежја (планине, реке, равнице). Да би се стекао прави увид у
квалитет простора и његов значај у обрасцу националне мо
ћи овај мора да се анализира и кроз следеће податке: климат
ске карактеристике, природна богатства (флора, фауна, руде
и минерали).
У оквиру дела посвећеног глобализацији указали смо на
ефекте тог процеса на временско-просторну димензију пла
нете. С обзиром на технолошке могућности тешко је данас
сачувати било коју тачку на планети од утицаја споља. У том
контексту ограничавање националног простора у класичном
смислу нема неког практичног значаја. Када је реч о квалита
тивним карактеристикама простора онда треба да подсетимо
на основни модел глобалног уређења друштвено економских
односа који се исказује кроз неоконзервативни фундамента
лизам. Приватизација свих области уз равноправан третман
страних и домаћих предузећа доводи нас до озбиљне дилеме
да ли мале земље које распродају своје националне ресурсе
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уопште могу о њима да говоре као о компонентама нацио
налне моћи. Природни потенцијал неке државе који је продат
ТНК више није у функцији интереса те државе већ постаје
део стратегијског простора власника.

3.3. Геополитика
Геополитика као чинилац националне моћи манифе
стује се као однос физичко - геог рафских и друштвено – ге
ографских чинилаца у политичким процесима. Милош Кне
жевић говорећи о геополитици сликовито каже да геогра
фија политизује, а политика географизује односе међу др
жавама.11 Геополитика се бави односима држава у простору,
односно покушава да пружи одговор на питање ко има право
на неку територију. Геополитика је заснована на премисама
класичног одређења државе и националног суверенитета и у
том контексту повезује територију, народ, политичке и еко
номске прилике.
Геополитички положај поред класичних одредница ге
ографског положаја, снаге привреде и стабилности система
одређују и интереси осталих актера на шаховској табли мо
ћи. У условима глобализације поред класичних одредница
треба додати и заинтересованост крупног капитала за одре
ђени простор и стање екологије у непосредном окружењу, од
носно могуће рефлексије дешавања у ширем региону.
Имајући у виду геог рафски положај и интересе кључ
них актера на геополитичкој сцени положај неке земље на
мапи моћи може да се промени путем деструктивних ути
цаја у циљу реа лизације одређених интереса на простору
конкретне државе. Уколико се због промене односа снага из
међу геополитички важних актера мењају инфраструктурни
правци неки простор може да, у складу са тим, добија или
губи на значају. Заинтересованост великих сила за одређени
простор може да утиче на статус државе, односно повећа или
умањи њену моћ.
Стратешко позиционирање ТНК у неким регионима та
кође може да утиче на геополитички статус неке државе. Чак
не мора да се ради о непосредном позиционирању на некој
територији, довољно је да се у блиском окружењу нађе неки
11 Милош Кнежевић,. „Регионализам и геополитика“, Зборник Матице српске
за друштвене науке, бр. 112/113, Нови Сад, 2002. стр. 216.
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привредни конгломерат коме не одговара појава конкуренци
је у региону. Изазивање нестабилности је већ опробан метод
обрачуна са конкурентским привредним системима.
Још увек можемо да се сложимо са ставом Бжежин
ског да су националне државе основне јединице светског си
стема.12 Међутим, питање је колико се у борби за контролу
територија води рачуна о класичним прерогативима наци
оналних држава, а колико о интересима крупног капитала
који је финансирао изборну кампању структура на власти.
Неспорно је да и поред нових момената у геополитичким
надметањима геог рафски положај представља полазну тачку
при утврђивању стратешких пројекција националних држа
ва. Геог рафски положај се укршта са подацима о величини
националних територија, природним богатствима, као и де
мографским подацима.
Сложеност праксе међународних односа захтева пона
шање државе у складу са њеном моћи и геополитичким по
ложајем. Ради се напросто о чињеници да се геополитички
положај једне државе мења а да способност одговора на но
ва стања зависи од многих фактора од којих је национална
моћ најважнији. Промене у условима глобализације посебно
погађају мале и неразвијене државе чија је моћ неупоредиво
мања од великих држава или савеза држава. Нова отежава
јућа околност је појава неформалних центара моћи који пу
тем разних активности подривају моћ националних држава.
Најчешће је реч о наступу разних непрофитних организација
чије су активности финансиране из фондова ТНК како би се
на неком простору створио амбијент у складу са интересима
финансијера.

3.4. Демографија
Један од најзначајнијих чиниоца националне моћи је
становништво. Квалитативна анализа становништва тре
ба да се базира како на бројчаном стању, тако и на његовој
структури. Број становника одређује величину тржишта, а
самим тим и економску снагу простора. Спознавање степена
утицаја на националну моћ поред броја становника захтева
да се у анализу укључе и елементи као што је његова ста
12 Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 39.
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росна, полна и образовна структура; густина насељености и
регионална распоређеност.
За националну моћ најзначајнији аспекти становни
штва су његова старосна структура и квалификациони про
фил. Старосна структура нам говори о виталности заједнице,
њеној акумулационој способности и конкурентности у одно
су на остале заједнице. Квалификациона структура као ком
плементарни податак старосној структури даје додатне ин
формације о конкурентности у садашњости и даљем тренду
у будућности. Глобализација се у овом елементу националне
моћи највише испољава на релацији развијени – неразвијени.
Из неразвијених земаља највиталнији и најквалификованији
део популације, због услова живота, миг рира према разви
јенијим регионима. Овај тренд има двоструке ефекте. Прво,
одласком из земље порек ла мигранти на тај начин хендике
пирају локалне заједнице јер смањују њихову конкурентност.
Други ефекат је тај да ти исти миг ранти у земљама пријема
доприносе ефикасности тамошњих привреда и тако раде ди
ректно против интереса народа коме припадају и простора
са кога потичу.
Овај такозвани данак у мозгу савремене империје ко
ристе не само да би повећале своју конкурентност, већ и да
спрече развојно приближавање мање развијених. Преузима
њем кадрова са универзитета и из привреде спречава се сма
њење развојног јаза.

3.5. Развијеност
Разлике у развоју између севера и југа, односно уну
тар појединих региона последица су великог броја чинилаца.
Најпре можемо да подсетимо на чињеницу да су данас нај
неразвијене и најсиромашније земље некадашње колоније.
Ова чињеница потврђује ставове изнесене у делу о демогра
фији. Ниједна колонија није успела да изг ради самосталан
систем и унутрашње уређење које је у складу са локалним
условима и карактеристикама. Показало се да су, иако данас
независне, некадашње колоније под доминантним утицајем
некадашњих метропола. На тим просторима се још увек пре
ламају интереси разних геополитичких актера. Обавештајне
службе страних држава усмеравају токове и врше кадрирање
у интелектуа лној и политичкој елити. Мењају структуре на
334

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 319-346

власти према тренутним интересима, помажу њиховом одр
жању или довођењу нових не бирајући средства.
У таквим околностима није ретка ситуација да земље
које су биле релативно стабилне, док се неко од страних фак
тора није заинтересовао за њихов простор, постају жаришта
сукоба и неизрецивих патњи за њихово становништво. Поред
старих колонијалних сила, са још увек империјалним амби
цијама, појављују се нове пословне империје које желе да об
ликују државе, регионе па и читав свет по својој мери. Када
се погледају савремени привредни трендови стварање нових
технологија и фундаментална истраживања су искључива
привилегија великих и развијених земаља. Чак све више мо
жемо да говоримо како су власници најзначајнијих прона
лазака и технологија ТНК. Неразвијене зеље су у зачараном
кругу саморепродукције сиромаштва. Глобализација је само
још више потенцирала разлике које постоје између развије
них и неразвијених земаља. Ретко која земља трећег света
успева, захваљујући глобализацији, да промени свој статус у
глобалном распореду моћи. Примери попут азијских тиг ро
ва (и/или змајева) су својеврсна обмана у функцији контроле
стратешког простора.
Степен развијености неког простора или заједнице по
следица је разних историјских околности. Нема универзал
ног правила, постоје велике и развијене земље, мале и не
развијене, велике и неразвијене, као и мале развијене земље.
Постоје примери да су неке земље због своје мале величи
не и геог рафског положаја биле ван интересних сфера моћ
них земаља. Та чињеница да су имали слободу самосталног
деловања омогућила им је да уреде систем по својој мери и
остваре одређени напредак. На другој страни постоје велике
земље са доста природног богатства које управо због тога
нису остављане на миру и нису имале прилику да напредују.
Постоје и оне земље чије елите нису имале реа лну представу
о њиховој моћи и реа лним могућностима за реа лизацију соп
ствених стратегија. Такве земље су у перманентном сукобу
са окружењем или унутрашњим немирима. Свакако може да
се узме у обзир и могућност да су локалне елите биле под
стакнуте од страних фактора да се упусте у подухвате које
ће ослабити позицију земље како би се овом лакше манипу
лисало (пример инвазије Ирака на Кувајт).
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3.6. Политика
Изворно значење речи политика упућује нас на вешти
ну вођења државних - јавних послова у интересу заједнице.
Политиком се остварује свесно регулисање конфликтних
ситуација и интереса, и одлучује о заједничким пословима
и животним активностима једне друштвене заједнице. Пре
ко политике се усклађују субјективне жеље са објективним
условима. Учешћем у политичким процесима припадници
заједнице реа лизују своје интересе, првенствено материјал
не и идеолошке. Због бројности актера укључених у поли
тичке процесе неопходан је одређени степен објективне де
терминисаности при спровођењу индивидуа лних интереса.
Изграђени механизми демократских процедура којима се
опредељења и активности свих учесника политичких проце
са каналишу уз добровољно или принудно уважавања инте
реса већине политичких актера одређују ефикасност система
и степен његове демократичности. Сви учесници политич
ких процеса су уједно и чланови заједнице, друштва, одно
сно грађани државе којом управљају институције у складу са
прихваћеним правним нормама на којима почива стабилност
заједнице.
Политички чинилац, с обзиром на његове бројне ком
поненте, сложеност и повезаност са другим чиниоцима на
ционалне моћи, битно утиче на карактер и стабилност на
ционалне моћи државе. Политички систем једне државе, од
ређује унутрашња политичка кретања и стање политичких
прилика у њој, али на основу унутрашњих прилика може да
се закључи и однос према међународном праву и осталим су
бјектима међународних односа. Уколико се на унутрашњем
плану поштују демократски принципи организовања и у
складу са тим функционишу националне институције, онда
је велика вероватноћа да се и на спољнополитичком плану
поштују утврђене међународне конвенције. Сагласност уну
трашњих политичких снага, политичких партија и ширих
слојева становништва изг рађују стабилан друштвени си
стем, што представља важан услов за стабилну националну
моћ. Унутрашња стабилност гарантује респект других зема
ља и успешнију реа лизацију националних интереса у међу
народним односима.
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Нестабилност унутрашњих прилика готово по правилу
доводи до кршења демократских принципа. Унутрашње про
тивуречности се често преливају преко државних граница,
макар да се скрене пажња са суштинских проблема. Чак и ако
су искључене хегемонистичке претензије ван граница, уну
трашњи економски и политички проблеми доводе до друга
чијег односа осталих субјеката међународних односа према
нестабилној заједници. Слаба привреда, оштра борба изме
ђу разних политичких субјеката, снажна опозиција полити
ци владе, политички екстремизам, тероризам, организовани
криминал, корупција, пучеви, побуне, етнички мотивисани
сукоби и слични феномени имају за последицу привлачење
пажње других актера међународних односа. Та пажња иде
од резервисаности у односу на наведена и слична догађања,
у дотичној држави, и њихово пажљиво праћење, па до ак
тивне реакције. Реаговање заинтересованих страна може да
буде вишеслојно. Може да се иде преко политичког утицаја
или путем економске помоћи да се допринесе решавању уну
трашњих проблема. Међутим, описана ситуација може да се
искористи и за прекомпоновање политичке сцене и довођење
кооперативних структура на власт. За пословне активности
многих предузећа стабилност је неопходан услов за одвијање
привредних активности. Ситуације су неретко контролисане
и путем диктатура.
Политичке прилике указују на стабилност и утемеље
ност националне моћи. Уколико политички систем није по
стављен на демократским принципима онда се отвара про
стор за многе субверзивне делатности, како изнутра тако и
споља. Овде не говоримо само о класичним формама вођења
специјалног рата и међудржавних сукоба. Битно је уочити
везу која постоји између снаге привреде, политичке стабил
ности и поверења грађана који су оригинални носиоци су
веренитета. Грађани су у једном демократском систему део
своје суверености пренели на представнике у парламенту ко
ји у њиховом интересу врше функцију законодавне власти.
Институције система на основу усвојених закона управљају
друштвено-економским животом земље, регулишу односе
између грађана, воде унутрашњу и спољну политику.
За функционисање описаног процеса неопходно је по
стојање и одређених финансијских средстава. Демократски
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принципи налажу да сваки политички субјект учествује у
финансирању система који је у интересу свих. Успостављени
механизми финансирања путем пореске обавезе обезбеђују
једнако учешће свих у складу са користима које имају од си
стема. Једноставно речено ко више зарађује више и уплати
у заједничку касу. Међутим, са глобализацијом долази до
дисбаланса у поменутом систему заједничких прихода. У
националним привредама буџетски приходи су обезбеђива
ни путем прикупљања пореза од активности унутар грани
ца (зарада, производња, продаја) и путем царина за оне који
су обезбеђивали приходе, односно трошили новац на робу
произведену у иностранству. Царинске таксе су додатно оп
терећивале цену робе јер се сматрало да онај ко троши новац
на домаће производе, тај помаже упошљавању домаћих ка
пацитета, обезбеђује више радних места и боље зараде. Ку
повином домаћих производа путем ефекта мултипликатора
попуњава се буџет са више средстава него када се купује ро
ба из увоза. Средства прикупљена у буџету троше се на задо
вољавање заједничких потреба: финансира рад институција,
улаже у јавна добра, инфраструктуру, здравство, школство и
обезбеђују социјална давања.
После другог светског рата почиње период значајне тр
говинске либерализације. Смањују се царинске стопе и обез
беђује лакши преког ранични проток роба, услуга и финанси
ја. Државни приходи се смањују за део царинских олакшица,
што само по себи није лоше. У почетној фази смањење при
хода по јединици царинског трансфера надокнађује се пове
ћањем броја истих. Међутим, како време одмиче, због пове
ћања увоза, мање развијене земље затварају своје производне
капацитете јер нису више конкурентни са робом која долази
из великих ТНК које експлоатишу ефекте економије обима.
Домаћа индустрија губи битку са страном конкуренцијом,
велики број радника остаје без посла, односно сели се у ма
ње акумулативне гране. Држава под притиском недостатка
средстава почиње додатно да оптерећује домаћа предузећа и
становништво. Почетни позитивни ефекти губе се и неразви
јене земље бивају принуђене да за потребе основних функ
ција система узимају кредите.
У међувремену ТНК почињу да користе своју снагу
за уцењивање локалних властодржаца. Постављајући неко
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ректне захтеве како би уопште пристали да лоцирају своју
производњу на простору неразвијене, задужене земље, ТНК
избегавају многе обавезе према земљи домаћину. Непошто
вање стандарда у области радног права због прекомерне екс
плоатације радника доводи до веће стопе повреда на радном
месту и масовних професионалних обољења. Здравствени
систем није више у стању да сервисира нарасле потребе ста
новништва јер су приходи смањени. Избегавање обавеза у
погледу примене стандарда у заштити животне средине и
безбедности производних процеса доводи до уништавања
природних потенцијала и разорних несрећа. Увежени полу
фабрикати се приказују са далеко већом вредношћу него што
објективно јесте, након обраде у домаћем погону при извозу
се вредност додатног рада приказује мањом него што јесте
чиме се још додатно ускраћују приходи земљи домаћину.
Институције земље домаћина погона ТНК, под прити
ском дугова и уцењивачке политике страних партнера све
више оптерећују домаће становништво. Губи се веза блиско
сти и осећаја заједништва. Домаће становништво институ
ције система све више доживљава као непријатељске. Расту
тензије унутар система, опозиција права, или финансирана
од центара моћи који желе контролу над датом државом, ко
ристећи незадовољство народа узурпира систем и почиње
период нестабилности.
Описани механизам је најчешће присутан у пракси ка
да је реч о малим неразвијеним државама које немају довољ
но ни економске ни интелектуа лне снаге да се изборе са зам
кама које собом носи прихватање правила вашингтонског
консензуса. Код великих држава мало је теже спровођење
описаних сценарија, али покушај наметања неоконзерватив
ног модела као јединог прихватљивог да би се ушло у круг
изабраних присутан је у разним облицима.

3.7. Безбедност
Безбедност простора и људи је основна резултанта на
ционалне моћи. На основу стања безбедности, или небезбед
ности, на неком простору можемо закључити каква је нацио
нална моћ неке државе.
Овде треба поћи пре свега од питања да ли у условима
глобализације можемо говорити о националној безбедности.
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С обзиром да глобалне институције нису успостављене, а да
постојећи систем међународних институција није у стању да
се избори са глобалним проблемима још увек морамо да се
ослањамо на националне институције. Контролом национал
ног простора и пружањем безбедности грађанима својих др
жава националне институције стварају претпоставке за успо
стављање глобалних безбедносних механизама. Одрицање
од националног суверенитета и препуштање области безбед
ности мултинациналним алијансама које су под доминант
ним утицајем хегемонистичких сила носи вишеструке опа
сности. Најпре полазимо од тога да интереси великих гло
балних сила, са империјалним амбицијама, никада не могу
да буду идентични са интересима малих суверених држава.
Ситуација да поменути аранжмани не обухватају све државе
света чини врло вероватном опцију да се у неким ситуација
ма алијанса злоупотреби како би се реа лизовали стратешки
интереси доминантне силе. Одрицањем од права на сопстве
ну стратегију безбедности мале државе ступају у вазалне од
носе који подразумевају слање својих грађана у борбе за туђе
интересе.
Имајући у виду описани процес овладавања неким про
стором овом приликом треба подсетити на средства и методе
којима се служе хегемонистичке силе. Чињеница је да мале
неразвијене земље могу мало тога саме да учине уколико су
на мети моћних корпорација и држава. Међутим, увек посто
ји опција стварања савеза земаља које путем групне акције
могу да побољшају своје позиције. Предуслов за предузи
мање таквих акција је разумевање глобалних процеса и мо
ћи техничких средстава која су на располагању савременим
агресорима. Контрола над неким простором не подразумева
увек употребу средстава принуде и тешку моћ. Успешно су
протстављање механизмима манипулације и ономе што се
еуфеминистички зове мека моћ подразумева обједињавање
свих фактора националне моћи.
Достизање нивоа националне моћи који гарантује без
бедност грађанима неке државе подразумева функциониса
ње институција на простору целе државе и у пуном капа
цитету. Најпре, образовни систем мора да буде конципиран
тако да је у функцији развоја друштва и националне привре
де. Образовање треба да добије и космополитску компонен
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ту, али и оно што се подразумева под патриотизмом као од
говорношћу грађана према друштвеној групи којој припада.
Образовни систем без васпитне компоненте је као да човека
припремате за сналажење у дивљини, научите га да користи
компас, али му не одредите азимут кретања. Ученици кроз
процес институционалног образовања треба да науче да су
као припадници групе увек јачи и способнији да се одупру
изазовима него као индивидуа лци. Такође кроз образовни
процес треба да се стварају навике везане за здравствену хи
гијену, физичку и менталну.
Здравствени и социјални систем такође треба да допри
несу сигурности грађана и осећају припадности заједници
која брине о интересима својих чланова. Када имамо обра
зоване, патриотски опредељене здраве људе онда можемо да
правимо развојне стратегије али и да успостављамо поли
тички систем који је у функцији интереса грађана. Добија
њем демократских форми организовања ми смо у прилици
да кроз институције система градимо друштво које пружа
максимум својим припадницима у складу са потенцијалима
простора и очекивањима грађана.
Потреба за сигурношћу је једна од примарних људских
потреба која може да се задовољи само кроз припадност за
једници. Врло је битно усклађивање свих фактора национал
не моћи како би се ова ставила у функцију интереса грађана.

