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Сећање на Милана Матића

Пре пет година – 10. октобра 2006. - умро је Милан 
Матић, угледни политиколог и један од оснивача часописа 
Национални интерес.

Правник по професионалном образовању, политико-
лог по животној вокацији, упорним радом учествовао је у 
изградњи политичких наука као посебног научног и истра-
живачког подручја у широкој области друштвених наука. 
Матић је био у невеликој групи прегалаца који су настојали, 
и у том настојању успевали да издвоје и еманципују поли-
тичке науке од сродних наука: социологије, права, економије, 
психологије, историје. Међу корифејима политикологије 
код нас Матић се истицао ерудицијом и полихисторским 
занимањима. Ни у једном трену, током читавог стваралач-
ког живота, није напуштао нити маргинализовао спознаје до 
којих је долазио упоредним проучавањима неполитиколош-
ких дисциплина.

Напротив, поклањајући пажњу управо специфично-
стима света политике и претежним политичким својствима 
разноликих феномена у људском свету, професор Матић је 
умешно досезао препознатљив политиколошки тип дискурса 
који се, потом, из студије у студију, надграђивао у особени 
политиколошки жанр. Матића су стваралачки обузимале све 
кључне појаве и појмови политикологије: појам политике, 
интерес, сукоб, моћ, власт, држава, устав, сувереност, поли-
тички систем, политички процес, народ, нација, демократија, 
аутократија, јавност, избори, људска права, грађанин, 
идеологија, политичка култура, политичка одговорност... 
Кретање између политиколошких макро-појмова одговорало 
је Матићевој интерпретативној оријентацији, и више од тога, 
било је саобразно страсти разумевања у дубини кључних уз-
рока, али и на површини појавних облика света политике. 

Током живота је објавио више запажених и читаних 
књига међу којима се издвајају: Повратак одговорности, 



Мит и политика, Либерализам, популизам и демократија, 
Човек и политика, Српска политичка традиција, Политички 
систем – теорија и принципи, О Српском политичком обрас-
цу и др. Својим интелектуралним напором (уредник) је до-
принео да се појави изузетно дело Енциклопедија политичке 
културе. 

Као један од утемељивача Факултета политичких на-
ука, читав живот је провео као професор у тој угледној 
институцији, доприносећи развоју научних дисциплина, 
међу којима је вредно поменути: Политички систем, Поли-
тичка антропологија, Политичка култура. Део свог ствара-
лачког рада остварио је радећи и у Институту за политичке 
студије, бавећи се питањима српске нације и државе, поли-
тичке традиције, културе и идентитета.   

Обухаватом и дубином погледа проф. Матић је за жи-
вота и данас доживљаван као један од наjугледнијих поли-
тиколога у Србији и некадашањој Југославији. Матићево 
политиколошко мишљење испољавало се изван крутог схе-
матизма, идеолошке ортодоксије и догми које су наметане 
из структура моћи. Широким занимањима, динамичном 
асоцијативношћу и лепим стилом излагања и писања, про-
фесор Милан Матић није стицао само наклоност студената 
него и бројних читилаца које је занимала политичка теорија. 

Живојин Ђурић и професор Милан Матић основали су 
и уређивали часопис Национални интерес. Као човек изутет-
не ерудиције и интелектуалне савести, рано је схватио значај 
политичке традиције и баштине српског народа. У зрелом 
периоду стварања није се либио да, у том часу на необичан 
начин, у своје анализе уведе и теме које други истражива-
чи и теоретичари нису радо узимали у списатељски фокус. 
Реч је, наравно, о темама из етно-националног, српског до-
мена, у разуђеним областима етнологије, антропологије, 
карактерологије и митологије, укратко, додирних и сродних 
дисциплина које су у том времену углавном остајале по стра-
ни.

Уз речено, потребно је додати и чињеницу да је у 
последњој декади живота Милан Матић тежио филозоф-
ском и поетичком осмишљаваљу политиколошког приступа. 
Управо је сазнајни релационизам, па и релативизам који је 
у великој мери обележио епохални преокрет у драматичној 



транформацији под именом транзиција, осликан и у радови-
ма Милана Матића. Велико померање и преображење свести 
утицало је на Матићев романескни искорак, роман Четврто 
доба (2003).

Покретањем часописа Национални интерес 2004/2005. 
године и објављивањем прва два броја под његовом икусном 
уредничком руком, Милан Матић је уверљиво указао на по-
требу зналачког промишљања круцијалних питања везаних 
за далекосежни и стратегијски - српски национални и држав-
ни интерес. Смело одбацујући приговоре о неумесности 
постављања националног интереса у средише научне пажње 
Милан Матић је, иако у позним годинама, успео да полетно 
започне часописни пројекат чије израстање и зрелост изне-
надним одласком, на жалост, није успео да дочека. 

У часу када се поводом петогодишњице смрти сећамо 
нашег драгог професора, пријатеља, угледног политико-
лога Милана Матића указујемо на потребу истраживања и 
реафирмисања националне политиколошке баштине и ауто-
ре који су је својим делом обележели. У незаобилазне ауторе 
српске политикологије чија дела су задржала сазнајну и ми-
саону снагу, свакако спада и Милан Матић.
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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије

ДејанаМ.Вукчевић*

ЕВРО ПЕ И ЗА ЦИ ЈА НАЦИОНАЛНИХ 
СПОЉ НИХ ПО ЛИ ТИКА – 

ИДЕЈ НИ ОКВИР**

Сажетак

Циљ овог члан ка је да ука же на оправ да ност кон цеп та 
евро пе и за ци је кроз про у ча ва ње од но са из ме ђу на ци о нал них 
спољ них по ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ. Да ли је кон цепт 
евро пе и за ци је ре ше ње или про блем? Аутор евро пе и за ци ју по
сма тра као ин тер ак тив ни, ме ђу соб но кон сти ту и шу ћи про
цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и на ци о нал ни ни во, где се 
ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о ни про цес усме ра
ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма и обр ну то. 
Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, раз ма тра
ће се по јам евро пе и за ци је. У дру гом де лу, аутор ће на сто ја
ти да по ја сни ко ри сност кон цеп та евро пе и за ци је узи ма ју ћи 
као пред мет ана ли зе област спољ не по ли ти ке. Циљ је да се 
кроз про пи ти ва ње од но са на ци о нал них спољ них по ли ти ка и 
спољ не по ли ти ке ЕУ ука же на оправ да ност пој ма евро пе и
за ци је. Аутор ће од го во ри ти на пи та ње да ли је евро пе и за ци
ја аде ква тан при ступ ко ји нам омо гу ћа ва раз у ме ва ње од но
са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал них спољ них по ли
ти ка, тј. да ли ну ди ана ли тич ку пер спек ти ву ко ја олак ша ва 
ис тра жи ва ње по ве за но сти из ме ђу ова два ни воа ана ли зе. 
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Кључ не ре чи: евро пе и за ци ја, европ ске ин те гра ци је, по ли тич
ки ак те ри, на ци о нал ни иден ти тет, по ли тич ки 
ка па ци тет, ад ми ни стра тив ни ка па ци тет.

„Евро пе и за ци ја је сред ство и циљ, ме тод и су шти на, 
про је кат и ви зи ја, она озна ча ва од ре ђе ну по ли тич ку, со ци-
о е ко ном ску и кул тур ну ре ал ност, али је исто та ко и иде о-
ло ги ја, сим бол, мит“.1 Ово по ма ло по ет ско од ре ђе ње пој ма 
евро пе и за ци је на го ве шта ва ње го ву ком плек сност. Иако се са 
овим тер ми ном све ви ше су сре ће мо у обла сти ме ђу на род них 
од но са (дру штве них на у ка), а на ро чи то у ана ли зи по ли тич-
ког си сте ма Европ ске уни је, евро пе и за ци ја оста је нео д ре ђен 
и не ја сан, па чак и оспо ра ван тер мин, ко ји иза зи ва од ре ђе не 
не до у ми це. Ко ја је до дат на вред ност овог пој ма у од но су на 
већ по сто је ће слич не тер ми не, као што су европ ска ин те гра-
ци ја или „пре ли ва ње“? Ка ко су ови пој мо ви ме ђу соб но по ве-
за ни и да ли уво ђе ње пој ма евро пе и за ци је зна чи но ви иза зов 
за те о ри је европ ске ин те гра ци је, но ву ин тер пре та ци ју при-
ро де ЕУ? Ве ћи на на уч них ра до ва о по ре клу и раз во ју ЕУ у 
по след њих 50 го ди на би ла је усме ре на на про цес ин сти ту ци-
о нал не из град ње и по ли тич ку ин те гра ци ју на европ ском ни-
воу. У  те о ри ја ма европ ске ин те гра ци је, на ци о нал на по ли ти ка 
је основ ни екс пла на тор ни фак тор европ ског ин те гра ци о ног 
про це са. Та ко је нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја сма тра ла 
да је основ ни мо тив пре но са над ле жно сти на европ ски ни во 
над ме та ње из ме ђу до ма ћих ин те ре сних гру па, по ли тич ких 
пар ти ја и ели та, док ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
об ја шња ва про цес европ ске ин те гра ци је као ре зул тат пре го-
ва ра ња на ци о нал них др жа ва, док су на ци о нал не пре фе рен-
ци је про из вод дeловања до ма ћих еко ном ских и дру штве них 
уче сни ка, ко ји уче ству ју у про це су фор ми ра ња на ци о нал них 
пре фе рен ци ја та ко што вр ше при ти сак на на ци о нал не вла-
де да про мо ви шу њи хо ве ин те ре се. Ме ђу тим, про у ча ва ње 
европ ске ин те гра ци је као екс пла на тор ног фак то ра про ме не 
или кон стант но сти у на ци о нал ној по ли ти ци би ло је за не ма-
ре но, и из у ча ва ње на ци о нал них по ли тич ких си сте ма од ви-
ја ло се из ван ана ли зе про це са европ ске ин те гра ци је. Сај мон 
Хикс (Si mon Hix) и Кла ус Гец (Kla us Go etz) сма тра ју да за то 

1 Ot hon Ana sta sa kis, „The Euro pe a ni za tion of the Bal kans“, The Brown Jo ur nal of 
World Af fa irs, vol. XII, n° 1, 2005, p. 78.
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по сто је три раз ло га. Пр во, ова по де ље ност је про ис те кла из 
„при род не по де ле по сла“ у обла сти по ли тич ких на у ка, ко-
ја је по сто ја ла из ме ђу ком па ра тив не по ли ти ке, усме ре не на 
до ма ће по ли тич ке ин сти ту ци је и про це се, и ме ђу на род них 
од но са, ко ји се ба ве ме ђу на род ним си сте мом и ре ги о нал ним 
ин те гра ци ја ма. Дру го, мно ги ауто ри ком па ра тив них сту ди-
ја европ ске по ли ти ке за у зе ли су скеп ти чан став пре ма про-
у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је, са гле да ва ју ћи га би-
ло као нор ма тив ни про је кат би ло као кон цепт ко ји не да је 
зна ча јан до при нос у обла сти по ли тич ких на у ка. Тре ће, до кле 
год је ути цај европ ске ин те гра ци је на на ци о нал не по ли ти ке 
био ма ли, до тле је он био за не ма рен као зна чај на ва ри ја бла.2 
По сте пе но усло жња ва ње Европ ске уни је као sui ge ne ris тво-
ре ви не у ко јој по сто ји упра вља ње на ви ше ни воа, чи ни по ро-
зном гра ни цу из ме ђу ком па ра тив не по ли ти ке и ме ђу на род-
них од но са. Оту да је би ло нео п ход но ана ли зи ра ти ко ји је то 
ути цај про це са европ ске ин те гра ци је на вла ду и по ли ти ке у 
на ци о нал ним по ли тич ким си сте ми ма, и евро пе и за ци ја пред-
ста вља од го вор на овај иза зов.

Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, аутор 
ана ли зи ра по јам евро пе и за ци је и ње го ве ме ха ни зме, у ци љу 
са гле да ва ња ко ри сно сти овог тер ми на у од но су на већ по сто-
је ће слич не тер ми не. У дру гом де лу ра да, аутор ће на сто ја ти 
да оправ да ко ри сност кон цеп та евро пе и за ци је узи ма ју ћи као 
пред мет ана ли зе област спољ не по ли ти ке. Ана ли тич ки циљ 
је да се кроз про пи ти ва ње од но са на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ ука же на оправ да ност пој ма 
евро пе и за ци је. Од го во ри ће се на пи та ње да ли је евро пе и за-
ци ја аде ква тан при ступ ко ји нам омо гу ћа ва раз у ме ва ње од-
но са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка, тј. да ли ну ди ана ли тич ку пер спек ти ву ко ја олак-
ша ва ис тра жи ва ње по ве за но сти из ме ђу ова два ни воа ана ли-
зе.

По јам евро пе и за ци је

У ли те ра ту ри на и ла зи мо на мно штво раз ли чи тих де фи-
ни ци ја евро пе и за ци је, ко ји ства ра ју кон фу зи ју у ана ли зи овог 
пој ма. Је дан број ауто ра по и сто ве ћу је овај тер мин са про це-

2 Si mon Hix, Kla us H. Go etz, „In tro duc tion: Euro pean In te gra tion and Na ti o nal Po-
li ti cal Systems“, West Euro pean Po li tics, vol. 23, n° 4, 2000, p. 1.
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сом европ ског упра вља ња. Та ко Рис (Tho mas Ris se), Ко улз 
(Ma ria Green Cow les), и Ка по ра со (Ja mes Ca po ra so) де фи ни-
шу евро пе и за ци ју као „по ја ву и раз вој раз ли чи тих струк ту-
ра упра вља ња на европ ском ни воу“.3 Пре ма овој де фи ни ци ји, 
евро пе и за ци ју од ли ку је обра зо ва ње но вог ин сти ту ци о нал-
ног цен тра. Она, да кле, ста вља ак це нат на про цес европ ског 
упра вља ња, а не на по сле ди це ин те гра ци је на на ци о нал ном 
ни воу. Ипак, оно што пред ста вља про блем са овом де фи-
ни ци јом је не по сто ја ње раз ли ке са кон цеп том европ ске по-
ли тич ке ин те гра ци је. При ме ра ра ди, нео функ ци о на ли ста 
Ернст Хас (Ernst Ha as) де фи ни сао је по ли тич ку ин те гра ци-
ју као „про цес у ко јем су по ли тич ки ак те ри (...) на ве де ни да 
пре ме сте на ци о нал ну при вр же ност, оче ки ва ња и по ли тич ке 
ак тив но сти на но ви и ши ри цен тар“.4 Пре ма нео функ ци о на-
ли стич кој те о ри ји, по ли тич ка ин те гра ци ја на ста је ка да ели-
те „пре ба цу ју“ ло јал ност и по ли тич ку ак тив ност ка но вом 
цен тру, ко ји има ве ћу над ле жност у од но су на на ци о нал не 
др жа ве, што по сте пе но до во ди до обра зо ва ња но ве по ли тич-
ке за јед ни це. Да кле, евро пе и за ци ја се код Ри са, Ко ул за и Ка-
по ра са не схва та са мо као про цес про ме не на ни воу ЕУ, већ и 
као (не из бе жно) ус по ста вља ње по ли тич ке за јед ни це. Слич но 
схва та ње евро пе и за ци је на ла зи мо и код Ја на Ол се на (Јаn Ol-
sen), ко ји са гле да ва евро пе и за ци ју и као по ли тич ку ин те гра-
ци ју и као уни фи ка ци ју. Овај аутор ука зу је на ви ше ди мен зи-
о нал ност пој ма евро пе и за ци је, на сто је ћи да на тај на чин из-
бег не огра ни че ња у де фи ни са њу овог пој ма, те оту да за ње га 
евро пе и за ци ја зна чи про ме ну у спољ ним гра ни ца ма (про цес 
про ши ре ња ЕУ), раз вој ин сти ту ци ја на европ ском ни воу (ово 
зна че ње евро пе и за ци је има слич но сти са де фи ни ци ја ма ко је 
овај по јам схва та ју као про цес раз во ја ка па ци те та упра вља-
ња на ни воу ЕУ), про ди ра ње у на ци о нал не си сте ме упра вља-
ња, као и „из во зни об лик по ли тич ке ор га ни за ци је“ и про је-
кат по ли тич ке уни фи ка ци је.5

3 Tho mas Ris se, Ja mes Ca po ra so, Ma ria Green Cow les, „Euro pe a ni za tion and Do-
me stic Chan ge. In tro duc tion“, in Ma ria Green Cow les, Ja mes Ca po ra so, Tho mas 
Ris se (eds.), Tran sfor ming Euro pe: Euro pe a ni za tion and Do me stic Chan ge, Cor-
nell Uni ver sity Press, It ha ca NY, 2001, p. 3.

4 Ernst B. Ha as, „In ter na ti o nal In te gra tion: The Euro pean and the Uni ver sal Pro-
cess“, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.

5 Jan Ol sen, „The Many Fa ces of Euro pe a ni za tion“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu
di es, vol. 40, n° 5, 2002, pp. 923-924.
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По је ди ни ауто ри од ре ђу ју евро пе и за ци ју као про цес у 
ко ме на ци о нал не по ли ти ке би ва ју под врг ну те по ли тич ком 
од лу чи ва њу на ни воу ЕУ. Пред ност ова квог схва та ња евро-
пе и за ци је је ја сна раз ли ка у од но су на европ ску ин те гра ци ју. 
Док ин те гра ци ја пред ста вља про цес кон вер ген ци је на ни воу 
ЕУ, кон цепт евро пе и за ци је озна ча ва по сле ди це овог про це са 
ко је мо гу има ти раз ли чи ти ефе кат на на ци о нал ном ни воу. У 
исто вре ме, фо кус ана ли зе се из ме шта са европ ског на на ци-
о нал ни ни во, и те жи се об ја шње њу ка ко су се на ци о нал не 
вла де при ла го ди ле ути ца ју ЕУ. Та ко Ле дрех  (Ro bert La drech) 
де фи ни ше по јам евро пе и за ци је као „гра ду ел ни про цес ко ји 
пре у сме ра ва пра вац и об лик по ли ти ка до ни воа на ко јем по-
ли тич ка и еко ном ска ди на ми ка ЕУ по ста је део ор га ни за ци о не 
ло ги ке на ци о нал них по ли ти ка и по ли тич ког од лу чи ва ња“.6 
У сре ди шту ове де фи ни ци је је уло га ор га ни за ци о не адап та-
ци је, уче ња и по ли тич ке про ме не. И Ра да е ли (Cla u dio Ra da-
el li) по ла зи од Ле дре хо вог ста но ви шта, те де фи ни ше по јам 
евро пе и за ци је као „про це се из град ње, ши ре ња и спро во ђе ња 
фор мал них и не фор мал них пра ви ла, про це ду ра, по ли тич ких 
па ра диг ми, сти ло ва, „на чи на чи ње ња ства ри“ и за јед нич ких 
ве ро ва ња и нор ми ко је се пр во де фи ни шу и кон со ли ду ју у 
окви ру по ли тич ког про це са уну тар ЕУ, а за тим угра ђу ју у 
ло ги ку до ма ћих дис кур са, иден ти те та, по ли тич ких струк-
ту ра и јав них по ли ти ка“.7 Ова де фи ни ци ја те жи да у са гле-
да ва ње пој ма евро пе и за ци је укљу чи и не фор мал на пра ви ла, 
па ра диг ме, иде о ло ги ју и кул ту ру, и под вла чи зна чај про ме-
не у ло ги ци по на ша ња. Ка ко сâм аутор на во ди, де фи ни ци-
ја је до вољ но ши ро ка да об у хва ти нај зна чај ни ја пи та ња из 
обла сти по ли тич ких на у ка, као што су по ли тич ке струк ту ре, 
јав на по ли ти ка, иден ти те ти и ког ни тив на ди мен зи ја по ли ти-
ка.8 Ра да е ли ука зу је и на спе ци фич ност пој ма евро пе и за ци је 
у од но су на дру ге слич не тер ми не. Та ко, овај тер мин се не 
мо же по и сто ве ти ти са пој мом кон вер ген ци је или уни форм-
но сти, јер евро пе и за ци ја мо же про из ве сти и раз ли чи тост, 

6 Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion of Do me stic Po li tics and In sti tu ti ons: The Ca se 
of Fran ce“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 32, n° 1, 1994, p. 69.

7 Cla u dio Ra da el li, „Whit her Euro pe a ni za tion? Con cept stretching and sub stan ti ve 
chan ge“, Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers, vol. 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/
eiop/tex te/2000-008a.htm (при сту пље но 28. 05. 2011), p. 4.

8 Ibid.
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бу ду ћи да се на ци о нал не по ли тич ке и кул тур не струк ту ре 
раз ли чи то при ла го ђа ва ју ути ца ји ма ко ји до ла зе од стра не 
ЕУ. Ово ми шље ње за сту па и Кла у ди ја Меј џор (Cla u dia Ma-
jor), ко ја на во ди да не ка ди рек ти ва ЕУ мо же би ти раз ли чи то 
уве де на у прав ни си стем не ке др жа ве чла ни це, у скла ду са 
је дин стве ном на ци о нал ном струк ту ром ко ја је ре зул тат по-
себ них исто риј ских од но са из ме ђу др жа ве, дру штва и тр жи-
шта.9 За тим, евро пе и за ци ја је ши ри по јам од пој ма хар мо ни-
за ци је, јер и по ред то га што др жа ве хар мо ни зу ју про пи се у 
скла ду са европ ским, по сто ји отво рен про стор за фор му ли-
са ње или на ста вља ње аутен тич них на ци о нал них ре ше ња за 
од ре ђе на пи та ња. Та ко ђе, ка ко ис ти че Ра да е ли, евро пе и за ци-
ја се не мо же по и сто ве ти ти ни са про це сом ин те гра ци је, ко ји 
те о ри је из у ча ва ју кроз при зму сте пе на ја ча ња или сла бље ња 
су ве ре ни те та др жа ва чла ни ца, док се евро пе и за и ја од но си на 
до ма ће ин сти ту ци је и ак те ре, те сто га пред ста вља са мо је дан 
од ме ха ни за ма у окви ру про це са ин те гра ци је. Евро пе и за ци-
ја, да кле, не би по сто ја ла без про це са европ ске ин те гра ци је. 
Ме ђу тим, европ ска ин те гра ци ја под ра зу ме ва „он то ло шки“ 
сте пен ис тра жи ва ња, тј. об ја шње ње про це са у ко јем др жа-
ве пре но се сво ју су ве ре ност на над на ци о нал ни ни во, док је 
евро пе и за ци ја „пост-он то ло шка“, тј. од но си се на то шта се 
де ша ва ка да су ин сти ту ци је ЕУ фор ми ра не и про из во де од-
ре ђе ни ути цај.10 

Не ки ауто ри су се, пак, ба ви ли од ре ђи ва њем раз ли чи-
тих ти по ва ути ца ја ЕУ на на ци о нал не по ли ти ке, ка ко би об ја-
сни ли раз ли ке не са мо из ме ђу др жа ва, већ и уну тар јед не др-
жа ве, ка да је реч о ути ца ју ЕУ на на ци о нал не по ли ти ке. Та ко 

9 Cla u dia Ma jor, „Euro pe a ni sa tion and Fo re ign and Se cu rity Po licy – Un der mi ning 
or Re scu ing the Na tion Sta te?“, Po li tics, vol. 25, n° 3, 2005, p. 178.

10  Cla u dio Ra da el li, „Whit her Euro pe a ni za tion ? Con cept stretching and sub stan ti-
ve chan ge“, op. cit., p. 6. Ово ста но ви ште је на сто јао да по ка же и Ле дрех на 
при ме ру евро пе и за ци је по ли тич ких пар ти ја – Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion 
and Po li ti cal Par ti es : To wards a Fra me work for Analysis“, Party Po li tics, vol. 8, n° 
4, 2002, p. 395. Осим Ле дре ха и Ра да е ли ја, у гру пу ауто ра ко ји евро пе и за ци ју 
са гле да ва ју као про цес у ко ме ин ди ви ду ал ни ак те ри и ин сти ту ци је од го ва ра ју 
на из ме ње не усло ве на ста ле услед раз во ја Европ ске уни је,  мо же мо свр ста-
ти и Хе лен Во лас (He len Wal la ce), ко ја де фи ни ше евро пе и за ци ју као раз вој 
и очу ва ње си стем ских европ ских аран жма на за упра вља ње пре ко гра нич ним 
ве за ма, та ко да европ ска ди мен зи ја об ли ку је по ли ти ке на ци о нал них др жа ва 
- He len Wal la ce, „Euro pe a ni sa tion and Glo ba li sa tion : Com ple men tary or Con tra-
dic tory Trends?“, New Po li ti cal Eco nomy, vol. 5, n° 3, 2000, p. 370.
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Книл (Chri stoph Knill) и Лем кул (Dirk Lehmkuhl) сма тра ју да 
су од ре ђе ни ти по ви ме ха ни за ма евро пе и за ци је, а не од ре ђе-
на област по ли ти ке, кључ ни у ис тра жи ва њу ути ца ја ра зних 
по ли ти ка ЕУ.11 Ови ауто ри раз ли ку ју три ти па по ли ти ка на 
ни воу ЕУ: по зи тив ну ин те гра ци ју, не га тив ну ин те гра ци ју и 
„оквир ну“ ин те гра ци ју, ко је ка рак те ри шу од ре ђе ни ме ха ни-
зми евро пе и за ци је. По зи тив на ин те гра ци ја на ста је као ре зул-
тат оба ве зу ју ћих ин сти ту ци о нал них пра ви ла ЕУ. На тај на-
чин, ЕУ „по зи тив но про пи су је“ од ре ђе ни ин сти ту ци о нал ни 
мо дел ко ме на ци о нал ни ин сти ту ци о нал ни си сте ми мо ра ју да 
се при ла го де. Не га тив на ин те гра ци ја је ви ше им пли цит на, 
и од но си се на мо гућ ност ЕУ да ути че на на ци о нал ни ни-
во кроз про ме ну до ма ћих пра ви ла игре. Ово мо же има ти за 
по сле ди цу из ме ну по сто је ће ин сти ту ци о нал не рав но те же 
на на ци о нал ном ни воу. Ипак, ов де се не ра ди о екс пли цит-
ној „про пи са но сти“ од ре ђе ног ин сти ту ци о нал ног мо де ла од 
стра не ЕУ, већ о иза зо ву ко је ути цај по ли ти ка ЕУ има на по-
сто је ћу на ци о нал ну ин сти ту ци о нал ну рав но те жу. Ко нач но, 
„оквир на“ ин те гра ци ја је „нај сла би ји“ об лик евро пе и за ци је, 
јер ути че на на ци о нал не по ли ти ке пу тем про ме не ве ро ва ња 
и оче ки ва ња до ма ћих ак те ра. Про ме не у ве ро ва њи ма мо гу 
ути ца ти на стра те ги је и пре фе рен ци је до ма ћих ак те ра и до-
ве сти до од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног при ла го ђа ва ња. У 
овом слу ча ју ефе кат де ло ва ња ЕУ на на ци о нал ни ни во за-
сни ва се на ког ни тив ној ло ги ци.12

По је ди ни ауто ри, по пут Ба ле ра (Jim Bul ler) и Гем бла 
(An drew Gam ble), не при хва та ју евро пе и за ци ју као про цес, 
већ је од ре ђу ју као „си ту а ци ју у ко јој су од ре ђе ни об ли ци 
европ ског упра вља ња из ме ни ли аспек те до ма ће по ли ти ке“.13 
На ве де ни ауто ри сма тра ју да је пред ност ове де фи ни ци је у 
то ме што се ја сни је са гле да ва шта је за пра во евро пе и за ци ја, 
да ли она по сто ји и ка ко се мо же ана ли зи ра ти на на ци о нал-

11 Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „The na ti o nal im pact of Euro pean Union re gu la-
tory po licy : Three Euro pe a ni za tion mec ha nisms“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Re se arch, vol. 41, n° 2, 2002, p. 256.

12 Chri stoph Knill, Dirk Lehmkuhl, „How Euro pe Mat ters. Dif fe rent Mec ha nisms of 
Euro pe a ni za tion“, Euro pean In te gra tion on li ne Pa pers, vol. 3, n° 7, 1999, http://
www.eiop.or.at/eiop/tex te/1998-007a.htm, (при сту пље но 29. 05. 2011), pp. 1-2.

13 Jim Bul ler, An drew Gam ble, „Con cep tu a li sing Euro pe a ni sa tion“, Pu blic Po licy 
and Ad mi ni stra tion, vol. 17, n° 4, 2002, p. 17.
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ном ни воу. Исто вре ме но, де фи ни ци ја да је пред ност ути ца ју 
европ ског раз во ја на на ци о нал ни ни во, али се и раз ли ку је од 
пој ма европ ске ин те гра ци је.14

Ми ће мо при хва ти ти де фи ни ци ју по ко јој евро пе и за-
ци ја пред ста вља два ме ђу соб но по ве за на про це са: с јед не 
стра не, то је про цес пу тем ко јег на ци о нал не по ли тич ке, со-
ци јал не и еко ном ске сна ге обра зу ју но ви су пра на ци о нал ни 
по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир, и, с дру ге стра не, ра-
ди се о про це су пу тем ко јег по ли тич ка, со ци јал на и еко ном-
ска ди на ми ка Европ ске уни је пред ста вља све зна чај ни ји део 
до ма ћег по ли тич ког си сте ма. Да кле, евро пе и за ци ја је у овом 
члан ку схва ће на као ин тер ак тив ни, ме ђу соб но кон сти ту и-
шу ћи про цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и на ци о нал ни 
ни во, где се ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о ни про-
цес усме ра ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма и 
обр ну то. Као дво сме ран про цес, евро пе и за ци ја под ра зу ме ва 
ди мен зи ју „од о зго-на до ле“ („top-down“), ко ја се од но си на 
ути цај ЕУ на на ци о нал не по ли тич ке си сте ме, као и ди мен-
зи ју „од о здо-на го ре“ („bot tom-up“), где др жа ве чла ни це ЕУ 
об ли ку ју по ли тич ке ре зул та те и ин сти ту ци је на европ ском 
ни воу.15 Дво смер ност про це са евро пе и за ци је под ра зу ме ва 
про ме не у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли-
тич ког од лу чи ва ња („dow nlo a ding“), као и про јек ци ју на ци-
о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва на ни во ЕУ, уз обра зо ва ње 
но вих струк ту ра на том ни воу („uplo a ding“).

Евро пе и за ци ја на ци о нал них  
спољ них по ли ти ка

Ко ји су ме ха ни зми евро пе и за ци је? Ка ко мо же мо да са-
гле да мо да ли је услед про це са евро пе и за ци је до шло до про-
ме не на на ци о нал ном ни воу услед ути ца ја ЕУ и обр ну то, да 
ли су др жа ве чла ни це из вр ши ле ути цај на по ли ти ке и ин сти-
ту ци је ЕУ? Ве ли ки број ауто ра при хва та три већ на ве де на 
основ на ме ха ни зма евро пе и за ци је у раз ма тра њу ути ца ја ЕУ 

14 Ibid., pp. 17-18.
15 Огра ни чи ће мо на ше по ље ис тра жи ва ња на ути цај ко ји ЕУ има не са мо на по-

сто је ће чла ни це ЕУ, већ и на кан ди да те за члан ство у ЕУ, иако евро пе и за ци ја 
ни је са мо ве за на за европ ски кон ти нент.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 928

17

на на ци о нал ни ни во, а ко је су раз ви ли Книл и Лем кул. То су 
по зи тив на, не га тив на и оквир на ин те гра ци ја. При том се као 
је дан од по ка за те ља узи ма ин сти ту ци о нал на ком па ти бил-
ност из ме ђу до ма ћих ин сти ту ци ја и по ли ти ке на ни воу ЕУ 
(go od ness of fit“). Уко ли ко не по сто ји ускла ђе ност („mis fit“), 
оче ку је се да ће би ти до дат них адап та ци о них при ти са ка на 
на ци о нал ни ни во. При ме ра ра ди, ако се по ли ти ка јед не др-
жа ве „укла па“ у по ли ти ку на ни воу ЕУ, не ће се де си ти евро-
пе и за ци ја, јер ће се тај про цес и да ље на ста ви ти у том сме ру. 
Уко ли ко, пак, јед на др жа ва спро во ди по ли ти ку ко ја је у пот-
пу но сти раз ли чи та у од но су на по ли ти ку ЕУ, он да је го то-
во не мо гу ће да се оства ри про цес адап та ци је. Да кле, ути цај 
евро пе и за ци је ће по сто ја ти са мо у слу ча ју уме ре не ускла-
ђе но сти. Ипак, овај по ка за тељ је са мо ва ли дан у од ре ђе ној 
ме ри, бу ду ћи да зах те ва ја сан, вер ти ка лан „ла нац ко ман ди“, 
ко ји се од ни воа ЕУ „спу шта“ до на ци о нал них др жа ва, и за то 
се нај бо ље мо же при ме ни ти са мо у слу ча ју по зи тив не ин те-
гра ци је.16 Али, исто та ко, др жа ве чла ни це ути чу на об ли ко-
ва ње по ли ти ка на ни воу ЕУ, оне у про ак тив не у по ку ша ју да 
„из ве зу“ на ци о нал ну по ли ти ку на ни во ЕУ.

Раз ма тра ње евро пе и за ци је на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка из и ску је нај пре од ре ђе ње са мог пој ма спољ не по ли-
ти ке. Нај оп шти је ре че но, спољ на по ли ти ка ука зу је на спољ не 
ак тив но сти и од но се јед не су ве ре не др жа ве са дру гим др жа-
ва ма, у ци љу ре а ли за ци је од ре ђе них ци ље ва у ме ђу на род ној 
за јед ни ци.17 Де фи ни ци ја спољ не по ли ти ке нај пре упу ћу је, 
ка ко на во ди Деј вид Ален (Da vid Al len), на де фи ни ци ју ци ље-
ва или ин те ре са, а за тим и на сред ства за њи хо ву ре а ли за ци-
ју. Та ко се спољ на по ли ти ка са гле да ва као про цес ко хе рент-
не, ко ор ди ни са не и кон зи стент не иден ти фи ка ци је и пра ће ња 
на ци о нал них ин те ре са. У скла ду са тим, Ален де фи ни ше 
спољ ну по ли ти ку као „по ку шај да се ди зај ни ра, упра вља 
и кон тро ли ше спољ на ак тив ност др жа ве у ци љу за шти те и 
уна пре ђи ва ња до го во ре них ци ље ва “.18 У слу ча ју Европ ске 

16 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?“, 
Qu e en’s Pa pers on Euro pe a ni sa tion, n° 1, 2004, p. 9.

17 Jo zef Bátora, „Do es the Euro pean Union tran sform the in sti tu tion of di plo macy?“, 
Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, vol. 12, n° 1, 2005, p. 46.

18 Da vid Al len, „Who spe aks for Euro pe? The se arch for an ef fec ti ve and co he rent ex-
ter nal po licy“, in John Pe ter son, He le ne Sjur sen (eds.), A Com mon Fo re ign Po licy 
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уни је, не мо же мо, ме ђу тим, да го во ри мо о је дин стве ном др-
жав ном ак те ру, ни ти о ја сним и кон зи стент ним спољ но по ли-
тич ким ци ље ви ма. Да кле, уме сто јед ног ко хе рент ног цен тра 
од лу чи ва ња, су сре ће мо се са на ци о нал ним спољ ним по ли-
ти ка ма ко је де лу ју на су прот или у скла ду са спољ ном по ли-
ти ком ЕУ. Бу ду ћи да спољ на по ли ти ка ЕУ ни је плод јед ног 
је дин стве ног цен тра/ак те ра од лу чи ва ња, ана ли за од но са на-
ци о нал них спољ них по ли ти ка и спољ не по ли ти ке ЕУ по ста-
је ком плек сни ја. Оту да се на ме ће и пи та ње: шта је за пра во 
евро пе и за ци ја на ци о нал них спољ них по ли ти ка?

Ма ло је сту ди ја ко је су се ба ви ле евро пе и за ци јом спољ-
не по ли ти ке, и оне су углав ном ори јен ти са не на сту ди је слу-
ча ја, а не на по ку шај да се раз ви је оп шти кон цеп ту ал ни при-
ступ евро пе и а за ци је у овој обла сти. Бен Тон ра (Ben Ton ra) 
де фи ни ше евро пе и за ци ју у обла сти спољ не по ли ти ке као 
тран сфор ма ци ју про це са фор ми ра ња на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка, од ре ђе ња и ис пу ње ња про фе си о нал них уло га, као 
и до след ну ин тер на ли за ци ју нор ми и оче ки ва ња ко ји про ис-
ти чу из сло же ног си сте ма за јед нич ког европ ског по ли тич ког 
од лу чи ва ња,  док Ме нерс (Ian Man ners) и Вит ман (Ric hard 
Whit man) сма тра ју да се овај тер мин фо ку си ра на огра ни че-
ња у ре а ли за ци ји не за ви сних спољ них по ли ти ка др жа ва чла-
ни ца, про ис те клих из члан ства у ЕЗ/ЕУ.19

 Од нос из ме ђу на ци о нал них спољ них по ли ти ка и спољ-
не по ли ти ке ЕУ, тј. про цес евро пе и за ци је на сто ја ће мо да са-
гле да мо као дво стру ки про цес.20 Пр во, ана ли зи ра ће мо на ци-
о нал но при ла го ђа ва ње ни воу ЕУ, ко је под ра зу ме ва про ме не 
у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња („dow nlo a ding“). Дру го, евро пе и за ци ја об у хва та и 
про јек ци ју на ци о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва на ни во ЕУ, 

for Euro pe? Com pe ting Vi si ons of the CFSP, Ro u tled ge, Lon don, 1998, p. 46.
19 Ian Man ners, Ric hard Whit man, „Con clu sion“, in Ian Man ners, Ric hard G. Whit-

man (eds.), The Fo re ign Po li ci es of Euro pean Union Mem ber Sta tes, Man che ster 
Uni ver sity Press, Man che ster, 2000, p. 245.

20 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 142; Ru ben Wong, „Fo re ign Po licy“, 
in Pa o lo Gra zi a no, Ma ar ten Vink (eds.), Euro pe a ni za tion. New Re se arch Agen das, 
Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 325; Cla u dia Ma jor, Ka ro li na Po mor ska, 
„Euro pe a ni sa tion : Fra me work or Fas hion?“, CFSP Fo rum, vol. 5, n° 5, 2005, p. 1; 
Cha ra lam bos Tsar da ni dis, Ste li os Sta vri dis, „The Euro pe a ni sa tion of Gre ek Fo re-
ign Po licy : a Cri ti cal Ap pra i sal“, Euro pean In te gra tion, vol. 27, n° 2, 2005, p. 220.
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уз обра зо ва ње но вих струк ту ра на том ни воу („uplo a ding“). 
Ова два про це са од ра жа ва ју тзв. вер ти кал ну евро пе и за ци ју. 

Про цес на ци о нал не адап та ци је („dow nlo a ding“) об у-
хва та про ме не у струк ту ра ма и про це си ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња јед не др жа ве, за тим у сâмој на ци о нал ној спољ ној 
по ли ти ци, као и у ви ђе њу и иден ти те ту ко је је у сре ди шту 
на ци о нал не по ли ти ке.21 Про ме не у струк ту ра ма и про це си ма 
по ли тич ког од лу чи ва ња се од ви ја ју на по ли тич ком и би ро-
крат ском ни воу. Фор мал не про це ду ре, ор га ни за ци о на прак са 
и ме ха ни зми ко ор ди на ци је се усло жња ва ју у ци љу фор му ли-
са ња на ци о нал них по зи ци ја, и у том про це су, до ла зи до про-
ме не у  рав но те жи сна га и ин тер ак ци ји из ме ђу на ци о нал них 
ак те ра. По сто је ће на ци о нал не по ли ти ке се ме ња ју услед про-
це са  кон сул та ци ја, ко ор ди на ци је и за јед нич ког од лу чи ва ња 
на ни воу ЕУ. Чи ње ни ца је да у окви ру за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ по сто ји прак са ре дов не ко му ни ка-
ци је и кон сул та ци је о спољ но по ли тич ким пи та њи ма. Још од 
на стан ка европ ске по ли тич ке са рад ње, пре те че за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, уста ље на је прак са ме ђу-
соб ног кон сул то ва ња др жа ва чла ни ца пре усва ја ња ко нач них 
на ци о нал них по зи ци ја. За тим, ди ску си је око спољ не по ли-
ти ке ЕУ су по вер љи ве, у ци љу под сти ца ња по ве ре ња ме ђу 
др жа ва ма чла ни ца ма. Пра ви ло по вер љи во сти је на ро чи то 
зна чај но ка да се ра ди о пи та њи ма ко ја су од по себ не ва жно-
сти за по је ди не др жа ве чла ни це, а обич но се од но се на уни-
ла те рал не до ма ће (се па ра ти зам) или спољ не про бле ме (став 
Грч ке пре ма Тур ској), би ла те рал не про бле ме из ме ђу др жа ва 
чла ни ца ЕУ (при мер се вер не Ир ске), или вој не кри зе у не ким 
не-чла ни ца ма ЕУ ко је су од ин те ре са за не ке чла ни це (Афри-
ка).22

У ве ћој или ма њој ме ри, др жа ве узи ма ју у об зир за јед-
нич ке од лу ке на ни воу ЕУ при ли ком об ли ко ва ња на ци о нал-
не спољ не по ли ти ке. Та ко евро пе и за ци ја мо же да до ве де до 
укљу чи ва ња у на ци о нал не спољ не по ли ти ке оних пи та ња 
ко ји ма се јед на др жа ва ра ни је ни је ба ви ла. Аустри ја, Фин ска 

21 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, Pal gra ve Mac mil lan,  Lon don, 2008, p. 142.

22 Mic hael E. Smith, „Con for ming to Euro pe : the do me stic im pact of EU fo re ign 
po licy co-ope ra tion“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, vol. 7, n° 4, 2000, pp. 
615-617.
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и Швед ска мо гу да бу ду при ме ри др жа ва ко је су при ла го ди-
ле сво је спољ не по ли ти ке као ре зул тат про це са адап та ци је на 
члан ство у ЕУ, јер су од кла сич не не у трал но сти по ста ле тзв. 
пост-не у трал не др жа ве. 

На ад ми ни стра тив ном ни воу, на ци о нал но при ла го ђа ва-
ње усло вља ва ре ор га ни за ци ју уну тра шњих ад ми ни стра тив-
них струк ту ра. Адап та ци ја ад ми ни стра тив них ка па ци те та 
под ра зу ме ва екс пан зи ју на ци о нал них ди пло мат ских слу жби 
и ре о ри јен та ци ју на ци о нал них ми ни стар ста ва спољ них по-
сло ва у ци љу што ефи ка сни јег ба вље ња европ ским пи та њи-
ма ве за ним за спољ ну по ли ти ку ЕУ.

Да кле, пр ва ди мен зи ја евро пе и за ци је на ци о нал них 
спољ них по ли ти ка ука зу је на оп сег и на чин на ко ји је про-
цес европ ске ин те гра ци је ути цао на на ци о нал но спољ но по-
ли тич ко од лу чи ва ње. Евро пе и за ци ја оту да пред ста вља тран-
сфор ма ци ју  по ли ти ке др жа ва чла ни ца услед зах те ва и по-
тре ба ко је су про и се кле из члан ства у ЕУ и из сâмог про це са 
европ ске ин те гра ци је. При том тре ба би ти оба зрив у по и сто-
ве ћи ва њу ове ди мен зи је евро пе и за ци је са мо дер ни за ци јом, 
ка ко то чи не по је ди ни ауто ри23, али и са ста но ви штем да ЕУ 
мо же ути ца ти на на ци о нал но спољ но по ли тич ко од лу чи ва ње 
са мо на кон при је ма у члан ство у ЕУ. На про тив, ис ку ство са 
по ли ти ком про ши ре ња ЕУ пре ма зе мља ма цен трал не и ис-
точ не Евро пе, а на ро чи то пре ма зе мља ма за пад ног Бал ка на, 
ука зу је на зна ча јан ути цај про це са евро пе и за ци је у прет-при-
ступ ном про це су. Исто та ко, не мо же мо твр ди ти да је евро пе-
и за ци ја на ста ла са мо на осно ву то га што по сто ји ком про мис 
ме ђу нај у ти цај ни јим по ли тич ким сна га ма уну тар јед не др-
жа ве око ње не европ ске ори јен та ци је. На про тив, о про це су 
евро пе и за ци је мо же мо го во ри ти уко ли ко је по ли тич ки си-
стем јед не др жа ве не пре кид но у оба ве зи да узи ма у об зир 
и да при ме њу је ме то де, прак су, нор ме и вред но сти ЕУ. Та ко 
Ру бен Вонг (Ru ben Wong) раз ли ку је че ти ри основ на ин ди-
ка то ра на ци о нал не спољ не по ли ти ке у про це су адап та ци је: 
по ве ћан обим европ ске по ли тич ке аген де, при хва та ње за јед-
нич ких ци ље ва, пре ва га за јед нич ке по ли ти ке над do ma i nes 
réservés и ин тер на ли за ци ја члан ства у ЕУ и ње ног ин те гра-
ци о ног про це са („ЕУ-иза ци ја“).24

23 Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, The Fo re ign Po licy of the Euro pean 
Union, op. cit., p. 144.