4. ЗАКЉУЧАК
Глобализација је променила многе цивилизацијске
обрасце и моделе функционисања људи. Међутим, без обзи
ра на бомбасте дек ларације о глобалној заједници и грађа
нима света у свакодневном животу и за решавање базичних
проблема људи су и даље упућени на непосредно окружење
(од породице, преко локалне заједнице до државе). Неспор
на је потреба за глобалном регулативом међутим, док се не
успоставе глобалне институције државе су и даље једине ко
је могу практичном акцијом да решавају проблеме грађана.
Свакако успешност у процесу реа лизације интереса заједни
це људи која обитава на неком простору зависи од степена
усклађености свих елемената националне моћи. Појединац
губи битку са корпоративним или неким другим обликом
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организације профитно оријентисаних група. Снага грађана
проистиче из припадности добро организованој друштвеној
групи.
Адекватна употреба националне моћи могућа је искљу
чиво путем усаглашавања политичких чинилаца. Политич
ки субјекти треба да поседују неопходне људске и професи
оналне квалитете како би рационално усмеравали ангажова
ње људских и природних ресурса, економских, научно - тех
нолошких и других потенцијала. Државна моћ треба да буде
у функцији чувања и оснаживања националних вредности и
интереса. Ова функција националне моћи остварује се путем
одговарајуће дугорочне стратегије у којој систем безбедно
сти и заштите од угрожавања стабилности система чини не
изоставну компоненту. Овај систем треба да делује превен
тивно како би се спречили насртаји на утврђене вредности
заједнице. Такође систем треба да буде довољно оспособљен
да делује уколико неко крене са намером да своје интересе
реа лизује на уштрб конкретне заједнице људи која живи на
датој територији.
Државе или компаније које имају претензија на одређе
ни простор желе, пре свега, да ослабе одбрамбено-заштитни
систем заједнице. При субверзивним активностима нападају
се сви аспекти националне моћи чиме се директно утиче на
безбедност људи који живе на одређеном простору. Изазива
ње неповерења грађана у институције и приказивање државе
као отуђеног система који живи свој живот је једна од фаза
у преузимању контроле. Овоме претходе активности које су
се некада називале специјалним ратом: слабљење привреде,
индоктринација елите, фабриковање афера, компромитација
безбедносних служби, утицајних личности и странака. Про
стор се у тој мери припреми путем социјалног инжењеринга
да на крају грађани предатора доживљавају као свог спасио
ца. Као што смо већ рек ли нормално је да код мањих, нераз
вијених и вишенационалних заједница овај процес иде дале
ко једноставније.
Мале земље своја ограничења могу да превазиђу путем
савезништва са пријатељским државама. Савез више држа
ва може да одврати непријатеље и непријатељско окружење
промени у своју корист. Политички чиниоци имају пресудну
улогу у креирању безбедносног амбијента. Међутим, повољ
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на безбедносна ситуација не зависи само од мандата једне
владе. Неадекватно поступање политичких чинилаца у ду
жем временском периоду може да допринесе усвајању пог ре
шних ставова у стратешким документима државе. Пог решно
усмеравање националних ресурса, у дужем временском ин
тервалу, разара националну моћ. Крајњи резултат тога је не
успешно отк лањање безбедносних изазова, ризика и претњи
виталним државним вредностима.
Посебан утицај на успостављању, одржавању и јачању
(или слабљењу) и показивању националне моћи има инфор
мативно-пропагандна компонента политичког чиниоца. У
условима глобализације медијских мрежа, захваљујући са
временим телекомуникационим системима више не посто
ји државни информативни простор. Сателитски програми и
интернет мрежа не дозвољавају могућност апсолутне изола
ције простора од пропагандних утицаја споља. Агресивне и
дугорочне кампање путем електронских медија могу да до
веду већину популације до тога да више не могу да разлику
ју лажи од истине. Добро припремљене пропагандне акције
могу, у краћем или дужем року, да доведу до инструментали
зације циљне групе.13
Насупрот пропагандним активностима непријатеља
стоји информисање путем кога треба да се оснажи уверење
грађана и свих субјеката матичне државе у потребу и могућ
ност успешне одбране националних виталних вредности и
остваривање националних циљева. Ефекти информисања се
постижу уколико је правовремено, истинито, систематично
са критичким односом према реа лности. Осмишљено ин
формисање у великој мери доприноси да грађани своја ин
дивидуа лна сазнања стечена кроз едукацију, проширују и
унапређују, чиме се у целини оснажује политички чинилац
националне моћи. Са друге стране, треба имати у виду да
уколико информисање није добро осмишљено, може да буде
и демотивишуће, односно да урушава националну моћ. Ради
се о евентуа лним случајевима када је површно, једнострано,
нередовно, застарело и догматско.
Опстанак државе првенствено зависи од спремности
њених грађана (целокупног становништва) да је бране. Такав
13 Древни кинески војсковођа Сун Цу Ву каже: „Потчинити непријатеља без
борбе врхунац је ратне вештине“.
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жељени ниво одбрамбене спремности грађана постиже се
планским, умешним и усклађеним дуготрајним деловањем
низа фактора и околности. Могућност успешне одбране од
спољних атака зависи највише од квалитета образовања ста
новништва. Разумевање ситуације, разликовање истине од
лажи, препознавање полуистина могуће је само уколико су
грађани стек ли одговарајуће образовање. Образовни систем,
поред стручне компоненте, неизоставно мора да садржи и
део о етичким обавезама грађана према осталим чланови
ма заједнице као и сагледавање њихове одговорности за ста
ње у њиховој професионалној области. Политичар, државни
функционер или запослени уколико немају етичких обзира у
односу на посао којим се баве представљају опасност по др
жаву, колектив, породицу и саме себе.
Способност државе да заштити интересе њених гра
ђана не зависи само од елита. Али елите су најодговорније
за стварање амбијента у коме су грађани способни да пре
познају опште и заједничке интересе. Елите су одговорне за
изградњу система који контролише лични егоизам у циљу
реа лизације општег интереса. Једино систем који може да
снакционише прекршиоце на националном нивоу доприноси
и глобалној безбедности.
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Ivica Lj. Đorđević
Milan Mijalkovski
NATIONAL POWER 
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Summary
After the fall of the Berlin Wall, the social thought is bran
ded by discussions on globalization. However, there are few pa
pers on the analysis of relations between global processes and
state institutions. The goal of authors is to point the changed role
of state institutions in the conditions of globalization. The analy
sis of available sources from this subject area provides the aut
hors with the conclusion that the power of state to influence the
chain of events is diminishing. One of the main causes of power
deficit is the globalization of financial flows. The loss of control
regarding financial operations leaves the state without a signi
ficant portion of its revenues. The need to compensate the lost
revenues burdens the local population and revenues, which in
turn raises internal tensions and system instability. Organic link
between state institutions and the interest of citizens is being lost.
This situation is particularly favorable for an influx of predatory
transnational corporations, which use the existing circumstances
to realize their own interests. In this context, small and undevelo
ped countries, which should resolve the issue of deficit of power
by closing mutual arrangements and insisting on the development
of global institutional mechanisms are in particular jeopardy.
Key Words: Power, National Power, State, Globalization, Tran
snational Corporations, Human Security.
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САВРЕМЕНИ ТЕРОРИЗАМ –
„АЛ КАИ Д А У ИСЛАМСКОМ МАГРЕБУ“
Резиме
Тероризам остаје једно од главних зала данашњице без
обзира на ликвидацију Осаме бин Ладена. Његова активност
не познаје ни границе ни веру. Скоро да нема дела земљине
кугле на којој није присутан неки од облика терористичког
деловања. Африка није изузетак, већ насупрот, годинама
уназад представља веома погодно тло за терористичке ак
ције. Треба се подсетити Алжира деведесетих, напада на
америчке амбасаде у Танзанији и Кенији, напада на синаго
гу у Djerbi у Тунису, многобројне акције у Сомалији, Судану,
Мароку, Египту. Током времена, на северу континента ис
кристалисала се једна организација која је изворно потек ла
из Алжира, али која је данас наднационална са екстремном
салафистичком идеологијом и џихадизмом као основом своје
доктрине. Реч је о ал Каиди у исламском Магребу, органи
зацији која је била неправедно запостављена у истражива
њима о тероризму, али која се последњих година појављује
као озбиљна опасност по државе региона северне Африке,
Сахела и Сахаре у којем се налази велики број земаља које су
више или мање већ искусиле последице деловања ове терори
стичке групе.
Кључне речи: Тероризам, ислам, ал Каида, Африка
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Увод
Након 11/9/2001. г. чинило се да ал Каида силази са сце
не и губи свој значај предводника светског тероризма. Сједи
њене Америчке Државе и међународна заједница изненађени
акцијом у Њујорку, хитно су почели да усвајају нову стра
тегију у глобалној борби против тероризма. Изгледало је да
таква активност даје добре резултате и да се смањује ударна
моћ и ал Каиде и других терористичких организација. Цен
тар за стратешке и међународне студије (Center for Strategic
& International Studies) из Вашингтона, у једној расправи под
насловом „Победа над ал Каидом“ објављеној фебруара 2010.
(из пера Џона Алтермана у оквиру глобалне теме „Middle
Ease Program “) истиче да је ал Каида побеђена. „У једном
моменту многи муслимани су се дивили овој организацији
због њеног храброг противљења западној доминацији и мно
ги Западњаци су се плашили да би ал Каида могла да увуче
муслиманске заједнице у борбу са Западом. Непосредно на
кон догађаја од 11. септембра 2001. није било сасвим јасно
како ће се окончати борба за срца и душе муслимана. Прола
ском времена, ми сада знамо, ал Каида је изгубила“.1
Убиство Осаме бин Ладена до сада је највећи успех
САД у борби против тероризма. Нема никакве сумње да је
то догађај од прворазредног значаја који би могао да има по
зитивне импликације у оквиру антитерористичких настоја
ња. Међутим, у тренуцима еуфорије, чују се и упозорења да
бин Ладеново убиство није крај тероризма, већ да би могао
да значи његов нови процват. Наиме, он је последњих годи
на више био симбол исламских терориста него што је заиста
командовао њиховим оперативним акцијама. Постоје чак ин
формације да је он још раније пренео нека своја овлашћења
у бојазни да би могао бити ухваћен или убијен. Многи по
знаваоци и аналитичари ал Каиде и тероризма и раније су
сматрали да је наводна победа била само привремена и при
видна, као што данас заступају став да ноћ између 1. и 2. маја
2011. није крај ни ал Каиде ни тероризма. Ал Каида је до сада
1

Alterman B. Jon, Victory over al Qaeda, Center for Strategic & International Stu
dies, Middle East Program, Washington, February 2010.
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успела да преживи, опстане и да се прилагоди новим усло
вима упркос појачаном међународном антитерористичком
деловању. Не само што је преживела, него је и проширила
област свог деловања. Њени припадници су успели да се ин
тегришу у талибански покрет у Авганистану, али и да оја
чају своја упоришта на Арабијском полуострву где дејствују
под називом ал Каида за Арабијско полуострво. Појачали су
активност у самој Саудијској Арабији, али посебно у Јеме
ну, што је постало очигледно током овогодишњих масовних
протеста у тој земљи, који нису само демонстрирање у циљу
одласка јеменског председника с власти, већ и добра прилика
за акције терориста. Међутим, терористи су се учврстили и
ојачали нарочито на северу Африке и региону Сахел Сахара.
Активност терориста повезаних са ал Каидом у овом делу
Африке је и предмет нашег проучавања.
Терористички покрет на северу Африке има своју дугу
и крваву традицију. У новијој историји, посебно је Алжир
био поприште тероризма и борбе против њега, мада су раз
лози који су довели до његове ескалације били непристајање
алжирских власти на изборну победу исламиста. Наиме, ко
рени деловања данашње најјаче терористичке групе на севе
ру Африке и Сахелу-Сахари, ал Каиде у исламском Маг ре
бу (AQIM), потичу из деведесетих година када су исламски
екстремисти преко више исламистичких група, међу којима
је најорганизованија и најефикаснија била GIA, учествова
ли у сукобима са органима безбедности, након што је 1992.
алжирска војска извела војни удар како би се спречио тада
легитимни долазак исламиста на власт, који су водили по
сле првог круга парламентарних избора. Војним ударом је
спречено да Алжир постане држава са исламистима на челу.
ГИА је тада са политичког поља прешла на терористичко
деловање.

Генеза настанка
Године 1998. група под називом Salafist Group for
Preaching and Combat (GSPC) се издвојила из GIA-е наста
вивши аутономно деловање под тим именом све до друге по
ловине прве деценије 20. века. Прво саопштење које је издала
новоименована терористичка организација била је да се од
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устаје од напада на цивиле и да ће циљ бити само државни
органи и припадници војске и служби безбедности Алжира.
Тадашњи вођа био је Хасан Хатаб који је остао на том месту
све до 2003. године (Хасан Хатаб се септембра 2007. предао
алжирским снагама безбедности прихвативши амнестију).2
Таква политика Хатаба којом се избегавају убиства цивила
није наилазила на одобравање централне ал Каиде, без обзи
ра на то што у то време још увек није постојала доказана ин
ституционална повезаност између терориста у Авганистану,
односно Пакистану и оних у северној Африци, Алжиру пре
свега, мада према неким америчким подацима, веза изме
ђу ал Каиде и северноафричких терориста није нова појава.
„Према извештају Емили Хант из вашингтонског Институ
та за нову источну политику, Осама бин Ладен је обезбеђи
вао финансирање алжирских исламиста раних деведесетих и
био је инволвиран у рано формирање GSPC. Многи чланови
нове групе су обучавани у ал Каидиним камповима у Авга
нистану“.3
Веродостојност ове тврдње се не доводи у питање, јер
је заиста и познато да су многи алжирски терористи (касније
и они из других севрноафричких држава) обучавани у цен
трима за обуку ал Каиде, те да су заједно са либијским, еги
патским, туниским, мароканским (као и једним бројем неа
рапских муслимана) муџахединима учествовали у борбама
против америчких и коа лиционих трупа у Авганистану и
нешто касније у Ираку. Многи од тих муџахедина су се за
тим враћали у своје земље, у којима су настављали деловање
повезујући се с разним терористичким групацијама (AQIM,
Либијска исламска борбена група и друге). Управо је, како
тврде америчке информације, незадовољство ал Каиде би
ло један од пресудних момената за промену водећег човека
GSPC.
Нови лидер тада доминантно алжирске групе постао
је Абу Ибрахим Мустафа (борбено име Набил Сахауи). Њега
су, међутим, већ наредне 2004. убиле алжирске снаге безбед
2
3

Anti-Defamation League, International Terrorist Symbole Database – Al Qaeda in
the Islamic Maghreb (AQIM), New York, April 27, 2011.
Hansen Andrew, „Al Qaeda in the Islamic Maghreb (ak Salafist Group for Preac
hing and Combat“, Council on Foreign Relations, Washington Post, December 11,
2007.
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ности, те је на његово место дошао Абу Мусаб Абделвадуд
(Абделмалек Друкдал).
У то време, алжирске снаге безбедности су биле из
узетно ефикасне у борби против терориста, потискујући их
све више из престонице и смањујући њихову убојиту моћ. То
је био основни разлог што су терористи почели да се преба
цују у друге регионе, проширивши поље деловања на скоро
читаву северну Африку и Сахел и Сахару. То дислоцирање и
ново геог рафско распоређивање GSPC се пок лопило с наме
ром ал Каиде да се што је више могуће глобализује и проши
ри њена и делатност њој придружених организација. Ајман
ал Завахири је на годишњицу напада у Њујорку 11. септем
бра 2006. најавио да ће се активност ал Каиде проширити
и на северну Африку где ће ударну песницу чинити GSPC.4
Наравно да то није значило и одустајање од борбе за ствара
ње алжирске исламистичке државе, већ само прилагођавање
новонасталим околностима.
За разлику од ранијег незадовољства ал Каиде, овог
пута је из центра у Авганистану поздрављена једна од првих
акција изведена под новим руководством, када је отето 32
европских туриста у Малију. Тежиште је са Алжира пребаче
но и у друге суседне земље, иако Алжир ни једног тренутка
није био поштеђен терористичких претњи и напада. Јужни
огранак GSPC се показао виталнијим и сналажљивијим од
свог северног дела. Овом првом већом терористичком акци
јом у проширеном региону руководио је Абдерезак ле Пара
(борбено име Амари Саифи).
Поред делимичне географске дислокације, проширен
је и опсег мета. То нису били више само Алжирци, већ и про
кламовани међународни непријатељи тамошњих терориста
оличених у Американцима и Французима. Тиме је интерна
ционализовано деловање групе на шта је, свакако, утицао и
рат у Ираку.
Још пре поменуте изјаве Ајмана ал Завахирија, 2003.
(према неким изворима 2004.) група је прогласила припајање
ал Каиди, да би 2006. било објављено „јединство“ са ал Ка
идом, када је тада други човек ал Каиде, Завахири одобрио
4

Gray H. David and Stockham Erik, „Al Qaeda in the Islamic Maghreb: the evolu
tion from Algerian islamism to transnational terror“, African Journal of Political
Science and International Relations, Vol. 2 (4), str. 91 97, December 2008
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припајање GSPC ал Каиди у наведеној изјави 11. септембра
2006. приказаној на снимљеној видеотраци. Наредне 2007.
промењено је дотадашње име у ово које је данас: „Tanzim al
Kaida fi bilad al Magreb al islami“, на арапском, „Al Qaida au
Maghreb islamiqye “ (AQMI) на француском, односно „Al Qaeda in the Islamic Maghreb “ (AQIM), на енглеском језику (у
тексту ћемо користити енглеску скраћеницу).

Активност AQIM -а 
од промене имена до данас
Лого AQIM -а најбоље говори о карактеру и природи
организације. На црној подлози налази се земљина кугла у
коју је забоден калашњиков са црном заставом, а испод зе
мљине кугле пише „Bisimi llahi rahmani rahim“. На самом
дну, испод тих сивих слова налазе се друга већа жута слова
која означавају назив групе „Tanzim al Kaida fi bilad al Magreb
al islami“. „Црна боја на логоу, застави и симболима означа
ва смрт, милитантност и намеру за рестау рацију исламског
калифата уједињеног муслиманског царста. Земљина кугла
представља глобалне међународне амбиције организације,
док застава и пушка значе, такође, милитантност, а бисмила
њен исламски карактер“.5
У питању је једна салафистичка милитантна организа
ција која примењује терористичке методе ради остваривања
својих циљева. Њено поље деловања су земље северне Афри
ке (Мауританија, Мароко, Алжир, Тунис и Либија), Сахел и
Сахара (Мали, Нигер, Чад, Буркина Фасо, али и север Ни
герије). Инфилтрирали су се у областима где живе племена
Туарега и чак почели да сарађују с њима. Салафисти и Туа
рези често имају заједничке интересе. Фебруара 2007. г. ове
две групе су се последњи пут сукобиле на граници Малија и
Алжира, после чега су успоставили коегзистенцију. Шта ви
ше, успостављена је и сарадња у акцијама отимања талаца,
као што је било, на пример, децембра 2008. г. када су Туарези
отели двојицу Канађана које су затим испоручили ал Каиди
у исламском Маг ребу. Чињеница да је међу вођама ал Каиде
у исламском Маг ребу и један Туарег већ указује на њихову
5

Anti-Defamation League, International Terrorist Symbole Database – Al Qaeda in
the Islamic Maghreb (AQIM), New York, April 27, 2011

354

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2011, год. VII vol. 10

стр. 349-362

међусобну сарадњу. Процењује се да групу чини између 600
и 800 бораца.
Међутим, њено деловање је усмерено и ка Европи, на
рочито Француској. Постоје још увек непотврђене претпо
ставке да у Француској имају један број успаваних припад
ника, али и симпатизера који их финансирају.
С обзиром на то да је њено порек ло алжирско, највећи
број њених вођа су Алжирци:
- Абделмалек Друкдел, бивши припадник GIA и вођа
с највећим ауторитетом;
- Абделхамид Абу Зеид, некада број два у GSPC;
- Мохтар Белмохтар, познат као „Једнооки“, бивши
алжирски војник који се борио у Авганистану;
- Абделкерим, као једини неа лжирски вођа. Надимак
му је Талеб и био је имам у Малију.6
Поред извођења класичних терористичких напада као
што су бомбашки самоубилачки акти (метода коју приме
њују у новије доба, што је усвојено од ал Каиде), коришће
ња аутомобила бомби и примене герилске борбе, посебно
прибегавају отмицама талаца као значајном начину за при
купљање средстава од уцена, али и неким другим активно
стима (нелегалним) - шверц дроге, цигарета, оружја и људи,
односно миг раната. Организација је унапредила и свој арсе
нал и тактику. Све чешће се користе мобилни телефони као
детонатори, а постоје озбиљна страховања да је велика ко
личина савременог наоружања дошла у њихов посед захва
љујући кризи и грађанском рату у Либији. Поред тога, што
раније није био случај, често се прибегава самоубилачким
нападима и то вишеструким у исто време, како би ефекат био
што већи. На пример, 11. априла 2007. је изведен тројни на
пад (погинула 33 алжирска војника). Користе се и савремена
технолошка средства као што су веб сајтови на којима се пла
сирају говори и саопштења или приказују изведени напади.
То је и један од начина за регрутовање нових припадника.7
Иако су Американци један од њених циљева, до сада није
6
7

Le Jeune Afrique, 23.02.2011.
Gray H. David and Stockham Erik. Al Qaid a in the Islamic Maghreb: the evolution
from Algerian islamism to transnational terror, African Journal of Political Science
and International Relations, Vol. 2 (4), str. 91 97, December 2008). Le Jeune Afri
que, 23.02.2011.
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детектована директна претња на територији САД, што није
случај с територијом Француске. Када је Париз након уби
ства једног француског таоца половином 2010. објавио да је у
рату са AQIM, ови су позвали на нападе у Француској. Такве
позиве је директно подржао и Осама бен Ладен. Он је оправ
дао и убиство Француза и касније те исте године у септем
бру отмицу петорице Фтемошњим агентима, је реакција на
неправду коју практикујете према нашим муслиманским на
цијама“.8 У последњој акцији отимања талаца, група је кид
наповала четворо француских држављана које је приморала
да преко видео поруке затраже од француског председника
Саркозија да повуче трупе из Авганистана. Њих четворо је
отето септембра прошле године у Нигеру, док је троје дру
гих талаца (један Француз и двоје Африканаца) ослобођено
24. фебруара. Јавности се неколико месеци раније обратио и
један од лидера групе Абделмалек Друкдел рекавши:“Ви хо
ћете да ваши грађани који су код нас затворени буду добро
и безбедни, док би ви требало да пожурите и повучете своје
војнике из Авганистана према прецизном календару који ће
те представити јавности“.9 Међу многобројним терористич
ким акцијама AQIM-а, као карактеристичне издвајамо следе
ће, реа лизоване након промене имена организације:

2007.  године:
- 11 априла, у самоубилачком атентату погинула 33
Алжирца у нападу на владине објекте;
- 6. септембра, у Батни на истоку Алжира при поку
шају атентата на председника Абделазиза Бутефли
ку погинуле 22 особе;
- 8. септембра на северу Алжира убијено 28 особа у
нападу на припаднике службе безбедности. Напад
је изведен аутомобилом бомбом у месту Делис, не
што мање од 50 километара од главног града, за вре
ме јутарње церемоније подизања заставе. Напад се
догодио само два дана након неуспешног покушаја
атентата на председника Алжира.10
8 Le Jeune Afrique, 27.10.2010.
9 Le Jeune Afrique, 27.04.2011.
10 The New York Times, September 9, 2007.
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- 11. децембра изведен атентат на седиште Уједиње
них нација у Алжиру, погинуло 37 особа, од којих
17 службеника Уједињених нација. Као потврда да
је AQIM извео напад било је постављање њеног са
општења на један исламистички веб сајт уз фотог ра
фије двојице људи за које су трвдили да су бомбаши
који су извели напад. Случајно или не, 11. је као да
тум постао главни избор за извођење великих теро
ристичких напада: 11. септембар 2001. у Њујорку, 11
април 2002. у Djerbi у Тунису, 11. март 2004. у Ма
дриду, 11. априла у експлозији два аутомобила бом
би у Алжиру убијено 33 људи.11
- 24. децембра, четворо Француза отето и затим убије
но у Мауританији.

2008. године:
- 22. јануара, четворо западних туриста отето на те
риторији између Нигера и Малија. Троје је касније
ослобођено, док је четврти, британски држављанин
убијен крајем маја 2009. у знак освете што Лондон
није пристао на ослобађање једног ухапшеног екс
тремног имама;
- 22. фебруара, отета двојица аустријских туриста у
Тунису. Ослобођени су после осам месеци у Малију;
- 19. августа, 43 мртвих у самоубилачком нападу на
једну жандармеријску школу у Алжиру и 12 мртвих
у нападу на војнике у Буири (Алжир);
- 14. децембра, у Нигеру отети специјални изасланик
Уједињених нација за Нигер Роберт Фоулер и ње
гов помоћник (заједно са возачем). Априла наредне
године изасланик и његов помоћник су ослобођени,
док је возач пуштен месец дана раније.

2009. године:
- 23. јуна, убијен је један амерички хуманитарац у
главном граду Мауританије, Нуакшоту;
- 4. јула убијено је 28 војника у нападу на војни конвој
у Малију;
11 The New York Times, December 12, 2007.
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- 29. јула, погинуло 14 особа у нападу на војни конвој
у Алжиру;
- 8. августа, изведен самоубилачки напад у близини
француске амбасаде у Нуакшоту, при чему је напа
дач погинуо, а двојица француских жандарма повре
ђено;
- 29. новембра, отето троје шпанских хуманитарних
радника у Мауританији, да би затим били пребачени
у Мали;
- 19. децембра, отет италијански пар у Буркини Фасо.

2010. године:
- 20. априла, у Нигеру отет Француз који је радио за
једну хуманитарну организацију;
- 30. јуна, убијено 11 жандарма у Алжиру;
- 25. јула, АQИМ објављује да је убијен отети Француз
у Нигеру у знак одмазде због погибије шесторице
џихадиста у заједничком француско мау ританском
нападу на терористички камп на граници између
Мауританије и Малија;
- 16. септембра, киднаповано седморо радника у Ни
геру, од којих су петорица били Французи.12 Акције
су настављене, као што је већ наведено, и током те
куће године. Последња се догодила половином апри
ла, када је убијено више од десет алжирских војника,
а више њих рањено у Азазги, 140 километара источ
но од главног града Ажира. У питању је био напад
на војни објекат, при чему је погинуло и неколико
терориста.13

Борба међународне заједнице против AQIM
Поред индивидуа лних настојања земаља региона да ис
корене савремено зло тероризма, постоје исти такви покуша
ји на регионалном и међународном нивоу.
26. септембра 2010. г. Алжир, Мали, Мау ританија и Ни
гер су одлучили да појачају међусобну координацију својих
12 Marret Jean Luc, Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), Johns Hopkins Univer
sity, 11. januar 2011.
13 Le Jeune Afrique, 16.04.2011.
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армија у суочавању с тероризмом. Основали су заједнички
центар за обавештавање. Састанак је одржан у Таманрасету
на југу Алжира, а за команданта је изабран алжирски гене
рал Ахмед Гаид Салах. Групу су образовале само ове четири
земље, упркос предлозима да у њу уђу и Либија и Чад. Посеб
но је делегација Малија инсистирала да се група прошири на
ове две земље и Мароко, међутим, Алжир је био експлицит
но против тога.
Прва одлука донета у Таманрасету била је убрзавање
почетка активирања механизма за координацију по питању
размене информација. Три дана касније, 29. септембра, ше
фови безбедносних служби ове четири земље потписали су у
Алжиру акт о формирању Информативног центра за Сахелм,
састављеног од високих официра.
Акциона антитерористичка група Г8 је 13. октобра 2010.
г. одржала састанак у главном граду Малија Бамаку, како би
се дошло до предлога за унапређење борбе против ал Каиде
у исламском Маг ребу. Састанку су присуствовали представ
ници Г8 (САД, Русија, Јапан, Канада, Француска, Велика
Британија, Италија и Немачка, заједно са земљама региона
Сахела Мароком, Мауританијом, Нигером, Буркином Фасо,
Сенегалом и Нигеријом, а уз учешће ЕУ, Швајцарске, Шпа
није и Аустралије). Ова група је оформљена још 2003.г.
Уједињене Нације се, такође, баве проблемом теро
ризма у северној Африци. Једна од активности била је сеп
тембра 2009.г када је Центар за глобалну антитерористичку
сарадњу одржао радионицу у Хагу као део пројекта о „Им
плементацији глобалне антитерористичке стратегије Уједи
њених нација у северној Африци“. Састанку су присуствова
ли представници УН, релевантних регионалних и субрегио
налних организација и истраживачи и невладини експерти
из северне Африке и Европе. Дискусија се фокусирала на ал
Каиду у исламском Маг ребу. Констатовано је да ова група
дели тактику и идеологију са ал Каидом, имајући у виду са
моубилачке бомбашке акције које раније нису коришћене у
региону, али и ширење AQIM -а јужније ка Сахелу делимич
но и као последица успешне алжирске борбе против терори
зма, као и да су се појачале везе између терористичких група
и илегалних трговаца и других криминалних мрежа у Сахе
лу. Наглашено је да је АQИМ интензивирао акције отимање
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талаца и киднаповања као извор финансирања њихових опе
рација.

Перспективе даљег деловања
Убиство Осаме бин Ладена неће оставити већи утицај
на деловање ал Каиде у исламском Магребу. Ова организа
ција функционише самостално без обзира на повезаност са
централном ал Каидом. Дешавања у региону као да им иду
на руку. Наиме, избијање последње кризе у северној Африци
од Туниса преко Египта до Либије, представљало је плодно
тле за ширење и јачање AQIM -а. На информације о томе да је
модерно наоружање прошверцовано из Либије доспело у њи
хове руке, Алжир је појачао мере безбедности према граници
са Либијом у циљу превенције инфилтрирања терориста из
ове групе из Либије у Алжир. Око 7000 припадника алжир
ске жандармерије и неколико војних јединица распоређено је
дуж границе.
Панарапски дневни лист „ал Араб“, позивајући се на
алжирске изворе из служби безбедности, пренео је да су при
падници AQIM -а успели да се докопају тешког наоружања и
противавионских пројектила. Истовремено, према безбедно
сним изворима у Малију и Нигеру, у питању су противавин
ски пројектили SAM 7.
У истом смислу, председник Чада Идрис Деби је у јед
ном интервјуу за „Јеуне Африqуе“ изразио озбиљну забри
нутост у вези са „либијском револуцијом која би могла да
буде скупа по безбедност региона, јер су исламски милитан
ти из ал Каиде профитирали од пљачкања војних магацина
у зони побуне како би се снабдели наоружањем. AQIM је на
путу да постане најопремљенија армија региона“, истакао је
председник Чада. Његова изјава врло упечатљиво указује на
растућу опасност од наоружавања AQIM -а захваљујући, пре
свега, борбама у Либији. Њене вође су истовремено позвале
на борбу против Моамера ел Гадафија и изразиле противље
ње интервенцији НАТО. На једном од исламистичких сајтова
објављена је следећа изјава о подршци AQIM -а либијским
побуњеницима: „Објављујемо нашу подршку и помоћ либиј
ској револуцији и њеним легитимним захтевима, те уверава
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мо наш народ у Либији да смо с вама и да вас нећемо оста
вити“.14
Либијска територија је постала „захвална“ за подсти
цање исламског тероризма. У процесу који је један од сино
ва пуковника Гадафија, Сеиф ал Ислам водио од 2006. осло
бођен је велики број либијских исламиста, било да је реч о
онима који су били припадници АQИМ-а, Либијске исламске
борбене групе или просто исламистима који су ратовали у
Авганистану и Ираку. Процес „помирења“ био је наводно за
вршен договором са ухапшеним вођама да се кроз објављи
вање нове доктрине одрекну џихада као средства за борбу
против арапских режима, између осталог, а за узврат су би
ли ослобођени. Међутим, још једном се показало да сваки
договор са терористима вреди онолико колико је то њима у
интересу. Одмах након избијања сукоба у Либији, 15. фебру
ара, већина ослобођених исламиста се придружила оружа
ној побуни против Триполија, постајући саставни део чудне
коа лиције која је спојила њих, изворне либијске побуњенике
и НАТО пакт. Последице тек треба сачекати, али мало њих
сумња у то да је један од добитника догађаја у Либији управо
ал Каида у исламском Маг ребу.
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Dragan Todorović
MODERN- DAY TERROR ISM 
– „AL QAEDA IN THE ISLAMIC MAGHREB“
Summary
Terrorism remains one of the vastest evildoings of today’s
world, despite the liquidation of Osama bin Laden. Its working
knows not of boundaries or faith. There is almost no part of the
globe where terrorism isn’t present, in one way or another. Africa
is no exception, quite the contrary; years ago it was a very suita
ble setting for many terroristic operations.
One must be reminded of Algiers in the nineties, the attack
on the American embassys in Tanzania and Kenya, the strike on
the sinagog in Gerba in Tunisia, a number of actions in Soma
lia, Sudan, Morocco, Egypt. Throughout time, in the North of the
African continent, one organisation which originated in Algiers
came to light, but which is today a supranational organisation
with Salafistic ideology and jihadism as the foundations of their
doctrine. This organisation is the Al Qaeda in the Islamic Mag
hreb, an organisation that has been unjustly neglected in rese
arch on terrorism, but which has, in the past few years, posed a
serious threat to the states of the North African region, the Sahel
and the Sahara regions, all places that have more or less felt the
consequences of the workings of this terrorist group in the past.
Key Words: Terrorism, Islam, Al Qaeda, Africa
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ЦЕНТРАЛН А АЗИЈА
И НОВА ВЕЛИК А ИГРА
– ГЛАВНИ ГЕОПОЛИТИЧК И АКТЕРИ
Резиме
Рад разматра који су то главни геополитички актери
нове Велике игре као и   то које су основне детерминанте,
интереси и циљеви који ове геополитичке актере на просто
ру Централне Азије наводе на активан и свестран геополи
тички ангажман у региону. Додатно, циљ је да се утврде и
средства, мере и начини помоћу којих ови актери настоје да
успостављене геополитичке циљеве и остваре. Прво се у ра
ду даје опис основних физичко-географских и демографских
карактеристика, али и политичких процеса битних за овај
регион, а затим се анализирају односи три највећа геополи
тичка актера у овом региону -  Русије, Кине и САД. Рад се
даље бави и мањим регионалним силама као што су Турска,
Иран, Индија и Пакистан и њиховом улогом у новој Великој
игри, као и улогом коју имају саме централноазијске републи
ке у својим односима са великим силама у оваквим новона
сталим околностима.
Кључне речи: Централна Азија, нова Велика игра, геополи
тика, Русија, Кина, САД, нафта, гас, безбед
ност, регионална сарадња
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ЦЕНТРАЛНА АЗИЈА И НОВА ...

Увод
Централна Азија је била, али је и данас, и то све више,
битан регион гледано са становишта геополитике и геоеко
номије. Главна одлика Централне Азије јесте да је она веома
често током историје била полигон сукобљавања интереса
и одмеравања снага великих сила. Као и некада, када су се
на овом простору одмеравале снаге и сукобљавали интере
си Велике Британије и Русије кроз оно што је означено као
Велика игра, тако се и данас игра наставља, само су играчи
бројнији и њихови међусобни односи компликованији. Реги
он је значајан, пре свега, због великих резерви нафте и гаса
који се у њему налазе, а на екск лузивитету добија још више
после терористичког напада на САД, 11. септембра 2001. го
дине и почетка борбе против глобалног тероризма, пре све
га због своје геог рафске близине са Авганистаном. Тада на
велика врата у Централну Азију улазе Сједињене Америчке
Државе и покрећу још једну партију сада нове Велике игре.
У игру се активно укључују и Русија, Кина, али и мањи реги
онални играчи као што су Иран, Турска, Индија и Пакистан.

1. Централна Азија – физичко-географскe,
демографске карактеристике 
и политички процеси
Да би се могло разумети геополитичко понашање ак
тера нове Велике игре, потребно је најпре позабавити се не
ким од најзначајнијих физичко-геог рафских, друштвено-гео
графских чиниоца, али и политичких процеса у региону, јер
управо они представљају основне детерминанте које усло
вљавају овакво или онакво, геополитичко, геостратешко и
геоекономско понашање на овом простору.
Централна Азија подразумева велику континенталну
област на Азијском континенту и обухвата простор од Ка
спијског језера на западу до централне Кине на истоку и од
јужне Русије на северу до северне Индије на југу, односно по
ужем схватању до Ирана и Авганистана на југу. Међутим,
постојећа одређења њених граница су веома различита, па
се може рећи да због тога не постоји једно општеприхваћено.
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За потребе овог рада, овај термин ће се користити у њего
вом географски ужем и политичком значењу и подразумева
ће простор који обухвата пет централноа зијских република
- Узбекистан, Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Турк
менистан.
Овако одређен простор Централне Азије обухвата по
вршину од 3.994.300 км квадратних, док сам Казахстан има
површину од 2.724.900 квадратних километара.1 Ово је под
ручје великих низија, котлина и висоравни, као и високих
планина, али и травнатих степа и пустиња.2 Геог рафски по
матрано она представља континенталну спону Европе са
остатком Азије, пре свега са Кином. Клима је континентал
на, пустињска и сува. Плодног земљишта и шума је мало,
док велико природно богатство представљају руде обојених
метала. Најзначајније реке су Аму Дарја и Сир Дарја, а као
стратешки значајна издваја се Ферганска долина, коју зајед
но деле Узбекистан, Таџикистан и Киргистан.3 Ово је регион
који располаже и значајним залихама нафте и земног гаса.
Казахстан, на пример, има резерве гаса од око 3.000 милијар
ди кубних метара, нафте од око 40 милијарди барела,4 али и
значајне резерве угља. Такође, Узбекистан и Туркменистан
имају значајне резерве нафте и природног гаса.
Централну Азију у оваквом ужем одређењу насељава
око 51 милион становника, са око стотинак различитих ет
ничких група, од којих је највећа узбечка, која броји око 27
милиона5 припадника и која као таква чини значајну мањи
ну и у осталим републикама Централне Азије. По државама
етничка и језичка структура је веома разнолика.6 У Казах
1
2
3
4
5
6

Лексикон држава света, Политика, Народна Књига, Беог рад, 2006.
Пустиња Карак ум у Узбек истан у и пустиња Кизилк ум у Туркменистан у
Ферганска долина је најг уш ће насељена област Цент ралне Азије. Главни
град Узбек истана, Ташкент се налази на овом простору.
Др Зоран Пет ровић Пироћанац, Геополитика енергије, Инстит ут за поли
тичке студије, Центар „Југоисток“, Беог рад, 2010, стр. 171-174.
Податак је само за Узбекистан
Етнички састав по земљама: Киргистан – Киргизи, 52,4%, Руси 21,5%, Уз
беци 12,9% и остали; Узбекистан – Узбеци, 71,4%, Руси 8,3%, Татари 2,4%,
Казаци 4,1%, Таџици 4,7%, остали 9,1%; Таџикистан – Таџици 64,9, Узбеки
станци 25%, Руси 3,5% остали 6,6%; Туркменистан – Туркмени 85%, Узбеци
5%, Руси 4%, остали 6%; Казахстан – Казаци 53,4%, Руси 30%, Украjинци
3,7%, Узбеци 2,5%, Немци 2,4%, Татари 1,7%, Ујгури 1,4% остали 4,9% (Из
вор: Лексикон држава света, Политика, Народна Књига, 2006.)
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стану, на пример, живи велики број Руса па се тако поред
казачког језика у свакодневном општењу, односно као језик
међуетничке комуникације користи и руски језик. Доминан
та религија у Централној Азији је ислам (сунитски), док је у
готово свим овим земљама заступљена и руска православна
вера.
После распада Совјетског Савеза, а почетком деведе
сетих година све централноазијске републике проглашавају
своју независност и доносе нове уставе чиме започиње и фор
мирање њиховог актуелног политичког система. На облико
вање политичког систем централноа зијских земаља утицао
је и утиче велики број различитих детерминанти као што су
географске, демографске, етничке и религијске, економске,
али као један од значајних фактора издваја се историјско на
слеђе, пре свега наслеђе комунистичког периода. Дак ле, по
ред различитих утицаја које је овај регион трпео од царске
Русије, највише утицаја на формирање политичког система
са „јаким“ председником имала је совјетска Русија, а касније
и Руска Федерација у којој је такође битно истакнута инсти
туција шефа државе у политичком систему. Овакво историј
ско наслеђе је у политичку културу централноа зијских зе
маља уткало обрасце ауторитарне политичке власти, култа
личности, једнопартизма и свеприсутне државе што се јасно
одразило на политички систем ових држава. Један од најја
чих култа личности у Централној Азији изг радио је бивши
председник Туркменистана, Сапармурат Нијазов.7 Готово у
свим централноа зијским републикама и после стицања неза
висности на власти остају лидери комунистичких партија и
њихови кадрови.8 У оваквим околностима доносе се и уста
ви ових земаља где се показују јасне намере да се највише
политичке власти концентрише у институцији председника
републике. Свих пет земаља Централне Азије су по облику
владавине републике, уставом дефинисане као унитарне, де
мократске, правне и секуларне државе. Уставом као најви
шим правним актом у свим централноа зијским републикама
предвиђена је и подела власти на законодавну, извршну и суд
ску власт. Законодавна власт у политичким системима ових
7
8

Др Зоран Крстић, Модерни недемократски режими насиља, Факултет поли
тичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2008, стр. 62.
Lutz Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia, Grove Press,
New York, 2004, p. 2.
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земаља припада у већини дводомним парламентима, осим у
Туркменистану и у Киргистану. Извршна власт у земљама
Централне Азије је формално бицефална, односно мешовита
и чине је председник републике и влада. Однос егзекутиве и
легислатевe у централноа зијским републикама карактерише
очигледна превага извршне власти која се огледа у институ
цији „јаког“ председника републике, који је по томе најзна
чајнија институција политичког система.