24 Ru ben Wong, „Fo re ign Po licy“, in Pa o lo Gra zi a no, Ma ar ten Vink (eds.), Euro pe a
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Иако се ве ћи на ауто ра сла же да је спољ на по ли ти ка 
др жа ва чла ни ца из ме ње на услед пар ти ци па ци је у спољ ној 
по ли ти ци ЕУ, по сто је те шко ће да се кон цепт евро пе и за ци је, 
ко ји је пр во бит но фор му ли сан за су пра на ци о нал не по ли ти-
ке ЕУ, при ме ни и на област спољ не по ли ти ке ЕУ. Због спе ци-
фич но сти ове по ли ти ке, по сто ји бо ја зан од „пре це њи ва ња“ 
про це са евро пе и за ци је и пре ви да дру гих ва жних фак то ра 
ве за них за раз вој на ци о нал не спољ не по ли ти ке. У овој обла-
сти не по сто ји ја сан, вер ти ка лан „ла нац ко ман ди“, те је сто га 
те шко при ме ни ти ме ха ни зам ин сти ту ци о нал ног при ла го ђа-
ва ња („go od ness of fit“) у ци љу утвр ђи ва ња да ли се евро пе-
и за ци ја до го ди ла. Јер, Европ ска уни ја, услед јед но гла сно сти 
као основ ног на чи на до но ше ња од лу ка у обла сти спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, не про пи су је ја сан мо дел спољ не по-
ли ти ке, ко ји ма др жа ве чла ни це тре ба да се при ла го де. Оту да 
се ЕУ не мо же са гле да ва ти као пу ки за ко но да вац као што је 
слу чај са над на ци о нал ним обла сти ма, већ као фо рум за раз-
ме ну иде ја и ста во ва.  За ову област је по год ни је да се ана ли-
зи ра и кроз про цес хо ри зон тал не евро пе и за ци је, ко ја је ма ње 
ли не ар на и ауто мат ска. Евро пе и за ци ја у овој обла сти се оту-
да мо же са гле да ти као про цес уче ња о по ли тич кој прак си, 
при че му ЕУ по ста је оквир за ускла ђи ва ње иде ја и тран сфе ра 
по ли ти ке, на су прот на мет ну том оба ве зу ју ћем при ла го ђа ва-
њу.25 Про цес уче ња је део про це са со ци ја ли за ци је, тј. про це са 
уво ђе ња ак те ра у нор ме и пра ви ла од ре ђе не за јед ни це.26 Кроз 
усва ја ње нор ми за јед ни це, со ци ја ли за ци ја усло вља ва да ак-
тер „пре ба цу је“ сво је по на ша ње са ло ги ке по сле ди ца (lo gic 
of con se qu en ces) на ло ги ку при клад но сти (lo gic of ap pro pri-
a te ness). Со ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва кон сен зус о нор ма ма, 
иде ја ма и вред но сти ма, ко је тре ба да ва же за од ре ђе ну за јед-
ни цу, и ка да се до ђе до тог кон сен зу са, те нор ме се „ути ску ју“ 
у за јед ни цу. У слу ча ју спољ не по ли ти ке ЕУ, на ви ке и про це-
ду ре европ ске по ли тич ке са рад ње су ин сти ту ци о на ли зо ва не 
кроз обра зо ва ње и раз вој спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, 
и оне су по ста ле део кор пу са европ ских вред но сти и нор ми, и 

ni za tion. New Re se arch Agen das, Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2008, p. 326.
25 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?“, op. 

cit., p. 12.
26 Jef frey Chec kel, „In ter na ti o nal In sti tu ti ons and So ci a li za tion in Euro pe : In tro duc-

tion and Fra me work“, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 59, n° 4, 2005, p. 804.
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усло ви ле про ме ну на ци о нал них ста во ва и пре фе рен ци ја упр-
кос од су ству ме ха ни за ма оба ве зу ју ћег при ла го ђа ва ња. Та ко 
се евро пе и за ци ја спољ не по ли ти ке ЕУ мо же са гле да ти ви ше 
као про цес со ци ја ли за ци је не го као про цес на мет ну тог при-
ла го ђа ва ња.

Дру га ди мен зи ја евро пе и за ци је на ци о нал них спољ них 
по ли ти ка је на ци о нал на про јек ци ја, тј. мо гућ ност да др жа ве 
про јек ту ју спољ но по ли тич ке ци ље ве, при о ри те те и при сту пе 
на ни во ЕУ („uplo a ding“). Дру гим ре чи ма, ра ди се o на чи ну 
на ко ји на ци о нал не спољ не по ли ти ке ути чу и до при но се раз-
во ју за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ. Евро пе и за ци ја у овом 
слу ча ју пред ста вља ак тив но на ци о нал но ан га жо ва ње у тран-
сфор ма ци ји спољ не по ли ти ке на ни воу ЕУ, што под ра зу ме ва 
и ути цај на уло гу ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра. На ци о нал на 
про јек ци ја, тј. ути цај и до при нос на ци о нал них спољ них по-
ли ти ка на раз вој за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ под ра зу ме-
ва не ко ли ко аспе ка та. Пр во, др жа ве кроз овај про цес на сто је 
да уве ћа ју на ци о нал ни ути цај у све ту. Дру го, др жа ве мо гу 
да ути чу на спољ не по ли ти ке дру гих др жа ва чла ни ца. Тре-
ће, др жа ве чла ни це ко ри сте ЕУ као „ки шо бран“: на ци о нал не 
ели те има ју мо гућ ност да или пре не брег ну или усво је од ре-
ђе не по ли ти ке ко је се не укла па ју у тра ди ци о нал не обри се 
на ци о нал них спољ них по ли ти ка. Че твр то, ова ди мен зи ја 
евро пе и за ци је под ра зу ме ва екс тер на ли за ци ју на ци о нал них 
спољ но по ли тич ких по зи ци ја на ни воу ЕУ.27

Евро пе и за ци ја се у овом ви ду мо же са гле да ти као мо-
гућ ност за др жа ве да про ши ре сво је спољ но по ли тич ке ци ље-
ве, као и да пре ва зи ђу до ма ће при ти ске и от пор пре ма про ме-
ни. Та ко, др жа ве чла ни це мо гу да „пре ба це“ про бле ма тич на 
пи та ња са на ци о нал ног на ни во ЕУ, у ци љу ис пу ње ња од ре-
ђе не на ци о нал не „ли ни је“ или ус по ста вља ња би ла те рал них 
од но са (ко ло ни јал не си ле). Та ко ђе, др жа ве мо гу да до би ју 
раз не об ли ке по др шке (бу џет ску, ди пло мат ску, еко ном ску) 
од стра не ин сти ту ци ја ЕУ и од дру гих др жа ва чла ни ца ра ди 
ефи ка сни јег ре а ли зо ва ња ци ље ва и по сти за ња ве ћег ути ца ја. 
Ме ђу тим, спо соб ност на ци о нал них ак те ра да ис ко ри сте но-
ве мо гућ но сти за ви си од њи хо вих ор га ни за ци о них ка па ци-
те та, тј. ре сур са ко ји ма их снаб де ва ју на ци о нал не ин сти ту-

27 Ibid.
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ци је, као што је при ступ јав ној сфе ри, ка па ци тет по ли тич ког 
од лу чи ва ња, фи нан сиј ски ка па ци те ти. За кон ска пра ви ла и 
про це ду ре др жа ва чла ни ца у ве ли кој ме ри од ре ђу ју ди стри-
бу ци ју ре сур са из ме ђу цен трал не др жа ве и ре ги о на. Ре ги о ни 
у фе де рал ним др жа ва ма по се ду ју зна чај не ре сур се (овла шће-
ња у по ли тич ком од лу чи ва њу, фи нан сиј ска сред ства, ор га-
ни за ци о не ка па ци те те), ко ји им омо гу ћа ва ју да ис ко ри сте но-
ве мо гућ но сти на ни воу ЕУ, док ре ги о ни у цен тра ли зо ва ним 
или сла бо де цен тра ли зо ва ним др жа ва ма че сто има ју ма њак 
ка па ци те та да се из бо ре на европ ском по ли тич ком ни воу. 
Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју да уко ли ко ре ги о ни по се-
ду ју ви ше ре сур са на на ци о нал ном ни воу, ве ће су мо гућ но-
сти да се ис ко ри сте по год но сти евро пе и за ци је.28

С об зи ром да је спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ за-
сно ва на на јед но гла сно сти од лу чи ва ња, „на ци о нал на про јек-
ци ја у овој обла сти је од по себ ног зна ча ја, јер др жа ве има ју 
кључ ну уло гу у про це су од лу чи ва ња, али и спро во ђе ња по-
ли ти ка ЕУ на на ци о нал ни ни во. Др жа ве ак тив но про јек ту-
ју сво је пре фе рен ци је са ци љем да сма ње ри зи ке у про це су 
адап та ци је и да по ве ћа ју свој ути цај. При то ме и сâм ути цај 
нај моћ ни јих др жа ва да про јек ту ју сво је ин те ре се на европ ски 
ни во би ва огра ни чен на два по ља. С јед не стра не, у овом про-
це су су од лу чу ју ћи до ма ћи при ти сци и и ни во по све ће но сти 
др жа ве раз во ју по ли ти ке ЕУ. С дру ге стра не, Европ ска уни ја 
по ста је све сло же ни ја и об у хва та све ве ћи број др жа ва, те је 
ових др жа ва ма све сло же ни је и те же да про јек ту ју сво је на-
ци о нал не спољ но по ли тич ке ци ље ве на европ ски ни во.

* * *
Евро пе и за ци ја „пре мо шћа ва“ европ ски и на ци о нал ни 

ни во кроз је дан ме ђу соб но кон сти ту и шу ћи про цес про ме не, 
и та ко те жи да ухва ти ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ак те ра и 
си сте ма, на ци о нал них др жа ва и ЕУ, и те жње ка ко лек тив ној 
ак ци ји и очу ва њу на ци о нал них по ли ти ка. Док је те о ри ја ме-
ђу вла ди них од но са мо гла да об ја сни про цес европ ске по ли-
тич ке са рад ње, па и по чет ну фа зу раз во ја за јед нич ке спољ не 

28  Ta nja Börzel, „To wards Con ver gen ce in Euro pe? In sti tu ti o nal Adap ta tion to Euro-
pe a ni za tion in Ger many and Spain“, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 37, 
n° 4, 1999, p. 577.
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и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, да нас је, усло жња ва њем и раз-
во јем Европ ске уни је, те шко у окви ру ове те о ри је об ја сни-
ти ути цај спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ на на ци о нал не 
по ли ти ке ње них др жа ва чла ни ца. Евро пе и за ци ја пред ста вља 
ком би на ци ју ра ци о на ли стич ког и кон струк ти ви стич ког при-
сту па. Оту да се овај кон цепт чи ни по год ним и ко ри сним за 
из у ча ва ње од но са из ме ђу спољ не по ли ти ке ЕУ и на ци о нал-
них спољ них по ли ти ка. Ипак, тре ба би ти оба зрив при ли ком 
са гле да ва ња про ме на у на ци о нал ним спољ ним по ли ти ка ма 
кроз при зму евро пе и за ци је, јер она не мо же пред ста вља ти 
све о бја шња ва ју ћи кон цепт. Про ме не у на ци о нал ној спољ-
ној по ли ти ци мо гу би ти и ре зул тат и дру гих (ен до ге них и 
ег зо ге них) фак то ра, те је по треб на оба зри вост у изо ло ва њу 
„ефек та ЕУ“ у ана ли зи на и о нал не спољ но по ли тич ке про ме-
не. Јер про ме не у спољ ној по ли ти ци на на ци о нал ном ни воу 
увек ће би ти про звод ком би на и ја раз ли чи тих фак то ра, ме ђу 
ко ји ма је евро пе и за ци ја је дан од њих.  

De ja na M. Vuk ce vic

EUROPÉANI SA TION DES PO LI TI QU ES 
ÉTRANGÈRES NA TI O NA LES  

– CA DRE CONCEP TUEL

Som ma i re

L’ob jec tif de cet ar tic le est de démon trer l’uti lité du con cept 
d’européani sa tion par le bi a is de l’analyse de re la tion en tre les 
po li ti qu es étrangères na ti o na les et la po li ti que étrangère de l’UE. 
L’européani sa tion est –el le une so lu tion ou un problème ? L’aute
ur con sid ère que l’européani sa tion est un pro ces sus in ter ac tif et 
mu tu el le ment con sti tué de chan ge ment, qui re lie le ni ve au euro
péen et na ti o nal, où les réac ti ons des Etats mem bres à l’intégra
tion européen ne se di ri gent vers les in sti tu ti ons et po li ti qu es 
européen nes et vi ce ver sa. L’ar tic le se ra di visé en de ux par ti es. 
Dans la pre miè re, l’aute ur en vi sa ge ra la no tion de l’européani sa
tion. Dans la de u xi ème par tie, l’aute ur tend à cla ri fi er la va li dité 
du con cept d’européani sa tion en analysant le do ma i ne de la po
li ti que étrangère. L’ob jec tif est de véri fi er l’uti lité de ce con cept à 
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tra vers l’analyse de la re la tion en tre la po li ti que étrangère et de 
sécu rité com mu ne de l’UE et les po li ti qu es étrangères na ti o na les. 
L’aute ur répon dra à la qu e sti on si l’européani sa tion est une ap
proc he adéqu a te qui no us per met la com préhen sion de la re la tion 
en tre la po li ti que étrangère de l’UE et les po li ti qu es étrangères 
na ti o na les, c.a.d. si el le of fre une per spec ti ve analyti que qui fa ci
li te l’ex plo ra ti on de la con ne xi on de ces de ux ni ve a ux d’analyse.
Motsclefs: européani sa tion, intégra tion européen ne, ac te urs po

li ti qu es, iden tité na ti o na le, ca pa cité po li ti que, ca
pa cité ad mi ni stra ti ve.
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Résumé

Par ler d’européani sa tion est à la mo de. Ma is qu’estce que 
sig ni fie cet te no tion? Le con cept d’européani sa tion est un con cept 
as sez no u ve au, qui de vi ent objet d’étu de pri vilégié de la sci en ce 
po li ti que. Il se si tue en tre les in sti tu ti ons de l’Eatna tion et une 
or ga ni sa tion su pra na ti o na le qui est l’Union européen ne. Qu el le 
est la va le ur ajo utée de l’européani sa tion par rap port aux ter mes 
si mi la i res tels que l’intégra tion, har mo ni sa tion ou con ver gen ce? 
L’européani sa tion est un do u ble pro ces sus : d’une part, c’est un 
pro ces sus par le qu el les for ces po li ti qu es, so ci a les et éco no mi qu
es na ti o na les for ment un ca dre po li ti que et in sti tu ti on nel su pra
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na ti o nal, et d’autre part, il s’agit d’un pro ces sus par le qu el l’UE 
in flu en ce les systèmes po li ti qu es na ti o na les. L’européani sa tion 
tend à sa i sir la re la tion di a lec ti que en tre les ac te urs et systèmes, 
les Etats na ti o na ux et l’UE, la ten ta ti ve vers l’ac tion col lec ti ve 
et la préser va tion des po li ti qu es na ti o na les. Dans le do ma i ne de 
la po li ti que étrangère, l’européani sa tion com prend l’adap ta tion 
des po li ti qu es étrangères na ti o na les à l’in flu en ce de l’UE. Ce la 
in clut le chan ge ment dans les struc tu res et dans le pro ces sus de 
pri se de déci sion po li ti qu es, dans l’iden tité qui est au cœ ur de la 
po li ti que na ti o na le. De même, l’européani sa tion de la po li ti que 
étrangère na ti o na le com prend la pro jec tion na ti o na le, c.a.d. la 
pos si bi lité po ur les Etats de pro je ter le urs ob jec tifs, pri o rités et 
ap proc hes au ni ve au de l’UE. La po li ti que étrangère et de sécu
rité com mu ne de l’UE est un espa ce com ple xe d’analyse po ur 
l’européani sa tion, car même si la PESC n’est pas et n’a ja ma is été 
une sim ple arè ne in ter go u ver ne men ta le, el le de vi ent un pro ces
sus d’intégra tion al ter na tif à l’Euro pe com mu na u ta i re, un pro
ces sus sui ge ne ris qui s’im po se de plus en plus com me tel. Ain si, 
ce do ma i ne ne pe ut pas être analysé se u le ment du po int de vue de 
l’européani sa tion ver ti ca le, ma is aus si à par tir de l’européani sa
tion ho ri zon ta le. L’européani sa tion sem ble une ap proc he adéqu
a te qui no us per met la com préhen sion de la re la tion en tre la po
li ti que étrangère de l’UE et les po li ti qu es étrangères na ti o na les. 
El le of fre une per spec ti ve analyti que qui fa ci li te l’ex plo ra ti on de 
la con ne xi on de ces de ux ni ve a ux d’analyse.

 Овај рад је примљен 1. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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Дру ги свет ски рат, ко ји су иза зва ли фа ши сти, је је дан 
од нај тра гич ни јих и нај кр ва ви јих ору жа них су ко ба у исто ри-
ји чо ве чан ства, с об зи ром на про це ну да је по ги ну ло нај ма ње 
55, а ра ње но 35 ми ли о на љу ди, од че га, што је по себ но ин-
те ре сант но, при пад ни ци ору жа них фор ма ци ја чи не  са мо 10 
по сто од укуп ног бро ја жр та ва.
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То ком шест го ди на Дру гог свет ског ра та, у ње му је  уче-
ство ва ла 61 др жа ва, мо би ли са но 100, а по ги ну ло из ме ђу 55 и 
60 ми ли о на љу ди. Рат је фор мал но за вр шен 9. ма ја 1945. го-
ди не ка да је не мач ки фелд мар шал Вил хелм Кај тел пот пи сао 
акт о без у слов ној и ко нач ној ка пи ту ла ци ји не мач ких ору жа-
них сна га у Бер ли ну, док су у име чла ни ца Ан ти фа ши стич ке 
ко а ли ци је свој пот пис на до ку мент ста ви ли со вјет ски мар-
шал Ге ор гиј Жу ков и бри тан ски ге не рал Ар тур Те дер. Иако 
је Дру ги свет ски рат зва нич но за вр шен 2. сеп тем бра 1945. 
го ди не у То киј ском за ли ву где је пот пи са на без у слов на ка пи-
ту ла ци ја Ја па на, ко јој је прет хо ди ло аме рич ко бом бар до ва-
ње Хи ро ши ме и На га са ки ја атом ском бом бом, сим бол сло ма 
фа ши зма и ко нач ног об ра чу на ве ли ког де ла све та са су лу дом 
иде јом о ства ра њу но вог по рет ка пред ста вља упра во 9. мај. 
Тај да тум озна чио је и крај Ве ли ког отаџ бин ског ра та ко ји је 
СССР во дио про тив на ци ста и њи хо вих европ ских са ве зни-
ка у тра ја њу од 1.418 да на. На Ис точ ном фрон ту уни ште но је 
75 од сто на ци стич ких ди ви зи ја, а две тре ћи не укуп ног бро ја 
жр та ва чи ни 26.225.000 со вјет ских гра ђа на. У знак се ћа ња 
на њих сва ке го ди не се Дан по бе де над фа ши змом обе ле жа ва 
тра ди ци о нал ном вој ном па ра дом на Цр ве ном тр гу у Мо скви.1

Фа ши зам је на стао као по ле мич ки и те о риј ски по јам 
и ово двој ство је и да нас при сут но код те о ри ја о фа ши зму. 
Сам тер мин, ко ји је пр ви ко ри стио Му со ли ни, са др жин ски је 
пра зан и нео д ре ђен: fa scio је са вез, удру же ње, а фа ши сти су 
са ве зни ци. По јам фа ши зам остао је јед на од кључ них ре чи 
XX ве ка, имао је вла сти ту исто ри ју и ути цао је на исто ри ју. 
Оту да је исто ри ја те о ријâ о фа ши зму у ства ри исто ри ја раз-
ли чи тих об ли ка ан ти фа ши зма. С об зи ром на ра зно вр сност 
фа ши стич ких ре жи ма и по кре та да нас пре вла да ва ми шље ње 
да не ма је дин стве не те о ри је о на стан ку фа ши зма и да ис тра-
жи ва ње мо ра би ти у ме то до ло шком по гле ду плу ра ли стич-
ко и ком па ра тив но. Прем да је оп шти по јам фа ши зам ну жан, 
ипак би мо рао би ти при лич но ди фе рен ци ран. То је ан ти со-
ци ја ли стич ка, ан ти ли бе рал на, ан ти мо дер на шо ви ни стич ка 
иде о ло ги ја са раз ли чи тим уде лом ан ти се мит ских, окулт них, 
ми то ло гиј ских, ро ман ти чар ских са др жа ја и осо бе ном ми ли-

1 Ma ja Ča no vić, „Ko li ko je fa ši zam ko štao svet“, 09 maj 2011.,        http://www.akter.
co.rs/drutvo/3631-koliko-je-faizam-kotao-svet.html
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тант ном по ли тич ком кул ту ром. Фа ши стич ке пар ти је ја вља ју 
се уну тар ка пи та ли зма и тзв. дру шта ва у тран зи ци ји и осла-
ња ју на од ре ђе не сло је ве овог дру штва, а ни ка да уну тар раз-
ви је ног со ци ја ли зма.2 

За раз ли ку од про у ча ва ња кла сич ног фа ши зма ко је је, 
упр кос не сла га њи ма, ипак до сти гло за вид ну фа зу син те зе, 
би лан са и упо ре ди во сти, код ис тра жи ва ња са вре ме ног де-
сни чар ског екс тре ми зма и фа ши зма вла да пот пу на не пре-
глед ност и ха о тич ност у по гле ду тер ми но ло ги је, пој мо ва и 
пред мет ног раз гра ни че ња. Ко ри сти се ви ше пој мо ва: де сни 
екс тре ми зам, де сни ра ди ка ли зам, де сни по пу ли зам, нео фа-
ши зам, нео на ци зам итд. Но ва идеј но-по ли тич ка по ла ри за-
ци ја тра жи ла је из ме ну пој мов ног и те о риј ског апа ра та код 
про у ча ва ња екс трем не де сни це (ан ти то та ли та ри зам и ан ти-
по пу ли зам нпр. по ти ску ју кла сич ни ан ти фа ши зам). У исто 
вре ме тре ба ло је из но ва раз гра ни чи ти срод не пој мо ве као 
што су: шо ви ни зам, ра си зам, ксе но фо би ја, ет но цен три зам и 
сл. Из мно штва но вих пој мо ва фа ши зам се мо гао из дво ји ти 
са мо уко ли ко се по зна ва ла исто ри ја те о ријâ о фа ши зму. 

Са вре ме ни мо дер ни иде о ло шки жар гон (све оп ште по-
зи ва ње на прав ну др жа ву, по де лу вла сти, де мо кра ти ју, на 
иде а ли зо ва не над др жав не тво ре ви не или ме ђу на род не ци-
вил не и вој не ор га ни за ци је) ве о ма успе шно за ма гљу је ду бље 
ци ље ве по ли тич ких по кре та, њи хов успех, бр зи раз вој и оте-
жа ва пре по зна ва ње основ ног усме ре ња.3

Тре ба ло би уочи ти тач ке кон ти ну и те та и дис кон ти ну и-
те та из ме ђу ста рог фа ши зма и но ве екс трем не де сни це, дру-
штве на из во ри шта и обра сце ма ни пу ла ци је, ира ци о нал ну и 
план ски до зи ра ну фа ши за ци ју код ра зно род них са вре ме них 
по кре та и ре жи ма. Гло ба ли за ци ја по ли ти ке и “ко смо по ли ти-
зам” са вре ме ног мул ти на ци о нал ног ка пи та ла ра ђа ју но ве об-
ли ке ре ак ци је фа ши стич ког ти па ко ји се при ла го ђа ва ју окру-
же њу, али кат кад отво ре но сво ја та ју тра ди ци ју и фа ши стич-
ке уз о ре. Да нас на при мер, у Европ ској уни ји има око пет ми-
ли о на стра на ца па је она због гип ки је ин те гра ци је упу ће на на 
гра ђан ско, а не ет нич ко схва та ње на ци је. Јus san gu i nis (крв но 
пра во) на ком је по чи ва ла тра ди ци о нал на кон зер ва тив на за-

2 „               Kako razlikovati novi fašizam od njegove klasične razvijene verzije“,                   http://fo-
rum.srpskinacionalisti.com/viewtopic.php?f=1&t=3258#p30079

3 Исто.
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ми сао на ро да и на ци је по ста ло је ана хро но. Упр кос то ме, у 
ве ли ком де лу Евро пе по сле иш че за ва ња ко му ни стич ког ин-
тер на ци о на ли зма до шло је до на гле ет ни за ци је по ли ти ке, 
што је олак ша ло ис по ља ва ње “лу ди стич ких са др жа ја” у суб-
кул ту ри угро же них - мр жње пре ма стран ци ма и ма њи на ма 
да би се пре ва зи шла оту ђе ност сва ко днев ни це. Ако су кла-
сич не те о ри је о фа ши зму би ле ви ше упу ће не на раз у ме ва ње 
ин сти ту ци о нал не стра не фа ши зма (си стем, пар ти ја, иде о ло-
ги ја) но ве би ви ше тре ба ло да се по за ба ве не ин сти ту ци о на-
ли зо ва ним от по ри ма и ди фу зним не и де о ло ги зо ва ним по кре-
ти ма ли ца за хва ће них кри зом. Нај по сле, ко ли ко је са вре ме ни 
де сни екс тре ми зам ре зул тат пост мо дер не, а ко ли ко оста так 
кла сич ног фа ши зма?4

У че му је раз ли ка из ме ђу кла сич ног фа ши зма и са вре-
ме не европ ске екс трем не де сни це? Фа ши зам је ауто ри тар ни 
на ци о на ли зам ко ји са др жи ра си зам, ан ти се ми ти зам, ан ти ко-
му ни зам, бра ни кор по ра тив но-ста ле шку ви зи ју сит но-бур-
жо а ског ка пи та ли зма, а у ор га ни за ци о ном по гле ду рас по ла-
же ми ли та ри стич ком пар ти јом са ору жа ним пар тиј ским тру-
па ма и ха ри змат ским во ђом. Пре по зна тљив је и по сна жном 
шо ви ни стич ком ро ман ти чар ском ве ли ча њу вла сти те, то бо-
же, угро же не на ци је уз же сто ку кри ти ку ко смо по лит ских 
стру ја ко је из ну тра ра за ра ју за јед ни цу кр ви и тла. Са вре ме на 
европ ска екс трем на де сни ца оспо ра ва ко смо по ли ти зам и де-
ка ден ци ју мо дер не, про ти ви се ме ша њу на ро да и ра са јер то 
угро жа ва на ци о нал ни и европ ски иден ти тет, вра ћа се ми ту и 
пред-про све ти тељ ској тра ди ци ји, про ти ви се ма те ри ја ли зму 
атлант ско-аме рич ког за па да и ис ти че бор бе ни пан-европ ски, 
ри мо ка то лич ко-про те стант ски и за пад њач ки по глед на свет. 
Ет ни зи ра ње по ли ти ке огле да се у за го ва ра њу пра ва на ро да 
про тив “иде о ло ги је о људ ским пра ви ма”, а под вла че њем кул-
тур них раз ли ка ме ђу на ро ди ма убла жа ва се ста ри ра си зам. 
Ови оп шти идеј ни обра сци до пу ња ва ју се ло кал ним са др жа-
ји ма и пред ра су да ма.5

Фа ши зам је и да нас ве ли ка опа сност за са вре ме на дру-
штва. Иако је на стао као ита ли јан ско-не мач ко-ја пан ски про-

4 Исто.
5 Исто.
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је кат он је за ра зио и мно ге дру ге. По да ци из Дру гог свет ског 
ра та то убе дљи во све до че.

Из исто ри је и школ ских уџ бе ни ка по зна то је да су Нем-
ци од го вор ни за ма сов но уби ство шест ми ли о на Је вре ја, али 
и дру гих на ро да (што се ма ње спо ми ње). Ме ђу тим, јав ност 
је ма ло упо зна та да су и мно ги дру ги на ро ди ин спи ри са ни 
фа ши змом по ма га ли Нем ци ма да из вр ше сво ју злу ми си ју, 
али и да под њи хо вом за шти том ре а ли зу ју сво је мрач не по-
ли тич ке ци ље ве.6 Пре ћут ку је се да део Укра јин ца, Ли тван-
ца, Ле тон ца, Есто на ца, Ру му на, Хр ва та... та ко ђе има ју кр ва ве 
ру ке. Код не ких на ро да, као код Хр ва та, то је би ла оп ште-
на ци о нал на иде ја и по ли ти ка. До чек фа ши стич ких вој ни ка, 
1941. го ди не, У За гре бу био је ма со ван и крај ње еуфо ри чан. 
Слич но је би ло и код Есто на ца...

Струч ња ци као што је Ди тер Пол из Не мач ког ин сти-
ту та за са вре ме ну исто ри ју про це њу ју да је ви ше од 200.000 
стра на ца – от при ли ке исто ко ли ко и Не ма ца и Аустри ја на ца - 
“при пре ма ло, из вр ша ва ло и по ма га ло у из вр ше њу уби ста ва”. 
Че сто су би ли исто оно ли ко не ми ло срд ни као и Хи тле ро ви 
ко ља чи.7

Шта је на ве ло ру мун ског дик та то ра Јо на Ан то не скуа и 
ње го ве ге не ра ле, вој ни ке, слу жбе ни ке и ру мун ске се ља ке, да 
по би ју 200.000 Је вре ја (а мо жда и дво стру ко ви ше) “на сво ју 
ру ку”, ка ко је ре као исто ри чар Ар мин Хај нен? За што су бал-
тич ки еска дро ни смр ти уби ја ли по не мач ком на ре ђе њу у Ле-
то ни ји, Ли тва ни ји, Бе ло ру си ји, Укра ји ни и Ру си ји? И за што 
су не мач ке Einsatzgruppen - па ра вој не “ин тер вент не је ди ни-
це” под ру ко вод ством СС-а - та ко успе шно на во ди ле не је вреј-
ско ста нов ни штво да из вр ши по гром од Вар ша ве до Мин ска?

Пот пу но је не спор но да се хо ло ка уст ни кад не би до го-
дио да ни је би ло Хи тле ра, ше фа СС-а Хајн ри ха Хи мле ра и 
мно гих дру гих Не ма ца. Али исто та ко је си гур но “да Нем ци 
не би мо гли са ми да по би ју ми ли о не европ ских Је вре ја”, ка же 
исто ри чар из Хам бур га, Ми ха ел Вилд.

У по љи ма смр ти дуж ис точ не Евро пе, на сва ког не мач-
ког по ли цај ца би ло је по 10 ло кал них по ма га ча. Исти од нос 
ва жио је и за дру ге ло го ре. Не за Аушвиц, јер су њи ме упра-

6 „Hitlerovi evropski pomagači“, 24.06.2009.,               http://www.pescanik.net/content/
view/3333/1134/

7 Исто.
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вља ли ско ро ис кљу чи во Нем ци, али да, за Бел зец (600.000 
жр та ва), Тре блин ку (900.000) или Де мја њу ков Со би бор. Та мо 
је ша чи ци СС-ова ца по ма га ло око 120 укра јин ских чу ва ра.8

Без њих, Нем ци ни кад не би ус пе ли да уби ју 250.000 
Је вре ја у Со би бо ру, ка же бив ши ло го раш Блат. Укра јин ци су 
чу ва ли ло гор, из во ди ли Је вре је из ва го на и ка ми о на на кон 
до ла ска у ло гор и ба ти на ма их уте ри ва ли у га сне ко мо ре.

Та за стра шу ју ћа број ка на ме ће не у год на пи та ња, и бер-
лин ски исто ри чар Гоц Али је по чео да их по ста вља пре не-
ко ли ко го ди на: да ли је та ко зва но ко нач но ре ше ње за пра во 
би ло “европ ски про је кат ко ји се не мо же об ја сни ти са мо по-
себ ним окол но сти ма у не мач кој исто ри ји?”9

С об зи ром да се фа ши зам, очи глед но, по но во ожи вља-
ва, по сто ји дру штве на и на уч на по тре ба да се он по но во про-
у ча ва. У том сми слу на ша хи по те за, ко ју ће мо по ку ша ти да 
до ка же мо гла си да је са вре ме ни фа ши зам ре зул тат пост мо-
дер не, тј. те жње САД и љу ди ко ји је кон тро ли шу да ство-
ре „но ви свет“ или Но ви свет ски по ре дак са јед ном свет ском 
вла дом за на шу пла не ту. У том сми слу фа ши зма се (зло)упо-
тре бља ва, јер овом по рет ку су по треб ни екс тре ми сти као ју-
ри шни ци на „не по слу шне вла де и др жа ве“ у „хри шћан ском“ 
де лу све та, као што му сли ман ске екс тре ми сте ко ри сте у све-
ту где у до ми нант ном бро ју жи ве при пад ни ци ове ве ро и спо-
ве сти.10

САДи(нео)фашизам

Ру си су по сти гли исто риј ски успех. Ис те ра ли су ђа во ла 
на чи сти ну. Са да се ја сно ви ди ко је у све ту бео, а ко црн, ко 
ан ђео, а ко ђа во. На и ме, ка ко пре но си ТВ ста ни ца „Ра ша Ту-
деј“ 23. де цем бра 2010. го ди не у из ве шта ју Ана ста си је Чур-
ки не из Њу јор ка, Ру си ја је у Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње-
них на ци ја пред ло жи ла Ре зо лу ци ји ко ја по зи ва чла ни це да се 

8 Исто.
9  Исто.
10   Види опширније о   томе: Данило Лазић, „У мисији Новог  светс ко г  поретка“, 

Печат, б р.  170, Бе оград, 17 . јун 2011, стр .  10-14.; Зоран Милошевић, „Ко су 
‘Мусли манска  б ра ћа’“?, Печат,  б р. 171, Бе ог рад , 24.  ју н 2011 ,  ст р. 53 .  Уп ор.: 
Ив иц а  Ст ојано ви ћ, „Глобализац и ја – орвеловска визија економиј е В авилона-
“,  Националниинтерес,  бр. 1,  Б еогра д,  2011, стр. 277-298.
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бо ре про тив про сла вља ња фа ши зма.11 Ре зо лу ци ју је по др жа-
ло 129 др жа ва, а про тив су би ле САД, је ди на од ве ли ких др-
жа ва. Дру гим ре чи ма, 129 др жа ва је ка за ло да оне хо ће да се 
бо ре про тив про сла вља ња фа ши зма на сво јим те ри то ри ја ма, 
а Аме ри ка је ка за ла са свим су прот но – да је по треб но сла ви-
ти фа ши зам и ни су пот пи са ли пред ло же ни до ку мент. Ово је 
по себ но ин те ре сант но јер су САД ра то ва ле про тив фа ши зма 
то ком Дру гог свет ског ра та, а са да им он не сме та. Да ли за-
то што САД фа ши сте (опет) ис ту ра ју у пр ве бор бе не ре до ве 
про тив Ру си је? Чак су Иран и Изра ел по сти гли са гла сност по 
овом пи та њу, што се ни ка да ни је до го ди ло, а Аме ри ка је кре-
ну ла про тив свих.12

У САД по во дом овог до га ђа ја сви ћу те и зва нич ни ци и 
ме ди ји. Ме ђу тим, то ком ове го ди не у САД су об ја вље ни до-
ку мен ти ко ји су по све до чи ли да је по сле Дру гог свет ског ра-
та до шло до са рад ње ове др жа ве са бив шим на ци сти ма. Циљ 
са рад ње је био бор ба про тив СССР-а. Ра ди се о са рад њи са 
нај о ко ре ли јим на ци сти ма (Waf fen SS) ко ји су би ли за ду же ни 
за опе ра ци о на ли за ци ју фа ши стич ких ци ље ва у жи вот. Они 
су спро во ди ли ет нич ка чи шће ња и из вр ши ли мно ге пре сту-
пе про тив чо веч но сти. Са овим љу ди ма САД су за по че ле са-
рад њу по сле сло ма на ци стич ке Не мач ке. По себ но је ин те ре-
сант но да су бал тич ки СС ба та љо ни пре жи ве ли рат и об ре ли 
се у САД – и са њи ма је та ко ђе за по че та са рад ња, са ци љем 
да се по бе ди СССР.13

Ла тви ја је је дин стве на др жа ва у све ту ко ја да нас сла ви 
сво је вој ни ке при пад ни ке СС ба та љо на као хе ро је и на зи ва 
Ру си ју оку па то ром, иако се Ру си ја бо ри ла про тив фа ши зма. 
Ла тви ја ор га ни зу је па ра де сво јих СС-ова ца и уни шта ва спо-
ме ни ке со вјет ским вој ни ци ма, а нај но ви ји до га ђај у Скуп-
шти ни ОУН по ка зу ју ко сто ји иза то га.

Про фе сор уни вер зи те та Крис Симп сон о то ме ка же: 
„То је био си сте ма ти чан про грам аме рич ке вла де, а по себ-
но оба ве штај них слу жби. У ци љу до би ја ња ин фор ма ци ја они 

11 Анастасия Чуркина, „Америка отказалась осудить фашистов“, „RT“,           Россия, 
24 . 12. 2010.

12 В и ди: Зоран Милоше вић, „ Ам ерика  и  фашизам “, Печат, бр.  147, Б ео град, 
 2 011.

13 В ид и:  МировыевойныХХвека, Кн. 3, Вторая мир овая во йна, Ист орич ес ки й 
очерк.  М оск ва, 2002 .  стр . 397.
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су ко ри сти ли из бе гли це из При бал ти ка, а ме ђу њи ма је би ло 
мно го фа ши стич ких пре ступ ни ка или бив ших ко ла бо ра ци-
о ни ста. То је до ве ло до си ту а ци је да сва ко ко је из ја вио да 
је бо рац за сло бо ду или ан ти ко му ни ста из Ис точ не Евро пе 
ауто мат ски је био по што ван или га чак схва та ли као хе ро ја. 
Ме ђу тим, ако по гле да мо ствар но ста ње мно ги од тих љу ди 
би ли су фа ши стич ки са рад ни ци“. Ово на нај бо љи на чин по-
ка зу је ка ко су про кла мо ва ни прин ци пи и вред но сти у САД 
би ли са мо го ла де ма го ги ја.

Исто ри ча ри ово ту ма че же љом САД да се по ка жу као 
без гре шне, тј. да оне то ком исто ри је ни су чи ни ле ни ка кве 
гре шке. Чак сма тра ју да је ова кво по на ша ње Аме ри ка на ца 
део њи хо вог мен та ли те та – не же ле да гле да ју уна зад и при-
зна ју сво је гре шке. 

То ком 2001. го ди не ЦИА је отво ри ла сво ју ар хи ву о са-
рад њи ове слу жбе са на ци сти ма. У њи ма се ја сно ви ди да су 
са рад ни ци СС и ГЕ СТА ПО-а ко ји су би ли осу ђе ни од ме ђу-
на род ног три бу на ла до би ли за по сле ње у ЦИА, од но сно да су 
по ста ли са рад ни ци ове слу жбе. „Не ма сум ње“, ка же То мас 
Ба ер, члан вла ди не гру пе ко ја је ра ди ла на отва ра њу до си јеа 
на ци ста, „да су САД очу ва ле кон так те са на ци стич ким пре-
ступ ни ци ма“. Мо жда је нај ру жни ји при мер са рад ња са Кла у-
сом Бар би ем, по зна том као „Ли он ски ме сар“.

„Ча стан, иде а ли ста... во ли до бро је ло и пи ће...“ Та ко 
је 1952. го ди не ЦИА ока рак те ри са ла на ци стич ког иде о ло га 
Еми ла Ауг сбур га, са рад ни ка по злу чу ве ног Ван зеј ског ин-
сти ту та, ана ли тич ког цен тра СС. Оде ље ње СС ко јим је ко-
ман до вао Ауг сбург ис пу ња ва ло је „по себ не за дат ке“ – уни-
шта ва ње Је вре ја и дру гих „не по жељ них еле ме на та“ за вре ме 
Дру гог свет ског ра та. У Пољ ској су га тра жи ли због рат них 
зло чи на, но Ауг сбур гу је ус пе ло да се до го во ри са Аме ри-
кан ци ма... Го ди не 1949. до био је по сао у ЦИА као екс перт за 
СССР.14 

От кри ва ње ар хи ва ЦИА омо гу ћи ло је да све тло да-
на угле да ју и до ку мен та о рат ним зло чи ни ма на ци ста, али 
и не што што је пред ста вља ло вр хун ску тај ну – ко ри шће ње 
шпи јун ске мре же на ци ста за рат про тив Со вјет ског са ве за. 
На ци сти ма је ово би ла шан са да из бег ну за твор и они су је 
ис ко ри сти ли. Та ко се до го ди ло да су у хлад ном ра ту по бе ди-

14 Борис Грушин, „Сотрудничество американцев с фа шистам и“, ht tp :/ /www.
duel . ru/ 200122/ ?2 2_ 7_6, 23/1 2/2010.
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ли на ци сти – ка же Ели Ро зен ба ум, глав ни „го нич на ци ста“, 
ди рек тор оде ље ња за по себ но ва жне по сло ве Ми ни стар ства 
прав де. До ку мен ти ко ји су угле да ли све тло да на де фи ни тив-
но по ка зу ју да су на ци стич ки пре ступ ни ци из бе гли за слу же-
не ка зне, за то што је ЦИА у њи ма ви де ла „оруж је за бор бу 
про тив СССР-а“.

Од лу ка да се на ци сти ко ри сте у бор би про тив СССР-а 
је би ла она кап ко ја је умно го ме по ква ри ла од но се САД и Со-
вјет ског са ве за, али је та од лу ка би ла и осно ва за мно га ка сни-
ја кр ше ња људ ских пра ва и пре сту пе Ва шинг то на у име бор-
бе са ко му ни змом. „Са вез са ђа во лом“ по слу жио је за тај на, 
ан ти де мо крат ска ме ша ња у по сло ве дру гих др жа ва. Кључ ни 
чо век у овом по слу је био не мач ки ге не рал Рај нхард Ге лен, 
ко ји је то ком Дру гог свет ског ра та ко ман до вао свим вој ним 
оба ве штај ним гру па ма у Ис точ ној Евро пи и СССР-у. Ге лен 
је Аме ри кан ци ма обе ћао фор ми ра ње мре же за ан ти ко му ни-
стич ку бор бу од ве те ра на ко ји су слу жи ли на ци сти ма. Без 
об зи ра на то што су по Јалт ском до го во ру САД би ле ду жне 
да СССР-у пре да ју све за ро бље не не мач ке офи ци ре ко ји су 
уче ство ва ли „у бор ба ма на Ис то ку“, Ге лен је бр зо био пре ба-
чен у форт Хант, у Вир џи ни ји, а ода тле до за по сле ња у ЦИА 
био је са мо ко рак. По кро ви тељ Ге ле на био је лич но ди рек тор 
ЦИА, Ален Да лес. Ге лен се у Не мач ку вра тио 1946. го ди не са 
ци љем да об но ви сво ју шпи јун ску мре жу на Ис то ку, али овај 
пут у ко рист САД. Овај по да так по ка зу је да је Ва шинг тон за-
по чео хлад ни рат мно го ра ни је не го што се ми сли ло. Но, овај 
са вез САД са на ци сти ма по ка зу је да хлад ни рат ни је на стао 
као по сле ди ца агре сив не по ли ти ке Со вјет ског са ве за, већ Ва-
шинг то на. Из ба зе у пред гра ђу Мин хе на, Ге лен је за по чео вр-
бо ва ње хи ља де ве те ра на ГЕ СТА ПО-а, Вер мах та и СС. Чак су 
и чла но ви ви ше на ци стич ке би ро кра ти је ко ји су ру ко во ди ли 
ад ми ни стра тив ним апа ра том Хо ло ка у ста ср дач но при мље ни 
у ор га ни за ци ју Ге ле на. Ели оз Бру нер, за ме ник Адол фа Ајх-
ма на, ма јор СС Емил Ауг сбург и ка пе тан ГЕ СТА ПО-а Кла ус 
Бар бие – Ли он ски ме сар, та ко по ста ју са рад ни ци ЦИА. Ге лен 
и ње го ва ор га ни за ци ја по том по чи њу да игра ју ва жну уло-
гу у НА ТО-у, јер су две тре ћи не ин фор ма ци ја о др жа ва ма 
вар шав ског до го во ра баш они да ва ли. Под окри љем ЦИА, а 
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по том као глав ни се кре тар оба ве штај не слу жбе За пад не Не-
мач ке, Ге лен има зна ча јан ути цај на по ли ти ку САД.15 

Ор га ни за ци ја Ге ле на је спа сла на хи ља де Не ма ца – на-
ци ста пре ба цив ши их у Ју жну Аме ри ку или дру ге др жа ве, 
че сто са одо бра ва њем аме рич ких тај них слу жби. Не ки од 
вој них „из бе гли ца“ по ста ли су „са вет ни ци за без бед ност“ у 
не ко ли ко бли ско-ис точ них и ла ти но-аме рич ких др жа ва, где 
су ство ри ли ул тра-де сне еска дро не смр ти. На при мер, Кла ус 
Бар бе је да вао по моћ ни зу вој них хун ти у Бо ли ви ји. Он је об-
у ча вао вој ни ке и по ма гао да се са чу ва тр го ви на ко ка и ном од 
1970 – 1980. го ди не.

Да иро ни ја бу де ве ћа, не ки од Ге ле но вих аге на та у 
Евро пи су про ду жи ли да ру ко во де нео фа ши стич ким ор га-
ни за ци ја ма ко је су би ле про же те ан ти а ме ри ка ни змом. Јед на 
од по сле ди ца са рад ње ЦИА са Ге ле ном је и да на шња об но ва 
фа ши стич ког по кре та у Евро пи, ко ји сво је ко ре не и ро до слов 
цр пи од Хи тле ра и Ге ле на. „Ово је би ла не ве ро ват на гре шка, 
не то ли ко мо рал на и по ли тич ка, већ оба ве штај на“ – сма тра 
Ри чард Брет ман, про фе сор уни вер зи те та и члан гру пе за 
про у ча ва ње но во до ступ не ар хи ве ЦИА.16

Го ди не 2006. у Ита ли ји је об ја вљен до ку мент ко ји све-
до чи о то ме да је на ци стич ки рат ни зло чи нац Карл Хас, низ 
го ди на ра дио за аме рич ку оба ве штај ну слу жбу. Из до ку ме-
на та се ви ди да је ма јор СС Хас по чео да ра ди за ЦИА и да 
је 1947. го ди не пре ба чен у Аустри ју где је пред ста вљен ше фу 
аме рич ке вој не оба ве штај не слу жбе (ЦИЦ) Жо зе фу Пе те ру 
Лу он гоу. У Аустри ји је СС ма јор до био но ви па сош на име 
Џу сти ни и по но во је вра ћен у Ита ли ју да ску пља ин фор ма-
ци је о ра ду ита ли јан ских по ли ти ча ра и Ко му ни стич ких ор-
га ни за ци ја.

По ред то га, Хас је имао пу но моћ је да у слу ча ју по бе де 
ле ви ча ра на из бо ри ма бр зо Аме ри кан ци ма ор га ни зу је кон-
такт са крај ње де сним рим ским гру па ци ја ма ра ди „оне мо гу-
ћа ва ња оку па ци је“ ва жних ин сти ту ци ја и ра дио-ста ни ца.

15 Ви ди: Зора н  Ми ло шевич,  „‘Веймарская мет аф ора’ и  Ро ссия, К в опр осу об 
 отношен ия х  Росси  и  СШ А“, у зборнику: Традиции в контексте русской
культуры, Череповец, 2006.