2. Главни геополитички актери 
нове Велике игре
Као што је раније речено, простор Централне Азије је
простор на коме су се сукобољавали или пок лапали инте
реси великих сила како у прошлости тако и данас. На овом
простору се поново одвија оно што је за период 19. века би
ло одређено као „Велика игра“,9 али овога пута са много ви
ше актера и заинтересованих страна и сукобљених или по
клопљених интереса. Најпре је ту дугогодишње историјско
присуство Русије, али и све више заступљеније присуство
Кине и САД, али и још неких сила из региона као што су
Иран (повратак утицаја на просторима некадашњег персиј
ског царства), Турска (језичке и културолошке везе), Инди
ја, Пакистан.10 Наравно, не треба заборавити и саме државе
Централне Азије, које свака на свој начин настоји да делује у
оваквим околностима.
9

Саму реч, односно фразу „Велика игра“ први је употребио Џ.В Кај у својој
књизи „Историја рата у Авганистану“, међутим, њеном даљем ширењу и по
пуларности значајно доприноси Радјар Киплинг, књигом „Ким“. Термин „Ве
лика ирга“ се користио да се означи ривалство у централној Азији, а пре свега
на простору Авганистана, до кога је дошло између руског царства и британске
круне у 19. веку. Док се у Великој Британији користио израз „Велика игра“ у
Русији је овакво стање односа између ње и британске круне било означено
као „Игра сенки“. Уопштено посматрано и са савремене тачке гледишта фра
за Велика игра означава геополитичке и геостратешке, у крајњем геоеконом
ске односе великих сила у овом делу света. За разлику од ранијег схватања
сада поред Русије, ново одређење овог појма подразумева и нове силе које
имају своје појединачне интересе у региону као што су Кина, САД, али и неке
регионалне силе као што су Иран, Турска, али и Индија и Пакистан. У складу
са тим ово геополитичко надметање у Централној Азији се сада одређује као
- нова Велика игра.
10 Бошко Јакшић, „Геополитика Централне Азије“, у: Геополитика и геоеконо
мија Азије, (приредила: Драгана Митровић), Регионалне студије Азије, ФПН,
Београд, 2009.
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Ово је регион који се налази у срцу Азије и као такав
представља спону истока и запада, севера и југа. Ово је ре
гион који у Макиндеровој теорији, између осталих, припада
хартленду и као такав представља пут у овладавање „свет
ским острвом“ у борби „сила копна“ и „сила мора“. Најбољи
практични доказ тога јесте сукобљавање Русије и Британије
у 19. веку управо на овом простору, али и најновији развој
догађаја.
Изазови, ризици и претње безбедности у региону су
бројни (етнички и религијски конфликти, организовани кри
минал, деградација животне средине и еколошки проблеми,
гранични спорови и грађански ратови) и представљају осно
ве његове нестабилности. Поред тога, а као што је раније ре
чено, регион обилује резервама нафте и гаса. То је онај чини
лац који уводи нове геополитичке играче у регион. Полазећи
од тога на овом простору се поред одвијања традиционалних
геополитичких надметања заправо одвија процес нео-геопо
литичког (постмодерна геополитика) тактизирања као споја
геополитике и геоекономије, са нагласком на другу. Актери и
учесници у региону, као и њихови циљеви нису нимало исти
као у Великој игри 19. века. У овоме не учествују више са
мо државе, већ и различити недржавни актери (терористич
ке групе), изазови нису само војни већ и невојног карактера
(еколошки проблеми, вода и сл). Овде делују и различите ре
гионалне и међународне владине и невладине организаци
је, разне верске, пре свега исламске групе, борци за људска
права и заштиту животне средине као и различите илегалне
оружане снаге. Све то указује да се на односе великих сила
у региону не може гледати само са класичног геополитичког
становишта већ да се они морају посматрати много шире.
Полазећи од свега овога, неке од основних детерми
нанти геополитичких и геоекономских дешавања у региону
биле би:
- значајан и стратешки битан геог рафски положај
- рецидиви руске доминације регионом
- етнорелигијски сукоби, радикализација ислама и те
роризам
- нек ласични безбедносни изазови, ризици и претње –
екологија, питање воде
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- контрола и коришћење енергетских ресурса, нафта и
гас, обојени метали, уранијум

2.1. Русија, Кина, САД и нова Велика игра
Падом Берлинског зида и распадом Совјетског Савеза
јасно је било која је политичка и свеукупна друштвена фор
мула однела победу. Јасно је било и то у ком ће се правцу кре
тати развој и реформе у земљама бившег совјетског блока.
То је правац демократске транзиције и тржишне привреде.
Такође, оваква дешавања су довела и до значајног преоблико
вања међународних односа и укупног међународног система.
У оваквим условима и Русија је морала да размишља о пре
обликовању своје унутрашње, али као најзначајније и своје
спољне политике, а све у циљу враћања статуса велике силе.
Најпре, Русија се морала позабавити унутрашњим пробле
мима, затим редефинисањем односа са источноевропским
земљама и Западом, а на послетку и својим „најближим ино
странством“ Централном Азијом. Централна Азија је регион
у коме у овом тренутку настаје геополитички вакум који је
требало попунити. Запад, пре свега САД су желеле да на
плате добит која је проистек ла из победе у Хладном рату са
једне стране, док се са друге стране поставља питање да ли
је Русија желела да призна ово „право“ Запада у потпуности.
Показаће се да није. Русија је временом јасно истак ла и данас
истиче док ле Запад може ићи у наплати својих хладноратов
ских дивиденди, а где се мора стати. Централна Азије је та
граница. Интереси Русије и везе са регионом су бројне и у
крајњем веома значајне како за Русију тако и за земље Цен
тралне Азије. Према неким мишљењима у Централној Азији
на делу имамо „ћириличну верзију Монроове доктрине“, не
ма мешања са стране. Дак ле, интереси Русије и њено активно
ангажовање у региону проистичу из неколико разлога, а то
су: историјски и географски, безбедносни и геостратешки,
политички и економски.
Полазећи од тога, најпре је потребно истаћи да Руси
ја топографски припада овом региону, односно представља
његову северну границу. Као друго Русија, прво царска, а
затим и совјетска има своје историјске корене и везе са ре
гионом. Ово је област вишевековног руског утицаја. Русија
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овај регион традиционално посматра као своје „двориште“,
које је битно за њену националну безбедност. То се показа
ло како у 19. веку у њеним односима са Британијом, тако и у
време Хладног рата, али у новом постхладноратовском пери
оду. Дак ле, као једна од значајних детерминанти Руског ан
гажмана у региону јесу најпре питања националне и регио
налне безбедности. Веома рано као главна претња детектује
се исламски дестабилишући фактор. Да је то тако показује
и активно учешће Русије у грађанском рату у Таџикистану
против талибанске претње. Према томе, успон радикалног
ислама уочава се као главна регионална претња безбедно
сти. Као друга претња безбедности јесу регионални етнички
и верски конфликти међу државама и народима Централне
Азије. Као још један чинилац, по некима и пресудан за руски
свестран геополитички и геостратешки ангажман, јесте на
растајући утицај и присуство САД у региону, нарочито после
11. септембра и почетка рата против тероризма.11 С обзиром
да и сама тероризам одређује као битну претњу своје без
бедности Русија је прихватила овакав амерички ангажман у
Централној Азији. Међутим, такво расположење није дуго
трајало. Отуда и појачавање сарадње са Кином, уочавајући
САД као евентуа лну заједничку претњу интересима у реги
ону. На тај начин створен је одређени контра баланс САД и
започето њихово „истискивање“ из региона.12 У том правцу
формирана је и Шангајска организација за сарадњу13, а рани
је потписан Споразум о колективној безбедности из 1992. го
дине, прераста у регионалну безбедносну организацију 2003.
године.14 Русија појачава и своје војно присуство у региону,
11 Др Зоран Петровић Пироћанац, Геополитика енергије, Институт за политичке
студије, Центар „Југоисток“, Београд, октобар 2010, стр. 364-367.
12 На самиту Шангајске организације за сарадњу 2005. године у Астани све чла
нице организације позвале су САД да одреди датум повлачења својих трупа из
региона
13 Шангајска организација за сарадњу је међувладина безбедносна и економска
организација основана 2001. године, на основама Шангајске петорке коју су
чинили Кина, Казахстан, Киргистан, Русија и Таџикистан. Узбекистан при
ступа 2001. године када организација добија данашњи назив. Као један од
главних циљева ове организације истиче се јачање међусобног поверења и
добросуседских односа као и пријатељства међу земљама чланицама. Такође,
као један од битнијих циљева јесте и заједничко ангажовање на очувању ре
гионалног мира, стабилности и безбедности, као и борба против тероризма и
екстремизма.
14 Организација договора о колективној безбедности - ОДКБ, као регионална
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нарочито после отварања америчких база. У 2008. години
Русија је изнела своје планове о проширењу војно-техничке
сарадње са чланицама ОДКБ и успостављање једног инте
грисаног система противваздушне одбране. ОДКБ је чини се
покушај Русије да земље Централне Азије и војно прик лони
себи и на тај начин их спречи могућем укључењу у НАТО.
Поред ових облика регионалне сарадње, Русија свој политич
ки и економски утицај у овом региону остварује и преко За
једнице независних држава (ЗНД).15 Развијање билатералне и
мултилатералне сарадње са земљама ЗНД је приоритет руске
спољне политике стоји у Концепту спољне политике Руске
Федерације, који је одобрио председник Медведев 2008. го
дине.16 Још једна значајна међународна организација преко
које Руска Федерација остварује свој, пре свега, економски
утицај у региону јесте и Евроа зијска економска заједница,
која као свој крајњи циљ има успостављање како царинске
уније тако и заједничког економског простора.17
Као још један циљ Запада, а пре свега САД, који додат
но иницира руско свестрано ангажовање у региону, јесте и
настојање да се Русији одузме монопол у контроли и експло
атацији енергије из Централне Азије, на пример изг радњом
нафтовода Баку – Тбилиси – Чејхан или реа лизовањем про
јекта „Набуко“.18
Русија ће, показало се, бранити своје позиције и инте
ресе у региону чак и силом. Она је то јасно показала војном
интервенцијом у Грузији, затим признавањем независности

15
16
17

18

безбедносна организација настаје 2003. године. Чланице ове организације су:
Јерменија, Белорусија, Казахстан, Киргистан, Русија, Таџикистан, Узбеки
стан. Битно је истаћи и то да је и Иран позван да приступи организацији.
Заједница независних држава је регионална међувладина организација која
као своје чланице окупља једанаест република бившег Совјетског Савеза ме
ђу којима су све републике Централне Азије.
The Foreign Policy Concept of The Russian Federation, 2008, /18/03/2009/, http://
www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/cef95560654d4
ca5c32574960036cddb?OpenDocument
Евроазијска економска заједница (The Eurasian Economic Community – EurA
sEC) је међународна економска организација основана 2000. године коју чи
не Белорусија, Казахстан, Киргистан, Русија и Таџикистан. Царинска унија
између Белорусије, Казахстана и Руске Федерације ступила је на снагу 2010.
године.
Гасовод „Набуко“ би требало да спроводи гас из Централне Азије, преко Тур
ске, Бугарске, Румуније и даље до Аустрије са циљем смањења зависности од
руског гаса
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Абхазије и Јужне Осетије, али и кризом око испоруке гаса
Украјини. Порука је јасна, односно, како је и сам председник
Русије Медведев рекао: „Русија као и друге земље на свету,
има регионе у којима има привилеговане интересе“.19
Такође, руско присуство у региону засновано је и на чи
њеници да још увек велики број Руса живи у земљама Цен
тралне Азије па се као потреба истиче и заштита њихових
интереса, док са друге стране у неким деловима Русије живе
и припадници народа из Централне Азије. Такође, у неким од
ових земља православославље представља битно заступље
ну верску припадност дела становништва.
Наравно, економски интерес је незаобилазан. Као нај
битније издваја се трговина земним гасом и нафтом, док
је уопштено посматрано Русија већини ових земаља битан
партнер трговинске размене. Киргистан и Таџикистан веома
економски зависе од Русије из које се допремају значајан део
робе на њихова тржишта. Такође, свестрану сарадњу, посеб
но трговинску, а укључујући и нук леарну Русија развија и са
Казахстаном. Све веће руске гасне и нафтне компаније, као
што Гаспром, Лукоил и Росњефт послују на подручју Цен
тралне Азије. Наиме, један од најзначајнијих праваца извоза
гаса и нафте из ових земаља у Европу воде преко руске тери
торије и руских гасовода, па је тако значајан део руског гаса
који иде у европске земље заправо реекспорт из Централне
Азије, пре свега из Туркменистана.20
У оваквим околностима Русија своје присуство у Цен
тралној Азији заснива на трговинским, политичким и по
словним везама у региону, инвестицијама, продаји оружја21,
војним присуством,22 доминирањем у мобилној телефонији и
многим другим областима. Са друге стране, Русија за земље
Централне Азије представља и пословни, интелектуа лни и
19 Наведено према: Поповић, П., „Кавказ“, у: Митровић, Д., (ред.), Геополитика
и геоекономија Азије, Регионалне студије Азије, ФПН, Београд, 2009.
20 Поповић, П., „Кавказ“, у: Митровић, Д., (ред.), Геополитика и геоекономија
Азије, Регионалне студије Азије, ФПН, Београд, 2009.
21 Почетком 2009. године Русија и Казахстан су потписале споразум о инстали
рању С-300 одбрамбеног система
22 Русија 2002. стационира своје војне ваздухоп лове на војном аерод ром у Кант
у Киргистан у у оквиру под ршке мултинационалним колективним снагама
за брзо реаговање (Collective Rapid Deployment Forces), успостављених у
оквиру Организацеје договора о колективној безбедности
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културни центар. Мора се поменути и чињеница да утицај
који Русија има у Централној Азији није заснован само на
тврдој, војној и политичкој моћи, већ и на мекој моћи.23 На
име, у многим овим земљама се говори руски језик, слуша
руска популарна музика и гледају канали различитих руских
телевизија, што показује да је руски културни утицај неспо
ран на овом простору.
Растућа кинеска привреда и њен дугогодишњи развој
на послетку отворили су и питање енергетске безбедности
Кине. Наиме, да би овакав привредни развој био одржив
неопходно је обезбедити сигурне и релативно трајне изворе
енергије. Кина се још увек ослања на угаљ као енергент, ме
ђутим, из еколошких и других разлога потребно је изврши
ти диверзификовање извора снабдевања24 и постизање опти
малне комбинације енергената. У том правцу Кина је додат
не изворе енергије почела да тражи и на простору Централне
Азије. По неким схватањима за Кину Централна Азија пред
ставља „резервоар ресурса“.25
Јачање веза са регионом почиње већ крајем 90-их го
дина, када Кина почиње да инвестира у изг радњу нафтово
да из Казахстана, а 2005. године кинеска државна нафтна
компанија купује Петро Казахстан.26 Поред тога гради се и
казашко-кинески гасовод. Један од великих пројеката јесте
и изградња гасовода Туркменистан-Кина. У складу са свим
овим, Кина успоставља велики број билатералних, али мул
тилатералних веза са регионом и настоји да оствари сарад
њу са централноазијским земљама мимо класичних усло
вљавања по питању карактера политичке власти, на пример,
као што то чине САД, а кроз изг радњу узајамног поверења,
једнакости и обостране користи. Као најзначајнији вид мул
тилатералне сарадње и то по питањима безбедности и еко
23 Marlene Laruelle , Russia`s Central Asia Policy and the Role of Russian Nationa
lism, Central Asia – Caucasus Institute, Silk Road Paper, 2008, /17/03/2009/, http://
www.isdp.eu/files/publications/srp/08/ml08russiacentral.pdf
24 80% нафте Кина допрема кроз Малачки пролаз између Малезије и Индонезије
25 Јакшић, Б., „Геополитика Централне Азије“, у Митровић, Д., (ред.), Геополи
тика и геоекономија Азије, Регионалне студије Азије, ФПН, Београд, 2009.
26 Драгана Митровић, „Шангајска организација за сарадњу – настанак, циљеви
и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (II)“, Срп
ска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3-4/2007,
стр. 116
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номске сарадње јесте оснивање Шангајске организације за
сарадњу на иницијативу НР Кине. Под њеним окриљем 2003.
године одржава се и прва здружена војна вежба, а 2004. годи
не формирана је и Регионална антитерористичка структура
са седиштем у Ташкенту, као стално тело ШОС-а.27 Војну са
радњу Кина развија највише са Казахстаном и Киргистаном.
Као битан фактор у односима Кине и појединих зема
ља Централне Азије, јесте исламски радикализам и питање
сепаратизма ујгурске муслиманске мањине у кинеској ауто
номној провинцији Синђанг.28 У том правцу Кини је на ру
ку ишла америчка војна интервенција у региону, посебно
после стављања Источнотуркестанског исламског покрета
на листу терористичких организација, али не и константно
америчко приговарање о непоштовању људских права у НР
Кини, посебно у области Синђанг. Дак ле, питања безбедно
сти и стабилности региона су такође од значаја за Кину и у
складу са тим и разлог њеног ангажовања на овом подручју,
посебно кроз регионалне облике сарадње на свим пољима.
Наиме, као и Русија, Кина је географски блиска са регионом
и дели границе са Казахстаном, Киргистаном и Таџикиста
ном. Поред сарадње по питању безбедности, НР Кина разви
ја и веома добру трговинску сарадњу са земљама Централне
Азије пласирајући своје производе на ово тржиште. НР Кина,
такође, доста инвестира у овај регион, посебно у саобраћајну
инфраструктуру. Неке од кинеских инвестиција у Централ
ној Азији су највеће њене инвестиције у иностранству.29 По
лазећи од свега што је речено, интерес Кине за овај регион је
велики и нема сумње да ће она своје интересе овде штитити
на разне начине.
27 Драгана Митровић, „Шангајска организација за сарадњу – настанак, циљеви
и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (I)“, Срп
ска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-2/2007,
стр. 219-241
28 Мирољуб Јевтић, „Исламски екстремизам као облик угрожавања Кине“ , Срп
ска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2011, стр.
293-304
29 Драгана Митровић, „Шангајска организација за сарадњу – настанак, циљеви
и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (II)“, Срп
ска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3-4/2007,
стр. 113-130
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Једина спољна сила која делује у региону јесу Сједи
њене Америчке Државе. Ангажман САД у региону почиње
веома рано, а све у складу са победничким понашањем после
Хладног рата. Као главна детерминанта тадашњег ангажма
на у региону јесте била енергија и економски интерес, као и
настављање политике „обуздавања“. Међутим, активно уче
шће и присуство у региону започиње после 11. септембра и
објавом рата међународном и глобалном тероризму.
Присуство САД у региону заснива се пре свега на ја
сним геостратешким основама у етимолошком смислу те
речи. Наиме, показало се да је овај регион у геог рафском
смислу најпогоднији за инсталирање војних база и успоста
вљање безбедних рута за допремање ресурса, а зарад контро
ле Авганистанске територије и „борбе против тероризма“. У
том правцу Америка отвара своје базе у Узбекистану,30 а у
Киргистану користи ваздухопловну базу „Манас“. Таџики
стан је дао на употребу међународни аеродром у Душанбеу,
а Казахстан и Туркменистан су дозволили употребу свог ва
здушног простора.31 Дак ле, САД користе територију ових зе
маља за стационирање својих снага, али и снага других зе
маља чланица НАТО, ради војних дејстава у Авганистану.
Земље региона прихватају овакав ангажман САД с обзиром
да и саме тероризам и муслимански екстремизам истичу као
главну безбедносну претњу. Значајан допринос САД су дале
у борби против Исламског покрета Узбекистана, која је јед
на од најекстремнијих терористичких организација на овом
простору. Међутим већ 2006. године, а затим и 2009. године
ове земље, наручито после појединих инцидената, почињу
да ускраћују гостопримство војницима САД. Ово осветљава
чињеницу да су централноа зијске земље прик лоњеније са
радњи са Русијом и Кином него са Сједињеним Америчким
Државама. То нарочито долази до изражаја када САД почи
њу да примењују стару формулу у складу са својим геополи
тичким и геоеконоским циљевима, а која почива на промови
сању демократије и тржишне привреде. Заменик помоћника
државног секретара за Европу и Евроа зију, Лин Паск добро
30 Карши Канабад војни аеродром
31 Richard Giragosian, „The strategic Central Asia Arena“, China and Eurasia Forum
Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies
Program, p. 133-153
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је објаснила разлоге америчког ангажмана у овом делу света,
а који са друге стране показују разлоге подозрења ових др
жава према САД. Она каже: „Примарни стратешки циљ САД
у Централној Азији јесте да тамо види развој независних, де
мократски и стабилних држава, посвећених оној врсти поли
тичких и економских реформи које су суштинске са сва мо
дерна друштва и на путу ка интеграцији и светској економи
ји. Стратегија коју примењујемо заснива се на остварењу три
одређена циља истовремено. Први од ових циљева је безбед
ност. Наша антитерористичка сарадња штити суверенитет и
независност ових држава и омогућава им стабилност која је
неопходна за предузимање потребних реформи које иду на
корист њихових дугорочних интереса. Међутим, у циљу да
ове земље постану истински и трајно стабилне и да би биле
потпуно интегрисане у светску заједницу, да би оствариле
своје потенцијале, оне морају остварити већу транспарент
ност, поштовање људских права, и кретати се ка демократ
скијој политици. Коначно, развој централноа зијских економ
ских потенцијала, укључујући и њихове природне ресурсе,
захтева слободну тржишну економију и директне стране
инвестиције...“.32 На основу искустава других33, централно
азијске земље су у овоме увиделе претњу и могућност за де
монтирање њихових режима што их је додатно окренуло ка
Русији и Кини. Према томе, други основ ангажовања САД
у региону јесте геоекономски. Као главни циљ поставља се
слободан приступ централноазијској енергији, а заједно са
ЕУ настојање да се смањи зависност од руског гаса и да се
оствари диверсификација тражње и стварање конкуренци
је.34 У складу са тим САД су биле те које су вршиле велики
притисак да се изг ради гасовод Баку – Тбилиси – Чејхан, са
каснијим могућим прикључењем Казахстана, како би се зао
бишли Русија и Иран.
Утицај САД-а у региону остварује се и преко НАТО-а,
с обзиром да су све земље Централне Азије чланице Парт
32 Наведено према: Stephen Blank, The Strategic Importance of Central Asia:
An American View, 2008, /12/05/2011/, http://www.stormingmedia.us/58/5885/
A588584.html
33 Револуције у Грузији, Украјини и смена власти у Киргистану
34 Stephen Blank, The Strategic Importance of Central Asia: An American View,
2008. op.cit
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нерства за мир. Посебно, војну сарадњу још од 90-их година
САД развијају са Казахстаном.

2.2. Иран, Турска, Индија, Пакистан и нова
Велика игра
Још од распада СССР-а Иран настоји да ојача своју ре
гионалну политичку и економску позицију, а у оваквом раз
воју догађаја увидео је и прилику за ширење свог утицаја у
Централној Азији. Разлози за то су бројни. Као прво, земље
Централне Азије су већински муслиманске. Такође, Иран је и
географски близак региону. По том основу постоје и језичке
и етничке везе са појединим земљама Централне Азије (на
пример, у Таџикистану се говори фарси језик). Поред свега
тога, за Иран и његову националну безбедност, свакако јесте
битна стабилност у овом делу света. Могуће даље ширење
било каквих сукоба би у крајњем могло да угрози и безбед
ност самог Ирана и његовог политичког система. Околности
под којима су демонтирани режими у Ираку и Авганиста
ну су ишли на руку Ирану, јер га је то ослободило лоших
односа са режимима ових земаља, пре свега са Талибанима.
Међутим, то је инсталирало нову претњу, војно присуство
Сједињених Америчких Држава и њихове критике упућене
на рачун иранског политичког система као и његовог нук ле
арног прог рама. Ту је и потпуно НАТО опкољавање иранске
територије. Овакво стање ће у неколико допринети прибли
жавању са Русијом, пре свега на дипломатском плану али и
на пољу развијања нук леарних технологија и наоружања.
Из истих разлога Иран јача и своју сарадњу са НР Кином.35
Према томе, везе Ирана са регионом Централне Азије су на
основама политичке, економске и културне сарадње која се
развија пре свега са Туркменистаном. Страховања која су
постојала од извоза политичког система који је успоставио
Иран и исламске револуције у друге земље у региону доне
кле су се показала претераним, док је уместо тога спољна
политика Ирана у региону показала карактеристике једне
прагматичне политике. Приоритет спољне политике Ирана
јесте сарадња на свим пољима са суседима и у ширем регио
ну. Иран приступа свим важним регионалним међувладиним
35 Atal Subodh, “The New Great Game”, National interest, issue 81, 2005, p. 101105
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организацијама као што су, на пример, ОПЕК, Организација
за економску сарадњу,36 Шангајска организација за сарадњу
(посматрач), Организација исламске конференције. Дак ле,
три су главна циља Иранске спољне политике у овом реги
ону. Најпре, то је проширење и развој саобраћајне инфра
структуре. У том правцу се највише напора улаже у изг рад
њу железничких пруга, пре свега са Туркменистаном. Други
циљ јесте успостављање политичког и економског утицаја
пре свега кроз различите економске и безбедносне регионал
не механизме. Као трећи издваја се остваривање учешћа у
нафтним и гасним аранжманима у каспијском и централно
азијском региону.37
Као и Иран и Турска своје интересовање за регион по
казује још деведесетих година, када централноа зијске репу
блике стичу своју независност. Турска своје везе са Централ
ном Азијом у основи заснива на културолошким и етно-лин
гвистичким сличностима које има са овим регионом. Поред
тога, неког већег утицаја на регион Турска нема. И Иран и
Турска, узевши појединачно, немају довољно ресурса за неки
већи ангажман у региону, посебно због тога што инвести
ције потребне за Централну Азију превазилазе могућности
појединачних држава.38 Као друго, у региону активно делују
много већи играчи као што су Русија, Кина, САД. Турска је
трговински и политички засада више окренута ка Европи,
али је и чланица Oрганизације за економску сарадњу. Дак ле,
Турска одржава одређене економске, политичке и друге везе
са регионом. Она је такође укључена и у неке од планова за
изградњу гасовода и нафтовода који би заобилазили Русију.39
36 Организација за економску сарадњу (Economic Cooperation OrganisationECO) је међувладина регионална организација основана 1985. године између
Турске, Ирана и Пакистана са циљем развијања економске, техничке и кул
турне сарадње. Данас она има 10 чланица и то су: Авганистан, Азербејџан,
Иран, Казахстан, Киргистан, Пакистан, Таџикистан, Турска, Туркменистан,
Узбекистан
37 Richard Giragosian, „The strategic Central Asia Arena“, China and Eurasia Forum
Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies
Program, p. 133-153
38 Бошко Јакшић, „Геополитика Централне Азије“, у: Геополитика и геоеконо
мија Азије, (приредила: Драгана Митровић), Регионалне студије Азије, ФПН,
Београд, 2009.
39 Olga Oliker, „Conflict in Central Asia and South Caucasus: Implications of fore
ign interests and involvement, Turkey“, in Olga Oliker, Thomas S. Szayna (ed.),
Foultlines of conflict in Central Asia and the South Caucasus, RAND, 2003, pp.
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Прва посета Пакистанских власти на високом нивоу
Централној Азији била је још 1991. године и то у циљу успо
стављања добрих и јаких веза са регионом. Циљ је био ус
постављање тзв. „стратешке дубине“. Пакистан у то време
даје велике кредите готово свим централноа зијским земља
ма, али и помоћ у храни и лековима. У билатералној сарадњи
највише се одмак ло са Узбекистаном. Велики број споразума
је потписан између две земље највише на пољу економске,
културне и научне сарадње. Међутим, грађански рат у Ав
ганистану и пакистанска подршка Паштунима насупрот та
џикистанским и узбекистанским племенима, као и подршка
талибанском режиму 1995. године значајно погоршава одно
се са централноа зијским земљама. Дешавања после 11. сеп
тембра и подршка Пакистана САД у борби против Ал-Каиде
поново отварају могућности сарадње Пакистана и Централ
не Азије. Пакистан је због сопствене безбедности и из страха
могућег већег сукоба са Индијом, али и могућег преливања
рата из Авганистана, веома заинтересован за добру сарадњу
у региону и остваривање какве такве подршке. Односно, по
појединим схватањима, Пакистан и Индија настоје да своје
супротстављање пренесу и на друге терене како би на тај на
чин свака обезбедила за себе и своје циљеве већу подршку.40
Пакистан је разуме се желео да игра на карту ислама када је
реч о његовим суседима из Централне Азије. Међутим, то се
није показало као најбоље решење, с обзиром на секуларност
ових режима и доминантим утицајем Русије у региону. Паки
стан у Централној Азији засада нема јаке партнере у колек
тивној безбедности која би била предност у односу на суоча
вање са Индијом. По питањима Кашмира и уопштено индиј
ско-пакистанског сукоба Централна Азија остаје по страни.
Ипак, и Индија и Пакистан су посматрачи у оквиру истог
безбедносног аранжмана, односно Шангајске организације
за сарадњу. Поред тога, Пакистан са земљама у региону одр
жава билатералне односе по различитим питањима. У Паки
стану такође постоје идеје о нафтним и гасним аранжманима
са регионом, а економску сарадњу са регионом остварује и
преко Организације за економску сарадњу. Са друге стране,
када је реч о Индији, за разлику од Пакистана, њој јесте у
199-205
40 Јакшић, Б., „Геополитика Централне Азије“, у Митровић, Д., (ред.), Геополи
тика и геоекономија Азије, Регионалне студије Азије, ФПН, Београд, 2009.
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интересу опстанак секуларних режима у Централној Азији и
њихова борба против исламског радикализма.41 У том прав
цу и Индија се ослања по различитим основама на билате
ралне односе са земљама у региону, а пре свега на економску
и техничку помоћ коју пружа овим земљама. Индија посебне
билатералне односе одржава са Казахстаном. Такође, Индија
има и свој војни аеродром Фаркор у Таџикистану.42 Циљеви
Индије у региону јесу стабилизација стања у Авганистану,
али и приступ централноазијској енергији и добри односи са
Русијом. Дак ле, један од главних разлога ангажмана Инди
је на простору Централне Азије јесте остваривање енергет
ске сигурности, уочавајући овај регион као једну од опција
за остварење тог циља.43 Са друге стране најлогичнији пут
централноа зијским земљама до отвореног мора води преко
Пакистана и Индије, тако да су повратно и ове земље заин
тересоване за сарадњу. Индија у том правцу предлаже пла
нове за изг радњу саобраћајне инфраструктуре и тако овим
земљама омогући излаз на море, како би могле да своје енер
гетске ресурсе пласирају даље на светско тржиште. Као не
ки од битнијих пројеката издвајају се предлози за изградњу
нафтовода Туркменистан-Авганистан-Пакистан-Индија, као
и предлог Ирана за изградњу гасовода Иран-Пакистан-Ин
дија.44 Овакве планове није још увек могуће реа лизовати у
пуним капацитетима због и даље веома нестабилног региона
Авганистана и Пакистана.

2.3. Централноазијске републике и нова Вели
ка игра
Као што су то некада чинили локални канови тако се
и данас понашају локални лидери централноа зијских репу
блика у односима са великим силама у региону. Централноа
зијске републике у оваквим околностима настоје да баланси
рају између ових великих играча покушавајући да онемогуће
41 Исто
42 Richard Giragosian, „The strategic Central Asia Arena“, China and Eurasia Forum
Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies
Program, p. 133-153
43 Amresh Chandra, “Geopolitics of Central Asian Energy Resources and Indian In
terest”, Journal of Peace Studies, vol. 16, issue 1-2, 2009.
44 Др Зоран Петровић Пироћанац, Геополитика енергије, Институт за политичке
студије, Центар „Југоисток“, Београд, октобар 2010, стр. 175-176
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да било који од њих оствари апсолутну доминацију. Велика
игра је у оваквим условима стварно велика. Пуно је играча и
пуно интереса. Тако су централноа зијски лидери прихватили
ангажовање САД у региону пре свега из разлога борбе про
тив тероризма и муслиманског екстремизма, што се издваја
и као њихова главна претња безбедности. Други разлог је
сте и економски интерес. САД су пружиле велику економску
помоћ овим земљама, а у оним у којима је имала своје војне
базе упошљавала је и локално становништво. Међутим, аме
ричко промовисање демократије, заштите људских права и
политичког плурализма детектовано је у овим земљама као
могућа претња председничким режимима, посебно имајући
у виду искуства Украјине, Грузије и Киргистана. То ове ли
дере додатно окреће Русији, која већ традиционално има сво
је корене у региону. Многи покушаји САД да приволи ове
земље на своју страну нису успели, управо због јаких веза
које председници ових република имају са Русијом. „Узбе
кистан свим срцем подржава курс руске спољне политике“
каже председник Узбекистана Каримов.45 Многи покушаји да
се заобиђе Русија у испоруци гаса завршавали си одустаја
њем неке од ових земаља.
Туркменистан је, на пример, дуго био приморан да свој
гас у већини транспортује кроз Русију, али у регион се актив
но укључио још један битан играч у Великој игри, а то је НР
Кина. Кина, као што је и раније речено, инвестира милионе
долара у овај регион посебно у изг радњу гасне, нафтне и пут
не инфраструктуре. Њено присуство у региону за ове земље
представља добит с обзиром да када се јави више понуда они
могу да бирају за себе најповољнију, односно најисплативију.
Такође, присуство Кине донек ле ослобађа ове земље стра
ха од апсолутне руске доминације, која у оваквим условима
не може да у потпуности да прибегава својим традиционал
ним спољнополитичким притисцима. Да је то тако показује
и случај Туркменистана који је у једном тренутку прекинуо
испоруке гаса Русији са примедбом на прениску цену, имају
ћи у виду велики број могућих кандидата за његов пласман.46
45 Наведено према: Јакшић, Б., „Геополитика Централне Азије“, у Митровић,
Д., (ред.), Геополитика и геоекономија Азије, Регионалне студије Азије, ФПН,
Београд, 2009.
46 Поповић, П., „Кавказ“, у: Митровић, Д., (ред.), Геополитика и геоекономија
Азије, Регионалне студије Азије, ФПН, Београд, 2009.
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Казахстан је своју пажњу усмерио ка повећању економ
ске и трговинске сарадње са Русијом. Он то посебно чини
преко Евроазијске економске заједнице, где се као циљ по
ставља успостављање царинске уније и јединственог економ
ског простора међу државама чланицама.47
Дак ле, за земље Централне Азије и њихово учешће
у Великој игри свакако је од пресудног значаја регионална
сарадња и повезивање. Сарадња по питањима безбедности и
стабилности је за земље Централне Азије од суштинске ва
жности, јер заправо, национална безбедност сваке од ових
држава у коначном зависи од укупне регионалне безбедно
сти, а нарушавање стабилности и безбедности у некој од
ових појединачних држава повратно утиче на безбедност це
лог региона. У складу са тим, смрт Сапармурата Нијазова
2006. године и могућа дестабилизација Туркменистана, као
и немири и смена Акајева, а касније и Бакијева у Киргистану
изазвали су забринутост код централноа зијских лидера, али
и Русије и Кине од могућег преливања нестабилности и на
сиља и у суседне земље. Овакву безбедносну међузависност
у једном региону Бери Базан одређује као „регионални без
бедносни комплекс“.48
С обзиром да су све ове земље landlocked, односно да
ниједна од њих нема излаз на море, за њих је веома битна
и сарадња са земљама као што су Авганистан, Пакистан и
Индија, као могућих рута за пласман својих ресурса на свет
ска тржишта и смањење зависности од Русије. Повратно све
ове земље, пре свега Индија и Пакистан заинтересоване су за
централноа зијску енергију.
Оно што додатно компликује односе у новој Великој
игри јесу свакако политички и свеукупни друштвени проце
си који се одвијају у овим земљама. Наиме, у њима влада ви
сок степен ендемске корупције, клановски и етнорелигијски
сукоби, репресија над опозицијом посебно оном са ислам
ским предзнаком, низак степен слободе медија и високе со
цијалне разлике. Стање привреде и економије је веома лоше
47 Председник Казахстана Нурсултан Назарбајев је истичући значај регионалне
сарадње дао предлог о формирању Централноазијске Уније, међутим није се
много напредовало на том плану
48 Barry Buzan, People, States and Fear, New York: Harvester Wheatsheaf , 1991, p.
190.
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упркос трговању енергијом и високом стопом привредног ра
ста, а све то због неједнаке и лоше редистрибуције остваре
ног дохотка. Висока стопа инфлације и незапослености, као
и високе цене хране и недостатак квалитетне инфраструкту
ре додатно отежавају ствари. Као веома битна питања, али
и могућа тачка спорења у будућности јесу и питања воде49 и
екологије.

Зак ључак
Геополитички, геоекономски и геостратешки положај
Централне Азије, показало се, је неспоран. Да није тако не
би било ни свестраног политичког, војног и економског ан
гажмана великих сила у овом региону. Такође, показало се
да се не сме, као што је то уобичајено, целу геополитичку
причу о региону сводити само на питање гаса и нафте, већ
да се ствари морају посматрати знатно шире. Овај регион ни
је битан само као извор енергетских ресурса, већ видело се,
да је веома значајан и са аспекта безбедности и стабилности
која се умногоме тиче пре свега Русије и Кине, које су као та
кве, блиске региону, али у коначном битан је и за безбедност
САД.
Говорећи хладноратовским речником, из свега што је
у раду речено, закључује се да се у региону преплићу интере
си два блока. Један је онај који делује са запада на челу са Сје
дињеним Америчким Државама, а други блок је онај који на
истој страни, упркос свим размимоилажењима, окупља ком
патибилне интересе Русије и Кине, а у крајњем и нарастајуће
регионалне силе Ирана. Тачка сусретања је Кавказ и Каспиј
ско језеро као улаз у срце континента односно Централну
Азију. Ово је довело до тога да Кина и Русија, као одговор
све већем Америчком присуству активирају различите обли
ке регионалне војне, економске и политичке сарадње као из
весни контрабаланс Америци, супротстављајући се унипо
ларној структури света са настојањем да се он организује на
мултиполарним основама. Поред свега тога, овај регион ви
дело се, и даље остаје веома нестабилан са корпусом разли
читих изазива, ризика и претњи безбедности и стабилности.
Чини се да одговор и решење не лежи само у рукама великих
49 60% воде Централне Азије налази се у Киргистану и Таџикистану
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играча већ и у рукама локалних лидера и централноа зијских
република и у томе колико су саме истрајне у настојањима да
реше своје унутрашње, али и нагомилане међусобне пробле
ме. Регионална сарадња је незаобилазно средство остварења
овог циља.
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Dragan Trailović
CENTRAL ASIA AND NEW GREAT GAME 
– THE MAJOR GEOPOLITICAL ACTORS
Summary
This paper determines the main geopolitical actors of the
new Great Game, as well as the basic determinants, interests and
goals that lead those actors to an active and profound geopoliti
cal engagement in the geopolitical space of the Central Asia. In
addition, the goal is to determine the instruments and ways in
which these actors are trying to achieve set geopolitical objecti
ves. Initially, the paper describes the basic physical-geographic
and democraphic characteristics, as well as political processes
relevant to the region, and then analyzes the relationships among
the three major geopolitical players in this region - Russia, China
and the US. The paper further deals with smaller regional powers
such as Turkey, Iran, India and Pakistan and their role in the new
Great Game, as well as with the role played by the Central Asian
republics in their relations with the major powers in these new
circumstances.
Key words: Central Asia, New Great Game, geopolitics, Russia,
China, US, oil, gas, security, regional cooperation
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„СРПСКИ
НАЦИОНАЛН И
ИНТЕРЕСИ“ АУТОРА
ДРАГОСЛАВА
СЛОВИЋ А

УДК 323.1(=163.41)(049.3)
Темат ик а српс ких нац ионал
них интереса се размат ра у мно
гим делима али као успутно а
често и споредно питање. Мало
је нау чн их и публиц ис тичк их ра
дова који га обрађују интег рално,
те је то очигледно био повод про
фесору Словићу да се лат и овог

пос ла и да га са вел ик им успехом
обрад и у књизи која се овде пред
ставља. Бил а је пот ребна безу мна
храброст, нап исао је у рецензији
овог дел а професор Миодраг Зе
чевић, суоч ит и се са овом темом,
посебно у сит уа ц ији када се овим
питањем не баве нац ионалне ин
стит уц ије које су за то позван ије.
Ту храброст је, очигледно, имао
аутор овог дел а.
Она је само први али недово
љан услов да би нас тало дело ова
кве садрж ине и овог обима. За то
је пот ребно и широко познавање
разних обл ик а друштвеног, пол и
тичког и економс ког стања ове
зем ље и овог народа. Пот ребно
је и дубоко познавање нац ионал
ног бића овог народа те се књига
„Српс ки нац ионалн и интерес и“
јавља као лог ичан нас тавак књиге
која јој је претход ил а „Анатом ија
српс ке душе“. За то је било пот реб
но познавање окружења, познава
ње прош лос ти али и овог времена.
У ово дело уграђено је знање
из више разл ич ит их облас ти и
способност да се тако комп лико
вана питања размат рају на тако
једнос таван нач ин. Због тога је
оно наш ло читаоце у свим слоје
вима овог друштва. Књига је побу
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дил а интересовање широке јавно
сти до те мере да је један читал ац
њој посвет ио пес му.
Књига са овак вим нас ловом,
по природ и ствари, развија прву
асоц ијац ију да се рад и о нац ио
нал истичком делу, па чак и пам
флет у, а у најбољем случају да је
нап исана као ода српс ком народу.
Као читал ац кога зан има ова тема,
са предубеђењем ове врс те, и сам
сам јој прис туп ио са те позиц ије.
У њој нема ни трунке нац иона
лизма, нит и глорифик ац ије ни би
ло чега што има так ав предзнак.
И у томе је један од њен их квал и
тета. Аутор који припада овом на
роду, који је очигледно одболовао
многе његове ране нашао је нач ин
да објект ивно суд и свом народу и
свим нац ијама које живе са њим
и поред њега. Вел ич ина је и у то
ме да се при размат рању овак вих
питања не нап ише ни једна реч
глорифик ац ије српс ке вел ич и
не, нит и пак крит ике без основа.
Ни једна реч у књизи није упуће
на крит иц и или омаловаж авању
нац ионалн их мањина које поред
нас живе већ вековима делећ и
са нама сва иск ушења која су она
донос ил а. Као читал ац чак мог у
да тврд им да је права уметност и
само умеће да се са тол ико реа л и
зма трет ирају питања која по свом
карактеру имају емоц ионалн и са
држај.
У књизи су као посебне главе
обрађена следећа питања:
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У делу који се односи на ет
ничке циљеве и интересе обра
ђена су питања која имају фунда
менталн и карактер, пре свега она
која експ лиц ирају биолош ки и
култ урн и опс танак народа у нај
општијем смис лу. То је мог уће са
мо ако је народ способан да сач у
ва свој нац ионалн и дух, поруч ује
аутор. При том је указано на то да
су мал и народ и, баш са тог аспек
та, највише угрожен и. Проблем
је очигледно у томе да мал и на
род и пол ако али сиг урно нес та
ју са светс ке сцене и то пре свега
зах ваљујућ и томе што губе нац и
оналн и дух и нац ионалн у култ у
ру. Уништавање дух а је једнако
биолош ком уништавању са том
разл иком да је оно у далеко већој
мери хуман ије и да се развија по
слободној вољи и прис танк у оних
који сам и уништавају свој дух.
Ове конс татац ије треба схва
тит и као упозорење које је упуће
но свим мал им народ има на исти
нач ин. У овом делу не пос тоји ни
шта што је спец ифично српс ко те
су овак ве поруке општи позив ци
вил изац ији, а посебно мал им на
род има, да сам и „не стављају гла
ву на пањ“ кад то нико од њих не
захтева. На овај нач ин аутор нас је
опомен уо да разм ис лимо да ли ми
баш то данас не чин имо.
У делу које се однос и на пол и
тичк у димензију нац ионалн их
циљева, обрађују се пол ит ичк и
критеријум и за дијагнос тиц ира
ње стања нац ије у свим обл иц има
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њиховог испољавања. Нагласак је
на нац ионалној кохезији као јед
ној од најс лабијих тачак а у срп
ском етн ичком бићу. Проблем је
очигледно у томе да свак и обл ик
нац ионалне кохезије има за прет
поставк у и пос тојање унутар на
ционалн их сукоба, а и сукоба који
имају међунац ионалн и карактер.
Ови друг и нас увек природно хо
моген изују. Нац ионалн и сукоби
су по аутору овог дел а, природ
но право, али оно право које се
остварује умом а не силом.
Још два питања у овом контек
сту су обрађена у овом делу. Једно
је препознавање невид љиве руке
у пол ит иц и, а друго се однос и на
проблем интег ра ц ије на ц ионал
них циљева у мулт ие тн ичком дру
штву, как во је оду век било наше.
Сви ови проблем и прис утн и су
у времен у коме припадамо, а сада
добијају елементе глоба л иза ц ије.
У наредном делу ове књиге под
нас ловом „Пол ит ичк а стратег ија
у етн ичк им однос има“ обрађује
се осетљиво питање нач ина фор
мирања пол ит ике стратег ије која
има за циљ да хомоген изује на
цију и да је прип рем и за времена
која дол азе. Ово време је исп ред
нас у пред ворју Европеизац и
је и оно се већ препознаје у свом
правом обл ик у. Главн и проблем
је консол идац ија нац ије у усло
вима високе разјед ињенос ти по
мног им основама, а пре свега због
робовања парт ик ул арн им инте
рес има странак а које се боре за