16 „            Скандал в США : Америка оказалась прибежищем фашистов“,                                http://blog.
alexv.biz/2010/11/16/skandal-v-ssha-amerika-okazalas-pribezhishhem-fashistov/
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Хас је био оп ту жен за ма сов но уби ство мир них ста нов-
ни ка рим ског ре о на Фо се Ар де а ти не у про ле ће 1944. го ди не, 
ка да су СС-ов ци стре ља ли 335 не ви них љу ди. То је био акт 
осве те за ак ци ју ита ли јан ских пар ти за на у ко јој је уби је но 30 
не мач ких вој ни ка.

Гре го ри Да глас је об ја вио не ко ли ко књи га у САД о то-
ме ка ко је Ва шинг тон ко ри стио ве зе и ис ку ство за ро бље ног 
Хен ри ха Ми ле ра, ко ји је за вре ме Дру гог свет ског ра та во-
дио тај ну по ли ци ју (ГЕ СТА ПО). Ка да се пр ва књи га по ја ви ла 
1994. го ди не, тврд ње ауто ра ЦИА је од ба ци ла као не тач не, 
што је ути ца ло на ме ди је да на гло сма ње ин те рес за књи гу. 
До го ди ло се и су прот но – по че ла је ње на дис кре ди та ци ја, а 
ар хи ва Ар ми је САД, где су се на ла зи ли до ка зи о са рад њи са 
Ми ле ром су „из го ре ли у по жа ру“. Ме ђу тим, Да глас је до шао 
до днев ни ка Ми ле ра у ко ме је он бе ле жио све ва жне до га ђа је. 
Та ко је бру ка из би ла на све тло да на и ви ше ни ко ни је по ри-
цао са рад њу ЦИА и Ми ле ра. Го ди не 1999. днев ник је и об ја-
вљен и иза звао је ве ли ки по ли тич ки ин те рес.

Ми лер је у мар ту 1945. го ди не по бе гао из Бер ли на ма-
лим спорт ским ави о ном у Швај цар ску са ла жним до ку мен-
ти ма. Ка сни је су ту сти гле и опљач ка не дра го це но сти. Ми-
лер је мај стор ски ис це ни рао сво је са мо у би ство, та ко да је и 
сам Хи тлер у то по ве ро вао. Но, је дан аме рич ки агент му је 
ушао у траг и 1948. го ди не, на ини ци ја ти ву Ха ри Тру ма на 
за вр бо вао га да ра ди за ЦИА уз га ран ци ју по ли тич ког ази ла. 
Та ко је Ми лер до био но во име, од лич ну ку ћу и ви со ку пла-
ту, али све у тај но сти. Већ 6. де цем бра 1948. Ми лер је био у 
Ва шинг то ну.

Ми лер је жи вео у ку ћи у Џорџ та у ну, али је 1951. го ди не 
пре шао и ку ћу бли зу Ва шинг то на. Он се ба вио бор бом про-
тив Ко мин тер не. У Аме ри ци је Ми лер срео мла ду же ну из 
ви ших кру го ва са ко јом се оже нио. 

Но, скан дал се ов де не за вр ша ва. Има још мно го ва-
жних на ци ста ко ји су ра ди ли за ЦИА. Ту је био и Ото фон 
Бол швинг, ина че аутор пла на чи шће ња Не мач ке од Је вре ја. У 
НА СА је ду го го ди на ра дио бив ши ру ко во ди лац вој ног за во-
да где се ко ри стио рад рат них за ро бље ни ка, Ар тур Ру долф. 
Он се ба вио кон струк ци јом ра ке та. Ње га на зи ва ју оцем ра ке-
те Sa turn 5. Ту је и зло чи нац Иван Де мја њук, ко ји је уби јао 
ло го ра ше у ло го ру Тре блин ка.
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Пре ма на ла зи ма по зна тог „лов ца на на ци сте“ Си мо на 
Ви зен та ла, уз по моћ аме рич ке вла де из Не мач ке је са кри ве но 
у САД око 30.000 хи ља да хи тле ро ва ца. Та ко су САД из вр ши-
ле фа ши за ци ју сво је по ли ти ке, а гла са ње у Скуп шти ни ОУН 
то по твр ђу је. 

Фашизација„радиЕвропскеперспективе...“?

Сту па њем у Европ ску уни ју сва ка др жа ва пре ста је да 
са ма фор му ли ше сво ју по ли ти ку и при хва та оба ве зу да је 
при ла го ди (и) ин те ре си ма САД и во де ћих др жа ва Европ ске 
уни је.17 Осим то га, Европ ска уни ја спро во ди по ли ти ку усло-
вља ва ња за при дру жи ва ње уни ји, а ти „усло ви“ се раз ли ку ју 
од др жа ве до др жа ве. Та ко су се ди Ру си је и Укра ји не, по ред 
оста лог, има ју оба ве зу да ра ди ка ли зу ју сво је јав но мње ње у 
од но су на „не ци ви ли зо ва не“ Ру се.18

Бог дан Ђу ро вић из но си за ни мљи ву хи по те зу „да се 
нео на ци стич ка ин тер на ци о на ла ши ри сву да где до ђе НА ТО“. 
„За пра во, сву да где НА ТО ши ри свој ан ти ру ски ути цај. Та-
ко, на при мер, Гру зи ја, ко ја је да ла 700.000 бо ра ца Цр ве ној 
ар ми ји, од ко јих се ско ро по ло ви на ни је вра ти ла ку ћа ма, бу-
квал но ру ши сва ки траг ан ти фа ши стич ке бор бе. Ако је Гру-
зи јац, Мин грел Ми ли тон Кан та ри ја, пре 66 го ди на био је дан 
од оних ко ји су по ди гли Бар јак по бе де над Рај хста гом, да на-
шњи пред сед ник Ми ха ил Са ка шви ли на ре дио је да се сру ши 
ве ли чан стве ни спо ме ник у Ку та и си ју, по диг нут у знак се ћа-
ња на 300.000 по ги ну лих при пад ни ка овог кав ка ског на ро-
да. Спо ме ник је сру шен ди на ми том, као до при нос об ра чу ну 
са „то та ли тар ном про шло шћу“, а том при ли ком по ги ну ле су 
јед на де вој чи ца и ње на мај ка, по што су се ко ма ди „про шло-
сти“ раз ле те ли ви ше од 150 ме та ра уна о ко ло.

При бал тич ке др жа ве су по се бан при мер. У ли тван ском 
уџ бе ни ку исто ри је, та ко, пи ше да су „Ли тван ци рат до че ка-
ли са ра до шћу, јер је он спа сио од ру ског те ро ра“. У су сед ној 

17 Вид и: Зора н Милош ев ић,  „Срб иј а, придружива њ е Европској униј и и ист-
оч на пол ит ика (нек их ) нових чл аница Е вропске  уније“ ,  Политичкаревија, 
бр.  2 , Београд, 2011.

18 Ви ди: Мо мч ил о, Суботић,  „Србиј а и Евр оп ска унија “,  Српска политичка
мисао,  б р. 1,  Бео град, 20 10 . У пор.:  З оран Милошеви ћ , „Европска унија  и Рус-
иј а – страт еш ко  пар тнерс тво  и ли   ст ратешка  заблуда?“, Политичкаревија, 
бр, 4, Београд, 2008.
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Ле то ни ји, пак, зло гла сни кон цен тра ци о ни ло гор у Са ла спил-
су, у ко јем је по би је но око 100.000 љу ди, исто риј ске чи тан ке 
на зи ва ју „по прав но-рад ним“, на во де ћи да су у ње му бо ра ви-
ли „кри ми нал ци, де зер те ри, кло ша ри, Је вре ји и оста ли“. Док 
су, са дру ге стра не, на ци стич ке „Ле тон ске ле ги о на ре кра си-
ли ве ли ка из др жљи вост, уме ће и од ва жност“! А у Есто ни ји 
су оти шли и ко рак да ље. Њи хов бив ши пре ми јер, а са да шњи 
ми ни стар од бра не, исто ри чар по обра зо ва њу Март Лар (и ве-
ли ки Са ка шви ли јев по кро ви тељ) пи ше да је „на да у осло бо-
ђе ње бук ну ла 22. ју на 1941. го ди не, ка да је не мач ка вој ска 
пре шла гра ни цу СССР-а“...

Да (нео)фа ши стич ка ин тер на ци о на ла бу де у пу ном са-
ста ву, по бри нуо се, за мно ге нео че ки ва но, и ак ту ел ни ру мун-
ски пред сед ник Тра јан Ба се ску. Овај кон тро верз ни по ли ти-
чар иза звао је ве ли ки ди пло мат ски скан дал ка да је у пот пу-
но сти оправ дао уче шће Ру му на у Дру гом свет ском ра ту на 
стра ни Хи тле ра. Го сту ју ћи, упра во 22. ју на, у те ле ви зиј ској 
еми си ји ка на ла „Б1ТВ“, из ра зио је пу но раз у ме ва ње за од лу-
ку рат ног пре ми је ра, мар ша ла Јо на Ан то не скуа, ко ји је ру-
мун ским сна га ма на ре дио за у зи ма ње да на шње Мол да ви је и 
де ло ва Укра ји не. „И сам бих дао исту та кву ко ман ду – ру-
мун ски вој ни ци, на ре ђу јем да пре ђе те Прут! Има ли смо са-
ве зни ка. Ка да би би ли та кви усло ви, ве ро ват но бих та ко и 
по сту пио“, искрен је био Ба се ску.

Ово ни ма ло не чу ди. Ба се ску је, на и ме, сво јим „сна га-
ма“ одав но на ре дио да пре ђу Прут, с об зи ром на то да је при-
па ја ње Мол да ви је Ру му ни ји прак тич но при о ри тет и спољ не 
и уну тра шње по ли ти ке од ка да је он на вла сти.“19

У Ки је ву је по ло ви ном ју на 2011. го ди не, ор га ни зо ван 
и спро ве ден „марш нео на ци ста“ у ор га ни за ци ји пре жи ве лих 
бан де те ро ва ца, ко ји су се за вре ме Дру гог свет ског ра та бо-
ри ли на стра ни Хи тле ра.20 Ико но гра фи ја уче сни ка мар ша 
при зва ла је мрач ну про шлост и под се ти ла мно ге на не ми-
ле до га ђа је из Дру гог свет ског ра та. На че лу по вор ке би ла 
је ве ли ка фо то гра фи ја укра јин ског фа ши сте, Ев ге ни ја Ко но-

19 Богдан Ђуровић, „Неонацистичка интернационала“, Печат, бр. 173, Бео-
град, 8. јул 2011, стр. 45.

20 Яковлев Фёдор, „Фашизм на Украине насаждается на примерах историческо-
го иди о ти зма“,                    http://www.km.ru/ukraina/2011/05/30/vnutripoliticheskaya-
situatsiya-na-ukraine/fashizm-na-ukraine-nasazhdaetsya-na-pr
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ва ле ца, а мар шом се, за пра во, обе ле жа ва ла 120 го ди шњи ца 
од ње го вог ро ђе ња. Уче сни ка је би ло око 300, а ско ро сви су 
но си ли ка пу ља че или за штит не ма ске, да се не мо гу пре по-
зна ти. Уче сни ци мар ша уз ви ки ва ли су бор бе не па ро ле: „Сла-
ва на ци ји!“, „Смрт не при ја те љи ма!“, „Ко љи мо Мо ска ље!“ 
(по гр дан на зив за Ру се – З.М.).21 И све то по сле 9. ма ја 2011. 
го ди не ка да су у Ла во ву нео на ци сти на па ли уче сни ке про-
сла ве Да на по бе де, тј. бор це Цр ве не ар ми је ко ји су до шли у 
овај град на цен трал ну про сла ву по бе де над фа ши змом. Не ки 
укра јин ски ме ди ји су об ја ви ли по да так да са мо у Ла во ву има 
22.000 ре ги стро ва них нео на ци ста, док њи хов број у дру гим 
де ло ви ма Укра ји не ни је утвр ђен.22

По сле ових до га ђа ја у Укра ји ни, ме ђу на род ни по крет 
„Свет без фа ши зма“ ор га ни зо вао је, 21. ју на 2011. го ди не, 
окру гли сто у Мо скви на те му „Нео на ци зам у Ис точ ној Евро-
пи и др жа ва ма бив шег СССР – 70 го ди на по сле“, где се по-
ку ша ло од го во ри ти на не ко ли ко ва жних пи та ња: За што се 
до га ђа ре ин ка ран ци ја фа ши зма на овом про сто ру ко ји је у 
бор би про тив овог зла по ло жио 27 ми ли о на људ ских жи во-
та? За што се ре ха би ли ту ју на ци сти, иако су СС тру пе Хи тле-
ро ве Не мач ке од Нир нбер шког су да и слу жбе но про гла ше не 
зло чи нач ким? Ка ко је то мо гу ће кад се зна да су СС тру пе у 
Бе ло ру си ји и Ру си ји из вр ши ли зло чи не ка кве свет до та да 
ни је ви део? За што се ства ра култ Ор га ни за ци је укра јин ских 
на ци о на ли ста (укра јин ских фа ши ста)? И, на кра ју, за што ни-
ка ква ар гу мен та ци ја не по ма же у овој но вој бор би про тив 
нео на ци зма?23

Фјо дор Ја ко вљев24 у ана ли зи раз во ја фа ши зма у Укра ји-
ни ка же да се по пу ла ри за ци ја фа ши зма до га ђа као кла сич ни 
„исто риј ски иди о ти зам“.  Он ка же да су до га ђа ји у Ла во ву 
по во дом 9. ма ја (ме ди ји су ово на зва ли „Ла вов ско бо ји ште“) 
де фи ни тив но по твр ди ли зна чај не про ме не у са мо све сти не-

21 Александр Романов, „Москалей – на ножи!“ – требуют бандеровские 
недобит ки,                               http://www.km.ru/ukraina/2011/06/16/vnutripoliticheskaya-situatsiy 
a-na-ukraine/moskalei-na-nozhi-trebuyut-banderovski

22 Игорь Панюта, „Украина, как полигон фашизации“, 28.06.2011,                             http://hvylya.
org/analytics/politics/11454-ukraina-kak-poligon-fashizatsii.html

23 Вита лий  М лечин, „Через 70 лет после начала Великой отечественной войны 
борьба против нацизма не закончена“,       http://worldwithoutnazism.wordpress.
com/2011/06/21/pressconf200611/

24 Яковлев Фёдор, Нав. дело.
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ких Укра ји на ца, по себ но оних на За па ду зе мље. Ни ка да до 
са да укра јин ски фа ши сти ни су јав но кре та ли да се фи зич ки 
об ра чу на ва ју са бор ци ма про тив фа ши зма из Дру гог свет-
ског ра та, као 9. ма ја 2011. го ди не. При то ме, са ми су сни ма ли 
ви де о ка ме ра ма свој на пад и ба ти на ње ста рих бо ра ца (као да 
ти ме оправ да ва ју уло же ни но вац и њих!?).25

Ме ђу тим, за по зна ва о це при ли ка у За пад ној Укра ји ни 
и Укра ји ни уоп ште ово ни је би ло из не на ђе ње, јер се фа ши-
зам ов де не гу је одав но и до ста успе шно. То се ра ди ло пре 
све га да ва њем хе рој ског пред зна ка Бан де ри ној Ор га ни за ци ји 
укра јин ских на ци о на ли ста, на зва нич ном, др жав ном ни воу. 
Бив ши „на ра џан сти“ пред сед ник Укра ји не, Вик тор Ју шћен-
ко, је чак про гла сио „Хе ро ји ма Укра ји не“ дво ји цу до ка за них 
фа ши ста, Бан де ру у Шу хе ви ча, а ко ли чи на про па ганд ног ма-
те ри ја ла ко јим су се ве ли ча ли под ви зи укра јин ских фа ши ста 
„за бор бу за осло бо ђе ње Укра ји не“ је ства ран у не ве ро ват-
ним ко ли чи на ма.26 Та про па ган да је, очи глед но, на и шла на 
плод но тле, не са мо код по то ма ка укра јин ских фа ши ста, не го 
и код дру гих љу ди ко ји сле де уни ја ти зам (гр ко-ка то ли ци) и 
укра јин ски на ци о на ли зам. Да нас су при пад ни ци СС ди ви зи-
је „Га ли чи на“ за мно ге Укра јин це ју на ци ко је тре ба по што-
ва ти и сле ди ти, а то зна чи бо ри ти се и да нас про тив Ру са, 
нај ва жни јих не при ја те ља укра јин ских фа ши ста.27

Идејни,организационииполитичкикорени
украјинскогфашизма

Иде о лог укра јин ског фа ши зма је Ди ми триј Дон цов 
(по ре клом Рус из по ро ди це Мит ка Шел ко пе ро ва), ко ји је 
био шеф про па ган де у вла ди гет ма на Ско ро пад ског.28 Он је 
1926. го ди не об ја вио бро шу ру „На ци о на ли зам“ у ко ме је осу-
дио „Укра јин ски на ци о нал но-па три от ски по крет“ за ме ко-

25 Види: Зоран Милошевић, „Фа ши за ци ја Укра ји не“, Печат, бр. 173, Бе о град, 
8. јул 2011, стр. 46-48.

26 Мартынюк Виктор, „Нет смысла закрывать глаза... Нацизм пришел на Укра-
ину“,                                        http://www.km.ru/ukraina/2011/05/25/polozhenie-russkoyazychnogo-nase 
leniya-ukrainy/net-smysla-zakryvat-glaza-natsizm-

27 Види:  З оран Ми лошевић,  ОдМалорусадоУкрајинаца,  З ав од  за уџбе нике и 
нас та вна средства, Источно Сарајево, 2008.

28  Иван Симоненко, „Украинский фашизм: идейные, организационные и по-
литические корни“, 27октября2009 , http://www.soborslav.ru/public/?item=56
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ћу и фор му ли сао осно ве „но вог“ укра јин ског на ци о на ли зма 
фа ши стич ког ти па. По сле то га, не без по мо ћи на ци стич ке 
Не мач ке, у Бер ли ну је 25. ју на 1928. го ди не ство рен Са вез 
укра јин ских фа ши ста, а 3. фе бру а ра 1929. го ди не,  у Бер ли ну, 
по сле ује ди ње ња са дру гим ор га ни за ци ја ма ко ји ма је иде о ло-
ги ја Дон цо ва би ла по уку су, ство ре на је Ор га ни за ци ја укра-
јин ских на ци о на ли ста (ОУН), чи ји је ру ко во ди лац по стао ру-
ко во ди лац Укра јин ске вој не ор га ни за ци је (УВО), пу ков ник 
Е. Ко но ва лец. Сви ру ко во ди о ци ОУН би ли су гр ко-ка то ли ци, 
тј. пра во слав ни ко ји су при зна ва ли па пу за вр хов ног по гла ва-
ра, а по ме сту ро ђе ња Га ли ча ни.29 

Иако су укра јин ски фа ши сти пре тен до ва ли на це лу 
Укра ји ну он је по сво јим осо бе но сти ма био за пра во Га ли циј-
ски (са цен тром у гра ду Ла во ву), јер дру ги ре ги о ни Укра ји не 
ни су при хва та ли ову иде о ло ги ју, чак ни у окол ним ре ги о ни-
ма (Во лин и За кар па тје). Та мо где не ма уни ја та не ма ни укра-
јин ског фа ши зма, ма да се он да нас ства ра ве ли ком про па ган-
дом, огром ним нов цем и ра дом пар ти ја, ме ди ја, по ли ти ча ра, 
не ких ин те лек ту а ла ца и по слов них љу ди. Ре кло би се да је 
рас про сти ра ње фа ши зма по Укра ји ни до ма ћи за да так  ко ји се 
ис пу ња ва „ра ди Европ ске пер спек ти ве Укра ји не“.

Бр зом ши ре њу фа ши зма у Га ли ци ји, по ле 1920. го ди не, 
ку мо ва ла је Гр ко-ка то лич ка цр ква, ко ја је у овој иде о ло ги ји 
ви де ла шан су за про дор на Ис ток и да ље по ри мо ка то ли ча ва-
ње пра во слав них Ру са.30 Прак тич но сви ва жни ји ру ко во ди-
о ци и вој ни ко ман дан ти и ко ман ди ри укра јин ског фа ши зма 
би ли су шко ло ва ни од Гр ко-ка то лич ке цр кве, а ве ћи на их је 
и ро ђе на и по ро ди ца ма уни јат ских све ште ни ка. Та кви су би-
ли Н. Мих нов ски, С. Охри мо вич, С. Лен кав ски, С. Бан де ра 
и Ја ро слав Стец ко.31 Чак су и зна ча јан део фи на сиј ских сред-
ста ва за сво ју де лат ност укра јин ски фа ши сти до би ја ли од 
Ва ти ка на, од но сно Гр ко-ка то лич ке цр кве. Тач ни је, но вац за 
ор га ни за ци је укра јин ских фа ши ста да вао је лич но уни јат ски 

29 Мирослава Бердник, „Вклад украинских колла бо ра ци о ни стов в под го тов-
ку Гер ма нии к Ве ли кой Оте че ствен ной во й не“,                                              http://hvylya.org/analytics/
history/11363-vklad-ukrainskih-kollaboratsionistov-v-podgotovku-germanii-k-
velikoj-otechestvennoj-vojne.html

30 В иди: Ф. Га л ьдер, Военныйдневник. Ежедневные записи начальника гене-
рального штаба сухопутных войск 1939–1942 гг. М., 1968–1971. Т. 2. С. 81.

31 Юрий Рубцов, „Украина в зеркале плана ‘Ост’“,                            http://hvylya.org/analytics/
history/11351-ukraina-v-zerkale-plana-ost.html
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ми тро по лит Ан дреј Шеп тиц ки. Но, ва жан удео у фор ми ра њу 
и раз во ју укра јин ског фа ши зма (као ан ти ру ске и ан ти пра во-
слав не иде о ло ги је) има ли су (по лу)По ља ци, Јев ген Ко но ва-
лец и Ни ко лај Сци бор сски, по лу је вреј-по лу сло ве нац Ри ко 
Ја риј, за тим Ру си, Ко жев ни ков, Ко ста рев и Оле на Те ли га. Је-
дан део укра јин ских фа ши ста, по ред Гр ко-ка то лич ке цр кве 
и Ва ти ка на, фи на си ра ли су По ља ци, а дру ги Нем ци (ОУН је 
на при мер уче ство ва ла у ства ра њу хи тле ров ског „Са ве за за-
гра нич них на ци о нал-со ци ја ли ста“ (NSDAP), ко ји од 1937. го-
ди не би ва ју ре кла ми ра ни као фа ши стич ка ин тер на ци о на ла.

Украјинскифашизамданас

Ав гу ста 2009. го ди не укра јин ски фа ши сти сла ви ли су 
126 го ди на од ро ђе ња твор ца њи хо ве иде о ло ги је, Д. Шел ко-
пе ро ва (тј. Д. Дон цо ва). У сла вљу је уче ство ва ло мно штво 
по ли тич ких пар ти ја Укра ји не, а све је во ди ла пар ти ја Укра-
јин ски на ци о нал ни ан сабл (УНА), ко ју во ди Ј. Шу хе вич, син 
„хе ро ја“ укра јин ског аб ве ров ца Ро ма на Шу хе ви ча, а у ма ни-
фе ста ци ју су би ли укљу че ни и ђа ци основ них шко ла, па је 
та ко 1.300 осно ва ца из це ле Укра ји не као на гра ду за на пи-
са не ра до ве на за да ту те му до ве зе но у Ђу рин (Тер но пољ ска 
област) и упо зна то „са тра ди ци ја ма укра јин ског фа ши зма“.32 
Пар ти ја „Сло бо да“ ор га ни зо ва ла је ми тинг, а отво ре на је и 
гим на зи ја у Ми ли то по ле (За по ро шка област), где је учио 
иде о лог ОУН, а све на ини ци ја ти ву А. Ив чен ка, до не дав но 
ди рек то ра „Њефт га за Укр ји не“ и пар ти је На род ни са вез „На-
ша Укра ји на“, та да шњег пред сед ни ка В. Ју шћен ка. Отвор не 
су „Шко ле ОУН“, ко ји сва ки се ме стар сво јим по ла зни ци ма 
пре да ју „Осно ве дон цов шћи не“, а ор га ни зо ва не су на де сет 
Уни вер зи те та у Укра ји ни. Чак је Ки јев ски на ци о нал ни уни-
ве зи тет кул ту ре и умет но сти (15. ок то бра 2009. го ди не) и 
Ки јев ски на ци о нал ни еко ном ски уни вер зи тет Ва ди ма Хет-
ма на (16. ок то бра 2009. го ди не) имао пре да ва ње и иде о ло ги ји 
ОУН. На рав но ово „про све ће ње“ ни је ми мо и шло и жи те ље 
дру гих укра јин ских гра до ва (чак Хар ко ва и Чер но го ва).

32  Пр езидиу м М еж дународ но го право за щ итного  дв ижени я  „Мир без наци-
зма“: „Страшное  зр ели ще, ко то рое наблюдали украинцы и россияне 
в городе Львове 9 мая, ничто иное, как возрождение нацизма“,                http://
worldwithoutnazism.wordpress.com/2011/05/16  
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Из исто ри је је по зна то да је део Укра ји на ца сле дио фа-
ши стич ку иде о ло ги ју пред по че так и то ком Дру гог свет ског 
ра та. Ако се овај про цес, за хва љу ју ћи тра ди ци ји За пад не 
Укра ји не, одр жа вао ме ђу пра во слав ни ма ко ји су при зна ли 
па пу као свог вр хов ног по гла ва ра (уни ја ти ма) и ко ји је по др-
жа ван од Ва ти ка на, САД и не ких дру гих цен та ра свет ске мо-
ћи, до тле је про дор ове зло коб не иде о ло ги је и на југ и ис ток 
зе мље, где ни ка да ни је има ла при ста ли це, де ло ме ди ја и пар-
ти је „Сло бо да“, ко ју пред во ди из ве сни Тјаг ни бок. Овај нео-
на ци ста је у Укра ји ни по стао по знат као за го вор ник укра јин-
ског фа ши зма и по што ва лац СС ди ви зи је „Га ли чи на“. Та ко ђе 
за го ва ра до вр ше ње про це са ства ра ња „укра јин ске на ци је“, а 
за све оне ко ји то оспо ра ва ју зах те ва уву ђе ње смрт не ка зне 
(„за пре ступ про тив на ци је и др жа ве“). Не ки дру ги ауто ри 
при ме ћу ју да је од 2006. го ди не про фа ши стич ка „Сло бо да“ 
има ла по др шку круп ног ка пи та ла по ве за ног са За па дом. Из 
те по др шке ова пар ти ја и цр пи моћ. 

Док је пред сед ник Укра ји не био Ју шћен ко ње го ви ме-
ди ји су са по но сом пи са ли да је на пад на Со вјет ски са вез за-
по чео не мач ки Укра ји нац, три де се то го ди шњи обер-лај тант 
Ро берт Олиј ник, ко ји је обо рио со вјет ски ави он-ло вац над 
не бом За пад не Укра ји не два ми ну та пре офи ци јел ног на-
па да Не ма ца на со вје те.33 След бе ни ци Ју шћен ка до не дав но 
су твр ди ли да су укра јин ски фа ши сти из ре да Ор га ни за ци-
је укра јин ских на ци о на ли ста С. Бан де ре би ли „бор ци за не-
за ви сност Укра ји не“, те да су би ли „тре ћа си ла“ у Дру гом 
свет ском ра ту. „Укра ји на је већ две де це ни је, а по себ но по-
сле 2005. го ди не и до ла ска на власт про а ме рич ког ре жи ма 
Вик то ра Ју шчен ка, учи ни ла мно го на ре ха би ли та ци ји (про)
на ци ста и ре ла ти ви за ци ји њи хо вих зло чи на. А ка да је и та, 
при прем на фа за окон ча на, пре шло се на отво ре ну хе ро и за-
ци ју фа ши стич ких са тра па – та квих озло гла ше них „хе ро ја“ 
по пут Сте па на Бан де ре или Ро ма на Шу хе ви ча“.34

Но, исто риј ски до ку мен ти го во ре ја сно да су они би ли у 
слу жби фа ши зма и Хи тле ро ве Не мач ке. Не ка да тај ни, а са да 
до ступ ни до ку мен ти, по себ но „Ге не рал ни план Ис ток“, ко ји 
је пред ста вљен Хи мле ру 15. ју ла 1941. го ди не пред ви ђао је де-

33 Украинамолодая,  № 110,  20.06.2009.
34 Б о гдан Ђуровић, „Неонацистичка интер нац ионала “, Печат,  б р. 1 73 , Бео-

град, 8. јул  2 011, с тр . 44.
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пор та ци ју 80-85 по сто ста нов ни ка Пољ ске, 50 по сто Че шке, 
али и 65 по сто ста нов ни ка За пад не Укра ји не, да кле упра во 
оних укра јин ских фа ши ста по ма га ча Хи тле ро вој Не мач кој. 
То, за пра во, го во ри ко ли ко ни су има ли му дро сти и ко ли ко 
су сле ди ли мр жњу пре ма Ру си ма, а не ре ал ни жи вот. Под се-
ти мо, да је у сеп тем бру 1941. го ди не Хи тлер по се тио Укра ји-
ну, по сле че га је за пи сао: „У Ки је ву је из го рео цео кварт, но 
у гра ду још жи ви до ста љу ди. Они ода ју ве о ма лош ути сак, 
под се ћа ју ћи на про ле те ре, за то њи хов број тре ба скра ти ти за 
80 до 90 по сто“, на во ди др Ју риј Руб цов, исто ри чар. 

Тре ба ли под се ти ти и да су укра јин ски фа ши сти, ко ји су 
слу жи ли Хи тле ру, же ле ли да уз ње го ву по моћ ство ре „Укра-
јин ску са бор ну са мо стал ну др жа ву“ (УССД), чи ја је иде о ло-
ги ја би ла не са мо фа ши стич ка већ и пре вас ход но ан ти ру ска. 
Укра јин ски фа ши сти су бу ли ор га ни зо ва ни у пар ти ју „Ор га-
ни за ци ја укра јин ских на ци о на ли ста“ и ни су се бо ри ли са мо 
про тив Со вјет ског са ве за, већ и про тив Пољ ске, 1939. го ди не 
(1.300 офи ци ра и 12.000 вој ни ка). Да је и ов де но вац имао ва-
жну уло гу све до че ар хив ски до ку мен ти у ко јим се ја сно ви ди 
да су Нем ци во ђи укра јин ских фа ши ста, С. Бан де ри, пре да ли 
у апри лу 1941. го ди не 2,5 ми ли о на ма ра ка за ак ти ви за ци ју 
иле гал не де лат но сти про тив СССР- а у Укра ји ни. И као што 
је не ка да Хи тлер ма ски рао сво ју при пре му агре си је на СССР 
при чом о „са мо стал ној Укра ји ни“, та ко да нас САД и Европ-
ска уни ја же ле да ис ко ри сте Укра јин це као то пов ску хра ну за 
агре си ју на Ру си ју. За то обр ћу те зе и чи ње ни це и бу квал но 
ху шка ју Укра јин це, на Ру се.

Ја сно је да укра јин ски ме ди ји, од но сно од ре ђе ни цен три 
мо ћи, од Укра ји на ца пра ве бу да ле. Овим про бле мом се ба вио 
Алек сан дар Ро џерс за сајт „Хви ля“. На и ме, Ро џерс твр ди да 
у Укра ји ни цве та ми то ло ги ја не слу ће них раз ме ра ко ја у гла-
ва ма ста нов ни ка ове ве ли ке сло вен ске др жа ве пра ви ка шу. 
Ин те ре сант но је, твр ди Ро џерс, да се ова ка ша уз по моћ ме-
ди ја и раз ли чи тих „екс пе ра та“ нај че шће, из тзв. не вла ди ног 
сек то ра, при ма у гла ва ма не ма лог бро ја љу ди.35 Оно што је 
ју че би ла исти на – да нас ни је. И ни шта ни је из о ста вље но од 
пре и спи ти ва ња.  Про сто, ми то ло ги ја цве та, че му до при но си 

35 Але кс андр Роджерс, „Мифотворчество: как из украинцев делают стадо ба-
ранов“, 23.06.2011,                                     http://hvylya.org/analytics/politics/11356-mifotvorchestvo-
kak-iz-ukraintsev-delajut-stado-baranov.html
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и скрај ну тост истин ске на у ке и на уч ни ка из јав ног мње ња. 
Про сто у ме ди ји ма го сту ју љу ди сум њи вих мо рал них и по-
ли тич ких убе ђе ња, а што је још го ре стал но се сме њу ју, као 
и иде је ко је за сту па ју. Ре зултт је збр ка у гла ва ма Укра ји на ца, 
или ка ша, ка ко ка же спо ми ња ни Ро џерс. Он на во ди и за ни-
мљив при мер. На и ме, тзв. ли бе ра ли и „укра јин ски на ци о на-
ли сти“ (за пра во фа ши сти), сма тра ју да сва руд на бо гат ства 
тре ба да при пад ну за пад ним ком па ни ја ма, јер оне има ју тра-
ди ци ју и уме ће до бре ор га ни за ци је ра да. Укра јин ци про сто 
тре ба да ра де за њих. Овај став по на вља ју ме ди ји, не вла дин 
сек тор и део „не за ви сних ана ли ти ча ра“. Дру ги при мер, да би 
се пр ва же ља ре а ли зо ва ла, по треб но је раз вла сти ти са да шње 
вла сни ке укра јин ских ком па ни ја, па се про тив њих (оли гар-
ха – што има не га тив ну ко но та ци ју) во ди пра ва кам па ња под 
оправ да њем „уво ђе ња прав де и со ци ја ли зма“. „Укра јин ски 
ка пи та ли зам ни је пра ви ка пи та ли зам“, он ће то би ти тек кад 
вла сни ци ре сур са и ком па ни ја по ста не За пад! Та ко ђе, ши-
ри се мит да са мо при су ство „пра вих Укра ји на ца“ (са За па да 
Укра ји не – уни ја та) мо же да спре чи ко руп ци ју у зе мљи. Но, 
на пи та ње ко су би ли А. Крав чук, Куч ма, Ју шће ко (пред сед-
ни ци др жа ве), Иљ чен ко, Ба ло га (у вр ху укра јин ске по ли ти ке) 
– не ма од го во ра (јер су би ли екс трем ни Укра јин ци). 

„Фа ши за ци ја укра јин ског дру штва се од ви ја агре сив-
но, на па дач ки уз при ме ну свих про па ганд них тех ни ка ко је 
ну ди са вре ме но са зна ње, укљу чу ју ћи и бил бор де и сред ства 
за ма сов ну ко му ни ка ци ју, али и нај о бич ни је лет ке, бро шу ре 
и слич но“. Ја ко вљев тим по во дом за кљу чу је: „При очу ва њу 
ова квих сте ре о ти па и агре сив не иде о ло шке ‘об ра де’ ста нов-
ни штва за не ко ли ко го ди на про се чан члан пар ти је ‘Сло бо да’ 
ће за и ста искре но ми сли ти, ка ко то пи ше у ле ци ма укра јин-
ских фа ши ста, да су вој ни ци укра јин ске СС ди ви зи је „Га ли-
чи на“ за јед но са аме рич ким вој ни ци ма осло бо ди ли Бер лин, 
ко ји је оку пи ра ла Цр ве на ар ми ја и вој ска Хи тле ра за јед но, а 
да је за ста ва ко ја је по ста вље на на Рај хстаг би ла пла во-жу та 
– да на шња укра јин ска за ста ва“. 

На ову исто риј ску не и сти ну на рав но ни ко сем Ру са не 
ре а гу је, јер на За па ду је већ утвр ђен сте ре о тип да је аме рич-
ка вој ска осло бо ди ла Евро пу од фа ши зма, без ика кве по мо ћи 
со вјет ске Цр ве не ар ми је и СССР-а. Оне ко ји бу ду не ги ра ли 
но ву вер зи ју укра јин ске исто ри је и уло ге СС ди ви зи је „Га-
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ли чи на“ у осло бо ђе њу Бер ли на ућут ки ва ће су до ви ма и ви-
ше го ди шњим за твор ским ка зна ма – о че му се већ го во ри и 
при пре ма те рен. „Сло бо да“ је већ ту жи ла у Ки је ву по сла ни ка 
(де пу та та) Вр хов не ра де (пар ла мен та) А. Го лу бу због ње го ве 
тврд ње у јед ној тв еми си ји да је ова укра јин ска пар ти ја фа-
ши стич ка и да спро во ди по ли ти ку фа ши зма, као и да је ова 
пар ти ја во ди ла су ко бе 9. ма ја у Ла во ву. При то ме се адво ка ти 
„Сло бо де“ по зи ва ју на Европ ску кон вен ци ју о за шти ти пра ва 
чо ве ка и основ них сло бо да и чи ње ни цу да и у Не мач кој фа-
ши сти има ју пра во на јав ни рад и по ли тич ко ор га ни зо ва ње.

Је дан од раз ло га фа ши за ци је Укра ји не је, сва ка ко, пот-
пу но од су ство (са из у зет ком пар ти је „Ро ди на“ и то са мо у 
Оде си) дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја ко је би мо гле да 
се су прот ста ве овом но вом злу успе шном ан ти фа ши стич ком 
про па ган дом. 

Сле де ћи раз лог фа ши за ци је Укра ји не је по др шка овом 
обра сцу иде о ло шког и по ли тич ког ми шље ња ско ро свих 
пар ти ја из Укра ји не, укљу чу ју ћи Пар ти ју ре ги о на, ак ту ел ног 
пред сед ни ка Вик то ра Ја ну ко ви ча. „Бор ци про тив фа ши зма“ 
Пар ти је ре ги о на у шко ла ма де ле књи ге о „под ви зи ма“ Ор-
га ни за ци је укра јин ских на ци о на ли ста, по ла жу цве ће на спо-
ме ни ке Бан де ри и ор га ни зу ју кон цер те у част под ви га укра-
јин ских фа ши ста то ком Дру гог свет ског ра та. Пр ви за ме ник 
пред сед ни ка Пар ти је ре ги о на, В. Ри бак, из ја вио је чак да пов-
дом од ли ко ва ња („злат ни крст“, са обра зло же њем „за по себ-
не за слу ге“) од ве те ра на СС ди ви зи је „Га ли чи на“ пред сед ни-
ка пар ти је „Сло бо да“, О. Тјаг ни бу ка, да о то ме ни шта ло ше 
не мо же ре ћи. Ма ли до при нос от кла ња њу Пар ти је ре ги о на од 
фа ши стич ке тра ди ци је Укр ји не, дао је ак ту ел ни пред сед ник 
Ја ну ко вич, ко ји је по ни штио од лу ку свог прет ход ни ка о про-
гла ше њу „хе ро ји ма“ С. Бан де ре и Шу хе ви ча, но то ни је до-
вољ но, јер је ура ђе но под при ти ском Ру си је, а не сво је вољ но.

Да Ја ну ко вич ни је ис кре ни бо рац про тив укра јин ског 
фа ши зма све до чи и по да так да до Да на по бе де 9. ма ја 2011. 
го ди не ни је пот пи сао За кон о из ме ни за ко на Укра ји не о сла-
вље њу По бе де у Ве ли ком отаџ бин ском ра ту 1941 – 1945. го-
ди не ко ји је пар ла мент (Вр хов на ра да) усво јио 21. апри ла, 
пре ма ком упо ре до са ис ти ца њем укра јин ске др жав не за ста-
ве тре ба да се ис ти чу и сим бо ли по бе де у Дру гом ра ту. И не 
са мо то, по во дом 755 го ди шњи це гра да Ла во ва, Ја ну ко вич је 
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ис та као да је то град ко ји за Укра ји ну има „фун да мент ду-
хов но сти и др жав но сти“, да је чу вар „исто риј ске све сти по-
ко ле ња“, док су гра ђа ни Ла во ва (у зна чај ном бро ју след бе ни-
ци фа ши стич ких вред но сти и иде о ло ги је) за ње га увек „на 
стра жи на ци о нал них ин те ре са Укра ји не“. Ако зна мо да је у 
Ла во ву од гр ко-ка то ли ка (тач ни је њи хо вих спон зо ра Ва ти ка-
на и Пољ ске, ка сни је и Бе ча и Бер ли на) фор ми ра на иде о ло-
ги ја и мит о укра јин ској на ци ји (до Ок то бар ске ре во лу ци је 
Укра ји на се зва ла Ма ло ру си ја, а ста нов ни ци Ма ло ру си), као 
и фа ши стич ка иде о ло ги ја и ор га ни за ци ја, он да ис ту пи Ја ну-
ко ви ча има ју ви ше не го тра ги чан ка рак тер.

Од мах по сле не ми лих до га ђа ја 9. ма ја 2011. го ди не у 
Ла во ву, ло кал на власт ко ју су др жа ли укра јин ски фа ши сти, 
обра ти ла се пред сед ни ку др жа ве В. Ја ну ко ви чу за зах те вом да 
се за ло жи за осло ба ђа ње ИванаДемјањука, ко ји је у Не мач-
кој осу ђен за ма сов на уби ства за ро бље ни ка у на ци стич ким 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма, „јер та пре су да де ли укра јин ско 
дру штво и под ри ва имиџ на ше др жа ве на ме ђу на род ној аре-
ни“. На по ме ни мо да је на мач ки суд уста но вио да је Де мја њук 
у 1943. го ди ни (ко ји је био при пад ник Ор га ни за ци је укра јин-
ских на ци о на ли ста), као чу вар у кон цен тра ци о ном ло гор био 
са у че сник у уби ја њу 28.060 Је вре ја. Ла вов ски фа ши сти су се 
тим по во дом ви ше пу та огла си ли де мон стри ра ју ћи не по што-
ва ње од лу ке не мач ког су да, јер је Де мја њук за њих хе рој.

Укра јин ски нео на ци сти хва ле сво је „хе ро је“ Бан де ру, 
Шу хе ви ча, Стец ка и дру ге, иако су би ли са гла сни да Хи тлер 
раз де ли Укра ји ну, као и сле де ћој упо тре би ста нов ни ка, ка ко 
је то по све до чио на ци стич ки функ ци о нер Кох у штам пи, но-
вем бра 1942. го ди не: „Укра ји на је за нас са мо објект екс пло-
а та ци је, ка ко би смо мо гли да пла ти мо рат, а ста нов ни штво, 
као дру го сте пе ни на род мо ра би ти ис ко ри шће но за ре ша ва ње 
вој них за да та ка“. Да ова из ја ва Ко ха ни је ње гов изум све до-
чи и не што ра ни ја из ја ва Хи тле ра, ко га су „укра јин ски на ци-
о на ли сти“ про гла си ли, под ред ним бро јем је дан, за глав ног 
ата ма на све ко зач ке Укра ји не“: „Ме не Укра ји на ин те ре су је 
са мо као ре зер во ар, као ко ло ни ја... Од ло кал ног ста нов ни-
штва оста ви ћу са мо мла де и здра ве, спо соб не да оба ве сва ки 
по сао. Оста ли нам ни су по треб ни“. То је из ја вио Хи тлер у 
ма ју 1941. го ди не, пре на па да на СССР. Хи тлер је, та ко ђе, у 
Ге не рал шта бу, 19. се не бра 1941. го ди не, од ба цио иде ју о „сло-
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бод ној Укра ји ни“ уз сле де ће обра зло же ње: „Сло ве ни при па-
да ју по ро ди ци пи то мих зе че ва. При род но ста ње ко ме те же 
Укра јин ци – то је оп шта дез ор га ни за ци ја“.

ПодршкаЕвропскеуније
украјинскимфашистима

Кра јем ју на 2011. го ди не Јо хан Бек ман, пред сед ник Ан-
ти фа ши стич ког ко ми те та Фин ске, је из ја вио, ка ко пре но си 
сајт „wor ldwit ho ut na zism“, „да у Европ ском пар ла мен ту се де 
по сла ни ци ко ји се ак тив но ба ве фал си фи ко ва њем исто ри-
је“.36 Бек ман је ис та као да се про цес об но ве фа ши зма до га ђа 
у це лој Евро пи и да они ко ји не же ле да се он за и ста об но ви 
ра де у окви ру ор ган за ци је „Свет без фа ши зма“, ко ја је ство-
ре на пре две го ди не и де лу је у пре ко 30 др жа ва све та, а са да 
се ре ги стру је њен огра нак у Фран цу ској. Фа ши зам по ста је 
по мод на по ја ва у свим но во при мље ним чла ни ца ма Европ-
ске уни је, од При бла тич ких др жа ва до Ма ђар ске, Ру му ни је 
и Бу гар ске. Свуд по сто ји про блем по ја ве нео на ци зма и фал-
си фи ко ва ња исто ри је у ци љу ре ха би ли та ци је ове зле иде о ло-
ги је и ње них но си ла ца. Та ко се у окви ру те но ве на ци стич ке 
иде о ло ги је про па ги ра став да је на пад Хи тле ра на СССР би 
пра ве дан, што је ве ли ка не и сти на. Та ко ђе, ис ти че Бек ман, ре-
ха би ли ту је се и не мач ки СС, тврд њом да је то би ла лич на 
Хи тле ро ва гар да. Ов де пред ња че нео на ци сти Есто ни је, Ле то-
ни је, Фин ске и Укра ји не фал си фи ку ју ћи исто риј ску исти ну 
твр де ћи да су озло гла ше не СС ди ви зи је ра то ва ле за не за ви-
сност ових др жа ва. Ја сно је да је то лаж. Ни су мо гли ра то ва ти 
за не за ви сност јер ни је би ло Есто ни је (и дру гих др жа ва). Они 
су ра то ва ли лич но за Хи тле ра. Шта су они шти ти ли? Не за-
ви сност? Не, они су др жа ли конц-ло го ре и уби ја ли Је вре је и 
Сло ве не бу квал но до кра ја ра та. Ка ко је то мо гу ће твр ди ти, 
на при мер, код Фин ске, кад је фин ска СС ди ви зи ја ра то ва ла 
у Че че ни ји. Дру гим ре чи ма, ка ко су фин ски фа ши сти мо гли 
у Че че ни ји да осло ба ђа ју Фин ску? Ја сно је да се ов де ра ди о 
фал си фи ко ва њу исто ри је.