власт. У тој борби губи се огромна
нац ионална енерг ија па је поента
овог дел а пренета на терен препо
знавања себичн их интереса оних
које цепају нац ионално ткиво на
мес ту где је оно најс лабије пове
зано. Нема већег злоч ина који се
може нанет и свом народу од це
пања његовог јед инс тва. Чак се по
аутору овог дел а ове појаве мог у
трет ират и као болест, па се чита
оц у сугес тивно скреће паж ња на
то како ће да препозна егоис те ко
ји афирм иш ућ и своје циљеве раде
прот ив интереса српс ког народа.
Највећа невоља обичн их љу
ди је у томе да се так ви позивају
на општи народн и интерес и са
оним „народ тако хоће“ праве му
вел ик а историјс ка зла. Проблем је
и у томе да се на овај нач ин и на
ционалне мањине, чак и оне које
су духовно уско интег рисане у
нац ионално биће покрећу про
тив њега. Аутор се јас но зал аже за
то да свако мис леће биће мора да
препозна егоизам људ и који га во
де и да се бори прот ив опс трукц и
он их жаришта у свом ткиву, како
их аутор назива у овом делу.
У наредном делу под нас ловом
„Акт ивирање нац ионалне све
сти“, а посебно у поднас ловима
„буђење нац ионалне свес ти и бу
ђење нац ионалне савес ти“ аутор
нас тоји да у читаоц у пробуд и дух.
Морамо да схватимо да смо се
успавал и и да се морамо пробуд и
ти, да гледамо а не вид имо шта се
са нама рад и. Најгоре је то да су се
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на једнак нач ин успавал и и инте
лект уа лц и који на то немају право.
Њима је упућена најоштрија кри
тик а. Сит уа ц ија је слична оном
стању дух а које је Његош описао
реч и ма:

„Племе моје сном
мртвијем спава.“
Нико данас нема право да спа
ва и да живи лагодно чек ајућ и да
се историјс ки процес и оди г рају
сам и по себи. Нико нема право
да очек ује да ће неко друг и да ре
ши наше проблеме. Свако у овом
догмат изованом свет у у коме се
пријатељс тво израж ава и мери
интерес има, нема право да оче
кује да ће се неко други бавит и
њиме. Посебн у теш коћу у овом
контекс ту код нас данас ствара
проблем акт ивирања соц ијалне
свести и наша нес пособност да се
оду п ремо соц ијалном поп ул изму.
Проблем је и у томе да ово време
нос и терет грешак а из прош лос ти
и то оне које су пренете на терен
соц ијалне једнакос ти па смо по
ста л и преосетљиви и зас леп ље
ни када је у питању соц ијалн и
поп ул изам. Вел ик и део српс ког
народа је оптерећен проблемом
соц ијалн их неп равд и, чак и тамо
где оне нис у тако оштре. Стога се
проблем претеране експ лик ац и
је соц ијалн их неп равд и јавља као
вел ик и терет овог времена. Наго
ре је то што и интелект уа лц и жи
ве под тим теретом. Мож да је баш
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у томе разлог њихове духовне па
сивнос ти.
У делу књиге који се однос и
на „спец ифич нос ти српс ких на
ционалн их интереса“ обрађују
се оне спец ифичнос ти које дифе
ренц ирају српс ке нац ионалне ин
тересе у однос у на друге народе, а
посебно оне из окружења. Поента
је у препознавању наш их слабо
сти да би се оне могле превазић и
и обић и. Евидентно је да живи
мо у времен у моралне кризе чије
узроке треба ист раж ит и. Без пре
познавања узрок а моралне кризе
нема изл ас ка из ње. Најгоре је то
што чак и не препознајемо њено
пос тојање уверавајућ и народ у су
протно. Ако се нек и проблем не
идент ифик ује или још горе, ако
се нег ира његово пос тојање, он је
зат ворен, па се не решава. Пас ив
ност у однос у на проблеме и нег и
рање њиховог пос тојања погодује
онима који треба да се баве њима.
Они данас очигледно „не тал аса
ју“ по оној народној пес ми:

Ту кнезови нису
ради кавзи.
Проблем је очигледно у томе
што решавање проблема у вези са
превазил ажењем стања у коме се
нал азимо подразумева да се „кне
зови“ морају изборит и за свој ста
тус. То подразумева да морају да
буду јас ни у предс тављању својих
идеја, а то је процес који у српс ком
народу не може да прође без суко
ба или у најбољем случају, оштрог
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сучељавања. Време је да учин имо
напор да сучел имо идеје оних ко
ји се боре за своје право на власт.
Време је да се пред наш им очима
појави огољена истина која је још
увек скривена негде дубоко. Вре
ме је да имамо снаге да већ једном
отк лон имо све хипотеке и рец и
диве наше самоу п равне свес ти и
уверења која су тако јако прион у
ла уз српс ко нац ионал ано биће.
Сликовито речено, аутор овог
дел а је Србију смес тио између ра
ја и пак ла. Само мудрост и слога
је вод и у рај. Без ње ћемо горет и у
пак лу и то на ват ри коју сам и ло
жимо.
Сви делови књиге који су до
сада наведен и баве се стањем на
ционалног дух а и његовом консо
лидац ијом. Интересантно је да је
аутор више прос тора у овој књизи
посвет ио духовном стању од мате
ријалног.

Да ли то значи да је
он материјалност
подред ио стању
духа?
Одговор је очигледно у томе
да је суштина овог дел а у духовној
димензији српс ког нац ионалног
бића у коме је он видео сав понор
стања у којем се нал азимо. Он је
очигледно стајао на позиц ији да
је далеко лакше под ић и рушевине
од наш их фабрик а од оних руше
вина које се нал азе у наш им душа
ма.

Да ли је аутор у
праву?
Мноштво арг умената који су
кориш ћен и у овом делу пот врђује
да је то вел ик а истина.
То, у исто време подрж ава
тврдњу да је наша духовна димен
зија далеко више уништена од ма
теријалне основе. Наш човек није
срећан. Нис у срећн и сиромаш ни
слојеви друштва као ни богат и.
Средњи слој ионако већ одавно
живи у страх у до пау п реизац ије.
Управо тај слој је најјач и стабил и
затор сваког друштва, а он је код
нас у најтежем полож ају. Разоча
рење припадн ик а средњег слоја
је најбољи док аз о његовој кризи.
Овде није је реч о кризи садаш њег
трен утк а. У питању је криза бу
дућнос ти и изневереност будућ их
очек ивања. Проблем је у томе да је
изг убљена нада за све. У тој над и
се крије развој. У њој су перс пек
тиве. Њу смо уништил и па се на
њеном под изању мора фок ус ира
ти сва наша паж ња.
У делу књиге „економс ка ре
алност и мог ућнос ти развоја“
размат ра се управо материјална
перс пект ива овог друштва и ме
ре које воде ка изл азима из стања
у којима се нал азимо. У овом делу
обрађивана су питања такозване
„првобитне акум ул ац ије кап ита
ла“ која је довел а до транзиторне
крим инал изац ије друштва. Она
је својс твена свим транзиц ион им
процес има, али се у нашем амби
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јент у ман ифес тује на својеврс тан
нач ин под теретом распада зајед
ничке држ аве.
У економс ком развоју се данас
у најоштријем смис лу јавља пре
вази л а жење проблема ревита л и
зац ије финанс ијс ког сис тема као
основног услова за оздрављење,
иначе пос рн уле, српс ке економ и
је. У овој књизи сви предлози су
конкретн и и добрим делом зас но
ван и на огромном практ ичном
иск уству аутора овог дел а. Упе
чатљиво је и то да у делу нема ап
страктн их мед итац ија којима нас
обас ипају савремен и економ и
сти. Сви предлози су практ ичн и,
конкретн и и док аз су прож ивље
ног живота и неос порног иск у
ства и животног познавања ове
проблемат ике.
Мало је код нас радова који су
тол ико конкретн и и јас ни када је
у питању економс ка реа лност и
перс пект иве ове зем ље.
У глави која нос и назив „Про
грамс ке и стратег ијс ке позиц ије“
размат ра но је ви ше разл и ч ит их
питања па се она јавља као своје
врсан зак ључак. У првом пас ус у
је унут раш ња консол идац ија ба
зирана на размат рању идеје уни
таризац ије и рег ионал изац ије и
опас нос тима које нос и свак а од
њих.
У поднас лову „Две реа лнос ти
косовс ког синдрома“ размат рано
је ово болно српс ко питање данас,
а у наставк у се размат рају однос и
се друг им суседн им народ има.
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Ако ово дело нас таје у времен у
глобал изац ије и евидентног ула
ска свих ових народа у једн у зајед
ниц у, то се обрада тих питања вр
ши у том контекс ту и пос мат ра из
тог угла. Баш тај угао јој даје многе
спец ифичнос ти па и се у томе ова
књига разл ик ује од мног их дел а
која су јој претход ил а.
Генерал но пос мат рајућ и, у
овој књизи се на интересантан на
чин ана л изира процес европеиза
ције, дак ле питање улас ка Србије
у европс ку заједн иц у и пратеће
појаве те интег рац ије. Аутор не
ма дилем у по том питању, иако
извес но није ни претерано оду
шевљен са њом. Економ ија, али и
пол ит ичк и полож ај у међународ
ним однос има, се јавља као најја
ча спона која ће све ове народе да
сјед ин и и да у будућнос ти њихове
везе учин и далеко чврш ћим него
што су то оне данас. Очигледно је
дак ле да европс ки народ и иду ка
дубљој хомоген изац ији која ће их
у будућнос ти стоп ит и далеко ви
ше него што се то догађа на улас ку
у ту заједн иц у.
Сви народ и који улазе у европ
ску заједн иц у су на добитк у, по
што мало ко може да опс тане без
ње. Чак и најјаче европс ке силе су
у свет у у коме живимо марг ина
лизоване па аутор у овој књизи
упозорава на то да ће Европа чак
и за њих бит и појас спаса на пут у
опс танк а. У исто време сви који
улазе у Европс ку заједн иц у поне
што и губе, посебно на план у сво
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је култ уре и трад иц ије. Највећ и
губитн иц и на том план у су мал и
народ и. Баш због тога они мора
ју бит и хомоген и, како би у овој
вел икој европс кој рец и одрж ал и
свој идент итет.
То су упозорења која се виде
на мног им мес тима ове књиге.
Лог ичк и резон сваког умног
човек а је да упоред и оно што губи
са оним што добија и да саглас но
овак вом ставу донесе најбоље од
луке.
По том питању аутор овог де
ла нема дилеме. Он је јасан и у том
смис лу нис у му пот ребн и тумач и.
Свој прик аз овог дел а зак љу
чићу описом који аутор корис ти
на 352-ој стран иц и ове књиге.
На предавању које сам 1989.
год ине одрж ао на једном вел иком
скуп у на Малт и, један од слушал а
ца ми је пос тавио питање:
-	 Шта сте ви по нац ионал
нос ти?
Мој одговор је био:
-	
Србин.
-	 Да ли је то нац ија? - упи
тао ме је он.
Ја сам срд ито одговорио:
-	
Гос под ине зар вам као
интелект уа лц у то није познато?
У нас тавк у он је рек ао:
-	 Ја сам мис лио да је то људ
ска судбина.

Због тога сам учин ио напоре
да се са њим упознам да бих пре
познао ону енигм у коју нисам
разу мео у том момент у.
На моје пријатно задовољс тво
то је био вел ик и пријатељ српс ког
народа који је дубоко осећао ње
гове патње.
Из свих ових разлога не дозво
лимо да бит и Србин треба да је
синон им за људс ку судбин у.

Био сам очигледно збуњен
овим одговором и нес пособан да
га коментаришем. Јед ина дилема
ми је бил а у којој мери је овај чо
век злонамеран.
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Увод
Једна од најбитн ијих и наја кт у
елн ијих тема данас у Србији јес те
питање прик ључ ивања наше зе
мље Европс кој унији. Жива поле
мик а која се вод и на друштвеном
нивоу је ретко када бил а нау чно
подс крбљена-углавном се сас то
јал а од ставова, личн их миш ље
ња или једнос трано сагледан их
чињен ица, те и једнос трано упо
*
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требљен их основа за нау чн у ана
лизу овог проблема. Мало тога је
имало свеобух ватан прис туп, а
доношење овак ве одлуке, која има
врх унс ки пол ит ичк и, друштвен и,
економс ки и друг и значај захтева
управо најш ири мог ућ и нау чн и
прис туп који се бави остварива
њем српс ких држ авн их циљева.
Такође, овак ав прис туп захтева
укљу ч ивање наш их најзначајн и
јих друштвен их снага и рес урса,
не би ли одлук а имал а нуж ан де
мократс ки лег ит им итет.
Инс тит ут за европс ке студ ије
је, као једна од најпозван ијих ин
стит уц ија које треба да размот ре
ово питање, издао зборн ик Срби
ја у пред ворју Европс ке уније који
на веома умешан нач ин у чет ири
цел ине даје међусобно суп рос та
вљене ставове. Аутори су изнел и
ставове зас новане на дубљој ана
лизи како ЕУ, тако и српс ког наро
да и држ аве, а у одређен им случа
јевима и генералног гео-пол ит ич
ког диск урса.

Део први: ЕУ
скептицизам
Почетак књиге и најобимн и
је део пос већен је двема књигама
које износе разлоге прот ив при
ступања ЕУ. Обе књиге су издате
2008, а аутори су Дејан Мировић
- Арг умент и прот ив Европс ке
уније и Милош Кнежевић - Евро
скепт иц изам. Обојица се највише
слаж у око тога да је ЕУ пред имен
зион ира на орга н иза ц ија изрази
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то бирократс ког устројс тва, али
свак и за себе елаборира низ дру
гих ставова који су конт ра при
кључењу Европс кој унији.
Мировић поч иње од тога што
је ЕУ веома скупа и крајње биро
крат изована “супердрж ава” у којој
са мо пос тоји при вид демократ и
је. Разлоге вид и у томе што се све
главне одлуке доносе у Бриселу
од Европс ке ком ис ије која има
улогу владе ЕУ, те да се одлуке
која донос и ово тело прос леђу
ју у парл аменте држ ава члан ица
на усвајање. Такође, седн ице ко
мис ије су тајне и нема зван ичне
док у мента ц ије. Мировић опт у
жује европс ку бирократ ију и да је
прес купа, као и да донос и вел ик и
број уредби од који се један део
кос и са природн им закон има (од
ређују се, изглед и до мил иметар
ске прец износ ти вел ич ине воћа и
поврћа). Овај арг умент се однос и
и на пољоп ривреду Србије која
неће моћ и да изађе на крај са ова
квом рег ул ат ивом, а предс тавља
један од наш их најваж нијих ре
сурса. При томе Мировић анал и
зира и расподелу буџета ЕУ, чија
половина се изд ваја за пољоп ри
вреду и развој сеос ких подручја.
Од те половине веома мал и део
добијају нове члан ице, готово све
одл ази у “старе члан ице ЕУ”. Та
кође, осамдесет процената помо
ћи иде вел ик им произвођач има и
концерн има (као што су Нес тле и
Унилевер), а само двадесет обич

ним пољоп ривредн иц има, који су
код нас и нају г рожен ији.
Аутор навод и и познат у чи
њен иц у да се током транзиц ије
држ ава путем аквизиц ије пос то
јећ их (и најчеш ће најп рофитабил
нијих ако су здрава)1 предузећа
по веома повољн им ценама. Тада
так во преду зеће бива ист ргн уто
из мреже нац ионалне привреде
и пос таје део мулт инац ионалне
компан ије, те више не даје посао
привред и око себе, већ друг им де
ловима мат ичне фирме. Мировић
навод и међународне и изворе из
Пољс ке не би ли оповргао идеју
да улазак у ЕУ знач и заус тављање
исељавања образоване и млађе
радне снаге. Нап рот ив, навод и
примере Пољс ке -након прик љу
чења ЕУ два мил иона радно спо
собн их становн ик а је нап ус тило
зем љу, исто као и са Рум ун ијом,
док је из Бугарс ке отиш ло мил ион
становн ик а.
Мировић ЕУ бирократ ију као
изу зетно корумп иран у што под
скрбљује са два док аза: Европс ка
ком ис ија је 1999. поднел а оставк у
због корупц ије, а Европс ка аген
ција за борбу прот ив корупц ије
је за прву петогод иш њиц у свог
деловања поднел а извештај о из
нос у превара и корупц ије од пет
мил ијард и евра. Ако се зна да се
у већ ин и случајева открије мањи
део, онда је ова информац ија за
бри ња вајуће природе. 2
1
2

Прим. аут.
Исто.

397

ПРИКАЗИ

Такође, Мировић се позива
и на то да се Србији конс тантно
понавља да недовољно сарађује са
судом у Хаг у, и поред тога што је
испоруч ил а два председн ик а, јед
ног прем ијера, једног вицеп рем и
јера, вел ик и број мин ис тара и цео
ратн и генералштаб. Даље, иако је
Србија обновил а и учврс тил а де
мократ ију, а Косову пон уд ил а све
што се може зам ис лит и од ауто
ном ије, западн и дип ломатс ки
кругови су јој оспорил и право да
упра вља својом покраји ном.
Друг и аутор, Милош Кнеже
вић се више усмерио на култ урнопол ит ичке разлога неул ас ка у ЕУ,
при чем у у уводу прави фундамен
тал н у разл ик у између еврос кеп
тиц изма и еврофобије. Еврос кеп
тиц изам није страх од Европе или
мрж ња према њој. То је рац иона
лан и крит ичк и став према ЕУ. У
оквиру овога Кнежевић разрађује
једн у неос порн у чињен иц у која
се не упот ребљава довољно чес то
као арг умент: Срби који већ живе
у Европ и се и не мог у дек ларисат и
као неевропс ки народ, што је са
свим лог ично.
Он развија широк у платфор
му арг умената који се базирају
на култ урној иск ључ ивос ти коју
члан ице ЕУ развијају према свем у
што нема обрисе европс ког кул
турног идент итета. На то надо
везу је нед вос мис лен у одбојност
Запада према Исток у, што се вид и
и кроз опсеж не и пон иж авајуће
услове које канд идат и морају да
398

исп уне да би пос тал и чланови ЕУ.
Пол ит ик а која Европс ка заједн и
ца вод и према Исток у и држ авама
које су изразиле жељу да пос тан у
чланови ЕУ Кнежевић опис ује
као нео-колон ијал ис тичк у.
Та пол ит ик а се рефлект ује на
свим нивои ма: пол ит ичком, при
вредном, култ урном, мед ијс ком и
друг им, те је прош ирење ЕУ, пре
ма Кнежевићу, вел ик и “соц ијалн и
и пол ит ичк и инжењеринг”. Један
од главн их разлога, поред про
ширења трж ишта (зарад даљњег
богаћења старих члан ица које су
нек ада биле колон ијалне силе),
аутор види у исконској мрж њи
коју је Запад оду век осећао према
Исток у и који је у прош лос ти по
кушавао да арт ик ул ише кроз аси
мил ац ију на нивоу хриш ћанс тва,
а чес то и војно. На ово се надове
зује дубоко негат иван имиџ који
Балк ан има на Западу већ неко
лико векова (додуше не без нек их
основа 3), који је увећан прик ази
вањем Србије као главног кривца
за распад СФРЈ и пратеће ратове
и дру г им пропаганд н им елемен
тима којима су Срби, као народ,
обележен и.
Нео-колон ијалн и аспект док а
зује кроз чињен иц у да у најбитн и
јим тел има ЕУ дом ин ирају пред
ставн иц и Немачке, Франц ус ке,
Британ ије, Шпан ије и Итал ије
дом ин ирају, док су предс тавн иц и
већ ине друг их нац ија, нароч ито
3

Прим. аут.
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нових члан ица готово занемар
љиви у цент рима европс ког пол и
тичког и економс ког одлуч ивања.
У првом делу предс тављено је
и миш љење Мише Ђурковића из
Инстит ута за пол ит ичке студ ије
о ставу америчке адм ин ис трац и
је према Србији и њеном прик љу
чењу ЕУ. Он примарно Балк ан и
Србију, као његову цент ралн у зе
мљу, ставља у геопол ит ичк у раван
према САД, где су њен и интерес и
јас ни и изражен и. Балк анс ко по
луострво има стратеш ки значај за
деловање на Блис ком исток у и на
предовање према Рус ији (највећа
америчк а база у Европ и се нал а
зи управо на Косову за које аутор
тврд и да је дос пело у овак ав поло
жај директн им укључењем САД у
стварање ОВК), а правац гасовода
иде преко Србије и територија на
стањен их српс ким народом.
Изу зетно је зан им љива њего
ва теза да САД, иако дек ларат ив
но подрж авају улазак Србије у ЕУ,
суштинс ки нис у заи нтересовано
за то, нап рот ив. Услед уочљивог
деловања некол ико претходн их
ад м и н истра ц ија на разјед и ња ва
њу српс ког нац иона (јер САД, као
што и Милош Кнежевић тврд и, у
Србији виде малу или продужен у
Рус ију, њен потенц ијал да изађе
на топ ла мора, што укључ ује кон
тролу енергетс ких праваца4).
4

Што се у некој мери и десило у
Србији, Реп ублици Српској и Цр
ној Гори, делимично на начин који
САД нису могле да спрече. Прим.