36  Вадим Колесниченко – выступления в защиту Демьянюка раскалыва-
ют украинское общество, 16. мај 2011, http://worldwithoutnazism.wordpress.
com/2011/05/16
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За Бек ма на је опа сност од нео на ци зма оправ да на, јер 
ову злу иде о ло ги ју по др жа ва ју мно ги по ли тич ки де лат ни ци 
у Евро пи, по себ но у но вим чла ни ца ма Европ ске уни је. Све се 
то ра ди јер по сто ји план да се по но во на пад не Ру си ја,  а за то 
су по треб ни љу ди ко ји ће из мр жње ра то ва ти про тив на ро да 
ове ве ли ке зе мље. Дру гим ре чи ма, нео на ци зам је угро жа ва-
ње на ци о нал не без бед но сти Ру си је – опа сност ра та.37

Ко ли ко вла сти Европ ске уни је по др жа ва ју нео на ци зам 
и фал си фи ко ва ње исто ри је, ис ти че Бек ман, го во ри по да так 
да да нас де ца у шко ла ма уче фал си фи ко ва ну исто ри ју, уче да 
су есе сов ци хе ро ји ко ји су ра то ва ли за на шу не за ви сност, а да 
је глав ни кри ми на лац Ста љин!

Глав ни про блем око по др шке нео на ци зму се на ла зи у 
Европ ском пар ла мен ту.38 Ту се де по сла ни ци ко ји се ак тив но 
ба ве фал си фи ко ва њем исто ри је ко ја је усме ре на про тив Ру-
си је, про тив ин те ре са Ру си је. Они се са мо ба ве ло би ра њем 
про тив Ру си је... Та ко је Евро пар ла мент усво ји Ре зо лу ци ју ко-
јом је из јед на чио на ци зам и ко му ни зам. Ка да се све са бе ре (и 
оду зме) раз мах фа ши зма у Укра ји ни ни је слу чај на по ја ва, то 
је, це на ко ју ова др жа ва мо ра да пла ти ра ди ула ска у „обе ћа ну 
зе мљу“ – Европ ску уни ју, а та це не је са др жа на у жи во ти ма 
њи хо вих ста нов ни ка ко ји мо ра ју по ћи у рат – рат про тив бра-
ће Ру са.39

37 Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, „За што се рас па да ју др жа ве?“, Националниинте
рес, бр. 1, Бе о град, 2011, стр. 243-261.

38 Йохан Бек ман: „В Евро пар ла мен те есть де пу та ты, ко то рые ак тив но за ни-
ма ют ся фа ль си фи ка ци ей ис то рии“, http://wor ldwit ho ut na zism.wor dpress.
com/2011/06/27/bek ma/#mo re-927

39 Да су Ру си озбиљ но схва ти ли но ву прет њу сво јој без бед но сти, те ри то ри јал-
ном ин те гри те ту и на ци о нал ној кул ту ри све до чи пот пи са на Де кал ра ци ја са 
Ки ном „О за јед нич кој од бра ни у слу ча ју на па да на Ру си ју, САД и Европ ске 
уни је“. Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, „Пут сви ле и зид осо бе но сти“, Печат, бр. 
172, Бе о град 1. јул 2011, стр. 52-55.
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ZoranMilosevic

TOTALITARIANMOVEMENTS
ANDIDEASINEASTEUROPE

Sum mary

Reincarnation of fascism has been happening in certain
partsofEuropeduetotheneedsofbigWesterncapitalfornew
rawmaterials and cheap labor force by taking over “Eastern
European territory”. In this sense the USA and the European
Unionhasbeensupportingtherevivaloffascisttraditions,that
is,thehatredtowardsRussiansamongtheirneighborsaswellas
amongtheir(interritorialsense)closernationssuchasBalticsta
tes,Ukraine,Romania…Therevivaloffascisttraditions,among
otherthings,hasbeenimposedbyapoliticsofconditioningtheir
“ joiningtotheEuropeanUnion”forpurposeof“Europeanper
spective”ofthesestates.
KeyWords:fascism,politics,Serbia,EuropeanUnion,USA,Rus

sia,contemporarity,easternpolitics,politicalinsti
tutions
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Re su me

Consideringthefactthatfascismhasobviouslybeenrevi
ved,thereisasocialandscientificneedtomakeananalysisofit
again.Inthissenseauthorofthetextsupportsahypothesisthat
contemporary fascism isa result of apostmodernoranaspi
rationoftheUSAandpeoplecontrollingthemtocreatea“new
world”oraNewWorldOrderwithoneworldgovernmentforour
planet.Inthissensefascismhasbeenpolitically(mis)used,beca
usethisorderneedsextremistsassomesortofwarriorsagainst
“disobedientgovernmentsandstates”in“Christian”partofthe
world,justliketheyhaveusedMuslimextremists(fromAlQaeda
to“MuslimBrothers”)intheworldwherethereisdominantnum
berofmembersofthisreligion.

For purpose of important argumentation to substantiate
this author’s claim the author presented one event in theUni
tedNationswhenRussiaproposedtheResolutionwhichinvited
membersoftheUNtofightagainstcelebrationoffascism.The
Resolutionwassupportedby129statesandamonggreatpowers
onlytheUSAwasagainstit.Inotherwords,129statesstatedthat
theywantedtofightagainstcelebrationoffascismontheirterri
toriesandAmericastatedquitetheoppositething–thatitwas
necessarytocelebratefascismandsoitdidnotsigntheproposed
document.This is interesting inparticular for the fact that the
USA fought against fascismduring theSecondWorldWarand
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nowadaystheydonotmindit.IsitduetothefactthattheUSAis
(again)placingfascistsinfirstfightingrowsagainstRussia?

EvenIranandIsraelhavereachedaconsentregardingthis
matter,whichhasneverhappenedbefore,andAmericamadea
moveagainsteverybody.

InregardtothisthingboththeUSAofficialsandthemedia
havekeptsilent.However,duringthisyeartheUSApublisheddo
cumentswhichprovedthataftertheSecondWorldWartherewas
collaborationofthisstatewithformerfascists.Thiscollaborati
ons’objectivewasabattleagainsttheUSSR.Itwascollaboration
withmostardentNazistaffthatwasinchargeforoperationaliza
tionoffascistobjectivesintolife.Theymadeethniccleansingand
many crimes against humanity. TheUSA started collaboration
withthesepeopleafterthebreakdownofNaziGermany.Itisin
particularinterestingthatBalticSSbattalionssurvivedthewar
andappearedintheUSA–thecollaborationstartedwiththem,
too,withtheobjectivetodefeatUSSR.

DecisiontousetheNazipeopleinthebattleagainsttheUS
SRwasadecisiveeventwhichmaderelationsbetweentheUSA
andUSSRdeteriorate,butthisdecisionwasalsoabasisforvari
ouslaterviolationsofhumanrightsandoffencesofWashington
inthenameofthebattleagainstCommunism.The“Pactwiththe
Devil” served for secret antidemocratic involvements into the
affairsofotherstates.

However,theUSAandEuropeanUnionhavenotgivenup
theservicesoftheNazis.DevelopmentoffascismintheEastof
Europe,rangingfromBalticstates,UkraineandRomaniatoBul
gariaclearlyprovesthatmodernfascismhasbeensupportedby
theUSAandEuropeanUnionandthattheirsavageryandeven
redrawingofhistoryinthispartoftheworldhasnotbeencon
victedbytheWest.

 Овај рад је примљен 30. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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АлександарСашаГајић*

САД И РАС ПАД ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 
 по глед из два де се то го ди шње пер спек ти ве**

Сажетак

У ра ду се из два де се то го ди шње пер спек ти ве пре и спи
ту је уло га по ли ти ке САД у пе ри о ду рас па да Ју го сла ви је има
ју ћи у ви ду уоби ча је на ми шље ња струч не јав но сти о две ње
не фа зе; пр ве  у ко јој су се САД де кла ра тив но за ла га ле за 
очу ва ње СФРЈ на су прот не мач ким зах те ви ма за при зна ва
ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске, и дру ге, од по чет ка 
1992. го ди не  ка да су САД по че ле да пред ња че у за го ва ра њу 
при зна ња не за ви сно сти свих ју го сло вен ских ре пу бли ка и ка
жња ва њу Ср би је, тј. СРЈ. Рад пра ти ево лу ци ју це лог про це са 
рас па да СФРЈ, има ју ћу при то ме у ви ду од нос на чи на ме ша
ња САД у ју го сло вен ску кри зу, ње не стра те шке при о ри те те 
и ци ље ве, као и не спор не ис хо де ко ји су, у го то во свим бит ним 
еле мен ти ма, од го ва ра ли овим ци ље ви ма. САД на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је, али и ши рих ге о по ли тич ких пла но ва. На 
осно ву све га то га на ме ће се хи по те за да су у свим фа за ма 
ју го сло вен ске кри зе САД би ле во ђе не пре све га ин те ре сним, 
ре ал по ли тич ким раз ло зи ма, ко ји су се у сво јим раз ли чи тим 
ви до ви ма тј. на чи ни ма ме ша ња у ток кри зе ме ња ли у за ви
сно сти од ме ђу на род них при ли ка и ста ња на те ре ну, бу ду ћи 
да се ови стра те шки ци ље ви ни ка ко ни су мо гли оства ри ти 
без ја сног и кон се квент ног стра те шког де ло ва ња. 
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Кључ не ре чи: САД, рас пад СФРЈ,  гра ђан ски, ге о стра те шки 
ин те ре си, ху ма ни тар ни ин тер вен ци о ни зам

Ни две де це ни је ка сни је, пре о вла ђу ју ћа ми шље ња 
о бит ним узро ци ма  рас па да СФРЈ и уло зи уну тра шњих и 
спољ них ак те ра у овом про це су у су шти ни ни је мно го ја сни-
ја, а ту ма че ња и об ја шње ња овог про це са ни су те мељ ни ја, 
све стра ни ја и по у зда ни ја у од но су на пре те жно про па ганд на 
ви ђе ња он да шњих стра на у су ко бу, укљу чу ју ћи ту и ме ђу на-
род ни фак тор ко ји се пр во ин ди рект но, а по сле и ди рект но, 
уме шао у овај кон фликт. Раз ло зи за то су број ни: пре све-
га, те шко је раз лу чи ти сло же не од но се из ме ђу уну тра шњих 
и спољ них чи ни ла ца ко ји су до при не ли дез ин те гра ци ји зе-
мље. До ступ ни из во ри и јав ни по те зи те про кла ма ци је ни су 
до вољ ни да би, у кон фу зној дра ми са мно го ак те ра и то ком 
мно го фа за, њи хов ин тен зи тет би ло мо гу ће пре ци зни је од ре-
ди ти. 

Чи ни се да је, ипак, не спор но да се со ци ја ли стич ка Ју го-
сла ви ја рас па ла на са мом кра ју хлад но ра тов ске епо хе упра во 
у ин тер ак ци ји спољ них и уну тра шњих узро ка ко ји су де ло-
ва ли, упр кос кон фу зи ји, по вре ме ним ам пли ту да ма у ин тен-
зи те ту де ло ва ња и так ти зи ра њу ак те ра, ку му ла тив но. Уну-
тра шњи узро ци рас па да Ју го сла ви је ле жа ли су у по гор ша ној 
со цио-еко ном ској си ту а ци ји на про сто ру це ле фе де ра ци је 
пра ће ној уру ша ва њем ко му ни стич ке иде о ло шке па ра диг ме; 
устав ној и уоп ште прав ној рас цеп ка но сти ко ја је ство ри ла па-
ра др жав ну фраг мен та ци ју про сто ра са шест је ди ни ца ко је су 
има ле број не еле мен те др жав не са мо стал но сти; раз ли чи тој 
ин те ре сној пер спек ти ви ре пу блич ких по ли тич ких ру ко вод-
ста ва ко ја су, у пе ри о ду иш че зну ћа ко му ни стич ке иде о ло шке 
па ра диг ме, за и гра ла ли стом на кар ту на ци о на ли зма и из вр-
ши ли ве шту мо би ли за ци ју ста нов ни штва уну тар соп стве-
них фе де рал них је ди ни ца; па ра ли зи ин сти ту ци ја, мо рал ном 
су но вра ту, ко руп ци ји и дез о ри јен та ци ји.... Спољ ни узро ци 
рас па да ле жа ли су у ди рект ним и ин ди рект ним, јав ним и 
тај ним ути ца ји ма ме ђу на род ног фак то ра на уну тра шње при-
ли ке, пре све га са ци љем оства ри ва ња соп стве них ин те ре са 
и стра те шких пла но ва. Те шко је ре ћи ко ји су узро ци би ли 
пре те жни ји и да ли би се ју го сло вен ска фе де ра ци ја рас па ла 
на исти на чин при ма њем или чак без та квог уче шћа ме ђу на-
род ног чи ни о ца. Нај ве ро ват ни је не, крат ко роч но гле да ју ћи. 
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По све му су де ћи, са ме уну тра шње дез ин те гра ци о не си ле и 
про це си би ли су до вољ ни да оне мо гу ће ду го роч ни оп ста нак 
фе де ра ци је; ме ђу тим, ис ход тог рас па да и мо гу ће пре ком по-
зи ци је про сто ра СФРЈ без та кве уло ге ме ђу на род ног фак то ра 
био би за си гур но дру га чи ји.

У  пра вом мо ру струч них ра до ва, од пе ри о ди ке до мо-
но граф ских пу бли ка ци је, а по себ но у пу бли ци сти ци, број но 
пре о вла ђу је јед но крај ње по јед но ста вље но, јед но стра но ви-
ђе ње уло ге ме ђу на род ног фак то ра у рас па ду СФРЈ и пре све-
га, САД као по је ди нач но нај ва жни јег ме ђу на род ног су бјек та 
у це лој пост хлад но ра тов ској епо хи и на свим кон фликт ним 
и пост кон фликт ним под руч ји ма у све ту, па та ко и на Бал ка-
ну.  На и ме, у скла ду са та да шњом ме диј ском сли ком, у ана-
ли за ма рас па да Ју го сла ви је ду бо ко је увре же на тврд ња ка ко 
је „по зи ци ја САД у про це су рас па да Ју го сла ви је и при зна ња 
по је ди них ре пу бли ка про шла кроз вр ло раз ли чи те фа зе. “У 
пе ри о ду до фак тич ке дез ин те гра ци је и еска ла ци је гра ђан-
ског ра та САД су, на вод но пру жа ле по др шку оп стан ку фе-
де рал не др жа ве. Аме ри кан ци су би ли енер гич но  про тив не-
мач ке ини ци ја ти ве за при зна ва ње Сло ве ни је и Хр ват ске, вр-
ши ли су при ти сак на европ ске вла де да је не при хва те, ни су 
се при дру жи ли од лу ци Европ ске за јед ни це о при зна ва њу, а 
он да су у ра но про ле ће 1992. го ди не на пра ви ли за о крет – по-
че ли су ак тив но да ло би ра ју код сво јих европ ских са ве зни ка 
да се при зна Бо сна и Хер це го ви на.1“ Њи хо во по чет но ста но-
ви ште, пре ма за го вор ни ци ма ова квог ви ђе ња, про ме ни ло се 
услед де ша ва ња на те ре ну и уви ђа ња да се др жа ва фак тич ки 
рас па ла. Опре де ље ње СА за ка сни је де ло ва ње на стра ни му-
сли ман ског и хр ват ског фак то ра до шло је услед не ми ре ња са 
ре зул та ти ма рат них су ко ба и ет нич ког чи шће ња, све са ци-
љем да се оно по ни шти, су ко бље не стра не усме ре пут за све 
ма ње-ви ше при хва тљи вог ре ше ња и до ве ду до кра ја ра та - до 
па ци фи ка ци је тру сног бал кан ског про сто ра и укљу че ња но-
во фор ми ра них др жа ва у ме ђу на род ну за јед ни цу.2

1 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 95.

2 Слич но ви ђе ње нпр. из но се и Гле ни Ми ша, Пад Ју го сла ви је – тре ћи бал кан
ски рат, Б92, Бе о град, 2002, и Ра мет Са бри на у Ra met Sa bri na, Bal kan Ba bel, 
We stvi ew press, Bo ul der, 2002, док је Ра ју То мас не што из ни ја ни сра ни ји, ви ди 
Ra ju G.C. Tho mas, “So ve re ig nity, Self –de ter mi na tion and Se ces sion”, Yugo sla via 
Un ra ve led (ed. Ra ju Tho mas), Le xing ton Bo oks, Bo ul der, 2003.
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Из ли шно је ука зи ва ти ко ли ко је ова упро шће на сли ка 
о уло зи САД у де ша ва њи ма на Бал ка ну то ком 90-тих го ди-
на про шлог ве ка нео др жи ва сва ком иоле упу ће ни јем и не-
при стра сни јем по зна ва о цу про це са рас па да СФРЈ. Но, овај 
ре дук ци о ни стич ки при ступ и да ље пре о вла да ва у ту ма че њу 
исто ри је рас па да СФРЈ у ме ђу на род ној струч ној јав но сти, 
без об зи ра на учин ке САД на овим про сто ри ма ко ји се, са 
два де се то го ди шње дис тан це, вр ло ла ко да ју уочи ти. САД су 
пред ста вља ле кључ ног спољ ног ак те ра чи ја је ак тив ност би-
ла од ве ли ке ва жно сти за из би ја ње, тра ја ње  те ис ход ра та и 
ми ров них пре го во ра. Њи хов ути цај на ме ђу на род не ин сти ту-
ци је и дру ге ме ђу на род не ак те ре био је огро ман. Сли ке ко је 
су кре и ра не у аме рич ким ме ди ји ма ди рект но су ути ца ле на 
ус по ста вља ње сте ре о ти па у ме ђу на род ном јав ном мње њу и 
ути ца ле на опре де љи ва ње пре ма су ко бље ним стра на ма чи је 
је тра ја ње и по сле ди це и до дан-да нас углав ном не из ме ње не. 
Њи хо ва вој на по др шка, а ка сни је и ди рект на ин тер вен ци ја (у 
БиХ и на Ко со ву  и Ме то хи ји) пре тво ри ла је ове про сто ре у 
ме ђу на род не про тек то ра те где је реч Аме ри ке би ла од лу чу-
ју ћа. 

Осим пре суд не уло ге на сам ток бал кан ске кри зе, и ис-
хо ди про це са рас па да СФРЈ ука зу ју да су на овом про сто ру 
САД у по сле хлад но ра тов ској епо хи оства ри ле го то во сво је 
глав не стра те шке ци ље ве. Све но во на ста ле др жа ве, и ткз. 
„са ве знич ке“ и „од мет нич ке“, у про те кле две де це ни је под-
врг ну те су пре те жном вој но по ли тич ком и еко ном ском ути-
ца ју Сје ди ње них Др жа ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја у ко-
ји ма оне игра ју глав ну уло гу (ММФ, Свет ска бан ка итд). Њи-
хов дру штве но-еко ном ски си стем пре о бли ко ван је у скла ду 
ли бе рал но-тр жи шном па ра диг мом. У про це си ма при ва ти-
за ци је, да љег ме ђу на род ног за ду жи ва ња  и спољ ног ин ве-
сти ра ња  не за о би ла зну уло гу има ле су Сје ди ње не Др жа ве и 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је по ни кле на ње ном тлу. Чак и 
оне др жа ве ко је су јед но вре ме ре ше не да во де ма кар јед ним 
де лом дру га чи ју еко ном ску по ли ти ку (Сло ве ни ја, пре све га) 
или су пре фе ри ра ле бли ске при вред не и по ли тич ке од но се 
са дру гим ино стра ним парт не ри ма у про це си ма да љих ме-
ђу на род них ин те гра ци ја - би ле су при ну ђе не на при ла го ђа-
ва ње трен до ви ма ко је су дик ти ра ле САД. У сва кој од њих 
не сра змер но је ве ли ки ути цај ва шинг тон ске ди пло ма ти је и 
на фор ми ра ње и на раз вр га ва ње „де мо крат ских вла сти“ по-
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ре де ћи га у од но су на све дру ге ак те ре. Све оне су, вре ме ном, 
укљу че не у об ли ке вој не са рад ње са САД,  од „Парт нер ства 
за мир“  све до ста ту са кан ди да та или пу но прав них чла ни-
ца НА ТО-а. Сви ма њи ма је за јед нич ко да су им по сто је ћи 
бор бе ни ефек ти ви број но дра стич но сма ње ни и при ла го ђе ни 
НА ТО стан дар ди ма, док су им ко манд не струк ту ре, фор мал-
но или не фор мал но, ин те гри са не у  си стем за пад не вој не али-
јан се. Го то во све вој но стра те шке тач ке на за пад ном Бал ка ну 
кон тро ли шу САД: „У Хр ват ској су Аме ри кан ци за у зе ли све 
ва жне по зи ци је на чи та вом Ја дра ну, а из би ли су 1996. и на 
Ду нав код Ву ко ва ра. У БиХ кон тро ли шу све, од под зем ног 
аеро дро ма Би хаћ, пре ко Ку пре са до Ма је ви це. У Ма ке до ни ји 
др же Кри во лак, нај ва жни ји вој ни тре на жни по ли гон пост ко-
му ни стич ке ју го и сточ не Евро пе.“3 У Ср би ји вој но кон тро-
ли шу про стор про тив прав но от це пље не по кра ји не Ко со во 
и Ме то хи ја са но во и згра ђе ном ба зом „Бонд стил“ код Уро-
шев ца, док у Цр ној Го ри, ми мо вој не са рад ње и оба ве штај ног 
при су ства, по ка зу ју ин те рес за ба зу у Бо ки Ко тор ској. И не 
са мо то: де се то го ди шње „фа зно“ рат но од ви ја ње на про сто-
ру бив ше Ју го сла ви је ши ре их стра те шки по зи ци о ни ра ло на 
сва кључ на ме ста у зе мља ма у окру же њу – у Бу гар ској, Ру-
му ни ји, Ма ђар ској и Ал ба ни ји да би се за вр ши ло   ула ском 
ових зе ма ља у НА ТО вој ну али јан су. И не за бо ра ви мо – сам 
атлант ски са вез до био је, то ком бом бар до ва ња СРЈ у про ле ће 
1999. го ди не, не са мо свог но вог „про тив ни ка“ и соп стве ни 
но ви ra i son d`e tre, већ и но ву стра те шку кон цеп ци ју са ци ље-
ви ма усме ре ним пре ма ис то ку.  По бро ја ни ста те шко по зи ци-
о ни ра ње и ре зул та ти, тре ба ло би да нам је очи глед но – ни су 
се мо гли оства ри ти без ја сног и кон се квент ног стра те шког 
де ло ва ња ко ји се ре а ли зо вао па ра лел но са про це сом рас па да
ња со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 

Ге о по ли тич ки зна чај дру ге Ју го сла ви је и аме
рич ки стра те шки ин те ре си

Ју го сла ви ја, нај зна чај ни ја др жа ва Бал кан ског по лу о-
стр ва то ком ве ћег де ла 20. ве ка, ство ре на је и одр жа ва на уз 
по моћ та да шњих ве ли ких си ла из пре све га ге о по ли тич ких 
раз ло га. Ује ди њу ју ћи кул тур но-ци ви ли за циј ски раз ли чи-

3 Пе тро вић Пи ро ћа нац Зо ран, „Про ле го ме на: те зе о Ср би ји и срп ској стра те ги-
ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, вол 22, Бе о град, 2008, стр. 111.
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те ју жно сло вен ске на ро де на про сто ру ју жне, ме ди те ран ске 
„кљу ча о ни це“ из ме ђу за пад ног и сре ди шњег де ла Ри млан-
да (обо да ево а зиј ског кон ти нен та што одва ја кон ти нен тал ну 
ма су од при сту па свет ским мо ри ма), ова др жа ва слу жи ла је 
ис пр ва не са мо као ва жна ка ри ка у лан цу одва ја ња со вјет ске 
кон ти нен тал не си ле од при сту па Сре до зе мљу, већ и као део 
бе де ма, сво је вр сног „buf fer zo ne“- a из ме ђу сред ње Евро пе и 
со вје ти зо ва ног ис то ка кон ти нен та,  ко ји је слу жио  да спре чи 
по нов но ши ре ње гер ман ског ути ца ја пре ма ју го и сто ку, од-
но сно ислам ском све ту. У хлад но ра тов ској кон ста ла ци ји, а 
на кон Ти то вог „од ме та ња“  из та бо ра Ста љи но вог Со вјет ски 
Са ве за 1948. го ди не, уло га дру ге, со ци ја ли стич ке Ју го сла-
ви је пред ста вља ла је не зва нич ну мо ди фи ка ци ју ње не ме ђу-
рат не уло ге са до дат ном, иде о ло шком ком по нен том. На и ме, 
ис трг нув ши се из та да мо но лит ног кон ти нен тал ног со ци ја-
ли стич ког бло ка, Ју го сла ви ја је, исто вре ме но, пред ста вља ла 
при мер са мо свој не ал тер на ти ве со вјет ској вер зи ји со ци ја ли-
зма ко ји је био у со лид ним од но си ма са За па дом и  за ко јом 
су и дру ге зе мље истог уре ђе ња мо гле да се по тен ци јал но 
по ве ду. Та ко ђе, сво јом по ли ти ком ме ђу бло ков ског по сре до-
ва ња и пред во ђе ња по кре та не свр ста них на тре ће свет ским, 
пост ко ло ни јал ним про сто ри ма, Ју го сла ви ја је игра ла ва жну 
уло гу у спре ча ва њу да се ове зе мље свр ста ју на стра ну ис-
точ ног бло ка.  

Све у све му, у да том од но су сна га и по де ле ин те ре сних 
сфе ра, оп ста нак Ти то ве Ју го сла ви је, баш та кве ка ква је би-
ла, за пад ном бло ку до но сио је до вољ ну ко рист да бу де по-
др жа ва на, а Ис то ку не до вољ ну ште ту да би јој се трај ни је и 
оштри је про ти ви ле. Ме ђу тим, са за вр ша ва њем „хлад ног ра-
та“ чи ји је ис ход ишао у ко рист За па да и ди со лу ци јом ис точ-
ног иде о ло шког бло ка, пре ста ја ла је по тре ба за по др шком тој 
и та квој Ју го сла ви ји. То се екс пли цит но да уочи ти у из ја ва ма 
аме рич ког ам ба са до ра Во ре на Ци мер ма на, ко ји је по до ла ску 
у Бе о град у апри лу 1989. го ди не ја сно ста вио до зна ња „но ву 
по ру ку: Ју го сла ви ја ви ше не ужи ва ге о по ли тич ку ва жност 
ко ју су јој Сје ди ње не Др жа ве при да ва ле у то ку „хлад ног ра-
та.... Од са да ће Ју го сла ви ја би ти под врг ну та истом стро гом 
про су ђи ва њу на вод ног кр ше ња људ ских пра ва ко је је омо гу-
ћи ло Сје ди ње ним Др жа ва ма и ње ним са ве зни ци ма да из вр-
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ше се лек ци ју бу ду ћих ру ко вод ста ва ис точ но е вроп ских зе ма-
ља ме ђу бла го на кло ним „жр тва ма“.“4

Бал кан је та ко по но во вра ћен у игру као про стор пре-
ком по зи ци је и над ме та ња из ме ђу бли ско и сточ них си ла, 
Сред ње Евро пе као стра те шког де ла За па да и ис точ ног ути-
ца ја ко ји је у том тре нут ку био у кон стант ном по вла че њу. 
„Ли кви ди ра на је там пон зо на из ме ђу два су прот ста вље на 
бло ка, ко ју је чи ни ла СФРЈ... а ге о по ли тич ки про стор  Бал ка-
на, због спољ них ин те ре са, ре ор га ни зо ван је у ви ше ма њих 
др жа ви ца.“5  Стра те шки ин те ре си Сје ди ње них Др жа ва би ли 
су у том про це су при лич но ја сни: „САД, као нај ве ћа си ла, 
ди рект ним про ди ра њем на Бал кан, же ли да осу је ти до ми на-
ци ју Не мач ке и Ру си је – на том про сто ру.... Кон тро ли шу ћи 
Бал кан, САД ре а ли зу ју још два ци ља: кон тро ли шу не мач ки 
тран зит Ду на вом са Бли ским и Сред њим ис то ком и пре ко 
са ве за са Тур ском бло ки ра ју цр но мор ске мо ре у зе.... Уло гу ко-
ју је у том по гле ду има ла аме рич ка 6. фло та у Сре до зе мљу, 
са да за ме њу ју коп не не сна ге НА ТО-а, у ко ји ма САД има ју 
од лу чу ју ћу сна гу. Та ко се да на шња аме рич ка стра те ги ја при-
кло ни ла Ма кин де ро вој те зи да пре власт у Евро а зи ји мо же да 
има са мо онај ко вла да цен трал ним де лом ево а зи ји ског про-
сто ра.“6 За рад ши ре ња у ње го ву ду би ну, пре ма цр но мор ско-
ка спиј ским ба се ни ма и Сред њој Ази ји, тре ба ло је „по кри ти“ 
Бал кан и пре тво ри ти га у чвр сту тач ку ослон ца за да ље на-
сту па ње на ис ток. Ова ко усме ре на ин тер вен ци ја има ла и ши-
ре стра те шке по сле ди це: „Она је по мо гла да се це мен ти ра као 
кључ ни стра те шки са вез са Тур ском, као и оста лим му сли-
ман ским зе мља ма у лу ку до Цен трал не Ази је ко је об у хва та ју 
знат не ре зер ве пе тро ле ја у ка спиј ском ре ги о ну.... Бо сна је у 
ми ни ја ту ри пру жа ла сли ку кон флик та „Сло ве ни про тив му-
сли ма на“, сли ку ко ја је мо гла да има це ну у ана ло ги ји евен ту-
ал них ри вал ста ва са Ру си јом ши ре њем тур ске зо не ути ца ја, 
ме ђу при пад ни ци ма тур ско-ал тај ских је зи ка бив шег Со вјет-
ског Са ве за, ко ји се жу све до Ки не. То је та ко ђе би ла ко ри сна 
де мон стра ци ја да, упр кос не по ко ле бљи вој по др шци Изра е лу 
и ра за ра њу Ира ка ко је је би ло у то ку, Сје ди ње не др жа ве ни-

4 Џон стон Да ја на, Су лу ди кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 36.
5 Ни шић Стан ко, Гло бал на си ла и без бед ност Бал ка на, Вој но и зда вач ки за вод, 

Бе о град, 2002, стр. 26.
6 Исто.
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су ан ти му сли ман ски на стро је не.“7 Шта ви ше, ова кав при ступ 
олак ша вао је са рад њу са му сли ман ским зе мља ма пре тва ра-
ју ћи САД  у по тен ци јал ну  „уло гу ли де ра не фор мал не гру пе 
му сли ман ских на ци ја од За ли ва до Бал ка на. Ре ги је ко ји ма је 
не кад вла да ла Ото ман ска ца ре ви на по ка зу ју зна ке да би мо-
гле да по ста ну ср це тре ће Аме рич ке им пе ри је“8 - ка ко су у 
ја ну а ру 1996. у ча со пи су „New Re pu blic“ ука зи ва ли ње го ви 
уред ни ци Ја коб Хај лбрун и Мајл Линд.

Ју го сло вен ска дра ма у тро у глу  
Не мач ке, ЕУ и САД

Об зи ром да се ис ход рас па да СФРЈ у нај ве ћој ме ри по-
ду да рао са (оства ре ним) по ли тич ким, еко ном ским, иде о ло-
шком и вој но стра те шким ци ље ви ма САД, ни је  те шко ус твр-
ди ти да су „та да шње на чел не из ја ве да су за це ло ви ту Ју го-
сла ви ју, би ле пу ка ди пло мат ска ру ти на“ аме рич ких зва нич-
ни ка на по чет ку де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, у ко ји ма 
се пре по зна је „ин ди рект на стра те ги ја ве ли ких си ла ко ја под-
ра зу ме ва да су ве ли ки ра то ви оне мо гу ће ни, али да они ма ли, 
ло кал ни, мо ра ју да тра ју, да се пот хра њу ју, би ло по ли тич ки 
или прав но.“9 Исто, је у тре ну ци ма еска ла ци је кри зе 1991. 
го ди не, твр дио и члан пред сед ни штва СФРЈ, Бо ри сав Јо вић:  
Јед но јав но при ча ју, а дру го ра де - и то не са мо САД, не го и 
Не мач ка и Ма ђар ска, пре ко ко јих САД оства ру ју по ли ти ку 
раз би ја ња Ју го сла ви је, ра ди сво јих иде о ло шких и стра те гиј-
ских ин те ре са.“10 Но, ми мо све до чан ста ва ак те ра по ли тич ких 
зби ва ња,  по у зда них, јав но до ступ них до ку ме на та у при лог 
ди рект не по твр де о та квом тај ном де ло ва њу ко ји иду у при-
лог овој те зи, за са да – не ма, од но сно, они ни су до ступ ни.

И по ред то га хро но ло ги ја јав ног де ло ва ња и, по ступ-
но, све ја че по др шка се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма са јед не 
стра не, узев ши је у об зир у од но су на не чи ње ње или не су-
прот ста вља ње по ма га чи ма се па ра ти зма са дру ге стра не, те 

7 Џон сстон Да ја на, Су лу ди кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 60.
8 Hel brunn Ja cob, Lind Mic hael, „The Third Ame ri can Em pi re, with a Bal kan 

Fron ti er“, In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 4. ja nu ar 1996.
9 Пе тро вић Пи ро ћа нац Зо ран, „Про ле го ме на: те зе о Ср би ји и срп ској стра те-

ги ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, вол 22, Бе о град, 2008, стр. 106.
10 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 229.
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ис кљу чи во де кла ра тив на по др шка ко ју су пра ти ли ре ал-по-
ли тич ки по те зи што су овој „по др шци“ за пра во окре та ли ле-
ђа, до вољ ни су да оспо ре те зу о за ла га њу САД за оп ста нак 
СФРЈ у пр вој фа зи ју го сло вен ске кри зе. На не мач ку по ли-
ти ку по др жа ва ња се ве ро за пад них ре пу бли ка и пре у ра ње но 
при зна ва ње Сло ве ни је и Хр ват ске ком би но ва не са при ти сци-
ма на зе мље ЕЗ да учи не исто (уце њу ју ћи их раз ли чи тим мо-
ду си ма ве за ни за спо ра зум у Ма стрих ту ко ји је по стао ин-
сти ту ци о нал ни те мељ пре ра ста ња ЕЗ у ЕУ), да кле, не мо же 
се пре ба ци ти ис кљу чи ва од го вор ност за спољ но по ли тич ко 
под у пи ра ње рас па да Ју го сла ви је. Ову по ли ти ку САД су, у 
нај ма њу ру ку, па сив но по др жа ле сво јим упа дљи вим не чи ње-
њем ко је ни је мо гло би ти слу чај но.

Опре де ље ње ује ди ње не Не мач ке за по др шку се це си о-
ни стич ким ре пу бли ка ма и ње на уло га у рас па ду СФРЈ ни-
је спор на. Она је би ла по сле ди ца што стра те шких ин те ре са, 
ути ца ја исто риј ских сте ре о ти па, ре ван ши стич ких сен ти ме-
на та и кул тур но-исто риј ске бли ско сти са не ким од ју жно-
сло вен ских ре пу бли ка те же ље да се, на кон ује ди ње ња, по-
но во игра кон ти нен тал на по ли ти ка ве ли ког сти ла11 ко јом би 
се, исто вре ме но, Не мач ка укљу чи ла у вој не ми ров не ми си је 
ван сво је те ри то ри је и ра то си ља ла не га тив ног ба ла ста сво је 
два де се то ве ков не про шло сти. Те сне ве зе по је ди них не мач-
ких др жав них струк ту ра са ан ти ју го сло вен ском екс тре ми-
стич ком еми гра ци јом то ком ду гог ни за го ди на ни су  би ле 
тај на, и они у то ме ни су из у зе так, ни ти су у то ме знат ни је 
пред ња чи ли. У го ди на ма уочи рас па да Не мач ка је у ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма игра ла уло гу ту жи о ца бив ше Ју го-
сла ви је. „Хро но ло шким пра ће њем кри зе мо гу се ла ко уочи ти 
по де ље не уло ге Не мач ке и Аустри је у од но су на ин тер на ци-
о на ли за ци ју ју го сло вен ске кри зе. Не мач ка је де ло ва ла пре ко 
ЕЗ, а Аустри ја пре ко КЕБС-а. Још 15. ав гу ста 1990. го ди не 
Аустри ја је по кре ну ла ме ха ни зам КЕБС-а, за за шти ту људ-
ских пра ва у Ју го сла ви ји због уво ђе ња „при вре ме них ме ра“ 
на Ко со ву. Не за до вољ на од го во ром, по кре ну ла је мар та 1991. 
го ди не дру ги сте пен ме ха ни за ма... цен трал на тач ка у ди пло-

11 Ви де ти нпр. Ста во ве Ру пер та Шол ца, под пред сед ни ка ЦДУ/ЦСУ фрак ци-
је у Бун де ста гу и јед ног од кре а то ра не мач ке спољ не по ли ти ке на по чет ку 
90-тих го ди на про шлог ве ка, те мељ но об ра ђе не код Џон стон Да ја не, Су лу ди 
кр ста ши, Игам, Бе о град, 2005, стр. 90-91.
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мат ској ак ци ји Аустри је био је по ло жај Ко со ва и Вој во ди не, 
ко ји је на вод но „угро жен по сле до но ше ња Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је“ на во ди се у „Aid Me mo i re“- у ко ји је уру чен Са ве зном 
Се кре та ри ја ту за ино стра не по сло ве СФРЈ 28.03.“12 1991.  Не-
мач ка је, пак, од но вем бра 1990. го ди не при са стан ци ма ми-
ни ста ра чла ни ца ЕЗ жуч но про па ги ра ла ка ко људ ска пра ва 
има ју при о ри тет над одр жа ва њем ју го сло вен ског је дин ства, 
што је у пр ви мах би ло сла бог од је ка у дру гим европ ским 
зе мља ма.  На кон окр ша ја у Бо ро ву се лу у ма ју 1991. го ди не, 
Не мач ка је на чи ни ла на црт оштре ре зо лу ци је ко јом је осу ђи-
ва на по ли ти ка у Бе о гра ду и пред ла га ла да га ЕЗ ми ни стри 
усво је. Ме ђу тим, ка да је у ле то Хо лан ди ја (чи ји је ми ни стар 
спољ них по сло ва Ван ден Брук, од ју ла ме се ца 1991. пре у зео 
пред се да ва ње ЕЗ) по че ла да про па ги ра мно го ис кљу чи ви ји 
при ступ пре ма Ср би ји и оп стан ку ју го сло вен ске фе де ра ци-
је ко ји је, као не из бе жне, при хва тао от це пље ње Сло ве ни је и 
Хр ват ске, Не мач ка се окре ну ла Фран цу ском, мно го уме ре-
ни јем пред ло гу. На су прот на ја ва ма о мо мен тал ном при зна-
њу за пад них ју го сло вен ских фе де рал них је ди ни ца, Не мач ка 
се су здр жа ла од овог ак та то ком тро ме сеч ног мо ра то ри ју ма 
на при зна ње не за ви сно сти ју го сло вен ских ре пу бли ка, све до 
де цем бра 1991. го ди не. 

Чак и да су САД у кра јем 1990. и пр вој по ло ви ни 1991. 
го ди не би ли при о ри тет но окре ну ти кри зи и ра ту у За ли ву као 
и од но си ма са „уми ру ћим“ Со вјет ским Са ве зом, упра во због 
овог дру гог је про сто не за ми сли во да су оне пот пу но из ви да 
из гу би ле ова кве не мач ке спољ но по ли тич ке по те зе. Су пер-
си ла уочи на сту па ња пе ри о да свог та да већ ја сно ви дљи вог, 
не сум њи вог три јум фа у „хлад ном ра ту“ сва ка ко ни је би ла 
бла го на кло на да тр пи „иска ка ња“ сво јих са ве зни ка - да јој то 
ни је ишло у при лог и ко си ло се са ње ним да љим на ме ра ма. 
Да су САД  иоле ствар но по др жа ва ле оп ста нак СФРЈ, оне би 
те ак тив но сти Не мач ке ефи ка сно за у зда ле и од ло жи ле; САД 
би, код дру гих за пад них др жа ва, без ве ли ке му ке мо гле да 
ути чу да се не освр ћу на не мач ке зах те ве по што су се мно ге 
од њих, пре све га из исто риј ских раз ло га, крај ње не по вер љи-
во од но си ли пре ма пр вим спољ но по ли тич ким по те зи ма ује-

12 Авра мов Сми ља, Пост хе рој ски рат За па да про тив Ју го сла ви је, ЛДИ, Ве-
тер ник, 1997, стр. 258.
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ди ње не и оја ча ле Не мач ке. Ме ђу тим, оне то ни су чи ни ле. По 
све му су де ћи, САД су све сно до пу сти ле  Не мач ку „ис ту ре ну 
по зи ци ју“ и за ме ра ли јој са мо по пи та њу на чи на на ко ји су се 
ове за ла га ле за при зна ње за пад них ју го сло вен ских ре пу бли-
ка што се ко си ло са прин ци пи ма КЕБС-а; од но сно, у кон тек-
сту иш че ки ва ња раз во ја до га ђа ја у Со вјет ском Са ве зу – игра-
ле су опор ту ну по ли ти ку са ви ше при пре мље них сце на ри ја 
у слу ча ју раз ли чи тог раз во ја до га ђа ја. Осим то га, Не мач ку 
су за ни ма ле пре све га две за пад не ју го сло вен ске ре пу бли-
ке, а САД - Бо сна и Ма ке до ни ја у сми слу њи хо вих стра те-
шких пла но ва у му сли ман ском све ту. Раз ли ка је, пре ма том, 
у при сту пу по сто ја ла, али је би ла ви ше так тич ке при ро де и у 
окви ру ши рег кон тек ста, па и по пи та њу вре мен ског фак то ра 
(пре и по сле рас па да СССР) - ма да не су штин ска. Сје ди ње не 
Др жа ве су - ка да су про це ни ле да се „ге о по ли тич ки де вал ви-
ра на“ СФРЈ не мо же у јед ном ко ма ду ин те гри са ти у за пад ну 
сфе ру - од лу чи ле да при ме не „це ло ви то ре ше ње“ за све ње не 
пар ча ди, и по том спре че да де ло ве раз би је не др жа ве, и ње-
не ис ту ре не и бит не са ве зни це и по тен ци јал ни про тив ни ци, 
ин те ре сно трај ни је при ву ку се би. Рат и ду го трај на кри за су 
та ко по ста ли сред ство да се до ђе до тог „це ло ви тог ре ше-
ња“ са мно го про би тач них ге о стра те шких аспе ка та на мно го  
раз ли чи тих стра на, све да би се у крај њем ис хо ду мо гло по-
ка за ти ко је „је ди ни га зда“ и за у зда ти (ра ни је под стак ну ти) 
са ве зни ци. 

Ево лу ци ја ста во ва у ЕЗ у ле то, те про цес ин тер на ци о-
на ли за ци је ју го сло вен ске кри зе ко ју су САД јав но „пре пу-
сти ле ЕЗ“, про сто је пре ва зи ла зи ла спољ но по ли тич ке ка па-
ци те те тек ује ди ње не Не мач ке, укљу чу ју ћи и оне „уце њи-
вач ке“ ве за не за на сту па ју ће пре го во ре са европ ским парт-
не ри ма око бу ду ћег уго во ра о Ма стрих ту. Са мо јед на си ла на 
про сто ру Евро пе има ла је спо соб ност за та ко не што –  САД.  
Са мо јед на си ла  је про сто ру за ва ђе них ре пу бли ка СФРЈ би-
ла је у ста њу да се уну тар ње них фе де рал них ин сти ту ци ја, 
пре ко ма ни пу ла ци је ми ни стра спољ них по сло ва Бу ди ми ра 
Лон ча ра, до ђе до то га да се на Бри о ни ма, кроз не фор мал не 
раз го во ре и без са гла сно сти над ле жних ор га на фе де ра ци је, 
пла си ра ткз. „Бри он ска де кла ра ци ја“ као прав ни основ за ин-
тер на ци о на ли за ци ју кри зе под по кро ви тељ ством ЕЗ. Упра во 
на осно ву то га је фор ми ра на „Ме ђу на род на кон фе рен ци ја за 
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мир у Ју го сла ви ји“ (са пред се да ва ју ћим Бри тан цем Лор дом 
Ка ринг то ном) и „Ар би тра жна ко ми си ја“ (ткз. Ба дин те ро ва 
ко ми си ја). У за ме ша тељ ству ве за ном за „бри он ску епи зо ду“ - 
не по бит на је исто риј ска чи ње ни ца - глав ни ак те ри ни су би ли 
Нем ци, већ аме рич ки ам ба са дор Ци мер ман и хо ланд ски (ко ја 
је та да пред се да ва ла ЕЗ) ам ба са дор Фи е те ларс.13 Исто та ко, 
на су прот не мач ком при ти ску за бр зо при зна ње, Ми те ра но-
ва иде ја о прав ној екс пер ти зи пред углед ним пред сед ни ци-
ма пет европ ских су до ва на че лу са Ба дин те ром под не чи јим 
ути ца јем се пре тво ри ла у пре су ђи ва ње о пре стан ку по сто ја-
ња зе мље и ње ној де о би по ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма на 
осно ву сум њи ве ана ло ги је са рим ским прав ним прин ци пом 
uti po se di tis. Овај  се прин цип у ме ђу на род ном пра ву је ди-
но при ме њи вао на ко ло ни јал не про сто ре у сми слу да де ко-
ло ни зо ва не др жа ве на сле ђу ју као др жав не гра ни це ад ми ни-
стра тив не гра ни це ко је су од ре ди ле не ка да шње ко ло ни јал не 
вла сти. И при ли ком (не)при хва та ња од лу ке Ба дин те ро ве ко-
ми си је - ути ца ње на ре пу блич ка ру ко вод ства ни је ишао од 
стра не Не мач ке, већ од оних ко ји ма је ви ше по го до ва ло да 
фе де рал на др жа ва пр во прав но не ста не и да на ста не шест но-
во на ста лих др жа ва, не го да се кр ше ме ђу на род не нор ме при-
зна ва њем са мо две ме ђу њи ма. 

Аме рич ко за ла га ње  
за је дин стве ну Ју го сла ви ју

Чак и са мо де кла ра тив но аме рич ко за ла га ње за је дин-
стве ну Ју го сла ви ју би ло је крај ње  кон тра верз но. У са слу-
ша њу пред се нат ским ко ми те том за спољ не по сло ве Ло ренс 
Инглбер гер је, још 15. мар та 1989. го ди не, озна чио Ми ло ше-
ви ћа и Ср би ју за глав ног крив ца за но во на ста лу си ту а ци ју 
и за тра жио ко рек ци ју до та да шњих ста во ва пре ма Ју го сла-
ви ји.14 Иако је у то вре ме са ве зни пре ми јер Ан те Мар ко вић 
сло вио за „аме рич ког игра ча“ и био „је ди на лич ност чи ји су 
при о ри те ти друк чи ји од ве ћи не ре пу блич ких ли де ра, јер су 
у осно ви би ли усме ре ни у пр вом ре ду на еко ном ске ре фор ме 

13 Ви ди код  Ме сић Стје пан, Ка ко је сру ше на Ју го сла ви ја, Ми слав Прес, За-
греб, 1994, стр. 94.

14 Zim mer man War ren, Ori gins of Cat ha strop he, Ti mes Bo oks, New York, 1996, 
str. 8.
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и раз вој“,15 он ни ка да ни је, као њи хов ми ље ник, до био ствар-
ну по др шку. На про тив. При ли ком по се те Ва шинг то ну ок то-
бра 1989. го ди не где се срео са кон гре сме ни ма, по слов ним 
и фи нан сиј ским маг на ти ма и, на кра ју, та да шњим пред сед-
ни ком САД Бу шом, Мар ко вић ни је до био ни ка кву нов ча ну 
по моћ за ре форм ске по ду хва те, већ са мо вер бал ну по др шку 
не за ви сно сти, је дин ству и су ве ре ни те ту Ју го сла ви је. Са дру-
ге стра не, из ве сна сред ства би ла су усме ре на ка ре пу блич-
ким ру ко вод стви ма. Већ у фе бру а ру 1990. го ди не, као крај ње 
мар ги нал на лич ност на фо ру му у Да во су, Ан те Мар ко вић је 
био тре ти ран ви ше као еск по нент Бо на, по што је ве зао ју-
го сло вен ску мо не ту за не мач ку мар ку. Ње го ва су штин ска 
пот це ње ност и окре ну тост САД већ то ком 1990. го ди не ка 
но вим ре пу блич ким ру ко вод стви ма ја сно го во ри да на ње га 
и са ве зну вла ду ни ко ни је озбиљ но ра чу нао као по ли тич ког 
фак то ра, по го то во не као не ког ко би мо гао да „очу ва Ју го-
сла ви ју“.  Иглбер ге ро ве из ја ве при на ред ној по се ти кра јем 
фе бру а ра 1990. го ди не о им пре си о ни ра но сти Мар ко ви ће вим 
ре фор ма ма не мо гу а да нам не из гле да ју као иро ни ја.

Оно што је бит ни је је да је Иглбер ге ро ва по се та озна-
чи ла по че так ис ти ца ња но вог при о ри те та, уз за др жа ва ње на-
чел не по др шке је дин ству Ју го сла ви је. „Иглбер гер је,  по ред 
оста лог, ре као да људ ска пра ва, сло бо да и тр жи шна при вре да 
мо гу нај бо ље на пре до ва ти ако Ју го сла ви ја оста не ује ди ње на. 
Дру го, Аме ри ка сва ка ко не ће за сту па ти рас пад Ју го сла ви је, 
али ако се то де си, не ће има ти дру гог из бо ра не го да то при-
хва ти.“16 Од ова кве по ру ке „по др шке оп стан ку СФРЈ“, по тен-
ци јал ни се це си о ни сти за по че так бо љу ни су мо гли ни оче ки-
ва ти, па су очи глед но „би ли охра бре ни дру гим ко мен та ром 
из ко јег је им пли цит но про из ла зи ло да Сје ди ње не Др жа ве и 
НА ТО не ма ју на ме ру да упо тре бе си лу да би Ју го сла ви ју др-
жа ли на оку пу“.17 

То ком 1990. го ди не, до ду ше, би ло је још на чел не по др-
шке очу ва њу Ју го сла ви је из ре че не од стра не Стејт Де парт-
мен та и пред сед ни ка Бу ша. Оне су у јав ност би ле упу ће не 
са обра зло же њем да у пр вом ре ду слу же  да ода гна ју ути сак 

15 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 44.

16 Исто, стр. 46.
17 Исто.



Алек сан дар Са ша Га јић САД И РАС ПАД ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

72

да САД пре ма Ју го сла ви ји „ја ше на два ко ња.“.18  Но, већ од 
де цем бра 1990. го ди не опи са на по др шка са др жи јед ну ва-
жну до пу ну као огра ни че ње по др шке оп стан ку са ве зне др-
жа ве - до пу ну да се САД не ће сло жи ти са упо тре бом вој ске 
про тив оних ре пу бли ка ко је се кре ћу у прав цу не за ви сно сти. 
Па ра лел но са ево лу ци јом ста во ва у Кон гре су је усво јен ткз. 
„Никлсов аманд ман“ по ко ме ће САД ус кра ти ти при вре ду 
по моћ Ју го сла ви ји ако не до ђе до де мо крат ских из бо ра у 
свим ње ним ре пу бли ка ма и ако Ср би ја не пре ста не да кр ши 
људ ска пра ва Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји је сту пио 
на сна гу у ма ју 1992. го ди не.19 Иако су у том пе ри о ду од ба-
ци ле и Туђ ма но ву мол бу за „тех нич ком по мо ћи у уна пре ђи-
ва њу по ли ци је“ (што је био еуфе ми зам за на о ру жа ва ње) САД 
су сна жно окре ну ле ле ђа оп стан ку фе де рал не др жа ве у тре-
нут ку ка да су се це си о ни сти из дру гих из во ра већ би ли на о-
ру жа ни и ка да се вој ни су коб ја сно на зи рао. Овај став САД 
екс пли цит но са оп штен пред сед ни штву СФРЈ у ја ну а ру 1991. 
го ди не пу тем ам ба са до ра Ци мер ма на: „Сје ди ње не Др жа ве 
ће се сна жно су прот ста ви ти би ло ка квом ко ри шће њу си ле, 
при ти са ка или под сти ца ња на на си ље ко је би бло ки ра ло де-
мо крат ске про ме не или до ве ло до не де мо крат ског је дин ства 
у зе мљи“20. Ци мер ман је, из ме ђу оста лог, за пре тио Јо ви ћу да 
ће они ко ји ко ри сте си лу би ти изо ло ва ни од Евро пе и ме ђу-
на род не за јед ни це. 

Још из ра же ни јег об ли ка би ли су по ме ну ти мо мен ти 
„по др шке“ Сје ди ње них Др жа ва оп стан ку Ју го сла ви је из не-
се ни су у да ни ма ка да се она фак тич ки рас па да ла и ка да је  
др жав ни се кре тар Беј кер до шао у зва нич ну по се ту Бе о гра ду 
(21. јун 1991). При ли ком одво је них са ста на ка са свим ре пу-
блич ким пред сед ни ци ма по на о соб, Беј кер се на чел но за ла-
гао за мир но ре ше ње кри зе и по што ва ње на че ла Хел син шке 
кон фе рен ци је, при то ме у пр ви план ис ти чу ћи за шти ту људ-
ских пра ва. Ме ђу тим, Беј кер је оп ту жи вао са мо Ср би ју за 

18 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 197.
19 Ка сни је је за мр за ва ње де ло ва ња „Никлсо вог аманд ма на“ ко ри шће но као 

сред ство при ти ска од стра не САД у нај дра ма тич ни јој фа зи па ра ли зе са ве-
зник ин сти ту ци ја, он да ка да је на ме сто пред сед ни ка пред сед ни штва СФРЈ 
тре ба ло до ве сти Сти пе та Ме си ћа, чо ве ка ко ји је јав но про кла мо вао да му је 
по сао да Ју го сла ви ја бу де уни ште на. 

20 Јо вић Бо ри слав, По след њи да ни СФРЈ, Б. Јо вић, Бе о град, 1996, стр. 232.
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њи хо во на вод но кр ше ње. Он је, из ме ђу оста лог, при ли ком 
по се те вр шио при ти сак и да се Ме сић на по кон иза бе ре на ме-
сто пред сед ни ка пред сед ни штва са ве зне др жа ве и упу ћи вао 
прет ње Ми ло ше ви ћу да ће би ти изо ло ван због при бе га ва ња 
си ли, сма тра ју ћи ње га, а не се це си о ни стич ка ру ко вод ства, 
глав ним крив цем за ју го сло вен ску кри зу. Беј ке ро ву по се ту, 
на осно ву све га на ве де ног, ја сно је обе ле жи ла ду бо ка кон тра-
дик тор ност, мно го ве ћа не го што је би ла она из ме ђу ње го вих 
из ја ва и раз во ја до га ђа ја на те ре ну: са јед не стра не, Беј кер је 
уве ра вао са го вор ни ке да су САД и ЕЗ спрем не да пру же зна-
чај на еко ном ска сред ства они ма ко ји ис тра ја ва ју у мир ном 
ре ша ва њу кри зе, док је, са дру ге стра не, ова по се та озна ча-
ва ла по че так јав ног по вла че ња - од но сно крај ак тив не уло ге 
Бу шо ве ад ми ни стра ци је у ју го сло вен ској кри зи. У њој ће се 
САД ре ак ти ви ра ти тек ка да се зе мља бу де рас па ла у кр ва вом 
гра ђан ском ра ту. Ка да у сеп тем бру исте го ди не бу де до не та 
ре зо лу ци ја 731 о ем бар гу на ис по ру ку оруж ја Ју го сла ви ји, у 
Беј ке ро вим из ја ва ма мо ћи ће се про на ћи са мо из ја ве осу де 
ак тив но сти Ср би је и ЈНА. У слич ном кон тек сту САД су уче-
ство ва ле у за јед нич кој де кла ра ци ји са ЕЗ и СССР ко ја је пре-
ти ла не у год ним по сле ди ца ма они ма ко ји же ле на си љем про-
ме ни ти уну тра шње или спољ не гра ни це СФРЈ. Ка ква је би ла 
пра ва при ро да ове на чел не по др шке мир ном ре ша ва њу кри зе 
и, у рат ним усло ви ма, па ра док сал ном за ла га њу за исто вре ме-
ни оп ста нак са ве зне др жа ве и фе де рал них је ди ни ца у ад ми-
ни стра тив ним гра ни ца ма - го во ри анег до та о ав гу стов ском 
раз го во ру аме рич ког ам ба са до ра Ци мер ма на са хр ват ским 
пред сед ни ком Туђ ма ном, чи ја је фе де рал на је ди ни ца кра јем 
ју на јед но стра но про гла си ла не за ви сност и от це пи ла се од 
Ју го сла ви је. „На из ра же ну сум њу аме рич ког ам ба са до ра у 
спо соб ност хр ват ске вој ске у по во ју да во ди рат про тив моћ-
не ју го сло вен ске ар ми је, Туђ ман нон ша лант но при ме ћу је: 
„О, па ва ша зе мља ће нам при те ћи у по моћ са сво јим вој ним 
сна га ма.“ Он од би ја са пре моћ ним осме хом Ци мер ма нов ка-
те го рич ки од го вор да не ма ни нај ма ње шан се за аме рич ког 
вој но ан га жо ва ње. „Мо жда ја ви ше знам о ва шој зе мљи не го 
ви, го спо ди не ам ба са до ре“.21

21 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, Фи лип Ви шњић и ФПН, 
Бе о град, 2007, стр. 71.
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Ан га жман САД у ју го сло вен ским гра ђан ским 
ра то ви ма

Ако се ан га жман САД у пр вом де лу ју го сло вен ске кри-
зе мо же на зва ти кон тра верз ним и не до ре че ним, са јед ном јав-
ном, на чел ном при чом и чи ње њем (или не чи ње њем) ко је је 
по сте пе но ишло ми мо или су прот но про кла мо ва ним ста во-
ви ма а, у ства ри, у скла ду са соп стве ним ши рим ин те ре си ма 
и так тич ким про це на ма - дру га фа за де ло ва ња САД на про-
сто ру та да већ бив ше Ју го сла ви је би ла је пот пу но до след на у 
прав цу по др шке ди со лу ци ји зе мље, по ступ ном укљу чи ва њу 
у ру ко во ђе ње „кри зним ме наџ мен том“ што је ево лу и рао у 
вој ну ин тер вен ци ју где су сви стра те шки ци ље ви до след но 
оства ри ва ни на ште ту срп ских ви тал них ин те ре са. 

У ова квој по ли ти ци Сје ди ње не Др жа ве убе дљи во пред-
ња че у од но су на све сво је са ве зни ке.  У ра но про ле ће 1992. 
го ди не оне ак тив но ло би ра ју код дру гих др жа ва да се при зна 
не за ви сност БиХ, од но сно да се при зна ју све че ти ри ре пу-
бли ке (Сло ве ни ју, Хр ват ску, БиХ и Ма ке до ни ју) у па ке ту и 
та ко ану ли ра „из би ја ње Не мач ке у пр ви план, ис пред САД“ 
(Иглбер гер).22 Са ве ту ју ћи Изет бе го ви ћа да од би је пред ло-
же ни Ку ти ље ров план о кан то ни за ци ји Бо сне по ет нич ком 
прин ци пу ко га су прет ход но при хва ти ле срп ска и хр ват ска 
стра на (чу ве но Ци мер ма но во пи та ње упу ће но Изет бе го ви ћу: 
„Ако вам се не сви ђа (план), за што га пот пи са ти?23“ што је 
ово га утвр ди ло у ста ву да САД не ма ју ни шта про тив да од 
Ку ти ље ро вог пла на од у ста не), аме рич ка ди пло ма ти ја је убр-
за ла из би ја ње гра ђан ског ра та.

Сви по те зи САД у бо сан ском рат ном гро тлу  би ли су 
од од луч не ва жно сти и за ње го во из би ја ње и за ње гов ис ход. 
На оштру ди пло мат ску офан зи ву САД до шло је до изо ла ци је 
Ср би је, ње ног су спен до ва ња из КЕБС-а, по вла че ња при зна ња 
„тре ће Ју го сла ви је“ – СРЈ (са чи ње не од Ср би је и Цр не Го ре) 

22 Ву дворд Су зан, Бал кан ска тра ге ди ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 
279.

23 Пре ма Смај ло вић Љи ља на, „Мо ја уло га у Бо сни, ин тер вју са Во ре ном Ци-
мер ма ном“, Вре ме, 27. јун 1994, та ко ђе и код Ra ju Tho mas, „So ve re ig nity, Self 
–de ter mi na tion and Se ces sion”, Yugo sla via Un ra ve led (ed. Ra ju Tho mas), Le-
xing ton Bo oks, Bo ul der, 2003, стр. 7-8.
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као сук це со ра прет ход не др жа ве, као и до по кре та ња ме диј-
ске кам па ње у ко рист бо сан ских Му сли ма на и са та ни за ци је 
Ср ба и Ср би је те уво ђе ња по ли тич ких и еко ном ских санк ци-
ја УН пре ма СРЈ. Већ у ју ну 1992. го ди не Стејт Де парт мент 
из ра ђу је план о упо тре би  си ле про тив вој них сна га Р. Срп-
ске. Он ни је био ре а ли зо ван са мо из раз ло га што ни Буш, 
ни Чеј ни (та да шњи ми ни стар од бра не САД) ни ти ко ман дант 
глав ног шта ба Ко лин Па у ел ни су хте ли да ри зи ку ју аме рич-
ко вој но ан га жо ва ње у  open en ded ми си ји без ја сног ци ља 
и из ла зне стра те ги је, а об зи ром на про це ње не ви со ке гу бит-
ке. Због то га се, то ком це лог тра ја ња бо сан ског гра ђан ског 
ра та, у аме рич кој ад ми ни стра ци ји кон ти ну и ра но тра га ло у 
два прав ца (twin track): ка оства ри ва њу стра те шких ци ље ва 
пу тем пре го во ра са за ра ће ним стра на ма, пре све га Хр ва ти-
ма и Му сли ма ни ма у окви ру та да шњих ми ров них ини ци ја-
ти ва 2) ка ин си сти ра њу на ра ду Ха шког Три бу на ла за рат не 
зло чи не по чи ње не на про сто ру та да већ бив ше Ју го сла ви је. 
Но ва, Клин то но ва ад ми ни стра ци ја уоб ли ча ва ла је сво ју но ву 
спољ но по ли тич ку док три ну „ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“ 
упра во у бо сан ском су ко бу, у пр ви мах без у спе шно за го ва-
ра ју ћи фор му лу „lift and stri ke“ – што је са др жа ва ла за ла га-
ње за уки да ње ем бар га на увоз оруж ја за му сли ман ску рат ну 
стра ну и ва зду шне вој не уда ре на срп ске по ло жа је. По чет ком 
1994. го ди не, на кон на став ка ра та и про па сти чи та ве се ри је 
ми ров них пре го во ра под по кро ви тељ ством ЕУ (че му су не-
се бич но свој до при нос да ли и Аме ри кан ци), Клин тон је по-
кре нуо но ву аме рич ку ини ци ја ти ву, по зи ва ју ћи се на че ти ри 
ин те ре са: до ка зи ва ња НА ТО-а као је ди не ве ро до стој не ми-
ров не сна ге у Евро пи; 2) из бе га ва ња про ши ре ња су ко ба; 3) 
за у ста вља ња та ла са из бе гли ца; 4) пре ки да ње „оп са де“ Са ра-
је ва.24 От по че ла је и ре а ли за ци ја ра ни је (ав гу ста 1993. го ди-
не, на са стан ку Клин то но вог иза сла ни ка ред ма на са ше фом 
хр ват ске ди пло ма ти је Гра ни ћем) иде је о об у ста вља њу ра та 
из ме ђу Хр ва та и Му сли ма на у Бо сни, све ра ди фор ми ра ња  
хр ват ско-бо шњач ке фе де ра ци је. У аме рич кој ам ба са ди у Бе-
чу 4. мар та 1994. го ди не са ста вље ни су пред ло зи Уста ва Фе-
де ра ци је и (ни ка да ре а ли зо ва ни) пред лог о кон фе де ра ци ји са 

24 По доб ник Зо ран,  По ли ти ка САД пре ма Ре пу бли ци Хр ват ској у раз до бљу 
19911995, ма ги стар ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет - Све у чи ли ште у За гре-
бу, За греб, 2005, стр. 47-48.
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Хр ват ском, да би 18. мар та био за кљу чен ткз. „Ва шинг тон-
ски спо ра зум“ из ме ђу Туђ ма на и Изет бе го ви ћа о ства ра њу 
хр ват ско-му сли ман ске кон фе де ра ци је и њи хо вог да љег рат-
ног са ве зни штва про тив Ср ба. То ме је прет хо дио „Спо ра зум 
о пре ки да њу не при ја тељ ста ва“ (23. фе бру а ра) из ме ђу хр ват-
ског ге не ра ла Ро са и му сли ман ског Де ли ћа, за кљу че ни под 
при ти ском Аме ри ка на ца, уз сва ко вр сне прет ње – од уво ђе ња 
санк ци ја до пре пу шта ња за ра ће них стра на да се са ме но се 
са бу ду ћим ис хо дом су ко ба. Иако је  „Ва шинг тон ски спо ра-
зум“ фак тич ки  за жи вео тек пот пи си ва њем но вог спо ра зу ма 
о ње го вој при ме ни (22. ју ла 1995), овим упли та њем САД су 
„са чу ва ле“ ме ђу на род ни су бјек ти ви тет БиХ и спре чи ле ње ну 
по де лу по на ци о нал ном кљу чу, те ство ри ле вој не и по ли тич-
ке усло ве да се до ју че ра шњи су пар ни ци, а са да са ве зни ци у 
су ко бу са Ср би ма, на о ру жа ју и, уз ва зду шну и ло ги стич ку 
по др шку, до ве ду до про ме не од но са сна га на те ре ну.

Сва кључ на де ша ва ња у 1995–тој, за вр шној го ди ни ра-
та, про шла су под сен ком аме рич ког ути ца ја. На кон Туђ ма-
но вог от ка зи ва ња ман да та УН ПРО ФОР-у а при ста ја ња на 
план З-4 у Кра ји ни, аме рич ке ди пло ма те Хол брук и Гал брајт 
су га убе ди ле да про ме ни ми шље ње, док му је пот пред сед-
ник САД Ал Гор у Ко пен ха ге ну дао пу ну по др шку „ус по ста-
вља њу су ве ре ни те та на це лој те ри то ри ји ав но јев ске Хр ват-
ске“. Ка да је, уз аме рич ко по сре до ва ње да се СРЈ не укљу чи 
у но ви рат ни су коб око РСК, Туђ ман до био дис крет ни миг да 
от поч не вој но-по ли циј ску офан зи ву про тив Р. Срп ске Кра-
ји не у две ета пе – у ма ју 1995. у за пад ној Сла во ни ји ( „Бље-
сак“); и у ав гу сту оп шти на пад („Олу ја“) – и то се од и гра ло  
уз ди рект но и ин ди рект но уче шће САД. Ави ја ци ја НА ТО- а 
ди рект но је бом бар до ва ла срп ске по ло жа је у Кра ји ни, док је 
јед на, фор мал но при ват на фир ма у вла сни штву пен зи о ни са-
них ви со ких офи ци ра аме рич ке вој ске, вр ши ла обу ку хр ват-
ске вој ске за опе ра ци ју „Олу ја“ и ди рект но ути ца ла на план 
и ток оп се жне вој не опе ра ци је уни ште ња РСК. Слич на си-
ту а ци ја се по но ви ла не пун ме сец да на ка сни је. Та да је, на-
кон дру гог сум њи вог ма са кра на пи ја ци Мар ка ле у Са ра је-
ву  од та јан стве не ми но ба цач ке гра на те за шта је тре нут но 
оп ту же на срп ска стра на, за по че ла нај ве ћа вој на опе ра ци ја у 
до та да шњој исто ри ји НА ТО-а „Уме ре на си ла“ са 3400 бор-
бе них ле то ва из ве де них про тив вој ске Ре пу бли ке Срп ске. 
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Хр ват ско-му сли ман ска офан зи ва у сеп тем бру ме се цу пред-
ста вља ла је са мо пе ша диј ску ком по нен ту ове опе ра ци је ко ја 
је пре о кре ну ла вој ни од нос сна га на те ре ну, и - ка да су Аме-
ри кан ци за кљу чи ли да је он до во љан за при си ља ва ње за ра-
ће них стра на да сед ну за ми ров ни сто ко ји их је че као у САД 
– ре зул ти ра ли но вем бар ским пре го во ри ма у Деј то ну, кра ју 
ра та и раз ме шта њу НА ТО тру па као ми ров них сна га на про-
сто ру оба ен ти те та – и БиХ Фе де ра ци је и Ре пу бли ке Срп ске. 
Три го ди не доц ни је, чи тав про цес на стан ка и ин тен зи ви ра ња 
кри зе, пре ко ме ђу на род ног по сре до ва ња и ин тер на ци о на ли-
за ци је па све до ху ма ни тар не ин тер вен ци је у ви ду 78- днев-
ног НА ТО бом бар до ва ња Ср би је по но ви ће се на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Ју жна по кра ји на Ре пу бли ке Ср би је ће, на кон оку-
па ци је овог про сто ра од стра не НА ТО-а под фор мал ним (и 
на кнад но при ба вље ним) по кро ви тељ ством УН би ти пре тво-
ре на у ме ђу на род ни про тек то рат у ко ме ће глав ну реч во ди ти 
Сје ди ње не Др жа ве.    

* * *

На ве де ни кра так пре глед кључ них аме рич ких ста во ва, 
из ја ва и по те за не оста вља сум ње да су САД у це лој кри зи ко-
ја се за вр ши ла рас па дом Ју го сла ви је кон ти ну и ра но де ло ва-
ле на оства ри ва њу соп стве них ре ал по ли тич ких, стра те шких 
ци ље ва,  и то раз ли чи тим так ти ка ма и у раз ли чи тим окол-
но сти ма, ди рект но или пре ко дру гих ак те ра. Њи хо во по сту-
па ње би ло је од ме ре но пре све га у од но су на ши ри кон текст 
кра ја „хлад ног ра та“ и иш че ки ва ње ис хо да кри зе Со вјет ског 
Са ве за. На кон тог  су се САД, ди рект но и отво ре но (прем да 
во де ћи ра чу на да оства ре сво је ци ље ве у ре ги о ну са што ма-
ње соп стве не ште те и, нај че шће, о ту ђем тро шку)  уме ша ле у 
кри зу. Еска ла ци ја кри зе и ње ни ис хо ди са свим су по го до ва ли 
за оства ре ње ци ље ва пост хлад но ра тов ске хе ге мо ни је САД 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Кроз пре у зи ма ње кри зног 
ме наџ мен та и уоб ли ча ва ње док три не ткз. „ху ма ни тар них 
ин тер вен ци ја“ САД су, у из ме ње ном од но су свет ских сна га, 
до след но оства ри ли сво је стра те шке ци ље ве во де ћи ра чу на о 
тра ди ци о нал ном зна ча ју Бал ка на у окви ру ју го и сточ ног де-
ла европ ско-ме ди те ран ског Ри млан да. Ис ко ри стив ши ин те-
ре се дру гих спољ них игра ча ре ги о нал ног до ме та, САД су, 
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по сте пе но, од њих пре у зе ле стра те шку ини ци ја ти ву, де лом 
за до во љи ле а де лом об у зда ле њи хо ве апе ти те и за др жа ле за 
се бе не по ре ци ву уло гу хе ге мо на ко ја им је омо гу ћа ва ла да љу 
ре а ли за ци ју ге о стра те шких пла но ва: спре ча ва ња ула ска но-
во на ста лих др жа ва у ин те ре сне сфе ре дру гих ме ђу на род них 
ак те ра и њи хо ву по ли тич ку ра ди ка ли за ци ју (за то је по др жа-
ван кон цепт „мул ти кул тур не“ БиХ), да љег ге о по ли тич ког 
ши ре ња на ис ток  и, у окви ру то га, стра те шке са рад ње са 
ствар но или по тен ци јал но са ве знич ким де лом му сли ман ског 
све та.

По ред то га, рас пад и ду го трај ни рат на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је омо гу ћио је САД по стиг ну ће ши рих стра те шких 
ин те ре са и на про сто ру за пад не, са ве знич ке Евро пе. Пр-
во, кроз оне мо гу ћа ва ње про це са пре ра ста ња ЕУ у „твр ђа ву 
Евро пу“ са моћ ном, ин те гри са ном при вре дом и мо не том ко-
је би угро зи ле су пре ма ти ју САД у гло бал ној еко но ми ји, све 
кроз за др жа ва ње свог при су ства и пре о вла ђу ју ћег ути ца ја на 
„ста ром кон ти нен ту“. Дру го, кроз по ка зи ва ње не спо соб но-
сти ЕУ да се са мо стал но но се са ре ша ва њем про бле ма у кри-
зним про це си ма без уче шћа, од но сно ли дер ства САД. Тре ће, 
кроз про ти вље ње на стан ку не за ви сне, је дин стве не „Европ-
ске спољ не и без бед но сне по ли ти ке“ пред ви ђе не „Уго во ром 
у Ма стрих ту“ ко ја је под ра зу ме ва ла и из град њу за јед нич ких 
вој них сна га ко је би при су ство тру па САД и са мог НА ТО-а 
у пост- хлад но ра тов ском ам би јен ту по сте пе но учи ни ле из-
ли шним. Кр ва ви, ду го трај ни кон фликт у европ ском ју жном 
дво ри шту пру жио је иде а лан али би за за др жа ва ње тру па 
САД на ње ном про сто ру, од но сно, кроз пре ба ци ва ње вој них 
кон тин ге на та на но ва тру сна, ра том за хва ће на под руч ја - дао 
је НА ТО пак ту но ви раз лог по сто ја ња ко ји ће би ти док три-
нар но уоб ли чен 1999. го ди не, то ком агре си је на СРЈ по во дом 
ко сов ске кри зе.25

Рас пад Ју го сла ви је, да кле, дао је шан су САД да прак-
тич но ре а фир ми шу сво ју уло гу хе ге мо на на „ста ром кон ти-
нен ту“ у пост хлад но ра тов ској епо хи и та ко оства ри све сво-
је ци ље ве пред ви ђе не ши рим ге о стра те шким пла но ви ма. 
Уоста лом, док три нар но уоб ли ча ва ње оно га што се на про-

25 О овим стра те шким ин те ре си ма го во ри и Деј вид Гибс у Gibbs Da vid, First do 
no Harm, Hu ma ni ta rian In ter ven tion and de struc tion of Yugo sla via, Van der bil le 
Uni ver sity Press, Nas hvil le, 2009, str. 25-30.
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сто ру бив ше Ју го сла ви је не по сред но ре а ли зо ва ло по чет ком 
1992. го ди не обе ло да ње но је у „Во ди чу за пла ни ра ње од-
бра не“, зва нич ном до ку мен ту са чи ње ном под ру ко вод ством 
По ла Вол фо ви ца, та да шњег за ме ни ка се кре та ра од бра не, и 
то ја сно и не дво сми сле но: „Наш пр ви циљ је да пред у пре-
ди мо по ја вљи ва ње но вих ри ва ла би ло на те ри то ри ји бив шег 
Со вјет ског Са ве за или не где дру где... Ово је пре о вла ђу ју ће 
ста но ви ште ко је сто ји уну тар но ве ре ги о нал не од брам бе не 
стра те ги је... По сто је три до дат на аспек та овог ци ља: Пр во, 
САД мо ра ју по ка за ти ли дер ство нео п ход но да ус по ста ви и 
за шти ти но ви по ре дак ко ји се др жи ста но ви шта о убе ђи ва њу 
по тен ци јал них так ма ца да не тре ба ју да пре тен ду ју на ве ћу 
уло гу или те же за агре сив ни јим ста вом при за шти ти сво јих 
ле ги тим них ин те ре са. Дру го, у нео д брам бе ним сфе ра ма, мо-
ра мо во ди ти до вољ но ра чу на да обес хра бри мо на сто ја ња да 
ин те ре си раз ви је них ин ду стриј ских на ци ја угро зе на ше ли-
дер ство или тра же пре ме та ње по сто је ћег по ли тич ког и еко-
ном ског по рет ка. Ко нач но, мо ра мо за др жа ти ме ха ни зме да 
од вра ти мо по тен ци јал не так ма це ако по ка жу аспи ра ци је за 
ве ћом ре ги о нал ном и гло бал ном уло гом.“26 У  про це су ре а ли-
за ци је ових ци ље ва, фе де рал на Ју го сла ви ја, чи је је по сто ја ње 
из гу би ло до та да шњи ге о по ли тич ки зна чај - на шла се као го-
то во иде ал но сред ство.  

Aleksandar Sasa Gajic

U. S. AND DIS IN TE GRA TION OF YUGOSLAVIA:  
THE TWENTYYEAR PERSPEC TI VE

Sum mary

 This pa per exa mi nes the ro le of U. S. po licy du ring the 
bre a kup of Yugo sla via from the twentyyear per spec ti ve ha ving in 
mind com mon ex pert’s opi nion abo ut exi sting of two pha ses; the 
first one – in which Uni ted Sta tes dec la ra ti ve advo ca ted for the 
pre ser va tion of Yugo sla via alt ho ugh Ger man de mands the re cog
ni tion of in de pen den ce of Slo ve nia and Cro a tia, and the se cond 

26 US De part ment of De fen se, De fen ce Pla ning Gu i dan ce, FY1992-1999, Fe bru ary 
23. 1992. 
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one be gins in 1992   when Uni ted Sta tes be gan to lead in advo
ca ted for the in de pen den ce re cog ni tion of all Yugo slav re pu blics 
and the pu nis hment of Ser bia. This pa per analyses the evo lu tion 
of the pro cess of dis in te gra tion of SFRY, ke e ping in mind the in
ter fe ren ce of U. S. in the Yugo slav cri sis, its stra te gic pri o ri ti es 
and ob jec ti ves, and in di spu ta ble out co mes that are cor re spon
ding to the se ob jec ti ves. In ac cor ding to this we can ar gue that 
Uni ted Sta tes was dri ven by the ir per so nal in te rests, po li ti cal re
a sons, which va ried in ac cor dan ce to spe ci fic in ter na ti o nal si
tu a ti ons and the fi eld si tu a ti ons, and they de man ded cle ar and 
stra te gic ac tion.       
Keywords: Uni ted Sta tes, the dis in te gra tion of Yugo sla via, ci vil, 

ge o stra te gic in te rests, hu ma ni ta rian in ter ven ti o
nism.
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Re su me

Even two de ca des af ter dis in te gra tion of the So ci a list Fe de
ral Re pu blic of Yugo sla via pre va i ling vi ews on im por tant ca u ses 
of its dis in te gra tion and the ro le of in ter nal and ex ter nal fac tors 
in this pro cess ha ve not been ma de cle ar – in ter pre ta ti ons of this 
pro cess ha ve not been sub stan ti ally, com pre hen si vely and trust
wort hily ba sed in re gard to ma inly pro pa gan dist vi ews of the con
flic ted si des in the con flict wit hin the SFRY of that ti me. The SFRY 
was dis in te gra ted at the end of the Cold War epoch due to an 
in ter ac tion of ex ter nal and in ter nal ca u ses ac ting in a cu mu la ti ve 
way. In ter nal ca u ses for the dis in te gra tion of Yugo sla via we re: a 
wor se ning so cioeco no mic si tu a tion on ter ri tory of the who le fe
de ra tion fol lo wed by dis in te gra tion of com mu nist pa ra digm, the 
Con sti tu ti o nal and ge ne ral le gal frag men ta tion that had cre a ted 
pa ral lel sta te frag men ta tion, dif fe rent in te rest per spec ti ve of the 
Re pu blic po li ti cal aut ho ri ti es who used the is sue of na ti o na lism 
for a skil lful mo bi li za tion of the pe o ples wit hin the ir own fe de
ral units, pa ralysis of in sti tu ti ons, mo ral dec li ne, cor rup tion and 
di so ri en ta tion… Ex ter nal ca u ses of the dis in te gra tion we re both 
di rect and in di rect ones and im pacts of in ter na ti o nals fac tors on 
do me stic fac tors we re both pu blic and sec ret ones, pri ma rily with 
the ob jec ti ve of ac com plis hing the ir own in te rests and stra te gic 
plans.

From this re tro spec ti ve vi ew aut hor of the text at temp ted to 
re con si der the ro le of po li tics of the Uni ted Sta tes in the pe riod 
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of dis in te gra tion of Yugo sla via, by con si de ring ex perts’ com mon 
vi ews in re gard to two pha ses of the dis in te gra tion – first pha se 
of the USA’s dec la ra ti ve sup port for pre ser va tion of the SFRY 
in con trast to de mands of Ger many for re cog ni tion of in de pen
den ce of Slo ve nia and Cro a tia and se cond pha se star ting from 
the be gin ning of 1992 when the USA star ted to lead the way of 
sup por ting re cog ni tion of in de pen den ce of all Yugo slav re pu blics 
and pu nis hment of Ser bia, that is, the Fe de ral Re pu blic of Yugo
sla via. This highly sim pli fied pic tu re on the ro le of the USA in the 
events which to ok pla ce in Bal kan du ring 1990’s is sci en ti fi cally 
un te na ble. The USA was the key ex ter nal fac tor who se ac ti vity 
was of gre at im por tan ce for the out bre ak, du ra tion and out co me 
of the war and the pe a cene go ti a ti ons. They had gre at in flu en ce 
on in ter na ti o nal in sti tu ti ons and ot her in ter na ti o nal fac tors. The 
ima ges cre a ted in Ame ri can me dia di rectly in flu en ced esta blis
hment of ste re otypes in in ter na ti o nal pu blic opi nion and de ter
mi ned opi ni ons to ward con flic ted si des and du ra tion and con se
qu en ces of such ac ti vity ha ve not chan ged much up to this day. 
The ir mi li tary sup port as well as the ir la ter di rect in ter ven tion (in 
Bo snia and Her ze go vi na and in Ko so vo and Me to hi ja) tur ned the
se re gi ons in to in ter na ti o nal pro tec to ra tes in which Ame ri ca has 
de ci si ve word. In ad di tion to this, the out co me of dis in te gra tion 
of the SFRY un do ub tedly shows that on its ter ri tory the USA has 
ac hi e ved al most all of its stra te gic ob jec ti ves: po li ti cal, eco no mic, 
mi li tary and ge o po li ti cal ones. On the ba sis of all this one sho uld 
ta ke in to con si de ra tion a hypot he sis that in all pha ses of Yugo
slav cri sis the USA we re pri ma rily lead by the mo ti ves of in te rest 
and real po li tics that ha ve been chan ging its forms or the ways of 
get ting in vol ved in to the cri sis de pen ding on the sta te of in ter na
ti o nal af fa irs and si tu a tion on the fi eld due to the fact that the se 
stra te gic ob jec ti ves co uld not be ac hi e ved wit ho ut a cle ar and 
con se qu ent stra te gic ac ti vity. By ta king over the cri sis ma na ge
ment and for ma tion of a socal led “hu ma ni ta rian in ter ven tion” 
doc tri ne the USA con si stently ac com plis hed the ir stra te gic ob jec
ti ves in the en vi ron ment of al te red ba lan ce of the world po wers, 
ha ving in mind tra di ti o nal sig ni fi can ce of Bal kan wit hin the so ut
he a stern part of Euro peMe di ter ra nean Ri mland. 

By using in te rests of ot her fo re ign players in the re gi o nal 
do main, the USA gra du ally to ok over stra te gic ini ti a ti ve from 
them and then partly sa tis fied and sup pres sed the ir ap pe ti tes and 
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then kept the ir un qu e sti o na ble he ge mo nic ro le for them sel ves, 
which then pro vi ded them with op por tu nity for furt her re a li za tion 
of the ir geostra te gic ob jec ti ves: pre ven tion of en rol lment of the 
newlycre a ted sta tes in to in te rest sphe res of ot her in ter na ti o nal 
fac tors and pre ven tion of the ir po li ti cal ra di ca li za tion as well as 
furt her geopo li ti cal spre a ding to ward the East and, wit hin this 
ob jec ti ve, stra te gic co o pe ra tion with real or po ten tial al lied part 
of Mu slim world.  

 Овај рад је примљен 21. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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ВРЕД НО ВА ЊЕ НАЦИОНАЛНЕ 
ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

Сажетак

Очувањесопственекултурнетрадицијеједанјеоднај
важнијихнационалнихинтереса.Утомпроцесубитанчини
лацјењеновредновањезаснованонаодговарајућемобрасцу
којибиспречаваоекстремеуодносупремакултурномнасле
ђу,односноњеговомрадикалномоспоравањуилиглорифико
вању.Будућидаитрадицијукарактеришепромена,аутор
указујенаодговарајућеодносепремаразличитимсадржаји
макултурнепрошлости.Заразликуододређенихпреживе
лихимузејскиархивиранихвредностибитнихзаразумевање
сопственекултурнепрошлости,некиодовихсадржаја,по
путодећа, јелаипићаи елеменатанароднеархитектуре,
могусеактуализовати,оживљаватиилинеговатикаодео
материјалнеидуховнекултуре,уметничкогстваралаштва
ифолклорногнаслеђа.Такаводноспремакултурномнаслеђу
указујенаживутрадицијукојапостојииуонимтрансфор
мисаним и преображеним традиционалним вредностима
везаним за наш свакодневниживот.У равни језика, пона
шања,обичаја,социјалнихформи,традицијаживииунашој
савременој култури, па је зато од пресудног значаја њено
препознавање,именовањеивредновање. 
Кључнеречи:култура,прошлост,традиција,образац,вред

ности,језик,религија,хришћанство.
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О тра ди ци ји се мо же го во ри ти на раз ли чи те на чи не, а 
пи та ња ко ја се по ста вља ју по во дом ње ног вред но ва ња у са-
вре ме ној кул ту ри прет по ста вља ју и  раз ли чи те од го во ре као 
по тен ци јал не чи ни о це јед ног ин те грал ног уви да у про блем 
на шег од но са пре ма соп стве ном кул тур ном на сле ђу. Су о ча-
ва мо се, да кле, са из у зет но зна чај ни пи та њем у ак ту ел ном 
пре ла зном пе ри о ду ко ји, чи ни се, већ до вољ но ду го тра је да 
би се на по чет ку дру ге де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма мо гао да 
оце ни и ис ход до са да шњег тран зи ци о ног про це са. Су ми ра ју-
ћи ње го ве ре зул та те су о ча ва мо се са од су ством пра вог од го-
во ра на пи та ње о раз ло зи ма ње го ве спо ро сти, не е фи ка сно сти 
и не га тив них по сле ди ца ко је се са ста но ви шта вла сти по ти-
ску ју, ми ни ма ли зу ју и ла жно при ка зу је у по вољ ном све тлу. 
Ја сно је, ме ђу тим, да усво је ни мо дел тран зи ци је, не за сно ван 
на ува жа ва њу спе ци фич но сти до ма ће кул ту ре и по што ва њу 
соп стве не тра ди ци је, ни је при ла го ђен вред но сти ма ко је је 
тре ба ло са чу ва ти и тран спо но ва ти у но ве фор ме. 

Не же ље не не при јат но сти ко је нам се у про це су тран зи-
ци је де ша ва ју и из вр ша ва ње ту ђих зах те ва оцр та ва ју илу зи ју 
на ше сло бо де и упу ћу ју на ре ал ност у ко јој се и по ста вља 
пи та ње од но са пре ма про шло сти и пре ма соп стве ној тра ди-
ци ји. По ка зу је се да је и са да шњи од нос пре ма вред но сти ма 
тра ди ци је по сле ди ца од су ства од го ва ра ју ћег обра сца ко ји би 
омо гу ћио њи хо ву аде кват ну ре ва ло ри за ци ју. У том сми слу је 
ва жно ука за ти да би та кав обра зац под ра зу ме вао  оне бит не а 
че сто за не ма ри ва не од ли ке тра ди ци је. Реч је о кон ти ну и те ту 
ко ји се оства ру је кроз стал не про ме не. 

Бу ду ћи да је свест о том кон ти ну и те ту из ра же на у на-
сле ђу ко је об ли ку је по је дин це и њи хо вој те жњи да га са чу-
ва ју, у рав ни кул ту ре тај кон ти ну и тет се огле да у пре но ше-
њу кул тур них ис ку ста ва од пре да ка по том ци ма. И њи хо вом 
стал ном обо га ћи ва њу1. За раз ли ку од ин те грал ног кул тур ног 

1 Назив традиција потиче од латинског глагола традо, традере у значењу 
предати, дати, давати даље, предати у руке, односно његовог именског 
адеквата традитио који значи предање везано за усмену традицију 
приповедања, обичајну праксу, веровања и животне обрасце. Српски назив 
за тај шири аспект наследства стеченог предајом је баштина, који у смислу 
непосредног наследства значи очевину, родно место. У том смислу предање 
није само усмена духовна култура, већ и знање и вредности садржане у 
обрасцима мишљења и понашања који су изабрани из дотадашњег искуства 
да би се пренели наследницима. - Упор. Б. Јовановић, „Традиција у светлу 
промена“, Националниинтерес, бр. 3, Београд, 2009, 99-101.
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на сле ђа, тра ди ци ја прет по ста вља од ре ђе ни од нос пре ма ње-
му, од но сно из раз све сти о ње го вом зна ча ју ко ји се пре но-
си по том ству као осно ва и улог у ње го во бу ду ће по сто ја ње. 
Пре да ја и кон ти ну и тет кул тур ног ис ку ства, сте че ног зна ња 
и већ фор ми ра них ду хов них и умет нич ких са др жа ја је дан је 
од усло ва очу ва ња иден ти те та сва ке за јед ни це. Пре но ше њем 
тих тра ди ци о нал них вред но сти на ред ној ге не ра ци ји ко ја их 
при хва та, ус по ста вља се кул тур ни кон ти ну и тет ко лек ти ва 
ко ји ти ме по твр ђу је свој иден ти тет, од но сно оно што је у ње-
му кон стант но, не про мен љи во и исто. 

Тра ди ци ја је, да кле, чи ни лац кул тур ног иден ти те та и 
у тра ди ци о нал ним дру штви ма се не по ста вља пи та ње ње-
ног по сто ја ња и дру га чи јег од но са пре ма њој  јер је она жи-
ва и ду го тра ју ћа кул тур на ре ал ност. У од но су на да на шњи 
тренд у све ту у ко јем се све што је но во сма тра вред ним, у 
тра ди ци о нал ним дру штви ма као и у ан тич ком све ту, нај ве-
ћу вред ност је има ло оно што тра је. Трај не вред но сти оли-
ча ва ју прин цип ко ји је би тан за утвр ђи ва ње прак се на ко јој 
се те ме љи људ ска из ве сност. Фа сци на ци је и по ма ме за но-
вим, иг но ри шу и од ба цу ју тра ди ци ју, а са њом и мо гућ ност 
за сни ва ња про ме на на кон стант ним вред но сти ма. Укла ња-
њем  прин ци па тра ди ци је као осно ве про ме на, по сту ли ран је 
зна чај нео ба ве зног бр бља ња, као ма ни фе ста ци ја по ли тич ке, 
еко ном ске, вој не и ме диј ске мо ћи ко ја се у са вре ме ном све ту 
на ме ће као прин цип. 