Балк ан Ђурковић вид и и као
геопол ит ичк и трус но подручје
које САД држе у резерви за евен
туа лн у дес табил изац ију Европе,
где су опет Срби цент ралн и на
род који је довољно пута, иако ма
ли, утицао на историјс ке токове, а
својом бунтовнош ћу пос тају иде
ална мета. Због тога, према ауто
ру, САД сузбијају снаг у српс ког
народа, а најједнос тавн ији прав
ци за то јес у увођење подел а и из
мена идент итета чиме образлаже
правце даљњег геопол ит ичког де
ловања САД: одвајање Војвод ине,
а мож да и још неког региона од
српс ке мат и це.
Иако наведен и у својим дело
вима аутори не нуде конкретно
решење-геопол ит ичк и и нац ио
налн и диск урс, он се да нас лут и
ти у идеји зас тупаној од стране
пол ит ичк их “еврореа л ис та” који
упозоравају да Србија не треба
да пок азује тол ико нес трп љења
за улазак у ЕУ, већ да би требало
агрес ивн ије корис тит и полож ај
канд идата за улазак у ЕУ који има
слободан изл аз на огромно рус ко
трж иште. Према њима зем ља са
так вом позиц ијом не само што
може да корис ти део фондова ЕУ,
већ може привућ и и кап итал ко
ји, због строгих услова ЕУ, нема
мог ућност за плас ирање на тамо
шњем трж ишту.
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Део друг и:
Европско и српс ко
у кључ у
демократије
Овај део предс тавља радове и
анал изе Александра Гајића и Гор
дане Живковић из Инс тит ута за
европс ке студ ије.
Саша Гајић се кроз проу чава
ње односа европеизац ије и тра
диц ије, где зас тупа тезу да чес то
прис утна идеја о трад иц ији као
сметњи за европеизац ију нема
осно
ву због устрој
с тва ЕУ као
заједн ице “држ ава и грађана”, те
да и поред својих кохезион их и
хибридн их особина ЕУ поштује
култ урне идент итете и да није су
протстављена култ урн им разл и
читостима.
У оквиру тога Гајић дубље ана
лизира трад иц ију и њене одл ике,
нароч ито оне у однос у на европ
ску историју и европс ки култ ур
ни прос тор. Кроз навођење већег
броја конс тит ут ивн их елемената
и одредн ица ЕУ извод и зак ључак
да би се нац ионалн и култ урн и
идент итет и трад иц ија слож ил и и
уклоп ил и у већ пос тојећ и мулт и
култ уралн и сис тем вреднос ти ко
ји је, суштинс ки гледано, нас тајао
вековима. Но, аутор не навод и не
ке конкретне примере којима би
подс крбио своје арг ументе, што
оставља прос тор за полем ик у.
Наредн и аутор, Гордана Жив
ковић изу чава однос нац ионал
ног идент итета и Европс ке уније,
400

тј. питања потенц ијалног губље
ња идент итета улас ком у ЕУ. Раз
рађује две међусобно суп ротс та
вљене идеје. Прва је да процес и
европс ких интег рац ија, захтевају
нови концепт када су у питању
држ ава и нац ија, па се на основу
тога нови идент итет и европс ких
држ ава рађају из верт ик алног су
кобљавања са идент итетом “ви
шег реда”, а не из хоризонталног
односа с друг им нац ијама. Према
тој идеји нац ионалн и идент итет
губи на важ нос ти, што се углав
ном пренос и на елементе свес ти
у вези са суверен итетом држ аве и
нац ије.
Са друге стране, анал изира се
проблем идент ифик ац ије садрж а
ја европс ког идент итета, на осно
ву чега аутор извод и зак ључак да
су мале мог ућнос ти за конс ти
туисање европс ког идент итета
укол ико се пок аже да су разл ике
у пои мању припаднос ти и разу
мевања самог темеља европс ког
јед инс тва непом ирљиве. По том
питању навод и се ефектан при
мер односа хриш ћанс ке Европе
и пос тојећ их мањина (које се у
мног им зем љама поп ут Франц у
ске, Немачке, Белг ије и Хол анд и
је дра мат ич но повећа вају)5 које
хриш ћанс тво не препознају као
зајед н ичк и вред нос ни елемент,
нап рот ив. Стога се тврдње да ће
се европс ке држ аве и нац ије лако
одрећ и својих идент итета у име
5
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јед ног зајед н ич ког веома пробле
мат ич не.
Аутор, такође, указује и на по
требу суочавања српс ког народа
са својим правос лавн им идент и
тетом и предањем у оквиру мо
дерн их токова и времена која до
лазе.

Део трећ и:
Искушења на пут у
до Европс ке уније
Овај део нас увод и у полем ик у
о кретањима генералн их пол и
тичк их сил а, нароч ито оних које
(ре)обл ик ују изглед држ ава, па
и нац ија, како на српс ком, тако и
европс ком нивоу. У овом делу су
миш љења и најоп речн ија - крећу
се од еврос кепт иц изма до при
кључењу најближ их ставова.
Први аутор предс тављен у
овом делу, Радм ил а Нак арада се
бави глобал изац ијом и неол ибе
ралн им прис тупом који она про
паг ира, а који пос тупно довод и до
слабљења капац итета држ аве да
врш и своје функц ије, те и редефи
нисања права на мешање у пос ло
ве суверен их држ ава рад и зашти
те људс ких права.
Према Нак арад и, нова прави
ла немају упориште у пос тојећем
међународном праву, већ претпо
стављеном, надол азећем “кос мо
пол итс ком праву”. На основу тога
имамо две групе држ ава: оне која
нова правил а суверен итета дефи
ниш у и одлуч ују на кога и како ће
их примен ит и и оне које су објект

“прос већен их интервенц ија”, по
пут Србије. Тако је признавањем
унил атералне сецес ије ЕУ темељ
но отеж ал а трансформац ију срп
ске држ аве.
Даље, разл аже се концепт
трансформац ије и пос тавке др
жаве који аутор траж и у објед и
њавању стратег ија које прец изно
препознају уну т раш ње пробле
ме (по питању Србије ист ич у се
парт иократ ија и нес пособност
пол ит ичке елите да заштит и ви
талне нац ионалне интересе,
корупц ија и нес тручно вођена
приват изац ија) и успеш но их ре
шавају паралелно са спољаш њим
маневрима који треба да корис те
свак и маневарс ки прос тор који се
пруж а. Аутор образлаже да не по
стоји универзална форм ул а, већ
да се морају поштоват и лок алне,
историјс ке и култ уролош ке од
лике. При томе навод и пример
азијс ких држ ава које нис у слепо
слушале неол ибералн у мант ру,
већ под држ авном ингеренц ијом
спровеле успеш не реформе (Ју
жна Кореја, Кина, Малезија). То
довод и аутора до идеје да Србија
неос порно мора да развија мреж у
односа и ван европс ких оквира са
зем љама које мог у утицат и на ње
ну економс ку (и додаћемо пол и
тичк у) консол идац ију.
Потом се Александар Фат ић
бави структ урн им и пол ит ичк им
нас иљем, где успеш но елаборира
чињен иц у да је у неорган изова
ним држ авама, посебно оним у
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транзиц ији, у којима влада тренд
реконфиг урац ије влас ти и утица
ја, ниво структ урног нас иља ве
ома висок. Он се испољава кроз:
бројне злоу пот ребе и клас ичне
видове пол ит ичке корупц ије: не
пот изам и крон изам, трговин у
пол ит ичк им услугама са бога
тим финанс ијерима странак а и
сл. Анал изира се и феномен по
лит ичк их елита које нас тају из
нас леђен их мех ан изама поделе
власти. Аутор смат ра да су се у
Србији развил и нас ледн иц и по
лит ичк их комесара и првобораца
ком ун ис тичког реж има (од којих
је део и даље прис утан у нају глед
нијим нау чн им и култ урн им ин
стит уц ијама).
Фат ић се бави и феноменом
конгломерата елите који се ис
пољава кроз рег рутовање истих
личности из разл ич ит их елита на
места у друг им елитама (разл ич и
тим мес тима у држ авном апара
ту), што према њем у условљава за
тварање (у овом случају српс ког)
дру штва.
Наредн и аутор, Златко Иса
ковић обрађује проблем мерења
дистрибуц ије пол ит ичке моћ и
у Србији и Европс кој унији, што
анал изира кроз следеће факторе:
ста новн и штво, територију, еко
ном ију, војн у силу, пол ит ичк и си
стем и уређење, идеолог ију и мо
рал, ком ун ик ац ије и геопол ит ик у
у опште. Аутор сферу ком ун ик а
ција, с правом, сврс тава у најкри
тичн ије код нас: неразвијена је, а
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веома битна (у целок упном пред
стављању држ аве и народа 6). Уви
ђање ове чињен ице, наж алост,
није својс твено наш им нау чн им
круговима, или се на ње гледа са
мањом важ нош ћу него што зас лу
жу је7. На њу се нас лања култ ура
која исто, према аутор предс тавља
једн у од три кључне облас ти коју
Србија треба да развија и у којој,
при томе, има вел ик и потенц ијал
и квал итет.
Уз развој економ ије и наведе
не две облас ти, Србија би пос та
ла атракт ивн ија, прих ваћен ија
зем ља са већом способнош ћу за
улазак у ЕУ, иако ове потенц ијале
не треба развијат и иск ључ иво из
тог разлога, већ општег држ авног
и нац ионал ног нап ретк а.
Тре
ћ и аутор - Ха
с и
ба Хру
стић у овом делу предс тавља сво
је виђење најбитн ијих елемената
сарадње Србије и ЕУ у облас ти
опорезивања. Најбитн ије ства
ри које Србија треба да промен и
у свом порес ком сис тем у, а рад и
прик ључ ивања ЕУ су: рес трукт у
ирање порес ке адм ин ис трац ије,
даља реформа фис калног сис тема,
борба прот ив порес ке утаје и бор
ба прот ив штетне порес ке конк у
ренц ије. Аутор изд ваја и увођење
синтет ичког пореза на доходак
6

7

Више о овој теми у рад у: “Bran
ding the State and the Nation (The
Case of The Republic of Serbia)”, In
ternational Journal of Social Scien
ces and Humanities MEGABRAND,
No. 1/June 2010/Volume 1.
Прим. аут.
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грађана који би омог ућ ио пра
вично опређивање - у складу са
економс ком сна гом.
Анал изирају се и фис кална
државна помоћ, избегавање дво
струког опорезивања, и друге, ко
је Хрустић успеш но рашч лањује и
упоређује. Из свега овога се вид и
и шта би Србија, због себе саме
требал а да урад и, када је њен фи
скалн и и порес ки сис тем у пита
њу, а рад и јачања економ ије и њене
конк у рентнос ти у међу народн им
оквири ма.
Део чет врт и: Питања која се
не смеју прећутат и
Момч ило Дик лић се бави
Европс ком унијом и српс ко-хр
ватс ким однос има, пре и након
2000. год ине. Анал изирају се
српс ко-хрватс ки од нос и оптере
ћен и бројн им нес поразум има и
прот ивречнос ти ма, као промене
настале распадом СФРЈ када је
српс ки народ изг убио конс тит у
тивност у Хрватс кој и готово не
стао у њој (сведен је на мање од 5%
укупног становн иштва).
Дик лић износ и питање про
ширења ЕУ балк анс ким зем љама
и међународно прих ваћен их оба
веза Хрватс ке према Србима које
нис у исп уњене (враћање станар
ских и зем љиш них права, обнова
ратом оштећене имовине, учеш ће
у процес у приват изац ије, неис
плаћене пензије, динарс ка и де
визна штедња остал а у хрватс ким
банк ама, и друга питања) уз нада
ње да би се она реш ил а улас ком

Хрватс ке и Србије у ЕУ и да би се
полож ај Срба у Хрватс кој тиме
побољшао.
На крају зборн ик а Петар Ми
лосављевић размат ра питање
српс ког језик а који је дож ивео
да добије разна имена, што није
учињено ни са једн им европс ким
језиком. Аутор захтева да се на
прос тору бивше СФРЈ дос ледно
поштују европс ке вреднос ти и
зас тупа став да се треба врат ит и
схватању српс ког народа као мул
тиконфес ионалног, како се чин и
и у случају друг их народа, те да се
један језик мора називат и својим
правим именом где год да се гово
ри.
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Младен Лишанин*

РУСИЈА У НАСТА
ЈУЋ ЕМ МУЛТ ИПО
ЛАРНОМ СВЕТ У

Прик аз књиге: Јевгениј
При м аков, Свет без
Русије. Че му води поли
тичк а кратковидост,
превод: Загорк а Зече
вић, Службен и глас ник
- Фак ултет безбед нос ти,
Беог рад, 2010, 148 стр.
УДК 327::911.3+327(470+571)
(049.3)
Јевген иј Макс и мович При
маков (Тбил ис и, 1929) познат је
како стручној, тако и широј јав
ности у Србији. Поред тога што
*

Институт за политичке студије,
Београд
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је обављао функц ије директора
Инс тит ута за оријентал ис тик у,
Инс тит ута за светс ку економ и
ју и међународне односе, члана
председн иштва Академ ије на
ука СССР-а и Русије, био је и
члан Спољне обавештајне слу
жбе. Имао је по
л и
т ич
ке функ
ције још за време Горбачова, а у
пост-совјетс кој Рус ији обављао
је дуж ност деп утата Држ авне ду
ме, мин ис тра спољн их пос лова
и председн ик а владе. Трен утно
је председн ик Трговинс ко-инду
стријс ке коморе Рус ије. Ран ије су
на српс ки језик преведене његове
књиге „Год ине у високој пол ит и
ци“ (Издавачк и графичк и атеље
„М“, 2002), „Осам месец и плус...“
(Издавачк и графичк и атеље „М“,
2003) и „Свет пос ле 11. септембра
и упад у Ирак“ (Привредна комо
ра Беог рада, 2006).
Сви процес и и однос и у које
су СССР и Рус ија бил и укључен и
у пос ледњих некол ико децен и
ја, прел амају се кроз биог рафију
Јевген ија Примакова. То даје из
ванредан значај његовим студ и
јама и мемоарс ким зап ис има о
пол ит иц и у Рус ији и мес ту Рус ије
у светс кој пол ит иц и. Након краја
Хладног рата, 11. септембар 2001.
год ине означ ио је почетак новог
тал аса тектонс ких промена у ме
ђународној арен и. Студ ија Свет
без Русије говори о тим новона
стал им међународн им околно
стима и мог ућнос тима Рус ије да,
делујућ и са позиц ија вел ике силе,
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конструкт ивно доп ри несе суоча
вању са најзначајн ијим глобалн им
изазовима. Акценат се, при томе,
ставља на рус ко-америчке односе
и имп улсе који дол азе од америч
ких теорет ичара и донос ил аца
спољнопол ит ич к их од лу к а.
Студ ија је подељена на осам
тематс ких погла вља. Увод но по
главље пруж а Примаковљеве оп
ште погледе на природу проблема
међународног поретк а и пол ар
ности уопште, као и о природ и
са временог, пост х лад норатовс ког
поретк а. И док се са појед ин им
тезама које Примаков овде из
нос и може полем исат и, његови
основн и нал ази су углавном поу
здан и. Он тврд и да је распад Со
вјетс ког Савеза у далеко највећој
мери узрокован унут раш њим
привредн им и пол ит ичк им про
тивречнос тима, те да се савреме
ни свет неу п итно креће у правц у
мулт ипол арнос ти. На овај процес
Примаков гледа са одобравањем,
надовезујућ и се на Кис инџерову
тезу о стабилнос ти мулт ипол ар
них сис тема. Ово поткреп љује
тврдњом да рас тућа међузави
сност захтева и узрок ује стабил
ност сис тема, а као нос иоце, од
нос но полове, вид и, поред САД-а
и Рус ије, пре свега Кин у, Инд ију и
ЕУ. Кључно својс тво савременог
света јес те „дијалектика (курзив
М. Л.) између мулт ипол арнос ти и
међузавис нос ти центара светс ког
система који се форм ирају“ (стр.
19).

У наредна два поглавља, При
маков се бави питањем докт рине
унил атерал изма и једнос тране
примене силе од стране САД-а.
Исц рпно навод и изл агање Вол
тера Мондејл а, потп редседн ик а
САД у време Џим ија Картера,
са 25. заседања Савета за интер
акц ију1 2007. год ине. Мондејл је
говорио о улози Америке у ства
рању и уређивању света након
Другог светс ког рата, кроз осни
вање универзал н их међу народ
них орган изац ија поп ут УН-а,
Светс ке банке и Међународног
монетарног фонда. Истак ао је, та
кође, конс трукт ивн у улог у Аме
рике у окончању Хладног рата.
По његовом тумачењу, прил ик а
да се свет окрене реа лн им про
блем има и пође путем прог реса,
проп уштена је зах ваљујућ и „ра
ди к ал ној неоконзерват ивној ре
волуц ији“, која је „војн у моћ виде
ла као средс тво ширења утицаја“
и на крају довел а Америк у у стање
латентне конфронта ц ије са гото
во читавим остатком света (стр.
1

Савет за интера кц иј у (InterAction Co
uncil) je независ на међународна орга
низац ија основана 1983. год ине. Она
окуп ља људе који су у прош лос ти оба
вљал и високе функц ије у својим држ а
вама (махом шефове држ ава и влад а) у
циљу „мобил ис ања њихових иск ус тава,
енерг ије и контак ата“, како би се дош ло
до „предлога и практ ичн их решења за
економс ке, соц ијал не и пол ит ич ке про
блеме са којима се човечанс тво суочава“.
Видет и интернет презентац иј у Саве
та: http://www.interact ioncou ncil.org/
(прим. М. Л.).
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23-24). Примаков такође навод и
јачање неоконзерват иваца за вре
ме Реганове адм ин ис трац ије, и
њихов повратак на сцен у за време
мандата Буша млађег, као један
од главн их узрок а заоштравања
односа САД-а како са потенц и
јалн им прот ивн иц има, тако и са
дојучераш њим партнерима. По
себно изд ваја деловање Пол а Вол
фовица, Луиса Либија, Ричарда
Перл а, Елиота Абрамса и Дагласа
Фејса као групац ије на чије идеје
се ослањал а осовина Чејн и – Рам
сфелд за време првог мандата Бу
ша млађег, гушећ и истовремено
гласове умерен их реп ублик ана
ца, поп ут Хенрија Кис инџера и
Кол ина Пауе л а. Идеје ове гру
пац ије, утемељене на принц ип и
ма успос тављања новог светс ког
поретк а зас нова ног на уни по
ларном уређењу света, борбе за
размештање снага у разним рег и
он има, те примене превент ивн их
мера према пот реби, уз мог ућно
сти једнос траног деловања САД,
узроковале су упуштање у проје
кат извоза демократ ије. На мет и
су се најп ре наш ле мус лиманс ке
зем ље, и то оне које се, независ но
од нивоа демократс ког развоја,
нис у нал азиле на спис ку америч
ких савезник а. Ово је довело до
дубљег расцепа по лин ији Амери
ка – исламс ки свет, чему је знатно
доринос ил а и ман ихејс ка ретори
ка Буша млађег („исламс ки фаш и
зам“). Узроц и појаве екст рем изма
у ислам у мог у се траж ит и у нерав
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ноп равн им однос има у светс кој
економ ији, америчкој подрш ци
Израе лу и његовим акц ијама у
Палес тин и, али и у сам им пок у
шајима нас илне „демократ иза
ције“ мус лиманс ких друштава
споља. Мајкл Шојер, конс ултант
ЦИА на чије миш љење се позива
и Примаков, смат ра да рат про
тив тероризма „није рат за наше
слободе, рел иг иозне вреднос ти и
једнакост полова, већ рел иг иозни
рат“ (стр. 32).
Међународн и тероризам, као
најзлокобн ија ман ифестац ија ова
ко индукованог исламс ког екст ре
мизма, поседује својства која нис у
бил а карактеристична за ран ије
историјс ке примере упот ребе те
рора у пол ит иц и (Франц ус ка ре
волу ц ија, Октобарс ка револу ц ија,
бацање атомс ке бомбе на Хиро
шим у и Нагасак и). То је, најп ре,
дифузна структ ура, којој погодује
мог ућност упот ребе интернета,
зат им са мостал ност фи нанс ира
ња, те мог ућност извођења масов
них акц ија прот ив цивил а, како
би се дестабил изовал а држава
(курзив М. Л.). Такође, постоје
ћи глобалн и изазови, ризиц и и
претње, поп ут ширења ну к леар
ног и другог оружја за масовно
уништење, рег ионалн их конфли
ката, хуман итарн их катастрофа и
транс нац ионалног орга н изова ног
крим инал а, постају још опас нији
у светлу међународног тероризма.
Упот реба двострук их арш ина, ка
да се „подобн и“ терористи назива
ју „борц има за слободу“ и не реа г ује
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се на њихове акц ије, само доп ри
нос и стварању зат ворен их кругова
терористичког нас и ља.
У склоп у усвајања унил ате
рал истичке платформе од стра
не САД-а, посебно је осетљиво и
значајно питање односа Амери
ке према Уједињен им нац ијама.
Мада Сјед ињене Држ аве остају,
у складу са развијенош ћу своје
економ ије, далеко највећ и финан
сијер УН-а, истовремено разви
јају прис туп да деловање унутар
система и правил а Ујед ињен их
нац ија предс тавља нек у врс ту не
пот ребног оптерећења, те да је за
остваривање америчк их нац ио
налн их интереса сврс исходн ије
деловање кроз НАТО или разл и
чите „коа л иц ије вољн их“, форм и
ране ad hoc. Напад на Ирак 2003.
год ине био је, након агрес ије на
СРЈ 1999. год ине, сликовит при
мер овак вог прис тупа.
Незадовољан
америчк им
ставом, Кофи Анан, генералн и
секретар УН, 2003. год ине заду
жује Групу мудраца, 2 на челу са
Анан дом Па њарач у ном, бивш им
2

Неке од познат их пол ит ичк их лично
сти које су учес твовале у раду Групе,
поред Примакова, јес у: Брент Скоу
крофт, САД (саветн ик за нац ион алн у
безбедност Џорџ а Буш а старијег), Са
тиш Намбијар, Инд ија (бивш и коман
дант УНП РОФОР-а), Сад ако Огата,
Јапан (бивш а висок а комес арк а УН за
избеглице), Робер Бадентер, Франц ус ка
(бивш и мин ис тар правде Франц ус ке).
За више информац ија о раду групе, по
се т и т и: http://www.un.org/sec ureworld
(прим. М. Л.).