За раз ли ку од ње ног зна ча ја у тра ди ци о нал ном дру-
штву у ко јем је тра ди ци ја, као де тер ми нан та лич не и ко лек-
тив не са мо бит но сти, од ре ђи ва ла са да шњост и бу дућ ност 
чо ве ка, у са вре ме ном дру штву зна чај соп стве не кул тур не 
тра ди ци је је ре ла ти ви зо ван у кон тек сту сло бод ног из бо ра и 
фор ми ра ња свог иден ти те та. У том све тлу тре ба са гле да ти и 
чи ње ни цу да су тра ди ци о нал ни при ступ, за сно ван на обра-
сци ма тра ди ци о нал ног зна ња, као и тра ди ци ја ту ма че ња од 
ње них ла ич ких до на уч них ни воа из гу би ли свој не ка да шњи 
зна чај. На и ме, у ра ди кал ном кри тич ком од но су пре ма тра-
ди ци о нал ном обра сцу као кон струк ту иден ти те та, кул тур на 
про шлост до би ја и не га тив но зна че ње јер се пред ста вља као 
бе зна чај ни те рет и смет ња сна жни јем и бр жем ис ко ра ку ка 
бу дућ но сти и све ту. 
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Ова кав од нос пре ма тра ди ци ји по ти че из про све ти тељ-
ства ко је је, са ста но ви шта и кри те ри ју ма ра ци о на ли зма и 
по тре бе за про све ће но шћу, не га тив но од ре ђи ва ло по себ но 
ира ци о нал не са др жа је на род не тра ди ци је. Бу ду ћи да су ти 
са др жа ји би ли при сут ни у мит ским пред ста ва ма, ве ро ва њи-
ма и ма гиј ско-ре ли гиј ској прак си, они су до би ја ли не га тив но 
зна че ње и сма тра ни пра зно вер јем ко га се тре ба ло осло бо ди-
ти. Ра ди ка лан вид та квог од но са пре ма це ло куп ној до та да-
шњој кул тур ној тра ди ци ји из ра жа ва ли су по том ре во лу-
ци о на ри ко ји су на но вим те ме љи ма хте ли да из гра де но ви 
свет. Сма тра ју ћи кул тур ну про шлост као пре пре ку бр жем и 
од луч ни јем кре та њу ка бу дућ но сти и срп ски ко му ни сти су 
се об ра чу на ва ли са соп стве ном на ци о нал ном тра ди ци јом. 
И да нас њи хо ви на след ни ци у Ср би ји ви дев ши у тра ди ци-
ји узро ке ак ту ел них не во ља и не га тив них по ја ва, на сто је да 
је иде о ло шки и по ли тич ки дис ква ли фи ку ју. Та кав не га ти ван 
од нос пре ма соп стве ној тра ди ци ји про фи ли сан је у окви ру 
по је ди них пар ти ја, из ве сних ин сти ту ци ја, од ре ђе них не вла-
ди них ор га ни за ци ја и не ких ме ди ја2. Кле вет нич ки  од нос 
пре ма срп ској тра ди ци ји до шао је до из ра жа ја у вре ме ка-
да се у њој на сто ја ло да от кри ју и ви де узро ци ак ту ел ним 
не во ља ма на Бал ка ну3. Тра ди ци ја је, ме ђу тим, са мо је дан од 
еле ме на та кул тур ног са мо по твр ђи ва ња, а сва ко ње но ра ди-
кал но не ги ра ње отва ра број на пи та ња људ ске сло бо де, пра ва 
на чу ва ње соп стве не кул тур не про шло сти и фор ми ра ње соп-
стве ног иден ти те та. 

 

2 У том контексту се национална традиција настоји да подели на србијанску, 
везану за Србе у Србији, и српску, коју је створио српски народ изван 
Србије. Без интегралног односа према целокупној српској традицији коју 
су створили Срби, национално културно наслеђе је изложено присвајању од 
стране других нација и отуђењу.

3 Тако су, на пример, у оптужници за ратне злочине на основу које је суђено 
Слободану Милошевићу у Хагу и целокупна српска историја и традиција 
добиле негативну конотацију. Узроци почињених злочина, нису тражени 
у започињању сецесионистичких ратова од стране Словенаца, Хрвата, 
Муслимана (Бошњака) и Албанаца на подручју бивше Југославије, већ у 
политици коју је оптужени председник Србије водио, а корени те политике 
су везивани за српску прошлост, историју, културу и традицију. Зато је 
оптужница против Милошевића била уједно и оптужница против Срба и 
њихове дотадашње историје и културе.
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Несвесноизражавањетрадиције 

Иако смо у кри ти ци пре ма соп стве ној про шло сти скло-
ни да не ги ра мо сво ју тра ди ци ју, су о ча ва мо се са чи ње ни цом 
да је она при сут на, да је жи ва и да не мо же мо ла ко оспо ра ва-
ти и не ги ра ти ње не вред но сти. Би ло да смо је све сни или не, 
ми жи ви мо и соп стве ну кул тур ну про шлост као ма ни фест ни 
или ла тент ни аспект свог иден ти те та. Као што не до ла зи мо 
на свет као не ис пи са на та бла, већ са од ре ђе ним прет по став-
ка ма и скло но сти ма, та ко и ис ко ра ком из соп стве не сре ди не 
но си мо сво је кул тур но ис ку ство, тра ди ци ју у ко јој смо од ра-
сли: је зик, на ви ке, оби ча је, мен та ли тет. Реч ју, тра ди ци ја је 
чи ни лац на шег иден ти те та, а об ли ку ју ћи наш мен та ли тет и 
из ве сне ка рак тер не цр те ко ји од ре ђу ју наш од нос пре ма све-
ту и пре ма дру ги ма, она се ис ка зу је као на ша суд би на. 

До шља ци у но вој сре ди ни про го ва ра ју дру гим је зи ком, 
усва ја ју но ве кул тур не на ви ке и тра ди ци ју, али при кри ве на 
соп стве на тра ди ци ја до ла зи до из ра жа ја при ли ком њи хо вог 
ду бо ког емо ци о нал ног ре а го ва ња. Од ри чу ћи се ола ко и при-
нуд но сво је тра ди ци је да би што успе шни је на ста ви ли жи вот 
у дру гом ам би јен ту, у тре ну ци ма ка да се сва ђа ју и из ра жа-
ва ју љу бав, чи не то је зи ком сво је тра ди ци је. У не све сној ре-
ак ци ји ис по ља ва се са др жај по ти сну те тра ди ци је као ду бља 
од ред ни ца кул тур ног иден ти те та. 

С тра ди ци јом иде мо у свет, да кле, и ка да смо спрем ни 
да је по ти сне мо, за бо ра ви мо, при ла го ди мо се дру гој сре ди ни 
и при хва ти мо ту ђу кул ту ру. По ти сну та тра ди ци ја по ста је са-
др жај дру штве ног и кул тур ног не све сног, а про го ва ра из по-
је дин ца и ко лек ти ва упра во у тре нут ку ка да они ни су све сни 
ње ног зна ча ја и ње них вред но сти. Ње ним спон та ним, не све-
сним из ра жа ва њем по твр ђу је се ве за из ме ђу чо ве ко ве ду бо ке 
про шло сти и ње го ве са да шњо сти. Увек ка да ко лек тив до ђе 
у кри зу, об ред но се вра ћа сво јим по че ци ма, ак ту а ли зу ју ћи 
мит ско до ба, il lo tem po re, по чет но без вре ме но ста њу у ко јем 
до би ја сна гу за но ви по че так. То је, ујед но, и на чин со ци јал-
ног са мо об на вља ња али и мо дел спре ча ва ња кри зе и на чин 
из ла ска из ње. Без об зи ра на то што по сто ји као уста ље ни 
тра ди ци о нал ни об ред, ова кав не све сни обра зац ин ди ви ду-
ал ног и ко лек тив ног ре а го ва ња у тре ну ци ма кри зе го во ри о 
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сна зи тра ди ци је као бит ном чи ни о цу са ме ег зи стен ци јал не 
си ту а ци је. 

Прем да има, да кле, и свој не све сни аспект, тра ди ци ја 
сна жно мо ти ви ше да се пре ма њој ус по ста ви све сни од нос 
ко ји ак ту а ли зу је ње не мо гућ но сти у рав ни фор ми ра ња и по-
твр ђи ва ња иден ти те та. Гра де ћи свој иден ти тет на соп стве-
ној или ту ђој кул тур ној тра ди ци ји, до пу шта ју ћи по ти сну тим 
са др жа ји ма мо жда са мо не све сно да се ис по ље и про го во ре, 
тра ди ци ја по твр ђу је сво ју ва жност и нео п ход ност у на шем 
жи во ту. Исто ри ја је по ка за ла да се и на кон ре во лу ци о нар-
них про ме на ус по ста вља но ва тра ди ци ја. По ни шта ва њем 
прет ход них, ве о ма бр зо се из нај бли же про шло сти ства ра ју 
са др жа ји но ве тра ди ци је: мит ске, ре ли гиј ске, об ред не, ри ту-
ал не4. 

 Музејска,актуелизована
иживатрадиција

 Тра ди ци ја је ком плек сна и ни је иста у свим вре ме ни-
ма. Ње ни са др жа ји су  про мен љи ви, што под ра зу ме ва и раз-
ли чит од нос пре ма соп стве ној кул тур ној про шло сти. Пре ма 
тра ди ци ји се мо же мо од но си ти нај пре као пре ма од ре ђе ним 
пре жи ве лим вред но сти ма ко је су би ле ак ту ел не са мо у већ 
за вр ше ном кул тур но-исто риј ском пе ри о ду. Та ква тра ди ци ја 
по сто ји да нас као ар хи ви ра на вред ност ко ја је зна чај на пр-
вен стве но за раз у ме ва ње на ше про шло сти, па се у том сми-
слу и ње ни са др жа ји чу ва ју, из ла жу и при ка зу ју као му зеј ски 
екс по на ти. 

 Ме ђу тим, не ки од ових са др жа ја, по пут оде ћа и сим-
бо ла ко ји по ста ју чи ни о ци мо де, тра ди ци о нал них је ла и пи-
ћа и еле ме на та на род не ар хи тек ту ре, мо гу се ак ту а ли зо ва-
ти, ожи вља ва ти или не го ва ти као део ма те ри јал не и ду хов не 
кул ту ре, умет нич ког ства ра ла штва и фол клор ног на сле ђа. 

 И нај зад, пре ма кул тур ном на сле ђу мо же се има ти и 
од нос као пре ма жи вој тра ди ци ји. Ра ди се о оним тран сфор-
ми са ним и пре о бра же ним тра ди ци о нал ним вред но сти ма ко-
је по сто је у на шем сва ко днев ном жи во ту. Би ло да смо је све-
сни или не, та тра ди ци ја, у рав ни је зи ка, по на ша ња, оби ча ја, 
со ци јал них фор ми, жи ви и у на шој са вре ме ној кул ту ри. 

4 K. G. Jung, Simbolipreobražaja, KD Atos, Beograd, 2005, 33.
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У за ви сно сти од по и ма ња зна ча ја ових мо ме на та, тра-
ди ци ја се раз ли чи то пред ста вља: ре кла ми ра се и ко ри сти у 
про па ганд не и днев но по ли тич ке свр хе, али мо же би ти и ва-
жан чи ни лац кул тур не по ли ти ке чи је би се стра те шко про-
ми шља ње ње ног зна ча ја и вред но сти по твр ди ло у бу дућ но-
сти. Да нас се су о ча ва мо са од су ством ду го роч ног кул тур ног 
пла на у ко јем би и тра ди ци о нал не на ци о нал не вред но сти 
до би ле аде ква тан трет ман, па је уто ли ко и ур гент ни ји од го-
вор на пи та ње ка ко одр жа ва ти, пре но си ти и пред ста вља ти 
соп стве ну тра ди ци ју. Од тог од го во ра и за ви си ка ко ће би ти 
осми шље на на ша кул тур на по ли ти ка ко ја тре ба да оства ри 
зах тев да по ста ју ћи део све та оста не мо оно што је смо, не гу-
бе ћи кул тур ни иден ти тет и соп стве ну тра ди ци ју. 

 Приближавањесвету
Ко лек тив као чу вар иден ти те та има оба ве зу да бри не 

о соп стве ном кул тур ном на сле ђу и аде кват но пред ста вља 
сво ју тра ди ци ју. У на сто ја њу да се по пра ви наш углед у све-
ту, сни мљен је и ре клам ни филм о Ср би ји, ње ним при род-
ним ле по та ма, кул тур ним зна ме ни то сти ма и тра ди циј ским 
обе леж ји ма, ко ји је при ка зан у пла ће ном тер ми ну на ка на лу 
SNN. Да би се при бли жи ли и у што бо љем све тлу при ка за-
ли све ту, чи ни мо не са мо ова кве ге сто ве, већ и не кри тич ки и 
апо ло гет ски при хва та мо ту ђа кул тур на ис ку ства. 

Ви ше је при ме ра ко ји по ка зу ју не кри тич ко при хва та ње 
стра не кул ту ре и тра ди ци је. Та ко је би ста глум ца Сил ве сте-
ра Ста ло неа, по зна тог као бок се ра Ро ки ја из исто и ме ног фил-
ма сни мље ног у ви ше на ста ва ка, по сле Фи ла дел фи је по ста-
вље на и у ба нат ском се лу Жи ти ште5. При хва та њем Да на 
за љу бље них као Све тог Ва лен ти на пра ће но је и ор га ни зо ва-
њем ап сурд ног так ми че ња у нај ду жем љу бље њу, од но сно ме-
ха нич ког др жа њу спо је них усна так ми чар ског па ра што је, у 
ства ри, су прот но су штин ском зна че њу по љуп ца6. Бу ду ћи да 
се де ша ва упра во у Вр њач кој Ба њи, сре ди ни ко ја има бо га ту 
соп стве ну кул тур ну тра ди ци ју, по ста вља се и пи та ње да ли 

5 Б. Јовановић, Речникјавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009, 225-228.
6 Б. Јовановић, „Симулирање љубави“, Вечерњеновости, 19. фебруар, Београд, 

2011.
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мо гло упра во из те тра ди ци је да се на ђе под сти цај за сла вље-
ње уз ви ше ног прин ци па љу ба ви. 

Те то ви ра њем хри шћан ских све та ца вер ни ци на сто је да 
по твр де и по ка жу  свој пра во слав ни иден ти тет. Ме ђу тим, та 
по тре ба се не мо же за до во ља ва ти  нео па ган ским сред ством 
те то ви ра ња све ца ко ји се сла ви, јер је та ква ма ни фе ста ци ја 
ве ре не при ме ре на пра во слав ном хри шћан ству. При ла го ђа-
ва ју ћи се пр вен стве но мод ним зах те ви ма пот кул ту ре цр та-
њем трај них обе леж ја на ко жи, кроз лик све ца про го во ра дух 
нео па ган ства. Већ и ови при ме ри до вољ но го во ре о ста њу 
на ше ду хов не кон фу зи је у ко јој је тра ди ци ја из гу би ла свој 
не ка да шњи зна чај. Прем да су ко ре ни ове тен ден ци је знат но 
ду бљи, у вре ме тран зи ци је на род на кул ту ра је за ме ње на по-
пу ли стич ком, а за ба вљач ка и ма сов на кул ту ра по ста ле су до-
ми нант на и мар ги на ли зо ва ле све дру ге кул тур не са др жа је. 
Фе сти ва ли за ци ја са вре ме не и кар не ва ли за ци ја тра ди ци о нал-
не кул ту ре по ста ли су да нас до ми нант ни обра сци њи хо вог 
пре зен то ва ња7. 

 Замагљеноогледалојезика
Соп стве на тра ди ци ја је увек пред мет пре и спи ти ва ња, 

али је од нос пре ма њој по ка за тељ ста ња ду хов не кон фу зи је 
и са мо не ра зу ме ва ња. Са тим не ра зу ме ва њем се су о ча ва мо и 
у од но су пре ма нај зна чај ни јем аспек ту тра ди ци је, пре ма соп-
стве ном је зи ку. Срп ски је зик се и да нас на зи ва срп ско хр ват-
ски, а тај не а де кват ни на зив ни је са мо обе леж је кон фу зног 
иден ти те та и траг за блу да про шлог вре ме на, већ и по ка за-
тељ мо ћи ко ја то ста ње одр жа ва до да нас. У не дав но об ја вље-
ном уџ бе ни ку Српскогјезикаијезичкекултуреза8.разред
основнешколе,8 оспо ра ва се ре ал ност срп ског је зи ка и ис ти че 
по сто ја ње срп ско хр ват ског. Ка да се на ци о нал ном је зи ку, као 
осно ви тра ди ци је, не ги ра ње гов аутен ти чан на зив, он да се 
оспо ра ва и тра ди ци ја и чи тав кор пус на род ног ства ра ла штва 

7 Уколико, на пример, сагледамо домаћу филмску продукцију, онда видимо 
да је њена оскудност у несразмери са бројним нашим фестивалима на 
којима се ти филмови приказују и валоризују, што је показатељ раскорака 
између индустрије и уметности и безуспешног покушаја да ове супротности 
усагласе као резултат једне промишљене културне политике према овој 
врсти уметничког стваралаштва.

8 Д. Кликовац, Српски језик и језичка култура за 8. разред основнешколе, 
Завод за уџбенике, Београд, 2010.
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на стао на том је зи ку. Ис тра жи ва чи срп ске тра ди ци је су ко-
ри сте ћи Ву ко ве збир ке на род них лир ских и еп ских пе са ма, 
на род них при по ве да ка и ње гов реч ник без ика квог осно ва 
из во ди ли за кључ ке о на вод ном срп ско хр ват ском на сле ђу. 

Ме ђу тим, тај не по сто је ћи срп ско хр ват ски је зик до би ја 
и свој реч ник у окви ру про јек та Ин сти ту та за срп ски је зик 
и Срп ске ака де ми је на у ка и умет ност9. Иако је, ини ци ја ти-
вом Сто ја на Но ва ко ви ћа, про је кат по кре нут кра јем 19. ве ка 
са иде јом да се на пра ви реч ник срп ског је зи ка, по сле свет-
ских ра то ва пр ви том је об ја вљен 1959. го ди не као ре зул тат 
по ли тич ког ком про ми са под на зи вом срп ско-хр ват ски је зик. 
Исто вре ме но је и ЈА ЗУ за по че ла об ја вљи ва ње реч ни ка хр ват-
ског или срп ског је зи ка. Ме ђу тим, на кон се це си о ни стич ких 
ра то ва ко је су про тив за јед нич ке др жа ве по ве ле нај пре Сло-
ве ни ја, а по том Хр ват ска и БиХ, њи хо во оса мо ста љи ва ње, уз 
по моћ За па да, учи ни ло је бе сми сле ним за јед нич ке те ко ви не, 
па је и на зив ко јим је име но ван срп ски је зик по стао ап сур-
дан. У том кон тек сту је и оста ло пи та ње на зи ва Реч ни ка ко ји 
ни је до вр шен. Пре о вла да ло је, ме ђу тим,  ми шље ње у СА НУ 
да ни је зна ча јан на зив под ко јим се Реч ник об ја вљу је, већ да 
је при мар но да се он за вр ши и то под на зи вом под ко јим је 
про је кат за по чет. 

Прем да је по чет ни на зив из гу био сва ки сми сао, то ни је 
био ар гу мент да се про на ђе не ко дру го ре ше ње и аде кват ни је 
за вр ши овај ве ли ки по сао. Јед но од ре ше ња је ди ги та ли за ци-
ја гра ђе ка ко прет ход но об ја вље них то мо ва та ко и оних ко-
ји се при пре ма ју за штам пу, и об ја вљи ва ње реч ни ка срп ског 
је зи ка. Ти ме би се у 21. ве ку и оства ри ло оно што је за ми-
шље но и за по че то још у 19. ве ку: да срп ски на род до би је свој 
реч ник. Бу ду ћи да се за по че ти про је кат на сто ји да за вр ши 
под на зи вом срп ско-хр ват ског је зи ка, пра ви је нон сенс сма-
тра ти не ва жним на зив је зи ка чи ји се ви ше том ни мо ну мен-
тал ни реч ник из ра ђу је. Чи тав про је кат реч ни ка се за сни ва 
на по тре би тач ног је зич ког од ре ђе ња ви ше сто ти на хи ља да 
при ку пље них ре чи, јер реч ни ци и по сто је да би се ре чи зна-
чењ ски пре ци зно де фи ни са ле. Ка да се твр ди да гра ђа за овај 
реч ник по ти че пр вен стве но из срп ске кул тур не тра ди ци је и 
да је он де фак то реч ник срп ског је зи ка, за што се не а де кват-

9 Б. Јовановић, Речникјавашлука, 84-90.
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но на зи ва и за што се у на зи ву је зи ка до след но не при ме њу је 
кри те ри јум ко ји ва жи и за све дру ге ре чи? 

Је зик ни је са мо сред ство из ра жа ва ња и ко му ни ка ци је, 
већ и ду хов ни уз ви ши ца ода кле на слу ћу је мо до ла зе ће, об ли-
ку је мо бу дућ ност и ви ди мо да ље од са да шњо сти. Уко ли ко 
је зик за му ти мо, он да не мо же мо ја сно ви де ти се бе и дру ге. 
Име но ва њем срп ског што кав ског је зи ка на зи вом на ро да ко-
ји га је при сво јио, за му ћен је ње гов из вор и оспо рен би тан 
чи ни лац на ци о нал не тра ди ци је и на ци о нал ног иден ти те та. 
Од нос пре ма је зи ку је по ка за тељ од су ства ја сног од но са пре-
ма тра ди ци ји што по ста је узрок ње ног ра ди кал ног оспо ра-
ва ња или гло ри фи ко ва ња и бек ства у тра ди ци о на ли зам. То 
не кри тич ко при хва та ње и ве ли ча ње тра ди ци је за сни ва се на 
пред ра су ди о ње ној не про мен љи во сти што и чи ни јаз из ме ђу 
про шло сти и са да шњо сти. Ти ме се спре ча ва да се тра ди ци ја 
угра ди у са да шњост и бу де основ бу дућ но сти. Ова кав од нос 
пре ма тра ди ци ји мо же се схва ти ти као екс трем но ста но ви-
ште чи ју су прот ност пред ста вља те жња да се тра ди ци ја не-
ги ра и оспо ри ње на вред ност. 

 Потврдаидентитета
 Тра ди ци ја се обич но схва та у ње ној ста тич но сти, кон-

зер ви ра но сти и не про мен љи во сти ње них са др жа ја и об ли ка, 
ма те ри јал не, со ци јал не и ду хов не кул ту ре. Та ква се тра ди-
ци ја сма тра вред ном, а ње на не про ме њи вост га рант очу ва ња 
тих вред но сти. За бо ра вља се да је на сле ђу је мо и ба шти ни мо 
за хва љу ју ћи ње ној про ме ни, у ма њем или ве ћем сте пе ну, и 
да је пам ти мо ин ди ви ду ал но и ко лек тив но за то што се то ком 
вре ме на ме ња ла. Прин цип про ме не по сто ји у са мој тра ди ци-
ји, али се он за ме њу је за блу дом о не про мен љи во сти тра ди-
ци је. 

 Пут про ме не и пре о бра жа ја ко јим се чу ва тра ди ци-
ја, раз ли чит је од схва та ња тра ди ци је као не про мен љи ве и 
пре ма ко јој се ис ка зу ју ди ја ме трал но су прот ни ста во ви. Ка да 
се у соп стве ној на ци о нал ној тра ди ци ји ви де узро ци на прет-
ка али и ре тра да ци је, он да је и од нос пре ма њој обе ле жен 
крај но сти: гло ри фи ко ва њем и ома ло ва жа ва њем, а за ви сно од 
ста но ви шта ко је прет по ста вља њен по зи тив ни или не га тив-
ни аспект она се сла ви и ве ли ча или се пак оспо ра ва, не ги ра 
и мр зи. Ка да је реч о по зи тив ном од но су пре ма соп стве ној 
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тра ди ци ји, он да је и он обе ле жен дво ја ко шћу: по тре бом да 
се тра ди ци ја са чу ва али и стра хом од ње ног гу бље ња. Пред 
агре сив ним на ср та ји ма да на шњих нео ко ло ни ја ли ста уни-
шта ва ју се ста ре кул ту ре и тра ди ци је на ро да ко ји се њи хо вој 
си ли не мо гу од у пре ти. У том кон тек сту је и оправ дан страх 
за срп ско кул тур но на сле ђе на Ко со ву и Ме то хи ји ко је се на-
сто ји да пре и ме ну је и оту ђи од нас. 

 Ак ту ел на тран зи ци ја и гло ба ли за ци ја су про це си ко ји 
од ре ђу ју на шу са да шњост, али од њи хо вог ис хо да за ви си и 
на ша бу дућ ност. Уче шће у ши рој европ ској за јед ни ци и фор-
ми ра ње европ ског иден ти те та је дан је од нај ве ћих иза зо ва. 
Кре та ње ка све ту, ка Евро пи, до жи вља ва се као су прот ност 
тра ди ци о нал ним на ци о нал ним вред но сти ма, па се као услов 
при сту па том све ту сма тра од ри ца ње соп стве не тра ди ци је. 
Те прет по став ке се пре на гла ша ва ју и пре у ве ли ча ва ју, а страх 
од од ри ца ња де ла тра ди ци је се до жи вља ва као опа сност гу-
бље ња иден ти те та. Ме ђу тим, ства ра ње иден ти те та на ви шем 
сте пе ну оп што сти ка кав је европ ски не прет по ста вља и од-
ри ца ње од де ла се бе и сво је тра ди ци је не го пам ће ње се бе као 
пред у слов при хва та ња дру гог. 

 За сно ва но на вред но сти ма са вре ме ног дру штва, фор-
ми ра ње европ ског иден ти те та под ра зу ме ва ком пле мен тар-
ност са на ци о нал ним на ни жем сте пе ну оп што сти, а не њи-
хо во су прот ста вља ње. То би ујед но и био од го вор на пи та ње 
ка ко по ми ри ти при вид не  су прот но сти из ра же не у зах те ву да 
се са чу ва соп стве на тра ди ци ја и по ста не део све та. Кон кре-
ти зо ван у ви ду при ме њи вог на че ла, тај од го вор под ра зу ме-
ва и но во  по твр ђи ва ње зна ча ја ви тал ног прин ци па про ме не 
има нент ног тра ди ци ји и све ту. У том сми слу тре ба има ти у 
ви ду да ра зно вр сни са др жа ји на ше тра ди ци је, од му зеј ских, 
пре ко ак ту а ли зо ва них до жи вих, го во ре на раз ли чи те на чи не 
о ис хо ду кул тур них про ме на ко је по твр ђу ју ћи наш иден ти-
тет не до во де у пи та ње вред но сти на ше кул тур не про шло сти 
као бит ног чи ни о ца сли ке ко ју има мо о се би и ко ју не без по-
но са мо же мо но си ти у свет. 
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BojanJovanovic

VALUATIONOFNATIONALTRADITION

Sum mary

Preservationofnationalcultural tradition isoneofmost
importantnational interests.Within thisprocessone important
factorforpreservationofthetraditionisitsvaluation.Thisva
luationisbasedonanappropriateframeworkregardingthecul
turalheritagewhichpreventsextremesorradicalimpeachment
orglorificationregardingtheculturalheritage.Authorofthetext
underlinedappropriaterelationstowardvariouscontentsofcul
turalpast taking intoconsideration the fact thateven tradition
mightbecharacterizedbysomechanges.Certainvaluablesthat
areimportantforunderstandingofone’sownculturalpasthave
survivedtimeandarearchivedinmuseums.Incontrasttothem,
someofthesecontentsofculturalpastsuchastheclothes,food
andbeverageandelementsofnationalarchitecturemaybeactu
alized,revivedandwellcaredforasapartofmaterialandspi
ritualculture,artisticcreationand folkheritage.Suchrelation
towardtheculturalheritageunderlinesalivetraditionwhichhas
existedeveninsometransformedandtransfiguredtraditionalva
lueswhicharerelatedtoourdailylife.Incaseofthelanguage,
behaviorandnormsthetraditionliveseveninourcontemporary
cultureandthereforeitisofcrucialimportancetorecognize,de
signateandvaluateit.
KeyWords:culture,past,tradition,framework,valuables,lan

guage,religion,Christianity
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Re su me 

Preservationofculturaltraditionisoneofthemostimpor
tantinterestsforallcountries.Currentattitudestowardsthetra
ditionvaluesareaconsequenceoftheabsenceoftheappropriate
formthatwouldallowtheirproperrevaluation.Suchpatternwo
uldimplythecontinuitythatisachievedthroughconstantchan
ges. Thatcontinuityisreflectedinthetransmissionofcultural
experiencesanditsconstantenrichment.Inmodernsocietythe
importance of cultural tradition is relativized in the context of
free elections and the formation of their identity. Althoughwe
oftendenyourowntraditionwearefacedwiththefactsthatitis
presentallaroundus,itisaliveandthatwecan’teasilycontra
dictitsvalue.Traditionisanimportantfactorofouridentity.It
isshapingourmentalityandcertaincharactertraitsthatdefine
ourrelationshiptotheworldandtoothers;itisrecognizedasour
destiny.Thetraditionisaverycomplexphenomenonthatiscon
stantlychangingovertime.Todaywearefacedwiththeabsence
oflongtermculturalplaninwhichthetraditionalnationalvalues
wouldbeadequately threatened.Collectivityasan identitygu
ardianhasanobligationtotakecareofculturalheritageandto
adequatelyrepresenttradition.

 Овај рад је примљен 19. август 2011. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 19. септембра 2011. године.
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Бранко Надовеза*

ТИТО И СРБИ

Сажетак

Рад се бави проблемом улоге Јосипа Броза Тита у 
сужавању српског етничког и територијалног простора у 
корист осталих народа Хрвата, Муслимана, Црногораца и 
Македонаца. Тито је то радио под маском комунистичке 
идеологије и става о перманентној великосрпској опасно-
сти. Титова Југославија била је „држава равнотеже“ која 
се заснивала на тези „слаба Србија, јака Југославија“, што 
представља логички и политички апсурд  једне „недовршене 
државе“.
Кључне речи: Кључне речи: Јосип Броз Тито, српски народ, 

Југославија, КПЈ, СКЈ
O Титовој политици на сужавању српског етничког и 

територијалног простора, о којој  српски историчари углавном 
ћуте, сведочи овај „несмотрен“ исказ хрватског историчара:  
„Начин на који је 1945. завршен Други светски рат на простору 
бивше Југославије не само да је онемогућио велико – српско 
– четничке аспирације, већ је увелике поништио и српске 
великодржавне успјехе из претходних раздобља. Вољом 
владајуће комунистичке партије Југославија је постала (кон)
федерација шест република (Словенија, Хрватска, Босна 
и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија), које 
усаглашено управљају заједничком (над)државом. У склопу 
нових реалитета Србија је сведена на данашње границе 

* Институт за новију историју Србије, Београд 
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при чему су Војводина и Косово стекли статус аутономних 
покрајина са широким самоуправама. Наведени опсег Србије 
нити изблиза није био сукладан традиционалним захтевима 
Српске државне идеје. Но, за трајање стабилне комунистичке 
диктатуре могло се тек нагађати у којој је мјери (кон)
федерализација Југославије утјецала на наведену идеју“.1 

 Ова мисао једног хрватског историчара у малом рези-
меу могла би представљати улогу Јосипа Броза Тита у етнич-
ком и територијалном сужењу српског народа у 20 веку. 

 Тито је сужавао српски народ на два принципа:
- етнички,
- територијални.
Његов допринос стварању македонске, црногорске 

и муслиманске нације на штету српске нације је огроман. 
Период од 1937-1974. и доношење последњег Устава СФР 
Југославије је погубан за српски народ. У том периоду Тито 
је стао на чело комунистичке идеологије која је имала идеју 
једнакости људи, али погубан удео у вишенационалној тво-
ревини Југославији за српски народ као најмногобројнији, 
који је он оценио као хегемонистички, а остали следбеници 
његовог пута то прихватили. За разлику од ставова IV кон-
греса КПЈ у Дрездену октобра 1928. године, Тито је био за 
федерализацију а не за разбијање Југославије. Идеје Тита и 
КПЈ о претварању Југославије у федерацију врло су слич-
не идејама Влатка Мачека и ХСС о стварању „историјских“ 
покрајина од Југославије.

Мачек je  захтевao федерацију од седам јединица.2 
Сачињавале би је:  „Стара Србија, Хрватска, Словенија, 
Босна, Војводина, Црна Гора и Македонија“.3 У једном пис-
му Ситон-Вотсон , између осталог, В. Мачек пише: „Треба 
се дакле, како већ горе рекох вратити на год. 1918. Србија 
мора и Хрватској и Црној Гори признати њихов насиљем и 
преваром отети државо-правни суверенитет, који мора доћи 
до изражаја слободним избором парламента, коли хрватском 
толи црногорском. Становништву Босне са Херцегови-

1 Саша Мрдуљаш, Просторно-демографски резултати Српске агресије у 
Босни и Херцеговини, Часопис за сувремену повјест, бр. 1 (2009), Загреб, 
2009, стр. 199.

2 Југослвоенски лист 8. XII 1935.
3 Амерички Србобран, 2. XII 1935.
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ном и Војводине треба омогућити, да одлучи плебисцитом, 
хоће ли формирати своје самосталне јединице или се желе у 
цјелини или дјеломице прикључити Србији или Хрватској 
или Црној Гори. Кад је тако изведена подјела треба да парла-
менти Хрватске, Србије, Словеније, Црне Горе, Македоније, 
а евентуално Босне и Војводине, сачине федерални уго-
вор, споразумјевши се о пословима, који се имаду предати 
заједници. Лахко ће бити стећи гаранције за очување слобо-
де сваке поједине слободе и то под једним јединим увјетом, 
да се Србија одрекне својих тежњи за хегемонијом и то не 
само теоретски него и фактички, пуштајући из својих руку 
сва средства која су кадра ту хегемонију подржавати те је и 
данас држе“.4

Дакле, пројекат КПЈ и ХСС, односно Тита и Мачека је 
готово идентичан.

Титова улога у разбијању српског етничког и 
територијалног простора могла би се грубо временски ски-
цирати у два периода. Први, 1937-1945 и други, 1946-1980.

Први период обухвата деловање у Краљевини Југо-
славији, Коминтерни, период Другог светског рата, када је 
КПЈ била илегална организација, без политичког утицаја, 
затим се уздизала као носилац ослободилачке борбе против 
окупатора, творац првих незваничних политичких одлука, 
попут АВНОЈ-а и сл. У другом периоду је КПЈ је носилац 
власти, изграђује социјалистички друштвени систем, доноси 
уставе и друге законске акте.

Ни један догађај својим последицама није више утицао 
на историјски ток као V Земаљска конференција КПЈ одржа-
на у Дубрави крај Загреба од 19-23. октобра 1940. Са 108 де-
легата то је био највећи скуп комуниста у дотадашњем иле-
галном раду. Смернице те конференције одредиле су спле-
том историјске околности и каснији ток догађаја и АВНОЈ и 
каснију изградњу Југославије. Национално питање је добило 
предност над класним. „Борба за националну равноправност 
и слободе“ у Југославији, којој се приближава вихор рата који 
је захватио западну Европу, се узима као примат, а великосрп-
ска хегемонија и унитарна и централистичка Југославија су 
означене као главна опасност, иако су Хрвати претходне го-

4 Ситон-Вотсон, Кореспонденција, Загреб-Лондон, 1976, стр. 220.
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дине добили своју бановину и означили свој етнички про-
стор. Сама КПЈ је већ имала КП Словеније, КП Хрватске 
и посебно КПЈ за Босну и Херцеговину, КПЈ за Црну Гору, 
Боку, Санџак, Косово и Метохију, КПЈ за Војводину; будући 
шаблон српског етничког простора.

 У документима ове, по југословенску државу и 
српски народ судбоносне конференције, налазимо следеће 
закључке:  „У овим судбоносним данима империјалистичког 
освајања, када се грубом силом уништавају остаци слободе и 
независности малих народа и шпекулише са угњетеним на-
родима појединих земаља за постигнуће својих освајачких 
циљева, пред нашу партију се поставља у још оштријем об-
лику једна од најважнијих и актуелних задаћа – борба за на-
ционалну равноправност угњетених и националних мањина 
Југославије.

a) борба за равноправност и самоодређење македон-
ског народа против угњетавања од стране српске 
буржоазије али у исто време раскринкавање 
талијанских и бугарских империјалиста и њихових 
агената који исто тако путем демагошких обећања 
хоће да подјарме македонски народ,

b) борба за равноправност и самоодређење црногор-
ског народа, али у исто време и одлучна борба про-
тив водства федералиста, који помоћу италијанских 
империјалиста припремају нови јарам црногорском 
народу.

c) борба за слободу и равноправност арнаутских 
мањина на Косову, Метохији и Санџаку а у исто 
време и борба против италијанских агената који у 
тим крајевима настоје разним обећањима обману-
ти угњетене Арнауте и изазвати ратни сукоб на том 
делу Југославије,

d) борба против колонизаторских метода српске 
буржоазије у тим областима и протеривање свих 
оних колонизоваих елемената помоћу којих српска 
буржоазија угњетава македонски, арнаутски и друге 
народе.

e) борба за слободу и равноправност мађарских, ру-
мунских, њемачких и других националних мањина 
у Војводини а у исто време борба против покушаја 
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мађарских, немачких и других реакционара да 
помоћу империјалистичког освајачког рата тобоже 
реше национално питање у тим и осталим области-
ма,

f) борба против покушаја српске и хрватске буржоазије 
да међусобно деле Босну и Херцеговину и не питајући 
народе тих области. Ми комунисти сматрамо да на-
роди Босне и Херцеговине да се сами слободно опре-
деле и нађу решење за уређење у тим областима пу-
тем аутономије и слично.

g) борба за истинско решење националног питања Хрва-
та и Словенаца а против злочиначког оговарања и 
споразумевања између српске, хрватске и словеначке 
буржоазије на рачун радног народа тих покрајина“.5

Тито је вешто умео да национално питање баци у 
други план, истичући важније принципе Комунистичке 
идеологије, попут класне борбе или тренутним појавама на 
политичкој сцени Југославије или Европе, попут надоласка 
фашизма или нацизма или касније стање Другог светског 
рата.

Довољно је пажљиво прочитати његова аутобиографска 
казивања, па видети какву је улогу наменио Србији и српском 
народу у  држави коју је намерио да ствара. Ево његове оцене 
историјске улоге КПЈ, а то значи и његове сопствене улоге. 
„Године 1937. реализована је одлука о формирању комуни-
стичких партија Словеније и Хрватске у оквиру југословенске 
Комунистичке партије која је донесена још у децембру 
1934. То је учињено у вријеме када су већ биле ликвидира-
не вишегодишње фракцијске борбе, нарочито у врховима 
Партије, и кад је био у току доста брз процес консолидације 
КПЈ. Процес консолидације, који је оспособио нашу Партију 
за авангардну револуционарну улогу у предстојећим судбо-
носним догађајима и за радничку класу и за читаву земљу, 
претходило је чишћење партијских организација од фрак-
ционаша, провокатора, колебљиваца и свих сумњивих еле-
мената. Ликвидирана је идејна конфузија која је паралисала 
рад партијских организација, разбијала њихово јединство и 
кидала везе између радничке класе и њене авангарде. Није 

5 Пета земаљска конференција КПЈ, Архив ЦК СКЈ.
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потребно истицати од коликог је значаја било пресељавање 
партијског руководства у земљу, успостављање непосред-
них веза са организацијама на терену и враћању повјерења 
у Централи комитет у редовима чланства. Тако је дошло до 
обнављања организација које су биле разбијене, до њиховог 
омасовљавања, као и до формирања нових. Упоредо са тим 
развијала се са тим интензивна политичка активност на 
разобличавању вањске и унутрашње политике реакционар-
них режима и на мобилизацију свих прогресивних снага на 
питањима која су тада била од виталног интереса за рад-
ничку класу и све националне и социјално угњетене слојеве 
друштва.

Оснивање КП Хрватске КП Словеније и касније КП 
Македоније, била је логична последица која је проистицала 
из правилне линије КПЈ по националном питању.6

Или када говори о Другом заседању АВНОЈ-а 1943, 
у првом плану су му борба против фашизма и окупатора, 
непријатељске офанзиве, херојство партизана, успеси у 
борбама и успешан развој народноослободилачког покрета на 
целој територији Југославије, а национално питање у сасвим 
неком другом плану. Али иза кулиса су се вешто наметале 
антисрпске концепције.

О томе Броз пише: „Наша борба морала је добити 
дефинитивно организован карактер у савременијем смислу, 
тако да неки државни орган може да да налог или донесе 
уредбу или закон о општој мобилизацији, о обавези људи за 
служење у војсци где год дођемо, где год ослободимо терен. 
Постојала је маса проблема и на заседању 29. новембра донете 
су, по мом мишљењу, за ту етапу наше револуције и наше 
револуционарне борбе три најважније одлуке које ће се увек 
у нашој хисторији сматрати као круна оних напора и успеха 
које смо постигли у једној неједнакој над човечанској борби с 
многобројним непријатељима, надмоћнијим и у техници и у 
сваком другом погледу. Те одлуке имале су огроман значај“.7

Историјски гледано неоспорно је да се КПЈ нашла на 
челу борбе против окупатора Немаца, Италијана, Бугара и 
Мађара, да се одупрла усташком покрету; да је била носилац 
идеје социјалне правде и праведнијег друштвеног уређења 

6 ЈБ Тито, Аутобиографска казивања, Београд 1982, стр. 176.
7 Исто, стр. 374.
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него што је била Краљевина Југославија, на тој основи 
придобила је део југословенских народа а нарочито српског 
народа. Али у антисрпској државотворној концепцији исто 
тако слична је концепцијама црногорског и македонског сепа-
ратизма, муслиманске идеологије бошњаштва, војвођанског 
сепаратизма и сл. 

Не  толико својом политичком снагом, колико сплетом 
историјских околности, КПЈ је  de facto 1945. дошла на власт 
у Југославији, при том су јој помогли многи догађаји, попут 
27. марта 1941, признање савезника, одлуке Краља Петра но-
вембра 1944. године,  итд. 

Тито је од 1941. изједначавао четнике и усташе. Његов 
рад из децембра 1942. је свакако један од најзначајнијих 
историјских докумената који је имао битан каснији утицај. Он 
у раду о националном питању истиче да је бивша Југославија 
створена на Крфу, у Паризу и Лондону, да су Хрвати, Сло-
венци и Црногорци били „подчињени народи“; Македонци и 
Арнаути „поробљени и подвргнути истребљењу“ а мањине 
Мађари, Немци и муслимани монета за поткусуривање у 
“борби против Хрвата“. Покрет Драже Михајиловића назива 
великосрпским. У току 22 године постојања Југославије, по 
Титу сви њени државници су били великосрби. Једино КПЈ 
има праве идеје у смислу решења националног питања.

Ево шта о томе пише Броз: „Верна својим начелима, 
да сваки народ има право да одлучује о својој судбини ко-
мунистичка партија, за читаво време опстанка Југославије 
стајала је непрекидно у борби против такве националне по-
литике великосрпских хегемониста. Комунистичка партија 
Југославије устала је најодлучније против угњетавања Хрва-
та, Словенаца, Македонаца, Арнаута, Црногораца и других. 
Баш због тога се искаљивао сав бес великосрпске хегемони-
стичке слободе на нашу Комунистичку партију. Због тога су 
се кроз 22 године пуниле југословенске главњаче најбољим 
комунистичким борцима. Због тога нас и данас лондон-
ска избегличка слобода и њихови агенти мрзе неодољивом 
мржњом, због тога јер знају – да је национална слобода и 
равноправност народа Југославије највећа запрека за њихове 
себичне циљеве, за њихову пљачку и експлоатисање.“8

8 ЈБ Тито, Национално питање у Југославији у свјетлости народно-ослободи-
лачке борбе, Пролетер, децембар 1942. бр. 16.
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Свирепе крволоке, расисти, нацисте, најмонструозније 
убице, усташе он изједначава са идеолошки хетерогеним 
четничким покретом. Ваљда због тога што су у одређеном 
моменту крајем 20-их и почетком 30-их година КПЈ и усташе 
били на истим позицијама.

Броз је увек настојао да за хрватске усташке злочи-
не и злочинце исконструише пандан на српској страни. 
Србофобија је осећање које га је пратило читавог живо-
та. Тако и за време зверског злочина Хрвата над Србима у 
Другом светском рату. Разуме се, Броз то види другачије: 
„Шта представља данас Павелић и његова усташка банда 
у Хрватској? Ништа друго до обичне агенте у окупираној 
и поробљеној Хрватској. Шта представља данас Недић и 
компанија у Србији? Ништа друго до агенте окупатора у 
окупираној и поробљеној Србији. Шта представља данас 
Дража Михајловић и његови четници у Југославији? Ништа 
друго до агенте и савезнике окупатора у борби против наро-
да. Али сва та банда не представља само агенте већ и свирепе 
крвнике у служби окупатора помоћу којих он немилосрдно 
истребљује наше народе, помоћу којих настоји да одржи у 
ропској почињености народе Југославије“9-писао је Тито.

Управо је борбу против фашизма и окупатора Тито ис-
користио у својој антисрпској државотворној концепцији. 
Против фашизма и окупатора у редовима српског народа 
нису се борили само комунисти, а учешће осталих народа и 
мањина осим Хрвата, Далматинаца готово да је занемарљиво 
и сведено на симболичку меру.

Данас је знано не само историчарима, како је Тито 
настојао да НОБ прикаже као дело свих југословенских 
народа, поготово Хрвата који су готово плебисцитарно, све 
до пада Италије –септембра 1943, били у домобранима и 
усташама, а у партизанским јединицама симболично. Броз 
, међутим, да би придобио савезнике у рату, а касније  за 
свој федеративни модел послератне југословенске  државе, 
која ће почивати на тези : „Слаба Србија јака Југославија“, 
партизанским јединицама у Хрватској, у чијем саставу су 
Срби чинили више 90% људства, давао је  хрватска имена. 
Биле су то велике војне формације-бригаде, дивизије и 

9 Исто.
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корпуси са српском војском и хрватском командом.  Ова 
превара је била успешна, као и многе друге. Због тога је Броз 
могао да  каже и ово: „Данашња народно-ослободилачка 
борба и национално питање у Југославији, нераздвојно су 
везани. Наша народноослободилачка борба не би била тако 
упорна и тако успешна а да народ Југославије не би видели 
данас у тој борби осим победе над фашизмом и победу над 
оним што је било из прошлих режима, победу над онима 
који су угњетавали и теже даљем угњетавању народа 
Југославије. Реч – народноослободилачка борба – била би 
само једна фраза па чак и превара када она не би имала 
осим опште југословенског смисла и национални смисао 
за сваки народ посебице, тј. када она не би значила осим 
ослобођење Југославије у исто време ослобођење Хрвата, 
Словенаца, Срба, Македонаца, Арнаута, муслимана итд., када 
народноослободилачка борба не би имала ту садржину да 
заиста носи слободу, равноправност и братство свих народа 
Југославије. У томе и јесте суштина народноослободилачке 
борбе“.10

Нема сумње да је Тито нову Југославију створио „те-
ковинама“ и догађајима Другог светског рата, хтео је прика-
зати као социјално и националну бољу и равноправнију него 
претходну Југославију и да је то у интересу свих народа и 
мањина. 

О томе Броз вели: „Каква је наша нова Југославија? 
За њу се говори да је демократска федеративна Југославија. 
Ваља добро схватити њену суштину а ту дубоку суштину 
морају разумети првенствено наши чланови Партије, јер ко-
мунисти, који су били за време борбе на челу, у првим редо-
вима, где је било најопасније, треба и сада да буду на челу у 
изградњи истинске федеративне Југославије. Ми имамо ради 
тога федеративну Југославију што постоји више народа: 
Хрвати, Срби, Словенци, Македонци, Црногорци, имамо и 
Босну и Херцеговину где живе Хрвати, Срби и Муслимани. 
Али када би смо ми сада ишли по линији мањег отпора, 
да сваки у своме оквиру ствара једну снажну федеративну 
јединицу, Хрватску, Србију итд., на рачун друге то би било 
погрешно. Ми стварамо једну државу – Југославију у којој 
сваки народ има своја права и потпуну равноправност. 

10 Исто.
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У томе јесте суштина: да из њих, из више федералних 
јединица, створимо једну снажну југословенску националну 
државу. На томе се заснива и оно друго питање, друга задаћа 
– јединство и братство народа Југославије. Баш такву држа-
ву, баш такву Југославију, треба да сачувамо. Увек ће бити 
елемената раздора. Баш зато комунисти Хрватске, Србије, 
Босне и Херцеговине и осталих покрајина морају бити она 
спона која ће сачувати то јединство и братство. Они морају 
бити елеменат који ће уједињавати све у једну целину. Код 
комуниста се мора развијати дубоки смисао за интернацио-
нализам. Волети своју нацију, Хрватску или Србију, не значи 
негирати општу нашу земљу – Југославију. Напротив, во-
лети своју федералну јединицу – значи волети монолитну 
Југославију. Према томе, сви ви комунисти у Србији, а преко 
вас говорим и свим комунистима у Југославији, морате бити 
они који ће спречавати сваки шовинизам. Старе оставштине 
националног шовинизма нису још искорењене. Ми смо тек 
при почетку искорењивања шовинизма. Не сме бити питања: 
хоће ли ово или оно село припасти овој или оној федералној 
јединици, јер оно припада читавој Југославији. Није Трст 
само словеначки, него и југословенски. Није Ријека само 
хрватска, него и југословенска. Није Београд само српски, 
него и југословенски. Овако треба постављати те ствари“.11

Југославију је покушао приказати као пандан свим на-
ционализмима, сепаратизмима, индивидуалности. Хтео је 
показати да су историјске, културне и економске сличности 
народа Југославије јаче од њихових националних индивиду-
алитета, ако је то уопште искрено мислио. 

Тито је током 1941-1945. године успео наметнути свој 
покрет пред међународним факторима као једини који се 
бори против немачког окупатора. Југословенско питање 
постављено је и у Техерану и на Јалти на састанку представ-
ника победничке алијансе. Током а нарочито крајем 1944. 
године он је успео политички поразити четнички покрет 
Драже Михајиловића, као и избегличку југословенску владу 
у Лондону, која је раније изгубила свој кредибилитет. Фак-
тички он је успео обезбедити опстанак Југославије, само се 

11 Владимир Дедијер, Нови прилози за биографију ЈБ Тита, III том, Београд 
1984, стр. 142.
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постављало питање државног и друштвеног уређења, мада је 
врло брзо постало јасно да ће Југославија постати федерација 
а не унитарна држава, а да ће комунистички покрет у друшт-
веном уређењу наметнути своју идеологију. Југославија је 
постала најважнији фактор светског рата на Балкану. Тито 
се наметнуо врло брзо као равноправан политички фактор 
са владом у Лондону, већ тада вешто балансирајући између 
савезника чија је победа у рату већ била очигледна. 

Када је реч о новој држави и њеном територијалном 
разграничењу интересантан је следећи став. „Нова постав-
ка унутрашњих граница била је неопходна да би замени-
ла контроверзну и недоследну из 1941. – у основи увећану, 
конфедералну Хрватску и неодређену Србију а све у окви-
ру националне монархије. Сада монархија није имала шансу 
да поново освоји власт. Тито и делегати АВНОЈ већ су од-
лучили да ће бити шест република где ће се сада одвојене 
Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина придружити 
Србији, Хрватској и Словенији. Стварност ако не и формал-
ни помоћни статус Косова и Војводине у Србији требало је 
да спречи повратак међуратне администрације из Београда. 
Једину поставку потпуних унутрашњих граница имала је 
Босна и Херцеговина. Добро успостављене пре Првог свет-
ског рата, оне су биле потврђене уз додатак Неума, да би се 
обезбедио излаз на Јадран. Једине границе које ће изазвати 
контроверзе биле су границе нове републике Македоније с 
Бугарском и Грчком, прокламоване у августу 1944. Тито је 
у почетку предложио да се прикључи и Пирински регион 
на бугарској страни, а многи Грци су били забринути да ће 
њихов Егејски регион бити такође укључен. Словеначка за-
падна граница проширена је да би обухватила и Словенце 
који су били под фашистичком Италијом, али не и претежно 
италијанску луку Трст за којом је Тито такође жудео. Иако 
ће питања Пирина постојати до 1948, а италијанска граница 
бити спорна до 1954. унутрашње границе две друге републи-
ке представљале су дуготрајне проблеме“.12

Афирмишући авнојевску концепцију из 1943. као 
једину државотворну, Тито је унутар КПЈ али и народно-
ослободилачког покрета успео елиминисати све остале 

12 Џон Лемпи, Југославија као историја, Београд, 2004, стр. 205.
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концепције, које су више биле примедбе и корекције на одлу-
ке АВНОЈ-а него оригинални ставови. До 1945. и ослобођења 
земље и доношења устава из 1946, Тито је ликвидирао 
покушаје предлога аутономије Срба у Хрватској, посебно 
покушаја аутономије Лике, Кордуна или Далмације. У томе 
су му се понекад и супротстављали комунистички идеоло-
зи и функционери, попут Моше Пијаде, а да не говоримо о 
идејама припадника четничког покрета, одлука из села Ба, 
концепција Стевана Мољевића, или аутономије Далмације 
Нике Бартуловића и слично. Исто тако касније је кроз на-
родни фронт ликвидирао нејаку грађанску опозицију која се 
није компромитовала сарадњом са окупатором, а то су оста-
ци радикалне, демократске и других странака, као и ХСС у 
Хрватској. Око 1950. године једна група српских омладина-
ца (Угљеша Крстић, Димитрије Ђорђевић) издавала је тајно 
лист „Велика Србија“. Остала опозиција је ликвидирана или 
је емигрирала на запад, или је осуђена на вишегодишњу 
робију. Познати су случајеви убиства Пунише Рачића и Крсте 
Цицварића. Јаша Продановић и Васа Чубриловић су се су-
протставили стварању федеративне Македоније и Црне Горе.

Али већ дочек Тита октобра 1944. у ослобођеном Бе-
ограду наговештавао је исход политичке борбе која ће се 
ускоро одвијати у Србији и Југославији. Нова комунистичка 
власт сматрала је да је национално питање решено у рату. 
Ако је и било са српске стране неких приговора, то су били 
појединачни вапаји. „Поменути искази противљења решењу 
српског националног питања од стране грађанских полити-
чара нису имали већег одјека на практична решења и због 
тога што је то питање већ решено у рату. Они су показива-
ли да су српски грађански политичари у опозицији или у 
структурама власти покушали да током 1945. године изразе 
своје посебно мишљење и бригу за српски етнички простор. 
КПЈ је својим решењем српског националног питања српски 
народ поделила на неколико федералних јединица, чиме 
је слабила његов положај као најбројнијег народа, у новој 
држави. Формирањем Македоније и Црне Горе, цепан је и 
српски народ и територија која је српско грађанство сматра-
ла да су српске националне територије. Осим тога, обнова 
Југославије на принципу равноправности носила је и ћутање 
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српског народа о геноциду извршеним над Србима, што је 
такође тиштало српске грађанске политичаре“.13

Устав из 1946. формално правно је утемељио текови-
не рата. Победио је принцип федерализације тј. историјских 
покрајина на чему је инсистирала хрватска страна без 
обзира на идеолошку припадност. Врло брзо је утахла 
српска опозиција. Тако се нпр. Милан Грол супротставио 
федерализацији Црне Горе и Македоније.

 У листу „Демократија“ од 27. септембра 1945, стоји и 
ово:  „У времену Првог светског рата један бугарски нацио-
налист рекао је: За нас је Добруџа питање стомака, излаз на 
Бело море, питање плућа, а Македонија сентимент. За ово 
четврт века стварност је умерила многе сентименте па и ове 
код српског и бугарског народа. Кад је реч о Мекедонији, за 
Србе је испред сентимента остало питање плућа. И то је оно 
што се на нашој страни пре свега има на уму кад се под-
влачи недељивост линије Мораве и Вардара. И федералан 
положај Македонији ми просуђујемо само с тим животним 
интересом, привреде, културе, живог оптицаја вредности, 
материјалних и моралних, и у толико националних у ши-
рем смислу. Ако се данас јављају резерве, оне су изазване 
тенденцијама искључивости, сужавања федералног оквира 
Македоније на једну културну аутархију неприродну, не-
савремену, која народу Повардарја необезбеђује услове жи-
вог напретка, док народ на овој другој страни у Поморављу, 
узнемирује као тенденција нове бране природном развоју не-
националног него општег живота“.14

У Уставу Југославија је правно и политички вечна 
категорија, отцепљење федералних јединица није могуће. 
Ипак све до Устава 1974. настављено је рушење Југославије. 
Иза свих тих аката стоји личност Јосипа Броза Тита. Његов 
први акт је био проглашење Косова као посебне војне об-
ласти а последњи потписивање Устава из 1974. Чак и такав 
остатак Србије је вешто уништаван, пример је разграничење 
неких мањих општина.

Новом реорганизацијом 1952. године, МНО Лепосавић 
и МНО Слатина добијају називе Народни одбори општине, а 

13 Наташа Милићевић, Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950, 
Београд, 2009, стр. 128-129.

14 Демократија, бр. 1, 27. септембар 1945.
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на територији среза студеничког формира се општина Лешак 
(Лешак, Врачево, Бело Брдо и Бистрица).

Данашња општина Лепосавић формирана је крајем 1959. 
и почетком 1960. године спајањем три општине: Лепосавић, 
Ибарска Слатина и Лешак (општина Рашка, срез Краљево). 
Овом коректуром границе АП Косово и Метохија дубоко је 
зашла низ Ибар, односно проширена на север, низ Ибарску 
долину. На овај начин сва насељена места око средњег 
тога реке Ибар прикључена су територији АП Косово и 
Метохија. Данас овај клин који се дубоко завукао низ Ибар, 
политичари и новинари често називају Северно Косово, што 
је у географском смислу нетачно.15

Тако је добар део ибарско-копаоничког краја припао 
покрајини Косово са касније тешким последицама по Србију 
и српски народ. 

„Ибарско-копаонички крај обухвата слив реке Ибра 
и Копаоник, једну од највећих планина Србије. Међутим, 
како су делови слива Ибра обухваћени другим географским 
целинама, Ибарско-копаонички крај у ужем смислу 
обухвата долину Ибра низводно од Косовске Митровице 
и западне падине Копаоника. Ибарска долина и Копаоник 
јужним деловима припадају АП Косову и Метохији. Новијом 
коректуром границе, Косову је прикључен и Лепосавић са 
околином, чиме је граница овог краја дубоко зашла низ Ибар.

Изворишни део Ибра припада крају Црногорских 
брда и површи, део Ибра од ушћа и његове леве притоке 
Видрењака (односно републичке српско-црногорске 
границе) до Косовске Митровице припада Старовлашко-
рашкој висији, а део Ибра непосредно уводно и низводно од 
Косовске Митровице и притоке Ситница и Лаб припадају 
Косову. Ибарско-копаонички крај у ужем смислу на западу 
је ограничен Рашком, на северу западним Поморављем, на 
североистоку Александровачком жупом, односно Расином, 
а на истоку Јужним Поморављем. Ибарско-копаонички крај 
представља северни продужетак Косова, односно источно 
долинско-планински наставак Старовлашке-рашке висије 
а подељен је између уже Србије и АП Косово и Метохија. 
Површина Ибарско-копаоничког краја износи 1.780 км2“.16

15 Благоје Павловић, Насеља и миграција становништва општине Лепосавић, 
Лепосавић 2003, стр. 16.

16 Јован Марковић, Географске области СФРЈ, Београд, 1966, стр. 408.
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Мада се причало да је још током рата Тито Косово 
обећао Албанији. У листу Зери  и Популит је писало да је 
Тито рекао Енверу Хоџи по завршетку рата: „Косово и дру-
ги албански региони припадају Албанији и ми ћемо вам их 
вратити, али не сада, јер великосрпска реакција не би при-
хватила тако нешто“.17

Тито је од 1945. па до смрти фактички изашао као по-
бедник из свих сукоба, било спољних, било унутрашњих. На 
то му је у прилог ишла објективна ситуација у свету, стање 
хладног рата.

Најжешће му се опирала српска политичка емиграција, 
али она је била политички нејака, разједињена и без подршке 
у земљи и иностранству. Један од  најзначајнијих је Лазо М. 
Костић.

„Циљ Броза, Кардеља, раније Ђиласа и других поду-
дара се углавном са циљем Хитлера, Мусолинија, Павелића 
и Секуле Дрљевића: повратити Србију у границе пре Првог 
балканског рата. Све друго отцепити од ње, рашчеречити је, 
раскомадати, демембрирати. Тада ће она сама од себе да уги-
не, кад се једном телу најпре одсече нога, онда рука, после и 
друга нога, уво итд, организам може још неко време да живо-
тари, да вегетира док не угине сасвим. То знају анатоми који 
владају данашњом Југославијом и они су решили да не стану 
на пола пута.

Неко ће рећи да је Србија мала живела и пре 1914, па 
није пропала ни она ни Српство. Да, то је тачно. Али је цело 
Српство било с њом и духовно повезано и у сваком погледу 
солидарно. Чинило је с њом националну целину, компактнију 
можда него данас. Поред тога, тада се није могло говорити о 
распарчавању и демембрацији, јер се Србији и Српству није 
ништа одузимало. Ако би се дозволило упоређење с организ-
мима, оно би изгледало овако: тадашња Србија је била један 
младенац у развоју, али са свим органима живог људског 
бића. Он је могао да расте или да закржља, али није ампути-
ран. У међувремену је порастао и добио дефинитиван при-
родни изглед и облик. Сад се он рашчеречује и то не може 
дуго да преживи. И док живи, он је само торзо, осакаћено 
биће, богаљ. И за живота може само саучешће да изазива а 

17 Зери и Популит, 17. мај 1981.
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смрт га вреба на сваком кораку. То хоће и томе греде руково-
диоци данашње Југославије да Српство умре, и то као бед-
ник који се од себе распада“.18

Процес признања муслиманске нације и покушаја 
стварања босанске нације на штету српског народа ипак је 
ишло тешко код босанско херцеговачких Срба. 

Али је то рачун без крчмара - сматра Костић - баш 
што се тиче босанских Срба. Они неће ни регионално да се 
означују Босанцима, а камоли национално. Кад неко пита 
тамошњег Србина да ли је Босанац, он одговара да је „из Бос-
не“, али никако да понови да је Босанац. Само су муслимани 
говорили да су Бошњаци. Неће се они лако одрећи српства.

„У Македонији је то ишло веома лако; у Црној Гори 
није такође било већег опирања. У Босни и Херцеговини ићи 
ће много теже. Ту ће се опрети и Срби и Хрвати (муслимани 
се неће опирати, па макар били национално опредељени). А 
нико се жешће у новој историји није национално опирао као 
Срби Босанци и Херцеговци. То је постало пословично.

Ја верујем да у овим крајинама тиња још увек крв Прин-
ципа и његових неумрлих другова. Ту се могу руководиоци 
Југославије и да преваре. Ту им може бити почетак њихова 
слома, као што је био и Аустрији.

Но не треба ни овде пропустити прилику да се укаже 
на какве све опасности наилази српска нација у Југославији. 
Рећи ће се: у комунистичкој Југославији. Да, ми ћемо одгово-
рити, али не зато што је комунистичка, већ што је Југославија. 
Јер бугарски народ у Бугарској, маџарски у Маџарској, ру-
мунски у Румунији, пољски у Пољској итд, немају те опасно-
сти одрођивања диктираног одозго. То је само нама Србима 
сужено у заједници која се зове Југославија. 

И веома болно мора на сваког Србина да утиче писање 
српско-југословенске штампе у емиграцији, која сва у 
последње време, као по договору, доказује потребу да се зад-
ржи посебност Босне и Херцеговине и у трећој Југославији. 
Писци чији патриотизам не може да се оспори, у крајњој 
линији траже исто што и Јосип Броз. Они можда не желе 
исто, али би неминовно испало на исто“.19

18 Лазо М. Костић, Југословенство и комунизам, Сабрана дела, том 8, Београд, 
2000, стр. 676.

19 Лазо М. Костић, Српска национална традиција, Сабрана дела, том 6, Бео-
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Босна је у комунистичкој Југославији била средиште 
свих њених противуречности. Иако центар југословенства, 
југословенство је у њој најмање успело. Покушај етничког а 
самим тим и територијалног сужавања српског народа наи-
шао је на одлучан отпор. 

„Ови Југословени улазе у рачун проф. г. Костића као 
неопредељени по народности. Ако наука и историја треба 
да буде правоверна чињеницма, онда ова констатација није 
тачна. Муслимани су и по крви и по језику, по осећању и по 
традицији, по соју и по роду, дакле и у етничком погледу и 
по судбини – Јужни Словени. Ако су Штросмајер и Скерлић, 
и толики други поред њих, могли да у југословенству гледају 
потпуније облике и шире оквире националне заједнице свих 
Јужних Словена, зашто да у том изостану Муслимани чија 
се словенска свест формирала исконски, и без олтара у цркви 
и без михраба у џамији. То доказује од давнина и прошлост 
Босне и прошлост Муслимана.20

У многим другим догађајима између 1945-1980. у об-
рачуну са унутрашњом опозицијом, која је привидно има-
ла политички, идеолошки или економски карактер, Тито се 
увек обрачунавао са српским противницима. Пример за то је 
1948. и сукоб са ИБ-овцима. 

Међутим, федерализам као „лек против хегемона 
Србије показаће се већ принципијелно као депласиран. Та 
парола остаје и даље као мобилизаторски антисрпски по-
клич код Хрвата: чак и онда када Србије нема (најпре у Ба-
новини Хрватској 1939-41; затим у њеној проширеној ратној 
наследници независној држави Хрватској 1941-1945; онда, у 
Хрватском делу југословенске емигрантске владе у Лондо-
ну; у хрватским исељеничким масама и интелектуалцима 
изван Европе; у партизанском покрету Хрвата Јосипа Бро-
за Тита. Па и – круна свега! – у комунистичкој држави: као 
војничком делу једног Хрвата (Тита) а дипломатском делу 
другога (Шубашића)! као „историјска коректура хегемона 
Србије“ у тој држави, дошла је комунистичка федерација: 
којом је Србија сатерана у своје некадање предкумановске 
оквире: политички, административно и привредно.21

град, 2000, стр. 550.
20 Исто, стр. 551.
21 Лазар Прокић, Записи из туђине, прва књига, Београд, 1995, стр. 172.



Бранко Надовеза ТИТО И СРБИ

118

Према подацима из 80-их година административно је 
кажњено и упућено у логоре (Голи оток, Свети Гргур и др.), 
16.312 лица, међу којима 12 учесника Октобарске револуције, 
36 шпанских бораца, 268 предратних чланова КПЈ, 1.673 но-
силаца партизанске споменице 1941, 2.300 официра и подо-
фицира, 1.618 припадника органа унутрашњих послова, 23 
савезна и републичка министра, 99 помоћника министара 
и сл. Нека, међутим, новија истраживања говоре да је тада 
ухапшено 55.663 људи, а највећи број 28.661 били су Срби. 
Југославија се, несумњиво, морала бранити, али, како? Да ли 
на начин као што ће следећи редови делимично показати?22

Пример је и Брионски пленум ЦК СКЈ 1. јула 1966, 
који је имао велике последице на будући развој Југославије. 
Борба између република и федерације у расподели моћи 
превазишла је идеолошку компоненту, добила је националну 
димензију. Јединство државе и партије је нарушено. Криза у 
држави није само економска, питање привредних реформи, 
већ је и добила политичку димензију. Комунистички морал 
је био у фази нестајања, а сепаратизам и демократија су све 
више јачали. 

Други ток, који је бивао све присутнији, мада од јавности 
прикриван, а који је кризу заоштравао и чинио све више 
драматичном, био је све убрзанији процес конституисања 
република а убрзо аутономних покрајина, као самосталних 
друштвених, економских и политичких заједница. Све је 
било очитије, видљивије, а посебно у нормативним актима, 
осамостаљивања република, њихово затварање и национал-
на хомогенизација.

Ту на врх није избило само питање нејединства 
Југославије, већ и питање нејединства у питање у врху 
српске елите. Српска комунистичка елита на ореолу 
доношења социјално праведне државе српском народу при-
хватила је концепцију КПЈ о великосрпском хегемонизму 
као главној опасности у смислу опстанка Југославије. То се 
видело и током АВНОЈ-а, доношења свих устава, формалног 
разграничења, као и брионског пленума или обрачуна Тита 
са српским либералима. Увек су нађене политичке жртве 
међу српском, политичком и културном елитом. 

22 Мирољуб Васић, Брионски пленум ЦК СКЈ 1966, почетак краја Југославије, 
Лесковачки зборник, Лесковац, 2010, стр. 355.
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Шта је био  је стварни циљ Брионског пленума? 
„Оптерећено хипотеком великодржавног хегемонизма и ве-
ликосрпског национализма, руководство СК Србије и Србија 
у целини, после Брионског пленума, неће значајно утицати на 
политику ЦК СКЈ и на процесе даљег развитка Југославије. 
То руководство ће на свом пленум (одржаном септембра 
1966. године) једногласно прихватити одлуке, препоруке 
Брионског пленума о борби против централизма, бирокра-
тизма, етатизма, унитаризма и великосрпског хегемонизма, 
утркујући се ко ће више и жешће (Добривоје Радосављевић, 
Душан Петровић, Јован Веселинов, Вели Дева) да осуди 
Александра Ранковића и великосрпски национализам као 
највећу опасност по Југославију; иако је било евидентно да су 
отворени процеси декомпоновања федерације, али и Србије, 
јер су већ покренути разговори, уз подршку врха СКЈ о про-
мени положаја аутономних покрајина у Србији“.23

Кризу комунистичке идеологије Тито је посматрао као 
моралну а не суштинску. Први пут се помиње у његовом по-
знатом говору у Сплиту 6. маја 1962. године.

„Упркос свим упозорењима, започети процеси 
дезинтеграције Југославије су настављени. Нови Устав 
Југославије, донет 7. априла 1963, којим је држава добила име 
СФРЈ, државу је дефинисао као савезну државу добровољно 
уједињених и равноправних народа и социјалистичких де-
мократских заједница, засноване на власти радног наро-
да и самоуправљања. Њиме су републике дефинисане као 
државне социјалистичке демократске заједнице. Доношењем 
савезног Устава, а потом и републичких устава – про-
цес преобликовања карактера југословенске федерације и 
осамостаљивање федералних јединица ушао је у нову, још 
интензивнију фазу.“24

 Брионски пленум је у много чему био почетак краја 
Југославије.

 За свога живота и периодом доминације комуни-
стичким покретом 1937-1980, у коме се десило низ бурних 
историјских догађаја и један највећи историјски догађај, Дру-
ги светски рат, Јосип Броз звани Тито, је од Југославије ство-

23 Исто, стр. 360.
24 Исто, стр. 356.
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рене 1918. као дела Версајског система и три народа Срба, 
Хрвата и Словенаца, успео да је претвори у дело шест на-
рода и осам политичких јединица, далеко највише на штету 
српског народа.

Branko Nadoveza 

TITO AND SERBS

Summary

This paper deals with the role of Josip Broz Tito in the nar-
rowing of the Serbian ethnic and territorial space for the benefit of 
other people Croats, Muslims, Montenegrins and Macedonians. 
Tito was doing  this under the guise of communist ideology and 
position on a permanent great serbian danger. Tito’s Yugoslavia 
was a “state of balance” which was based on the thesis “weak 
Serbia, strong Yugoslavia”, which is logically absurd and politi-
cally a “unfinished state.”
Keywords: Josip Broz Tito, Serbian people, Yugoslavia, Commu-

nist Party of Yugoslavia, League of Communists of 
Yugoslavia. 
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Resume

The specific historical background and Josip Broz Tito’s 
personal  involment has led to ethnic and territorial narrowing of 
Serbian people to the area before the Balkan wars. He imposed 
creating the two Serbian provinces, Kosovo and Vojvodina, and at 
the same time he did not allow Croatia in the area where  Serbian 
people lived to establish autonomy. Also, territorial demarcation 
of Serbia provoked the taking away of Baranja, Eastern Slavo-
nia and Western Srem and their connection to Croatia. The idea 
of   (con) federalism of Yugoslavia was taken over from Croatian 
Peasant Party and British (Siton Watson), and second  World War 
and it’s struggle against fascism completely served it. His politi-
cal activities were mostly influenced by the policy of the Commu-
nist  International in the 1920s which took the view that the Yu-
goslav state should be broken down and form a national states of 
many nations instead of it. Such a policy was consistently pursued 
by the Communist Party, which at its Fourth Congress in Dres-
den in 1928, went one step further and the recognized the right to 
self-determination and the formation of nation-states not only to 
the Croats and Slovenes, but also to Montenegrins ,Macedonians, 
and the Hungarian and Albanian national minorities. No event 
has influenced more the course of history as the Fifth National 
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Conference of the Communist Party held in Dubrava near Zagreb 
from 19 to 23 October  1940. With 108 delegates, it was the largest 
gathering of Communists in the previous illegal work. Guidelines 
from the conference determined the subsequent course of events 
and the following construction of AVNOJ Yugoslavia. The nation-
al question was given precedence over the class. “The fight for 
national equality and freedom” in Yugoslavia, where whirlwind 
of war that swept through Western Europe was approaching, is 
taken as the primacy and hegemony and the unitary and central-
ist Yugoslavia had been marked as a major threat, though the 
Croats got their banovina a year ago (territorial and organisatial 
part of first Yugoslavia) which  marked their ethnic area. Commu-
nist Party itself has already had a Communist Party of Slovenia, 
Croatia and especially the Communist Party of Bosnia and Her-
zegovina, the Communist Party of Montenegro, Boka, Sandzak, 
Kosovo and Metohija, the Communist Party of Vojvodina, as a 
future template of Serbian ethnic area.

The Constitution of 1946. formally established a legacy 
of the war. The principle of federalism ie. principle of historic 
province that Croatioan side insisted on has won regardless of 
ideological affiliation. Very quickly Serbian opposition withered. 
Thus, for example. Milan Grol opposed the federalization of Mon-
tenegro and Macedonia.

At the end of the 1950’s area of Serbian municipalities and 
settlements north of Kosovska Mitrovica in the length of over 40 
kilometers were added to an autonomous Kosovo. Today, when 
we fight over Kosovo, the Western powers are declaring a second 
Albanian state, this municipalities are incorrectly referred to as 
northern Kosovo. None of Serbian politicians pointed out this his-
torical truth.

After the Brioni plenum, which, along with Broz’s support, 
defeated the separatist forces, began the process of dismantling 
the Yugoslav state. The Constitution of 1974 was based on the 
legacy of this victory which was the political and legal grounds 
for breaking up and disintegration of Tito’s Yugoslavia.

 Овај рад је примљен 17. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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Résumé

Dans cet es sai l’aute ur re con stru it une br ève hi sto i re de 
ces „ ter res à ha ut ri squ es “, com me on ap pel le en co re Ko so vo et  
Métoc hie. Cet te re vue hi sto ri co - po li ti que de la région ser be de 
Ko so vo et Métoc hie fa it par tie d’une plus gran de analyse réalisée 
du rant les rec her ches doc to ra les de l’aute ur à Pa ris.

L’auteurdémontre l’influencedesdécisionsetde lapoli
ti que du Ko min tern aux événe ments hi sto ri qu es en Yougo sla vie 
et au Ko so vo déjà avant la De u xi ème gu er re mon di a le, la mo-
der ni sa tion généra le du pe u ple al ba na is au Ko so vo et Métoc hie 
pendantlerégimetitiste,l’influencedel’islam,c’estàdiredela
for ce des der vic hes ko so vars, ain si que  l’accéléra tion de la cri se 
dans la région sud de Ser bie, qui di ri ge ra les événe ments hi sto ri-
quesverslasécessiondesAlbanaisàlafinduXXesiècle.
Mots-clés : Ko min tern, l’aire cul tu rel le, der vic hes, mo der ni sa-

tion, Fond de la Fédéra tion, irréden ti sme, res so ur-
ces na tu rel les,
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Les conséqu en ces des Con grès  
de Ba kou et de Dres de

 De pu is des décen ni es l’in tel li gent sia ko so va re réexa mi na-
it la défi ni tion donnée à l’en tité ko so va re dans le ca dre ser be. Les 
in tel lec tu els na ti o na li stes al ba na is sont in fa ti ga bles, po ur pro u ver 
que cet te région éta it de pu is to u jo urs al ba na i se et que la si tu a tion 
démo grap hi que aujo urd’hui n’éta it que l’ex pres si on de la réalité 
hi sto ri que per ma nen te. Ain si éta blie par les aute urs al ba na is, la 
qu e sti on du Ko so vo pre na it la for me d’un problème de déco lo ni-
sa tion.

  La géopo li ti que et la géograp hie ser bes ava i ent le urs pro-
pres ar gu ments po ur ni er les po si ti ons al ba na i ses sur le Ko so vo 
et la Métoc hie.1 Le géograp he et géopo li ti cien ser be, Mi lo van Ra-
do va no vić, ex pli que la qu e sti on cen te na i re bal ka ni que: „Ko so vo 
et Métoc hie sont une des déter mi na ti ons-clefs de l’intégrité po-
li ti co-ter ri to ri a le et de la so u ve ra i neté de l’État de Ser bie, d’une 
im por tan ce géostratégi que et géopo li ti que car di na le. Le séces-
si on ni sme ko so var-al ba na is est une qu e sti on be a u co up plus fu-
ne ste po ur l’exi sten ce de l’État ser be, que to u tes les autres con-
fron ta ti ons à l’intéri e ur de l’ex-Yougo sla vie. Dans cet te re la tion 
le problème des re la ti ons ser bo-cro a tes et ser bo-mu sul ma nes 
sont d’une im por tan ce se con da i re. N’im por te qu el le so lu tion 
po li ti que qui ouvri ra it irréver si ble ment les por tes à une for me 
qu el con que de ’répu bli que al ba na i se’, mène très vi te à la con-
sti tu tion de la ’gran de Al ba nie’, qui se ra it jo in te, par la même 
logique,àlaMacédoineOccidentale.Celasignifieunefragmen
ta tion suc ces si ve de l’Etat ser be et sa réduc tion à l’ac tu el le ’Ser-
bie cen tra le’. Réper cus si ons et im pli ca ti ons de la désintégra tion 
des États ser be et macédo nien, où le rôle du che val de Tro ie est 
ju ste ment joué par le sépa ra ti sme ko so var-al ba na is, mène très 
pro ba ble ment vers une gu er re inouïe de di men sion régi o na le, 
avec des conséqu en ces ca ta strop hi qu es po ur les pe u ple ser bo-
monténégrin, macédo nien et al ba na is “.2

1 Ce to ponyme, Métoc hie, qui témo ig ne du passé chrétien de la région, est 
to u jo urs évité par les Al ba na is ko so vars.

2 Témo ig na ge per son nel de Mi lo van Ra do va no vić à l’aute ur,  ju il let 2006, à 
Bel gra de.
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 La sur fa ce du Ko so vo est de 10 887 km2, et d’après le 
re cen se ment de 1981, il y ava it 1.6 mil li ons d’ha bi tants, dont 219 
000 vi vent dans la ca pi ta le, Pri šti na. La com po si tion na ti o na le 
mon tra it que 77. 4 % de la po pu la tion éta i ent des Al ba na is, 13.3 
% des Ser bes, 1.2 % des Monténégrins, le re ste éta it fa it de mi no-
rités va riées plus pe ti tes .3

Les Ar chi ves hi sto ri qu es du PCY ont pu blié les déci si ons 
de l’exécu tif du Ko min tern (mars-avril 1925) qui con dam na i ent 
la „Yougo sla vie de Ver sa il les“, création de l’Euro pe oc ci den ta le 
et du „grand - ser bi sme“, et qui re com man da i ent sa de struc tion. 
Le com mis sa i re de la révo lu tion bolchévi que Zi no vi ev ex pli qu a-
it: „No tre po int de départ est une ha i ne sa crée de la bo ur ge o i sie, 
dont no us de vons tro u ver le ta lon d’Ac hil le. Com ment ne pas ex-
plo i ter le fa it na ti o nal dans des États com me la Yougo sla vie?“4 
Répan dre les ha i nes na ti o na les, non se u le ment con tre la bo ur ge o i-
sie „grand-ser be“, ma is aus si con tre to ut le pe u ple ser be con sidéré 
com me „la na tion do mi nan te“, de vint  un prin ci pe du Ko min tern 
en vue de dis lo qu er la Yougo sla vie et de créer à sa pla ce les États 
indépen dants de stinés à s’intégrer par la su i te dans une Fédéra tion 
so viéti que des Bal kans. Les do cu ments mon trent que le PCY, l’or-
ga ni sa tion clan de sti ne di rec te ment liée au Ko min tern, su i vit en 
to ut les in struc ti ons de Mo scou.5

Po ur com pren dre cet te po li ti que du Ko min tern en vers la 
Yougo sla vie et ses pe u ples il no us fa ut évo qu er de ux da tes hi sto-
ri qu es antéri e u res, qui in flu encèrent la po li ti que du Ko min tern 
en Yougo sla vie. D’abord  les de ux mil le délégués qui as sistèrent 
au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent, or ga nisé par l’In-
ter na ti o na le com mu ni ste, à Ba kou, en sep tem bre 1920. Les délé-
gués ori en ta ux se récla ma i ent d’en tités et hni qu es fort di ver ses et 
hétérogènes et se répar tis sa i ent en com mu ni stes et en sans-par-
ti, qui for mèrent cinq gro u pes: les „mer can tis “, les mu sul mans 
de Rus sie et d’Asie Cen tra le, qui défen di rent avec véhémen ce les 
po si ti ons du com mu ni sme  na ti o nal; les déléga ti ons de Tran sca-
u ca sie, com posées en ma jo rité des re présen tants de pe tits gro u-
pes et hni qu es, protégés par les bol che viks; les délégués ori en ta ux 

3 K. Chri stich, „The Ko so vo Cri sis“, The Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal 
af fa irs,  vol. 1, no. 2,  Autumn 1988, pp. 102-103. 

4 Isto rij ski ar hiv KPJ, Bel gra de, 1949, t. IV.
5 Isto rij ski ar hiv KPJ, Bel gra de, 1949, t. IV; et KomunističkaInternacionala

o KPJ, Bel gra de, 1925.
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étran gers, par mi le squ els se uls les na ti o na li stes turcs se fi rent en-
ten dre; les re présen tants du Ko min tern et des par tis com mu ni stes 
oc ci den ta ux.6 

Un autre mo ment cru cial et mal con nu de l’hi sto i re du Ko-
min tern: l’été 1921 où la révo lu tion mar qua le pas, où l’URSS se 
re plia sur el le-même. Le de u xi ème Con grès du Ko min tern, qui 
s’éta it te nu un an plus tôt, éta it placé so us le sig ne du pro grès de 
la révo lu tion. Les délégués ras semblés à Pétro grad et Mo scou en 
ju il let 1920 ava i ent défi ni la tac ti que com mu ni ste po ur le sur sa ut 
jugé im mi nent en Oc ci dent et en Ori ent.  De ju il let 1920 à juin 
1921, le ta ble au éta it complète ment changé. 

L’Armée Ro u ge qui, un an plus tôt, s’efforçait d’aider au so-
ul ève ment du proléta ri at al le mand, a été re jetée loin de Var so-
vie. En mars 1921, l’échec de l’in sur rec tion armée en Al le mag ne 
con fir ma it qu’el le n’éta it pas mûre po ur une révo lu tion com mu ni-
ste. Par to ut en Euro pe, la si tu a tion po li ti que se sta bi li se. Zi no vi ev 
écrit: „Le temps de la révo lu tion mon di a le est, po ur di ver ses ra i-
sons, en vo ie de ra len tis se ment “.7 

La NEP, adoptée au début de l’année 1921 po ur per met tre à 
l’État  so viéti que de re pren dre le so uf fle, arrête sa mar che forcée 
vers le com mu ni sme. Différents tra ités signés avec les pays ca-
pi ta li stes  en 1921 mar qu ent le re to ur aux re la ti ons en tre go u ver-
nants, aux re la ti ons in ter na ti o na les de type clas si que, tra du i sant 
la décep tion des bol che viks de vant l’apat hie du proléta ri at.8 Ce la 
sig ni fie un chan ge ment de po li ti que du Ko min tern aus si en vers la 

Yougo sla vie dans les années vingt, en tre-autre, en ab sen-
ce de la con cep tion d’une révo lu tion com mu ni ste im mi nen te en 
Euro pe.

Le IVe Con grès du Par ti com mu ni ste yougo sla ve (PCY) 
s’est te nu en Al le mag ne, à Dres de, en no vem bre 1928. Le con grès 
éta it présidé par le ha ut en voyé du Ko min tern, Dmi try Ma nu ilsky, 
mem bre du CC PCUS. De Mo scou est ar rivé aus si le re présen tant 
du Ko min tern, Pal mi ro To gli at ti.9 Le rôle de l’opéra te ur prin ci pal 

6 E. HA BRI ER, Les délégués au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent 
(Ba kou, 1er-8 sep tem bre 1920), Ca hi ers du mon de rus se, 26/1, 1985.

7 Kom mu ni stitche skii in ter na ci o nal, n°16 (31 mars 1921).
8 M. Rebéri o ux, Ch.-A. Ju lien and Hélène CA RRÈ RE D’EN CA US SE, Les 

com mu ni stes et l’Ori ent en 1921, Le Mo u ve ment so cial, No. 82 (Jan.-Mar., 
1973), pp. 103-113 ,     Editions l’Atelier, Association  Le Mouvement Social, 
1973.

9 B. Dikić, „Države iza barake za nudiste“  (États derrière une barraque 
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re ve na it à Jo sip Či žinsky, un Tchèque né à Sa ra je vo et gran di en 
Union So viéti que, en voyé de Mo scou, re spon sa ble po ur la Je u nes-
se com mu ni ste de l’In ter na ti o na le. Les ca ma ra des yougo sla ves le 
con na is sa i ent com me Mi lan Gor kić. Avec les in struc ti ons de Mo-
scou, Či žinsky mit à exécu tion la di rec ti ve du Ko min tern: l’exi-
gen ce de déman te ler la Yougo sla vie. Au som met du Ko min tern 
on ju ga it que l’État yougo sla ve éta it un soi-di sant po int d’ap pui 
mi li ta i re prévu po ur l’at ta que des impéri a li stes con tre l’URSS. 
Ce la ex pli qu a it po ur qu oi dans une des réso lu ti ons du Con grès de 
Dres de on in tro du i sa it la di rec ti ve du Ko min tern: la Yougo sla vie 
de va it être brisée et on de va it créer „les répu bli qu es na ti o na les de 
Cro a tie, Monténégro, Macédo i ne, Al ba nie et Slovénie“. Par la no-
tion „Al ba nie“ on pen sa it Ko so vo et Métoc hie.

Le Ko min tern éta it un des fac te urs-clefs de cet te équ a ti on 
géopo li ti que dans les Bal kans, qui con si sta it à ju ger les di rec ti ves 
po ur le mo u ve ment com mu ni ste con cer nant cet te aire du Sud-Est 
européen. Dans les do cu ments du IVe Con grès du Par ti com mu-
ni ste yougo sla ve (PCY), dans le cha pi tre in ti tulé Lut te po ur le 
rôle di ri ge ant dans les mo u ve ments des na ti ons op primées, on di-
sa it: „Le Par ti do it con cen trer la lut te de la clas se ouvriè re, de la 
paysan ne rie et des na ti ons op primées, avant to ut con tre l’en ne mi 
prin ci pal, l’hégémo nie de la bo ur ge o i sie ser be et sa mo nar chie 
mi li ta i re“.10 

L’ar tic le 6 plus spéci fi qu e ment re com man da it la lut te au 
Ko so vo: „Le Par ti décla re la so li da rité des ouvri ers révo lu ti on-
na i res et des pays des autres na ti ons en Yougo sla vie, et avant 
to ut de Ser bie, avec le mo u ve ment na ti o nal-révo lu ti on na i re al ba-
na is, en  la per son ne du Co mité Ko so var et fa it  ap pel à la clas-
se ouvriè re po ur aider généra le ment la lut te du pe u ple al ba na is 
morceléetopprimé,pouruneAlbanieindépendanteetunifiée“.11 

L’aire cul tu rel le et la mo der ni sa tion  
desAlbanais(19451980)

 L’aute ur al ba na is Al bert Do ja ap pe la cet te région une aire 
cul tu rel le. „Les na ti o na li stes et les apo lo gi stes des cul tu res lo ca-
les don nent to u jo urs la préémi nen ce à la durée tem po rel le con-

pour les nudistes), dans Politika, 10  07  2006.
10 Istorijski arhiv KPJ, Belgrade, 1949, t. IV.
11 Istorijski arhiv KPJ, Belgrade, 1949, t. IV.
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stante (l’inaltérableessencedesorigines)desentitésethniques
dont ils font la pro pa gan de. La con sidéra tion de la région com me 
uneaireculturellesedéfinitcommeunchampcomposite.L’aire
de pe u ple ment al ba na is n’est pas se u le ment cel le d’un pays de 
l’Euro pe de l’Est des po li to lo gu es con tem po ra ins, ni cel le d’un 
pays de l’Euro pe bal ka ni que post-byzan ti ne ou ex-ot to ma ne, pas 
plus le li eu d’ex pan si on de cer ta ins mod èles oc ci den ta ux ou d’en-
ra ci ne ment d’iden tités lo ca les, ma is bien to ut ce la à la fo is “. 12 

 To u te la vie so ci a le al ba na i se pe ut ren trer dans les tro is 
co des de con du i te: li gji i shte tit, la loi de l’Etat qui prédo mi ne 
dans la so ciété, she ri a ti, la loi isla mi que mu sul ma ne, ou li gji i 
kis hes, la loi ca no ni que des cat ho li qu es, sans une vra ie in flu en ce 
déci si ve, et li gji i fsha tit, le dro it co u tu mi er lo cal.

Les évo lu ti ons récen tes dans les mi li e ux al ba na is et kos so-
vien démon trent que les gens se réfèrent de plus en plus au co-
de co u tu mi er, qui ne prevoît  pas d’in ter ven tion de l’Etat. Par les 
temps de cri ses on re vi ent de plus en plus aux an ci en nes va le urs 
nor ma ti ves.13

  L’oc cu pa tion ita li en ne pen dant la Se con de Gu er re mon-
di a le créa la Gran de Al ba nie com pre nant aus si le Ko so vo et la 
Macédo i ne oc ci den ta le. Après la défa i te des Ita li ens, les Al ba na is 
an ti-com mu ni stes se réuni rent au Ko so vo en 1943 po ur for mer la 
De u xi ème Li gue de Pri zren. 14

 La vic to i re des com mu ni stes en Al ba nie, aidés par les 
con se il lers yougo sla ves, ne résol va it pas la qu e sti on al ba na i se. 

12 A. DOJA, „Formation nationale et nationalisme dans l’aire de peuplement 
albanais“, EUROPA,Volume 3, No 2-2000. 

13 „Il en existait plusieurs normes juridiques traditonnelles dans l’aire de 
peuplement albanais. Le droit coutumier le plus connu est le Kanuni i 
Leke Dukagjinit, que la tradition fait remonter au prince Leke Dukagjini, 
compagnon de Skanderbeg, sans qu’on puisse confirmer la validité de
cette relation. La plupart des travaux ethnographiques dénomment 
par ce terme les normes juridiques coutumières observées dans la 
région de Dukagjini en Albanie du Nord et sur le Plateau de Dukagjini 
jusqu’au Kosovo, c’est-à-dire sur le territoire des anciens domaines de la 
principauté des Dukagjini.“ Dans: Albert Doja, Ibid.

14 La Première Ligue de Prizren était un élément important dans la 
constitution de l’idéologie nationale albanaise, la première émanation 
de la conception de la „Grande Albanie “, dirigée contre les pays 
balkaniques (Serbie, Monténégro et Grèce), mais aussi contre la Turquie. 
La Ligue réussit pourtant à unifier les Albanais des trois religions, mais 
son orientation anti-serbe a pesé durablement sur les rapports entre les 
deux peuples.
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Le ur le a der En ver Hox ha pen sa it que les ha bi tants du Ko so vo 
cho i si ra i ent eux-mêmes le ur de stin. Ti to, po ur tant, son ge séri e-
u se ment à une confédéra tion bal ka ni que, ce qui vo u la it di re que 
l’Al ba nie éta it prévue po ur fi gu rer com me la sep tiè me Répu bli que 
de la Fédéra tion yougo sla ve, ou  Pri šti na se ra it la ca pi ta le, et non 
pas Ti ra na. En ver Hox ha ne le vo u la it pas et il re jo int Mo scou en 
1948. L’Al ba nie s’est re tro uvée ain si dans ces fron tiè res de 1913.

La fin des re la ti ons de Ti to avec Sta li ne sig ni fi a it aus si la fin 
des re la ti ons en tre Bel gra de et Ti ra na, la fin du plan com mu ni-
ste ti ti ste de créer la Fédéra tion bal ka ni que. Po ur tant, la for mu le 
préci se de ce pro jet résol vant to u tes les qu e sti ons na ti o na les dans 
les  Bal kans, y com pris ko so va re, n’éta it ja ma is déco u ver te. Ce la 
n’empêchait pas Ti to de con ti nu er ses pro pres pro jets con cer nant 
le Ko so vo.