прем ијером Тајл анда, да израд и
предлоге за побољшање ефик а
снос ти УН. Извештај Групе је са
чињен 2004. год ине и садрж ао је
низ нал аза о начелн им питањима
као што је проблем нац ионалног
суверен итета, као и практ ичн их
предлога о правц има деловања и
евент уа л ној инс тит у ц ионал ној
реформ и УН, а пре свега Савета
безбеднос ти. Упркос пох вал ама
које је Кофи Анан изнео на рач ун
извештаја Групе, његови нал ази
су бил и одбачен и, или, у најбољем
случају, игнорисан и од стране
САД-а.
Темељи докт рине америчког
уни л атера л изма, према Прима
кову, у суштинс ком су нес кладу са
стварнош ћу, од нос но, пос тојећом
сложенош ћу света. У том смис лу,
када је реч о походу на Ирак, чи
њене су греш ке које су самој Аме
риц и донеле много невоља. Одс у
ство веродос тојног повода за на
пад, и посебно одс ус тво одрж иве
изл азне стратег ије, узроковало је
крах америчког лег ит им итета, ва
куу м влас ти у Ирак у и наруш вање
рег ионалне равнотеже снага, пре
свега у корист Ирана и Сирије.
Поново су игнорисан и гласови
реа л ис итичког крил а америчког
спољнопол ит ич ког ми ш љења. По
себан проблем остаје стат ус ирач
ког Курд ис тана, чијем решавању
више доп ринос и споразум ути
цајн их пород ица Барзан и и Тал а
бан и него америчке калк ул ац ије
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које укључ ују и важ ног НАТО са
везник а, Турс ку.
Промена адм ин ис трац ије у
Ваш ингтон у акт уел изује питање
одређивања рок а за коначно по
влачење америчк их трупа из Ира
ка. Према Примакову, „будућност
Ирак а може се град ит и само на
три основе: 1. окончање стране
интервенц ије и пуно преношење
власти у руке сам их Ирачана; 2.
модел управљања зем љом, који би
уваж ио интересе Арапа и Курда,
сун ита и шиита; 3. категорично
одустајање ирачк их снага суп рот
стављен их окупац ији од било ка
кве подрш ке терорис тичк им ор
ган изац ијама и групама“ (стр. 51).
У Авган ис тан у, кога Примаков
назива „заборављен им“, сит уа ц ија
није много боља и главн и циљеви
такође нис у остварен и. Ал Каи да
није уништена, стварање нове ав
ган истанс ке војс ке се одвија изу
зетно споро, а производња нарко
тик а се нагло повећал а. Лок алне
прот ивречнос ти и расцеп и по ет
ничк им, племенс ким, соц ијалн им
и пол ит ичк им лин ијама нимало
не олакшавају посао америчк им
трупама. Најопт им истичн ији тре
нутн и планови за повлачење из
Ирак а и Авган ис тана односе се на
2014. год ин у, иако је сас вим изве
сно да ће одређен и број трупа би
ти задрж ан још дуже. Зак ључ ујућ и
о резултат има практ ичне приме
не докт рине унил атерал изма коју
су развил и америчк и неоконзер
ват ивц и, Примаков навод и реч и
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америчког професора Стивена
Волта: „Неа дек ватност неокон
зерват изма као основног принц и
па пол ит ике не треба док азиват и:
спроведен је експери мент и њего
ви резултат и су очигледн и. Кад би
доктор редовно пос тављао пог ре
шне дијагнозе, као што су неокон
зерват ивц и пог реш но тумач ил и
догађаје глобалне пол ит ике, онда
би његове услуге корис тил и само
пац ијент и који хоће да умру“ (стр.
53).
Примаков конс тат ује да су у
најновијем периоду ци ви л изац иј
ске поделе замен иле ран ију по
делу света на идеолош кој основи,
али да то не довод и нуж но до за
кључк а о пос тојању сукоба разних
цивил изац ија светс ких размера.
Хант ингтон и Фук ујама су, као
предс тавн иц и разл ич ит их стано
вишта у дебат и о природ и пост
хлад норатовс ког поретк а („су
коб цивил изац ија“ прот ив „краја
историје“), свак и на свој нач ин,
доп ри нел и развија њу нет рп љи
вос ти између Запада и остатк а
света, а посебно исламс ке циви
лизац ије. Оба аутора су, међут им,
на крају бил и прот ивн иц и напада
на Ирак. Цивил изац ијс ка подел а
как ву је предс тавио Хант ингтон,
за Примакова је неп рих ватљива
због околнос ти које снаж но по
везују цивил изац ије и пресецају
њихове гран ице како у матери
јалној, тако и у култ урној сфери.
Међу цивил изац ијама је зато нео
пходно одрж ават и сталн и дијалог
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који би имао утицаја и на прак
тично-пол ит ичк а решења.
У цент ралн им поглављима сту
дије, Примаков посвећује паж њу
унут раш њим пол ит ичк им и еко
номс ким прил ик ама у Рус ији, пру
жајућ и подрш ку „тандем у“ Мед ве
дев – Пут ин и иск азујућ и опрезни
опт им изам у погледу развоја Ру
сије. Први корак у повратк у Рус и
је на пут стабилног развоја бил а
је ревизија „псеудол иберал н их“
реформ и, спровођен их до 1997.
год ине. Зау здавање моћн их оли
гарх а (пре свих, Бориса Березов
ског) такође је било нуж ан пред
ус лов покретања рус ке привреде
на трж иш ним основама, али и
уз нуж но соц ијално усмерење.
„Олигарс и“, каже Примаков, „то
нис у само крупн и преду зетн иц и
који су за само некол ико год ина
зарад ил и огромно богатс тво и
то не на комерц ијалн и нач ин, већ
помоћу личн их веза с влаш ћу, или
са пород ицом онога, који се нал а
зио на врх у (мис ли се на Јељц ина
и његову ћерк у, Тат јан у Јумаше
ву; прим. М. Л.). Олигарс има су у
Рус ији почел и да се називају они
који су се, незадовољн и својим
положајем у економ ији практ ич
но укључ ивал и у пос лове држ аве,
бирал и своје људе на кључне пози
ције и врш ил и озбиљан утицај на
за конодавне и нормат ивне проце
се“ (стр. 66). Упркос страховима
да оштре мере примењене прот ив
олигарх ијс ких структ ура озна
чавају мог ућ и увод у ауторитари
зам, већ ина олигарх а је окрен ул а

леђа Ходорковс ком и прих ват ил а
деловање унутар правил а и про
писа.
Област у којој Рус ија, упркос
свим резултат има, и даље заос та
је за западн им држ авама, али и
Кином, јес те област иноват ивне
економ ије и развојн их ист ра ж и
вања. Неоп ходне су, такође, ад
мин ис трат ивне реформе како
би се унап ред ило учеш ће држ а
ве у реа лној економ ији, посебно
кроз прог раме државно-приватног
партнерства. Спровођење ант и
монополс ких мера и смањење ад
мин ис трат ивн их прит исак а до
принело би неоп ходном развоју
ма лог предузетн иштва.
Примаков се не слаже са Бже
жинс ким, који Европ у вид и као
жрт ву рус ке гас не пол ит ике. Ру
ска енергетс ка пол ит ик а креи ра
се и спровод и у спец ифичн им
оклнос тима (освајање нал азишта
у источном Сибиру, диверзифи
кац ија извоза у правц у источне и
јуж не Азије, сарадња са стран им
партнерима, при л агођавање тр
жиш ним условима пос ловања
уз повећање држ авног учеш ћа).
Истовремено, Рус ија не одус таје,
а за то и нема разлога, од упот ре
бе енергетс ке пол ит и ке у спољно
пол ит ичке, а не само економс ке
сврхе. Конс тантна подрш ка САД
и повремена подрш ка ЕУ „алтер
нат ивн им“ пројект има нафтовода
и гасовода (гасовод „Набу ко“ – га
совод Јуж ни ток и нафтовод Кон
станца-Трст – нафтовод Бургас
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– Александропол ис)3 чине енер
гетс ку пол ит ик у сталн им инс тру
ментом геопол ит ичког надмета
ња у Евроазији. Након оснивања
Шангајс ке орган изац ије за сарад
њу (Рус ија, Кина, Казахс тан, Кир
гистан, Таџ ик ис тан и Узбек ис тан,
уз Иран, Инд ију и Пак ис тан као
пос мат раче), позиц ија се проме
нил а у корист Рус ије. Пол ит ик а
Рус ије остаје отвореност према
стратеш кој сарадњи са стран им
компан ијама уз мог ућност сарад
ње са САД-ом у облас тима од за
једн ичког интереса, на једнак им и
ра ц ионал н им основа ма.
Посебан је проблем, смат ра
Примаков, што америчк а руко
водећа елита (а мис ли се на тад
шњу адм ин ис трац ију Џорџа Бу
ша млађег) „не вид и и не осећа
разл ик у између посебног мес та у
мулт ипол арном сис тем у које да
нас с правом припада САД и не
постојећег унипол арног светс ког
поретк а“. Примаков се у време пи
сања књиге, 2009. год ине, питао
да ли ће пол ит ик а Барак а Обаме
успет и да одс туп и од тог курса.
Данас, када тече већ трећа год и
на Обам ине владавине, још увек
се, изгледа, не може дат и поу здан
одговор.
3

Пројек ат нафтовод а Бургас-Алекс ан
дропол ис, који је укључ ивао Рус иј у, Бу
гарс ку и Грчк у и који је требало да дово
ди рус ку нафт у до Европе заобил азећ и
Босфор, 2010. год ине је озбиљно дове
ден у питање, најавом Бугарс ке да ће се
повућ и из пројекта, наводно из еколо
шких разлога (прим. М. Л.).
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Трансатлантс ки однос и су
једна од најос тељивијих облас ти
са времене глобал не пол ит и ке.
Неус пех у Ирак у прин уд ио је Ва
шингтон да се врат и пол ит иц и ко
орд инац ије дејс тава са европс ким
савезниц има. Ово је, међут им,
отеж ано наговештајима развоја
аутономн(иј)е европс ке безбед
нос не арх итект у ре, слабљењем
тзв. „франко-германс ке осовине“
и жеља кључн их земаља ЕУ за очу
вањем и развијњем добрих одно
са са Рус ијом. Тако нешто је било
сас вим очигледно прил иком са
мита НАТО-а у Бук урешту 2008.
год ине, када су Никол а Саркози
и Ангел а Меркел устал и прот ив
Бушове идеје о пријем у Украјине
и Грузије у НАТО. Када је реч о
Европ и, Примаков смат ра да она
неће прећ и на ант иа меричке по
зиц ије, али се пита кол ико ће Ва
шингтон у одговарат и нес порна
тенденц ија јачања европс ке само
сталнос ти.
Планове о размештању аме
ричк их сис тема прот ивракетне
одбране у цент ралној Европ и,
као и о ширењу НАТО-а ка ис
ток у, Рус ија опаж а као претње
сопс твеној безбед нос ти.4 Сврх у
ран ијих планова о пос тављању
ПРО сис тема у Пољс кој и Чеш кој,
Примаков вид и у приближ авању
4

Поглед ат и нормат ивна и стратеш ка до
кумента о безбеднос ти Рус ке Федера
ције на интернет стран иц и рус ког Са
вета за нац ионалн у безбедност: http://
www.scrf.gov.ru/doc uments/1/ (прим.
М. Л.).
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стратеш ког наоруж ања рус ким
гран ицама, што би, имајућ и у виду
мог ућност рус ког одговора у виду
пос тављања сис тема „Иск андер“
у Кал ињинг радс кој облас ти, иза
звало појачан у пот ребу Европе за
америчком заштитом. Слична си
туа ц ија је и са ширењем НАТО-а.
„Може се рећ и да су САД разре
диле НАТО новим члановима ра
ди очувања те орган изац ије под
својим руководс твом, слабећ и
тенденц ију њене ‘европеизац ије’
и олакшавајућ и њено кориш ћење
ван гран ица Европе“ (стр. 109).
Према Примакову, процес шире
ња НАТО-а је са америчке стране
осмиш љен тако „да не конт рол и
ше Рус ију, за шта нема ник ак ве
пот ребе, већ да је слаби, да Рус ију
учин и поп ус тљивијом кад је реч о
њен им нац ионал н им интерес и
ма“ (стр. 110). САД и НАТО су, за
сада, одус тал и од планова о раз
мештању ПРО у Чеш кој у Пољ
ској, као и од пријема Украјине и
Грузије у НАТО. Међут им, подо
зрење у Рус ији изазива одс ус тво
сазнања о будућ им плановима у
погледу ових питања.
Значајно својс тво савремен их
међународн их односа јес те учвр
шћивање позиц ија тзв. „Страте
шког троу гла“ – Рус ије, Кине и
Инд ије, наговештеног још 1998.
год ине. Однос и ових сил а, упр
кос постојању извес них проблема
и латентн их тензија, умногоме су
побољшан и током пос ледње де
цен ије. Остаје, међут им, вел ик и
број питања у јуж ној, цент ралној

и источној Азији, чије решавање
захтева конс трукт иван ангаж ман
не само азијс ких држ ава и Рус ије,
већ, пре свега, сарадњу сваке од
њих, а Рус ије посебно, са спољн им
партнерима, пре свих са Сјед иње
ним Држ авама. Процес зближ а
вања Кине и Рус ије већ је тол ико
узнап редовао, да се чин и да Аме
рик а, упркос свом прот ивљењу,
мало шта може да учин и на том
пољу. Рус ија се не одриче ни за
штите својих интереса на прос то
ру Заједн ице независ них држ ава,
где САД такође улаже напоре у ја
чање сопс твен их позиц ија. Своје
интересе на овом подручју имају
и Турс ка и ЕУ. Инс трумент и по
моћу којих Рус ија, пос ледњих го
дина нароч ито успеш но, штит и
сопс твене интересе у непос ред
ном окружењу, јес у ОДКБ (Орга
низац ија уговора о колект ивној
безбед нос ти), 5 као и Евроазијс ка
економс ка зајед н и ца.6
Размат рајућ и улог у САД-а у
рус ко-грузијс ком су кобу у авг у
сту 2008. год ине, Примаков наво
ди три мог ућа сценарија, однос но
верзије догађаја. Према првом
сценарију, председн ик Грузије,
Сак аш вил и, деловао је самос тал
но и без одобрења САД. Прис у
ство америчк их саветн ик а у Тби
лис ију пре почетк а акц ије довод и
5

6

Војн и савез Рус ије, Белорус ије, Казах
стана, Кирг ис тана, Таџ ик ис тана, Узбе
кис тана и Јермен ије; видет и интернет
презентац иј у на http://www.odkb.gov.ru
(прим. М. Л.).
Видет и: www.evrazes.com (прим. М Л.).
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у питање так ву мог ућност. Према
другом, Америк а је знал а за акц и
ју, али се надал а у њен успех, што
би се морало темељит и на пог ре
шној процен и борбене спремно
сти грузијс ких оруж ан их снага.
Трећ и сценарио предвиђа охра
брења која су Сак аш вил ију бил а
упућ ивана из утицајног дел а аме
ричке адм ин ис трац ије, уз оче
кивање рус ке реа кц ије. Тада би
рус ки одговор био упот ребљен за
кварење глобалне слике о Рус ији
и повећање изборн их шанс и тада
шњег реп ублик анс ког канд идата
на изборима за председн ка САД,
Џона Мекејна.
Примаков се, наравно, освр
ће и на косовс ко питање. Његова
опажања су на лин ији зван ичне
рус ке и српс ке пол ит ике. Међу
тим, драгоцено је његово пром и
шљање сврхе коју су западн и по
лит ичари намен ил и независ но
сти Косова. „Прво – да јавнос ти,
посебно у Европ и, док аж у да није
залуд био започет ‘цик лус’ бом
бардовања Југос лавије несанкц и
он исан од стране УН: у Беог раду
су, наводно, умес то Милошевића
на власт дош ле демократе, Цр
на Гора је добил а самос талност,
а сада и Косово... Друго – САД у
томе посебно подрж ава Немачк а,
која је презас ићена емиг рант имаАлбанц има, како би се створил и
услови за њихов повратак на Ко
сово, а мож да и у Албан ију, чија је
гран ица ка Косову отворена. Тре
ће – да се пре одл ас ка председн и
ка Буша у историју, пронађе реше
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ње мак ар једног јед иног конфлик
та. И то – за разл ик у од сит уа ц ије
у случају окупац ије Ирак а – још
уз подрш ку европс ких савезник а
у НАТО-у“ (стр. 115).
Пос ледње поглавље бави се
највећ им изазови ма са времене
глобалне пол ит ике и нос и нас лов
„Вредности које не би требало из
губит и“. Америк а се, каже Прима
ков, нал ази пред избором између
стратеш ких вредности међу на
родне заједн ице и рус ко-америчке
сарадње са једне, и инс истирања
на конјункт урн им разм ирицама,
са друге стране. Области у који
ма је сарадња најнеопходн ија јес у
су п ротстављање ширењу ну к ле
арног наору жања, огран и чење и
сма њење нен у к леарног (посебно
стратеш ког) оружја, те блис кои
сточн и (израелс ко-палестинс ки)
сукоб. На овим пољима Америк а
је, према Примакову, једностра
ним чињењем – или неч ињењем
– довод ил а у питање остварива
ње заједн ичк их и општих циљева.
На примеру израелс ко-палестин
ског сукоба неоп ходност сарадње
са Рус ијом (у оквиру „квартета“)
је најоч игледн ија, имајућ и у виду
да је Рус ија јед ин и пос редн ик ко
ји одржава добре односе са свим
релеватн им актерима, у које спа
дају како државе поп ут Израел а,
Ирана и Сирије, тако и странке и
покрет и поп ут Фатах а, Хамаса и
Хезбол ах а. И мада смањење ути
цаја неоконзерват иваца на аме
ричк у пол ит ик у наговештава уви
ђање нуж ности рус ко-америчке
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сарад ње, ад м и н истра ц ија Бара к а
Обаме и даље, у претпос ледњој
год ин и свог (првог?) мандата ни
је јас но дефин исал а курс у погледу
односа са Рус ијом.
Рус ко-америчке односе При
ма ков, с правом, вид и као једн у од
оса дуж којих ће се развијат и буду
ћи светс ки систем. У том смис лу,
његовој анал изи неретко изм ич у
једнако значајн и рус ко-кинес ки
(вероватно зато што их оптере
ћује мање отворен их питања) и
кинес ко-америчк и однос и, што је
једна од замерк и које би се могле
упут ит и студ ији „Свет без Рус и
је“. Ипак, рус ко америчк и однос и
и даље су најзначајн ији у питањи
ма „тврде“ безбедности у Евро
пи и Евроазији, па је разум љива
Примаковљева тврдња да ће, „ако
америчко-рус ки однос и склизну
према новом Хладном рат у, сви ...
бит и губитн иц и“ (стр. 147). Још у
својој чувеној књизи, „Год ине у ви
сокој пол ит иц и“ (ИГАМ, Беог рад,
2002), Примаков је изразио увере
ње да „Рус ија може и треба да теж и
равноп равн им и партнерс ким од
нос има са свима, да траж и и нал а
зи поља подударн их интереса, да
‘преорава’ так ва поља заједно са
друг има. А тамо где се интерес и не
пок лапају, а то се, како пот врђује
живот, не може иск ључ ит и, треба
да теж и нал ажењу так вих решења
која ће, с једне стране, обезбеђи
ват и виталне интересе Рус ије, а с
друге неће довод ит и до клизања
према конфронтац ији. Очиглед
но је у томе дијак лект ик а спољ

не пол ит ике Рус ке Федерац ије у
пост х лад норатовс ком периоду“
(стр. 210). У студ ији „Свет без Ру
сије“, писаној готово децен ију ка
сније, Примаков остаје на истим
позиц ијама: „Све што је Рус ији
пот ребно, јес у однос и са западом
зас нован и на поштовању и равно
правности“ (стр. 147). Рус ија жел и
да у настајућем поретк у зау зме ме
сто вел ике силе, које јој припада.
Остаје питање да ли ће америчк а
адм ин истрац ија, постојећа или
нек а наредна, довести своју пол и
тик у у склад са реа лнош ћу мулт и
пол арног света.
Јевген иј Макс и мович При ма
ков је човек који је одлуч ујуће ути
цао на креи рање и спровођење
рус ке пол ит и ке (посебно, спољне
пол ит ике) у протек лим децен и
јама. Штавише, „ако би се пос лед
њих чет рдесетак год ина рус ке
пол ит ичке историје исп ричало
са мо јед н им жи вотом, биог рафија
Јевген ија Примакова би без сум
ње најверн ије ослик ал а успоне и
падове рус ке државе и рус ког дру
штва“.7 Утол ико је важ није посве
тит и посебн у паж њу његовом опа
жању и пром иш љању савремене
светс ке пол ит ике и рус ког места
у њој. Студ ија „Свет без Рус ије“ је
у том смис лу више него користан
извор за читаоце који трагају за ду
бљим разу мевањем рус ке спољне
пол ит ике на почетк у XXI век а.

7

Видет и: Миљан Фил имоновић: „Год ине
вел иког утицаја“, Русија данас, год. I, бр. 4.
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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

-

-

-

-

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.ofg/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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