A par tir des années so i xan te, Ti to y in sta u ra la no men kla-
tu ra al ba na i se ko so va re com me la ca ste di ri ge an te. Il ap pli qu a it 
le pro ces sus de for ma tion de la bu re a uc ra tie na ti o na le léni ni ste, 
mélan ge ant idéolo gie et na ti o na li sme. Grâce aux con nec ti ons exi-
stant dans le Par ti, ain si que dans l’éli te di ri ge an te ser be, cet te no-
men kla tu ra al ba na i se réus sit à de ve nir une ca ste népo ti que mu nie 
des ple ins po u vo irs, et à fa vo ri ser le déve lop pe ment du na ti o na li-
sme al ba na is, qui renforçait sa ma in mi se sur le Ko so vo. 15

La libéra tion de la Yougo sla vie, et bientôt l’in sta u ra tion de 
l’auto no mie au Ko so vo, et de l’éga lité en dro its des Al ba na is en 
Yougo sla vie, éta i ent de grands ac qu is hi sto ri qu es du régi me de 
Ti to. La région auto no me so ci a li ste du Ko so vo éta it en trée dans la 
péri o de de la con struc tion so ci a li ste avec pre sque 90%  d’analp-
habètes, et une pro duc tion très at tardée, prin ci pa le ment na tu rel le 
de type préca pi ta li ste. Plus de 80% des ha bi tants du Ko so vo éta-
i ent agri cul te urs.

Le pro ces sus de l’af fir ma tion de la na ti o na lité al ba na i se éta-
it lent. Pen dant plu si e urs années après la gu er re, un Al ba na is ne 
po u va it pas être à la tête de la LC de la Région. Les fon cti ons 
supéri e u res en Ser bie dans la Fédéra tion n’éta i ent pas non plus 
ac ces si bles aux ca dres al ba na is. On fa vo ri sa it des ca dres de na-
ti o na lité ser be et monténégri ne du Ko so vo, et le ur nom bre éta it 

15 K. Christitch, „The Kosovo Crisis“, The European Journal of International 
affairs,  vol. 1, no. 2,  Autumn 1988, p. 112.
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in com pa ra ble ment plus grand que la par ti ci pa tion des Ser bes et 
des Monténégrins dans la po pu la tion.

Les pro grès de la so ciété ko so va re éta i ent vi si bles sur to ut 
en 1963, l’année du grand bond dans l’aména ge ment con sti tu ti on-
nel du pays, de la no u vel le Con sti tu tion. Les Régi ons auto no mes, 
Voïvodine et Ko so vo, ont ob te nu des dro its et des ga ran ti es con-
sti tu ti on nels be a u co up plus lar ges. 

Un no u ve au to ur nant se pro du i sit en 1966, du rant le Qu a-
tri ème plénum de Bri o ni. Ti to pro vo qua le rè gle ment des comp tes 
au som met de l’État, po ur épu rer les for ces po ten ti el le ment dan-
ge re u ses po ur lui, avant to ut cel les qui éta i ent der riè re le mi ni stre 
de l’intéri e ur, le Ser be Alek san dar Ran ko vić. Ti to fa it cro i re à 
l’opi nion pu bli que qu’il s’agît d’un rè gle ment de comp tes en tre les 
for ces cen tra li stes et an ti-réfor mi stes et con tre les défor ma ti ons 
dans les or ga nes de sécu rité. Alek san dar Ran ko vic, un des tro is 
di ri ge ants les plus di stin gués de la Yougo sla vie, est so u da i ne ment 
con sidéré à ce Plénum du Par ti com me la per son ni fi ca tion des 
for ces con ser va tri ces et an ti-réfor ma tri ces. A l’île cro a te de Bri o-
ni, en Adri a ti que, le Maréchal con dam ne spéci a le ment to ut ce qui 
se fa i sa it con tre les Al ba na is par les or ga nes de sécu rité de Ko so-
vo, où do mi na i ent des Ser bes et des Monténégrins.16

Ain si, de pu is l’été 1966, il y a eu aus si des chan ge ments 
dans la  com po si tion de la po li ce au Ko so vo et les por tes éta i ent 
to u tes ouver tes aux ca dres al ba na is. Ce ux-ci commençaient à do-
mi ner dans to us les or ga nes de la Région auto no me, pu i squ’ils re-
présen ta i ent déjà pre sque 80% de la po pu la tion au Ko so vo. C’éta it 
„la re na is san ce al ba na i se“, mal gré le fa it que la di rec tion ser be ne 
l’ac cep ta it pas fa ci le ment. 17 

En 1968, il y ava it de gran des ma ni fe sta ti ons al ba na i ses à 
Pri šti na. A el les se jo ig na i ent de je u nes Al ba na is de la région de 
Te to vo en Macédo i ne. Ils éxi ga i ent le rat tac he ment au Ko so vo.18 

16 En mai 1976, Aleksandar Rankovic raconte à Dobrica Cosic pourquoi est-
il révoqué de ses fonctions en 1966: „J’ai du quitter la dirigeance du pays, 
car avec moi ils ne pourraient affaiblir ainsi la Serbie et proclamer la 
Constitutionde1974.IlsnepourraientpascréerdesétatsdeVoivodineet
de Kosovo. Depuis le VIIe Congrès et le nouveau Programme de la LCY, 
on se dirigait vers la confédération. Je me confrontais stridemment...Ils 
ont du m’écarter pour pouvoir réaliser leur but.“ Dans: Dobrica Cosic, 
„Lesnotesdel’écrivain,19691980“, p. 247.

17 R.  Dizdarević, „La Grande duperie“,  Radio Free Europe, RFE/RL, 2004.
18 K. Gjeloshaj, „La question du Kosovo: instrumentalisation et lutte 
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Les di ri ge ants ko so vars al ba na is po ur tant pro fi ta i ent de la no u vel-
le at mosphère po li ti que dans le pays. Ils ig no ra i ent la dis tin ction 
en tre le déve lop pe ment de l’auto con sci en ce na ti o na le et des sen-
ti ments na ti o na li stes. Il y a même eu dans une péri o de le phénom-
ène de l’al ba ni sa tion des mem bres de cer ta i nes na ti o na lités non-
al ba na i ses, par exem ple de la mi no rité des Turcs, qui n’éta i ent pas 
peu nom bre ux au Ko so vo d’alors. En tre les di rec ti ons de Ser bie et 
al ba na i se au Ko so vo il y ava it une méfi an ce et même une su spi-
cion mu tu el le. La di rec tion en Ser bie voyait les régi ons auto no mes 
plutôt com me des dépar te ments ad mi ni stra tifs et non pas com me 
le con cept d’auto no mie et le fac te ur con sti tu tif de la Fédéra tion. Et 
les régi ons auto no mes ava i ent une ten dan ce à l’auto no mie di rec te-
ment et uni qu e ment dans le ca dre de la Fédéra tion.

La di rec tion de Ser bie, ju ste après le Qu a tri ème plénum 
du CCLCY (en été 1966) éta it con sidérée com me be a u co up plus 
démoc ra ti que et libéra le par rap port à l’équ i pe épurée en 1966. 
El le éta it présidée  par Do bro sav Ra do sa vlje vić, de 1966 à 1968, 
et par Mar ko Ni ke zić de 1968 à 1972. La tin ka Pe ro vić éta it le se-
créta i re du CC, d’ori en ta tion  pro gres si ste. 19

Au plénum du CC LCS, en 1972, de ux mo is avant d’être 
révo quée, L. Pe ro vić dit en an ti ci pa tri ce: „La Ser bie, qui se ra it 
con ser va tri ce et na ti o na li ste de l’intéri e ur, po se ra it vi te la qu e-
sti on de son rôle spécial de ses dro its en Yougo sla vie “. 20 

Islam, Al ba na is et la for ce des  
der vic hes ko so vars 

Le plus d’Al ba na is au Ko so vo sont de foi isla mi que. Ma is 
po ur les Al ba na is le plus im por tant, c’est l’al ba nité, la foi en na-
tion, plus que la ma niè re de cro i re en Di eu. Pa ško Va sa ex pri me 
le mi e ux l’es sen ce: „Ne fa i tes pas at ten tion à l’égli se ou à la mo-
squée. La re li gion des Al ba na is est l’al ba nité.“ 21  

interne “, ConfluencesMéditerrannée,  No 30, Eté 1999.
19 „Les libéraux serbes de cette période veulent moderniser la Serbie, la 

mener ’par le chemin des portées civilisatrices plus élevées’, la sortir de 
l’emprisonnement de la tradition nationaliste. C’était la seule direction 
unie dans la lutte de principe contre le nationalisme grand-serbe“  R. 
DIZDAREVIĆ, „La Grande duperie“, Radio Free Europe, RFE/RL, 
2004. 

20 Cité dans: R. Dizdarević, „La Grande duperie“, Radio Free Europe, RFE/
RL,  2004.

21 Dans : NIN, le 19.01. 2006.
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Scen der bey aus si chan ge a it la foi, dit-on. Son père éta it ort-
ho do xe, et il est mort à Hi lan dar, le mo nastère ser be le plus sa int, 
en Grè ce, com me un mo i ne chrétien ort ho do xe, ain si que son fils, 
le frè re de Scen der bey. 22

  La chréti enté éta it aus si to u jo urs intéressée po ur les Al-
ba na is, sur to ut l’Egli se Cat ho li que. Dans la Yougo sla vie de Ti to, 
Ro me ne ces se d’élar gir son in flu en ce par mi les ha bi tants ma jo ri-
ta i re ment mu sul mans de cet te zo ne des Bal kans. Skel zen Mal li qi 
en écrit: „Les Al ba na is n’éta i ent ja ma is complète ment en pa ix 
avec le ur islam. Du rant les années Qu a tre-vingt-dix les Al ba na is 
mu sul mans con sidéra i ent séri e u se ment l’idée de la re con ver sion 
col lec ti ve en cat ho li ci sme. Ils se de man da i ent eux mêmes, ma is 
aus si ils de man da i ent le urs amis- et qu el que cho se de ce la je l’ai 
aus si en ten du: est-ce pos si ble re ve nir à la foi de nos ancêtres? Ce  
désir po ur la con ver sion en mas se dans le cat ho li ci sme mon tre la 
re la tion com ple xe qui exi ste en tre les Al ba na is et l’Euro pe.“ 23 

Une di men sion de la con fes sion des Al ba na is au Ko so vo 
et Métoc hie a été to u jo urs négligée, bien que d’une gran de im-
por tan ce po ur la com préhen sion de la men ta lité, la cul tu re et la 
re li gion du pe u ple al ba na is au Ko so vo. C’est le phe nom ène des 
der vic hes.

Avec les com mu ni stes au po u vo ir en Yougo sla vie en 1945, 
il sem bla it  que, com me dans to us les Bal kans, les or dres de der-
vic hes al la i ent disparaître. La plu part d’or dres de der vic hes éta i-
ent de ve nus clan de stins. Plus que d’autres com mu na utés re li gi e u-
ses, les der vic hes rési sta i ent au contrôle. Le urs gu i des gag na i ent 
le sta tut d’après la lignée fa mi li a le, et on croyait que le ur po u vo ir 
spi ri tuel éta it hérédi ta i re. 

Dans les années 1960, les auto rités yougo sla ves ont fi na le-
ment pris une at ti tu de be a u co up plus libéra le en vers les com mu-
na utés re li gi e u ses, ma is so u mi ses au régi me to ta li ta i re. Dans les 

22 Boško I. Bojovic, Mont Athos, les princes ropumains, Jean Castriot et la 
Tour albanaise (Arbanaški pirg, dépendance de Chilandar) Balcanica, 
2006.

23 Le journal kosovar, „Laim“, a publié même que „le président Ibrahim 
Rugova s’est converti de musulman en catholique-romain.“ Bien que 
ces affirmations ne sont pas sûres, l’information est reçue en tant que 
véridique. Le journal dit „que le changement de foi est effectué le 24.
avril1974àVatican.LebaptêmeafaitapparemmentlePapeJeanPaul
II.“ Ibrahim est devenu Pierre, en albanais- Pjeter.“ Dans: NIN, „Petar 
Rugova, Katolik“, le 19.01. 2006.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.123149

133

années 1970 les der vic hes ont gagné de ma niè re inat ten due  une 
no u vel le for ce. Les che iks al ba na is du Ko so vo ont fondé  en 1974  
l’Union des or dres de der vic hes, à la tête de la qu el le se tro u va it 
de pu is lors le che ik de Pri zren, Dje mail She hu 24.

De 1974  à 1984, de 32 mem bres qui re présen ta i ent un nom-
bre cor re spon dant  de te kia (l’unité de ba se de ras sem ble ment re-
li gi e ux de der vic hes), le nom bre at te int 126. Au début des années  
qu a tre-vingt, la Com mu na uté a af firmé ras sem bler plus de 50 000 
der vic hes, prin ci pa le ment con cen trés au Ko so vo. 

La so ci o lo gue de Pri šti na Sla dja na Dju rić, af fir ma it qu’ils 
éta i ent 100 000 par ti sans en 1998, rien qu’au Ko so vo .25 Il y exi-
sta it un fac te ur so cial à part, par le qu el on po u va it ex pli qu er par-
ti el le ment po ur qu oi les or dres de der vic hes éta i ent re de ve nus im-
por tants au Ko so vo. Le bo om démo grap hi que et la sur pe u ple ment 
dans des régi ons cam pag nar des ava i ent aug menté la pa u vreté et 
l’insécu rité exi sten ti el le et po li ti que. La com mu na uté isla mi que 
au Ko so vo ne jo u is sa it pas d’un grand re nom par mi la po pu la tion, 
et l’in flu en ce de la Médressé à Pri šti na sur la vie in tel lec tu el le 
dans la région auto no me éta it négli ge a ble. 

La ma jo rité des Al ba na is mu sul mans, spéci a le ment dans 
des vil les, de to u te ma niè re ne po u va it pas être comptée par mi les 
croyants dévoués. Ce la je ta it une lu miè re différen te sur l’ho sti lité 
lo ca le en tre les she iks ko so vars et les re présen tants al ba na is de la 
Com mu na uté isla mi que au Ko so vo, une ho sti lité en tre les or dres 
isla mi qu es „ort ho do xes„  et les or dres suf fis „hétéro do xes“. C’éta-
it va la ble au mo ins po ur cer ta i nes par ti es du Ko so vo, sur to ut en 
Métoc hie.

Le re nom so cial des she iks der vic hes dans des régi ons cam-
pag nar des éta it be a u co up plus grand que le re nom que jo u is sa i ent 
les ho djas de la com mu na uté isla mi que. Ce n’éta it qu’après 1989 
que la Com mu na uté isla mi que au Ko so vo prit  une at ti tu de plus 
pa tri o ti que, et il est intéréssant de no ter qu’el le ava it es sayé en su i-
te se récon ci li er avec la Com mu na uté des or dres der vic hes.26 

24 Le titre albanis: Lidhja e Rradheve Dervishe Islame Alijje. Trois ans plus 
tard le nom est modifié en: Bashkesia e Rradheve Dervishe Islame Alijje. 
Dans: G. Duijzing, Religion and the politics of identity in Kosovo, Hurts& 
Company, Londres, 2000, p.155.

25 Cité dans: G. Duijzing, Religion and the politics of identity in Kosovo, 
p.157.

26 G. Duijzing, op.cit., p.176. 
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De plus, l’in flu en ce des she iks mon ta it avec la cri se. Ils ava-
i ent des ra ci nes plus pro fon des par mi la so ciété  tra di ti on nel le  
ru ra le, ils éta i ent plus fa mi li ers avec les ca ractéri sti qu es po pu la i-
res et et hni qu es, ce qui les fa i sa it „plus al ba na is“ et pro ba ble ment 
plus na ti o na li stes que les struc tu res of fi ci el les et „ort ho do xes“ 
isla mi qu es.  

L’in flu en ce des der vic hes dans la po pu la tion al ba na i se, sur-
to ut cel le prédo mi nan te, paysan ne et tra di ti on nel le, éta it be a u-
co up plus im por tan te que l’on croyait. Réel le ment, les der vic hes 
éta i ent plus con va in cants que n’im por te qu el le fi gu re po li ti que al-
ba na i se au Ko so vo. La portée de le urs pa ro les  éta it com pa ra ble 
à l’in flu en ce de la pa ro le des Hezb-Al lah au Li ban, ou des gu i des 
re li gi e ux pa le sti ni ens de Ga za. 

Et au des sus de to ut, la pres sion du passé, de 1913 à 1945, to-
ut ce la con servé en co re, que cer ta i nes for ces au Sud (en Al ba nie) 
tâchaient de ne pas l’oubli er. „To ut ce la est lié aux or ga ni sa ti ons 
‘po ur la gu er re spéci a le’ en Euro pe oc ci den ta le et ma in te nant est 
en tré en ac tion, pe ut être in cité par les événe ments de Po log ne. 
Pe ut-être ju sque là ar ri vent des vo ix par lant d’un com por te ment 
des États-Unis en vers le com mu ni sme “. 27 

19711980,l’accélérationdelacrise

Le 17 avril 1971 Ti to vi si te Ko so vo et Métoc hie. Les audi te-
urs at ten tifs de ce que Ti to par le sur son che min au sud de Ser bie 
et au Ko so vo, vo i ent qu’ il est évi dent que le Maréchal fa it des 
réser ves sur cer ta ins phénom ènes, qu’il nom me sa u va ge rie. Dans 
son jo ur nal, le révo lu ti on na i re yougo sla ve de „la vi e il le gar de“, de 
ce ux qui ont été édu qués à l’Eco le de Léni ne à Mo scou, Ro do ljub 
Čo la ko vić, tra du it ain si la sig ni fi ca tion de „sa u va ge rie“ vue par 
Ti to.

„Et la sa u va ge rie est un phénom ène nor mal dans un sys-
tème où, d’un côté, il exi ste la mon na ie uni que, et des cen ta i-
nes de ce ux qui in flu en cent es sen ti el le ment sur sa sta bi lité. No us 
dépen sons plus que no us po u vons sup por ter, et il est nor mal que 
les prix grim pent. Les in ve stis se ments sans pro jet no us con stru-
i sons to us des auto mo bi les, et per son ne pro du it de la tôle. Les 

27 Z. Antonić, Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika (Rodoljub 
Čolaković à la lumière de son journal), Belgrade, IP Knjiga, 1991, p. 476 
- 479.
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bud gets aug men tent, les sa la i res aus si, ma is non pas la pro duc ti-
vité pro por ti on nel le ment. No us tra va il lons et no us vi vons avec le 
slo gan: don nes ce que tu don nes, et ce se ra fa ci le po ur de main. Et 
le len de main est in cer tain.“28

Ti to dit à Ko so vo aus si que l’on do it in sta u rer l’unité da la 
LC. Le sta tut pra ti qu e ment équ i va lent aux six répu bli qu es yougo-
sla ves, per met à Ko so vo et Métoc hie d’avo ir sa pro pre con sti tu-
tion, sa for ce po li ciè re, les tri bu na ux, par le ment, le dra pe au, et 
l’or ga ni sa tion de la LC.

La pre miè re ex plo si on au Ko so vo a des mo ti va ti ons éco no-
mi qu es, ma is sur to ut na ti o na les. La no u vel le in tel li gent sia, qui a 
gra duée à l’uni ver sité et est crée à Pri šti na, com me le fru it d’une 
ac tion fédéra le en fa ve ur des régi ons mo ins déve loppées, prend en 
ma ins le mo u ve ment, sans même étant sépa ra ti ste. El le re gar de 
vers l’Al ba nie indépen dan te et de man de le sta tut de Répu bli que, 
en éga lité avec la Ser bie. L’idée des na ti o na li stes al ba na is est de 
tran sfor mer le ur pays en un pays et hni qu e ment ho mogène, et ce la 
en co u ra ge, par des moyens proc hes au ter ro ri sme, les mi no rités 
ser be et monténégri ne de qu it ter Ko so vo. Au début de 1971 pre-
sque 70 000 fa mil les ser bes et monténégri nes par tent. Et 650 de 
1450 vil la ges de vi en nent et hni qu e ment „purs“, c’est-à-di re ex clu-
si ve ment al ba na is. C’est un na ti o na li sme ir ra ti on nel.29

Mi ra Mar ko vic com men te ra plus tard, en 1988, de ux no ti-
ons-clés po ur les Al ba na is de Kos so vo: po pu la tion non al ba na i-
se, et „irréden ti ste“. „L’ex pres si on po pu la tion non-al ba na i se pe ut 
être em ployée dans le pays du pe u ple al ba na is, en Al ba nie, po-
ur to us ce ux qui ne sont pas Al ba na is. Ma is en Ser bie, qui, par 
AV NOJ et par la Con sti tu tion (so u ligné par M.M.) est l’état du 
peupleserbe(etautrespeuplesetnationalitésquiyvivent),est
to ut à fa it in con ve na ble, po ur ne pas di re hypoc ri te, de par ler des 
ci toyens qui ne sont pas Al ba na is, en tant que non-al ba na is. Ce 
n’est pas en ac cord avec la réalité so ci a le, ni dans la par tie de 
Ser bie où la na ti o na lité al ba na i se est ma jo rité, et sur to ut pas en 

28 Voir: Zdravko Antonic: Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika, p. 
277. Ce livre est introuvable, puisque intérdit en 1991, retiré de la vente dès 
sa parution.

29 Voir: Fejto, F., Pavlowitch, S.K., Chirstich, KL., Krulic, J., Meier, 
V., Yugoslavia, our dangerous backyard, The European Journal of 
International Affairs, Vol. 1.n. 2, autumn 1988, p.78.
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ac cord avec l’éthi que, vu que cet te ma jo rité d’ha bi tants al ba na is 
est formée aus si par la ter re ur sur les Ser bes et Al ba na is.

Cet adjec tif léga li se l’idée du cha u vi ni sme al ba na is, que 
Ko so vo est le ter ri to i re sur le qu el do it vi vre et vit ma in te nant uni-
qu e ment le pe u ple al ba na is, et to us les autres sont là s’ils pe u-
vent et s’ils do i vent être, ma is le ur présen ce n’est pas néces sa i re, 
et donc le ur ab sen ce n’est pas in quiétan te…Le mot irréden ti sme 
n’est po int pos si ble qu and on par le du mo u ve ment des na ti o na-
li stes al ba na is au Ko so vo po ur la sépa ra tion de Yougo sla vie. 
L’irrédentismeestlemouvementpourl’unificationaveclepays
re i ne, et Ko so vo ne fa i sa it ja ma is par ti d’Al ba nie. Je ne su is pas 
sûre que l’em ploi de ce mot est ar rivé par ha sard et par ig no ran-
ce.Aucontraire,sonemploipermanentetofficielcréerauncli
mat po ur l’ave nir, qui con stru i ra son rap port en vers la so ciété à 
la ba se des éléments la issés par un tel passé. Le mot iréden ti sme 
est un des éléments qui cre u se le che min à la con sci en ce que Ko-
so vo, en tant que ter ri to i re où vi vent des Al ba na is( avec des ha bi-
tantsminimum,oupasdutout„nonalbanais“)doitbiens’unirau
paysreineAlbanie,etquedonclemouvementpourcetteunifi
cationétaitporteurdesaspirationsprogressistesetjustifiéesdes
Al ba na is en Yougo sla vie.“ 30 

Le déve lop pe ment so cial et le Fond de la 
Fédéra tion po ur le Ko so vo            

En un qu art de siè cle, Pri šti na éta it pro ba ble ment la vil le 
qui se déve lop pa it le plus vi te en RSFY. La sta ti sti que éta it con va-
in can te: la pro duc tion in du stri el le a aug menté 18 fo is; la pro duc-
tion agri co le 3 fo is; le nom bre d’em ployés 4.7 fo is, l’espéran ce de 
vie a aug menté de 45 à 68 ans. Cha que ha bi tant sur tro is au début 
des années so i xan te-dix éta it sco la risé (qu el qu es 450 000 élèves 
et étu di ants). De qu el qu es bi bli othèqu es et cinéma to grap hes, on 
en vint à un rése au de 385 bi bli othèqu es, 8 théâtres, 5 musées, et 
on pu bli a it qu el que 370 ti tres de li vres et broc hu res, on pu bli a it 32 
re vu es, 60 qu o ti di ens et jo ur na ux péri o di qu es; on a con stru it un 
cen tre de télévi sion très mo der ne, on fon da l’Académie des sci en-
ces et des arts, l’Uni ver sité, (avec plus de 50 000 étu di ants) etc. 31 
Le problème éta it po ur tant que l’Uni ver sité de Pri šti na négli ge a-

30 Voir : Mira Marković, „Mots et politique“, Politika,  le 31.12.1988.
31 D. Bilandžić, JugoslavijaposlijeTita,19801985“,  pp. 45-49.
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it l’édu ca tion tec hni que. De nom bre ux diplômés de Sci en ces Po, 
d’éco no mie, de so ci o lo gie, ou de psycho lo gie, ava i ent des dif fi-
cultés à tro u ver du tra vail dans d’autres répu bli qu es. 

Le nom bre d’Al ba na is au Ko so vo ava it aug menté de 646 
000 à 1 227 000 en 20 ans (1961-1981). Ce la chan gea ra di ca le ment 
la struc tu re na ti o na le du Ko so vo. Le po ur cen ta ge des Al ba na is de 
1961 a 1981 ava it aug menté de 67 po ur cent à 77,5 po ur cent, la 
part des Ser bes ava it chuté de 18 po ur cent à 13 po ur cent, la part 
des Monténégrins de 3,9 po ur cent à 1,7 po ur cent, et des Turcs de 
1,0 po ur cent à 0,9 po ur cent. 32  Avec un ta ux de na ta lité de 31% 
et une cro is san ce na tu rel le de 20% cha que année, les Al ba na is de 
Yougo sla vie ava i ent le ta ux de cro is san ce le plus élevé en Euro-
pe, de 1961 à 1991. Ils éta i ent en Yougo sla vie, après la De u xi ème 
gu er re mon di a le, 498 000,  1 227 0000 en 1981, et 2 mil li ons en 
1991. 33

C’éta it un ac cro is se ment ver ti gi ne ux 117,7% en l’espa ce 
d’une se u le généra tion (33 ans).34  Un cher che ur français, Gil les 
Tro u de, vo it les ca u ses de cet te „ex plo si on démo grap hi que “ de la 
po pu la tion al ba na i se de Ko so vo avant to ut „dans le ta ux de na ta-
lité, d’un ni ve au uni que en Euro pe, et  se u le ment com pa ra ble aux 
ta ux de na ta lité ren con trés dans les pays en vo ie de déve lop pe-
ment, no tam ment en Afri que “.35           

Le déve lop pe ment éco no mi que et cul tu rel in ten sif du Ko so-
vo et Métoc hie ava it com mencé à la fin de 1950, 4-5 ans plus tard 
que les autres régi ons du pays. De pu is 1957, la Fédéra tion ava it 
créé les fonds d’aide po ur le déve lop pe ment du Ko so vo et Métoc-
hie. Pri šti na éta it con stru i te à un rythme accéléré. 36

32 D. Bilandžić, Op. cit.,  p. 205-206.
33 Violette REY, Europes orientales, Russie, Asie centrale, Belin-Reclus, 

1996.
34 G. Troude, Conflits identitairesdans laYougoslaviedeTito19601980,

Ed. de l’Association „ Pierre Belon “, Paris, p. 193.
35 G. Troude, Op. cit., p.196.
36 „Behind the ambitious edifices one could detect the aspiration of the

new intellectual stratum of Kosovo to see Priština develop into a center 
of the Albanian nation, co-equal with Tirana. The hasty construction 
oftheUniversityofPrištinahadspecialsignificance.Asearlyas1979
the university already boasted nine faculties and had an enrollment of 
24,000students,amongthem17,700Albanians. Itwasprecisely those
whofirstbegandemonstrating,thestudentoftheUniversityofPrishtina,
who had the least to complain about economically.“ J. REUTER, Die 
Albaner, p.74, cité dans: V. Meier, Yugoslavia, a History of its Demise, 
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L’éva lu a tion des ex perts, com me D. Bi lan džić, éta it que le 
Ko so vo éta it en re tard par rap port à la Yougo sla vie, de 15 à 20 
ans. Le vrai can cer so cial et éco no mi que éta it cet te pra ti que bi-
zar re du système qui ren da it pos si ble les pro jets éco no mi qu es les 
plus étran ges. De loin, la plus gran de par tie de l’ac cu mu la tion po-
ur le déve lop pe ment ve na it des fonds de la Fédéra tion. Le Ko so vo 
re ce va it 42,5%, et le re ste éta it par tagé en tre tro is répu bli qu es in-
suf fi sam ment déve loppées. Un à de ux mil li ons de dol lars par jo ur 
éta i ent injectés dans ce pu its sans fond nommé Ko so vo. Le qu a-
tri ème Plan qu in qu en nal (1966-1970) créa un no u ve au Fonds, dé-
nommé „Fonds de la Fédéra tion po ur crédi ter le déve lop pe ment 
éco no mi que des Répu bli qu es inadéqu a te ment déve loppées et de 
la Pro vin ce Auto no me du Ko so vo“. 37 Les di ri ge ants ko so vars 
vo u la i ent à to ut prix con stru i re des cen tra les ther moélec tri qu es. 
Cinq-six per son nes déci da i ent de to ut ce la au Ko so vo A l’épo que 
où Ivan Stam bo lić éta it le pre mi er mi ni stre de Ser bie, il dit aux 
di ri ge ants du Ko so vo: „La is sez tom ber l’idée de cen tra les élec-
triques.Vousavezsuffisammentd’électricitépourvousmêmes.
Qui en a be soin, qu’il vi en ne les con stru i re lui- même. Po sez-le ur 
se u le ment des con di ti ons con cer nant l’éco lo gie, car vo us al lez 
vo us asphyxi er dans la fumée. Po ur qu oi vo u lez-vo us con stru i re 
des ther mo cen tra les aux autres? Un ca pi tal énor me, et pas d’em-
plo is. Vo us ru i nez la ter re“. 38           

Il y ava it de plus en plus des ar gu ments qui di sent que ces 
aides n’éta i ent pas uti lisées con ve na ble ment et uti le ment po ur le 
Ko so vo. D’après Dra ža Mar ko vić, „l’ar gent yougo sla ve éta it jeté 
po ur la con tre-révo lu tion, po ur la de struc tion des rap ports en tre 
na ti ons“. Il esti ma it que dans les vingt der niè res années, la Ser bie 
injec ta it qu el que 400 mil li ons de dol lars par an au Ko so vo, ce qui 
fa i sa it un chif fre de 8 mil li ards de dol lars. Ma is, „en dépit de cet-
te pro gres sion éco no mi que que l’on pe ut qu a li fi er de bril lan te, le 
Ko so vo ne par vint pas à rat tra per son re tard sur les autres régi ons 
de Yougo sla vie “, dit le cher che ur français Gil les Tro u de. 

Par mi les par ti cu la rités du Ko so vo, Tro u de men ti on ne „le 
chômage endémi que “, ma is aus si que „la Pro vin ce Auto no me du 
Ko so vo ne man qu a it po ur tant pas d’ato uts dans son jeu sur le plan 

Londres&New York, Rotledge, 1999. p. 32).
37 G. Troude,ConflitsidentitairesdanslaYougoslaviedeTito19601980, pp. 

242-243.
38 I. Stambolić, Žrtve, p. 144 .
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des res so ur ces na tu rel les. Avec le com ple xe mi ni er de Trep ča, 
près de Ti to va Mi tro vi ca, au nord de la région, il dis po sa it d’un 
en sem ble de pre mi er or dre, pro du i sant 75% du plomb raf finé en 
Yougo sla vie, 69% de l’ar gent  raf finé, 34% du mi ne rai de plomb et 
de zinc, 20% des ac cu mu la te urs de plomb, en plus de l’aci de sul-
fu ri que, de l’aci de phosp ho ri que et des en gra is phosp ha tes.

Par ses réser ves, le com ple xe mi ni er de Trep ča se si tu a it 
par mi les to ut pre mi ers en Euro pe, si non dans le mon de, se lon 
l’Am bas sa de de Fran ce à Bel gra de: 7.500. 000 ton nes de mi ne rai, 
à une te ne ur ex cep ti on nel le de 20% en plomb et 3,5% en cu i vre, 
con tre 0,9% dans le mon de en moyen ne, ce qui don ne une idée de 
la ric hes se du mi ne rai (no us avons vu que, du rant la de u xi ème gu-
er re mon di a le, le com ple xe de Trep ča co u vrit la plus gran de par tie 
des be so ins en plomb du Re ich. A el le se u le, la mi ne de Ru dar sko 
pro du i sa it 450.000 ton nes de mi ne rai plomb-zinc par an en 1966, 
d’où éta i ent ex tra its, après pre mi er tra i te ment, 16.000 ton nes de 
con cen tréde plomb et zinc-métal“.  39 

Be a u co up pen sent que l’ar gent donné au Ko so vo n’éta it pas 
bien di stri bué D’après Dra ža Mar ko vic, „l’ar gent yougo sla ve est 
jeté po ur la con tre-révo lu tion, po ur la de struc tion des rap ports 
in ter na ti o na ux.“ Il esti me qu’en der niè res 20 ans (de pu is les an-
nées So i xan te), en moyen ne la Ser bie injec ta it qu el qu es 400 mil li-
ons de dol lars par an au Ko so vo, ce qui fa it le chif fre de 8 mil lards 
de dol lars en 20 ans. Dans des cir con stan ces nor ma les, cet in ve-
stis se ment va ut la pe i ne, car Ko so vo, même dans des do cu ments 
tur qu es oto mans et autres, do cu ments grand-al ba na is, est mar qué 
com me le gre ni er des Bal kans. Et les Ita li ens, du rant l’oc cu pa tion 
et ju ste avant la De u xi ème gu er re mon di a le, fa i sa i ent des pro jets 
d’y co lo ni ser 5 mil li ons d’Ita li ens. 

Le fa it cru cial est que Ko so vo li vre aux autres répu bli qu es 
de ux ti ers de l’élec tri cité qu’il pro du it. Le plomb fo ur ni par ses 
mi nes de Trep ca est ven du à un prix bien inféri e ur aux coûts mon-
di a ux, ce qui crée des per tes an nu el les de 300 mil li ons de di nars. 
C’est un fossé typi que Nord-Sud. Le Sud fo ur nit des ma tiè res pre-
miè res bon marché, le Nord les tran sfor me en pro du its chers, en 
gar dant le pro fit po ur soi-même. 40

39 G. Troude,Conflits identitairesdans laYougoslaviedeTito19601980, 
pp.246-248.

40 Voir: Catherine Samary,  Le Marché contre l’autogestion, Paris, 1988. 
Cité dans: M. Collon, Op. Cit., p. 222-223.
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Dans des cir con stan ces nor ma les, cet in ve stis se ment va la it 
la pe i ne, car le Ko so vo, même dans des do cu ments turcs ot to mans 
éta it jugé com me le gre ni er des Bal kans. Et les Ita li ens, du rant 
l’oc cu pa tion et ju ste avant la De u xi ème gu er re mon di a le, fa i sa i ent 
le pro jet d’y in stal ler 5 mil li ons d’Ita li ens, af fir ma it le ha ut di ri ge-
ant ser be Dra go slav-Dra ža Mar ko vić. 41 Au Ko so vo il 

y a du char bon po ur cha uf fer to u te l’Euro pe. Dra ža Mar ko-
vić éta it con va in cu „que ce char bon éta it con servé po ur la Gran-
de Al ba nie. Sur la ba se du char bon les Al le mands ava i ent pro-
posé,ilyaunedizained’années,deconstruire5000mégawatts
depuissance,avecle380W.Notretensiondel’électricitéétait
de400W,etcelapourquepersonnenepuisseleurprendreleur
l’élec tri cité. Ce la éta it fa it po ur con ser ver le char bon po ur la 
Gran de Al ba nie“.42           

Le fa it cru cial éta it que le Ko so vo li vra it aux autres répu-
bli qu es de ux ti ers de l’élec tri cité qu’il pro du i sa it. 43 Le plomb 
pro du it par ses mi nes de Trep ča éta it ven du à un prix bien inféri-
e ur des coûts mon di a ux, ce qui créait des per tes an nu el les de 300 
mil li ons de di nars. C’éta it un fossé typi que Nord-Sud. Le Sud fo-
ur nit des ma tiè res pre miè res bon marché, le Nord les tran sfor me 
en pro du its chers, en gar dant le pro fit po ur lui-même.44

 La pre miè re ex plo si on au Ko so vo ava it des mo ti va ti ons 
éco no mi qu es, ma is sur to ut na ti o na les. La no u vel le in tel li gent sia, 
qui ava it ob te nu ses diplômes à l’uni ver sité et éta it créée à Pri-
šti na, com me le fru it d’une ac tion fédéra le en fa ve ur des régi-
ons mo ins déve loppées, prit en main le mo u ve ment. El le re gar da it 
vers l’Al ba nie indépen dan te, de man da it le sta tut de Répu bli que, 
à éga lité avec la Ser bie, et vo u la it tran sfor mer le Ko so vo en un 
pays et hni qu e ment ho mogène. Ce la en co u ra ge a it, par des moyens 
proc hes du ter ro ri sme, les mi no rités ser be et monténégri ne à qu-
it ter le Ko so vo. Au début de 1971 pre sque 70 000 fa mil les ser bes 
et monténégri nes par ti rent. Et 650 des 1 450 vil la ges de vi en nent 

41 D. Marković, „Etre marqué au fer rouge. Entre les séparatistes autonomistes 
et les national-chauvinistes“ , NIN, le 08  05 2003.

42 D. Marković, Op. cit.
43 En 2008, le système ne livrait toujours pas la plupart de son électricité. Et 

une lutte des compagnies multinationales pour l’exploitation du charbon et 
de l’électricité kosovares  ne faisait que commençer. Et  la Serbie considère 
ces ressources naturelles toujours comme sa propriété légale.

44 C. Samary, Le Marché contre l’autogestion, Paris, 1988., cité dans:  M. 
COLLON, Op. cit., p. 222-223.
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et hni qu e ment „purs “ al ba na is. C’éta it un na ti o na li sme grand-al-
ba na is ir ra ti on nel. 45

Dans son di sco urs sec ret de 1977, aux di ri ge ants du Ko so-
vo, Kar delj ava it aver ti du dan ger séri e ux des na ti o na li smes ser be 
et al ba na is dans la pro vin ce, ma is il ava it ajo uté qu’„aujo urd’hui 
les Al ba na is du Ko so vo por tent une re spon sa bi lité par ti cu liè re car 
ils sont la ma jo rité au Ko so vo “.46           

Dès 1979, le go u ver ne ment ser be ju ga it que l’état de cho ses 
au Ko so vo n’éta it pas bon, et c’est po ur qu oi la di rec tion ser be éta it 
con tre la vi si te de Ti to au Ko so vo en 1979.47

Les tur bu len ces pro vo quées par les événe ments irréden ti-
stes au Ko so vo annonçaient des années péril le u ses po ur la Yougo-
sla vie. Il y ava it tro is grands événe ments de l’accéléra tion de la 
cri se: 1. la mort de le a ders po li ti qu es, fon da te urs de la RSFY (Ti-
to, Kar delj, Ba ka rić); 2. la cri se so cio-éco no mi que; 3. les éme u tes 
au Ko so vo. Leo Ma tes, le prin ci pal con se il ler de Ti to po ur les qu-
e sti ons de non- alig ne ment, écrit: „Le tro i siè me grand événe ment 
éta it une ir rup tion so u da i ne des éme u tes na ti o na li stes irréden ti-
stes, qui ava i ent une ten dan ce à l’in sur rec tion par mi les ha bi tants 
al ba na is dans la Pro vin ce Auto no me du Ko so vo. Le but de ces 
éme u tes éta it la création de la répu bli que du Ko so vo et son uni fi-
ca tion éven tu el le avec l’Al ba nie, ce qui a mis en dan ger l’intégrité 
ter ri to ri a le de la Yougo sla vie et son fédéra li sme“. 48  

Au début de 1980, qu and l’ar ro gan ce des gro u pes qui di-
ri ge a i ent la Yougo sla vie éta it to u jo urs as sez gran de, et la pres-
se to ta le ment si len ci e u se sur la qu e sti on du Ko so vo, le re cen-
se ment démon tra le déclin indéni a ble de la po pu la tion ser be et 
monténégri ne au Ko so vo. Les Ser bes éta i ent 23.62% des ha bi tants 
de la région en 1948. Cinq ans plus tard ils éta i ent 23.49%, et en 

45 F. Fejto, SK Pavlowitch, K. Christich, J. Krulic, V. Meier, „Yugoslavia, our 
dangereous backyard“, The European Journal of International Affairs, 
Vol. 1.n. 2, automne 1988,  p. 78.

46 FBIS, Nov. 27, 1981, p.120, et dans L. J. Cohen, Serpent in the bosmom. 
TheRaiseandFallofSlobodanMilošević, p. 40.

47 „Nous pensons que c’est très dangereux. Le nationalisme albanais était 
en progression. Mais, Tito n’accepte pas notre conseil et il y va. Bien qu’il 
nous ait dit qu’il était conscient et des grands problèmes au Kosovo, et 
desdangers.VlaškalićetVidićyallaientavecTito “ Dans : I . Stambolić, 
Žrtve, p. 139.

48 L. Mates, Kriza socijalizma kojeg nije bilo (Crise du socialisme qui 
n’existait  pas), Avant-propos,  Jugoslovenski institut za  novinarstvo, 
Belgrade, 1991.
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1961, ils sont 23,55%. Ma is le po ur cen ta ge est tombé à 18,35% en 
1971, et dix ans plus tard, en 1981, à 13,2%. D’après l’esti ma tion 
de l’In sti tut sta ti sti que de la répu bli que de Ser bie, plus de 100 000 
Ser bes et Monténégrins ont qu itté le Ko so vo en tre 1961 et 1981. 49

ЗоранПетровићПироћанац

КОСОВОИМЕТОХИЈАУВОДУ
ТРАГЕДИЈУ„ЗЕМЉЕВИСОКОГРИЗИКА“

Са же так

Утекстуауторреконструишекраткуисторију„зе
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49 K. Christitch, „The Kosovo Crisis“, The European Journal of International 
affairs,  vol. 1, no. 2, automne  1988,  p. 105.
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Уопштеоетничкимсукобима

Ет нич ки су ко би се обич но на зи ва ју и ет нич ким ра то-
ви ма. То су ра то ви у ко ји ма за ра ће не стра не се бе де фи ни шу 
у скла ду са кул тур ним осо бе но сти ма као што су је зик, ве ра, 
на ци о нал ни сте ре о ти пи, убе ђе ња и оста ло. Ет нич ка гру па 
под ра зу ме ва име гру пе, за јед нич ко исто риј ско на сле ђе и за-
јед нич ке сим бо ле.

 До ет нич ког су ко ба (ра та) до ла зи он да ка да не ус пе-
ју уста но вље на на че ла за по сре до ва ње у њи ма. Обич но се у 
уну тра шњим су ко би ма као глав ни по сред ник на ме ће вла да, 
а уко ли ко и она не успе, он да  ме ђу на род не ор га ни за ци је, у 
ци љу ре ша ва ња су ко ба,    ша љу спе ци јал не иза сла ни ке. Вла-
де су не моћ не да ре ше уну тра шње су ко бе на кон про па сти од-
ре ђе них им пе ри ја – европ ска ко ло ни јал на им пе ри ја у Афри-
ци и со вјет ска на Кав ка зу и цен трал ној Ази ји. Би ло је слу-
ча је ва ка да су се стра не тру пе по ву кле, а уну тра шњи ра то ви 
ни су пре ста ја ли. Слич на си ту а ци ја је би ла и у бив шој Ју го-
сла ви ји, ко ја се у би по лар ном све ту др жа ла на оку пу ка ко би 
чу ва ла сво ју не за ви сност, али су смрт пред сед ни ка Ти та и 
крај „хлад ног ра та“ осла би ли спо соб ност цен трал не вла де да 
по сре ду је у ет нич ким су ко би ма. 

Рас пад бив ше ју го сло вен ске фе де ра ци је у 1991. го ди ни 
та ко ђе је до вео до ет нич ких су ко ба. Нај те же бор бе су се од-
ви ја ле из ме ђу Ср ба, Хр ва та, Му сли ма на и Ал ба на ца. Раз ли ке 
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због ко јих до ла зи до ет нич ких су ко ба су ма ле, али се љу ди 
ипак уби ја ју. Љу ди су се увек де ли ли у гру пе, а ма ле раз ли ке 
ко је по сто је у њи ма пра ће не су пред ра су да ма и мр жњом. Ет-
нич ки сим бо ли и ми то ви ства ра ју по де ле, а еко ном ска су пар-
ни штва или сла бље ње др жав ног ауто ри те та ства ра ју страх 
за оп ста нак гру пе1 Во де ће по ли тич ке ели те или ли де ри он да 
тра же по др шку по зи ва њем на ет нич ке сим бо ле на кон че га  
се са мо тра жи по вод за рас плам са ва ње су ко ба. Рат се рас-
плам са ва у име не ког ве ћег ен ти те та. Оп ште је ми шље ње да 
су мно ги „ет нич ки су ко би из би ли за то што су јед на или обе 
стра не ви ше же ле ле су коб не го са рад њу“.2

Карактермеђуетничкиходноса
наКосовуиМетохији

Мно ге вла де у све ту иден ти фи ку ју за у ста вља ње и об-
у зда ва ње „ет нич ке и ре ли гиј ске мр жње“ као глав ни при о-
ри тет у сво јим спољ ним по ли ти ка ма. Су ко би ова кве вр сте, 
са о бра зно На ци о нал ној стра те ги ји САД-a, не оста ју изо ло-
ва ни за ду жи пе ри од и че сто се ши ре и пре ра ста ју у ху ма ни-
тар ну тра ге ди ју или анар хи ју. Они не на ста ју из не бу ха, већ 
се при мар но тра си ра ју у од лу ка ма по ли тич ких во ђа. Њи хо ви 
су бјек ти су ет нич ке за јед ни це, др жа ве и дру ге при ват не ин-
те ре сне гру пе, ко је тре ба да на пра ве из бор.3 Уко ли ко же ле да 
про ши ре су коб, њи ма су по треб не три ства ри: мо тив, сред-
ства и при ли ка.

Ана ли зи ра ју ћи си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји и дру-
гим кри зним под руч ји ма, мо же мо уочи ти да се ет нич ки су-
ко би раз ви ја ју у два прав ца: пу тем ди фу зи је и еска ла ци је. 
Ди фу зи ја зна чи да по сто ја ње јед ног су ко ба во ди из би ја њу 
дру гог, би ло у дру гом де лу исте зе мље или у су сед ству. С 

1 Оп ста нак је за Реј мо на Аро на  (Raymond Aron) ве о ма би тан, јер пред ста вља 
спољ но по ли тич ки циљ јед не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма. Ме ђу тим, 
он је углав ном ве зан за ма ле др жа ве. Ве ли ке си ле се овим не мо гу за до во љи-
ти па те же но вим и ви шим: овла да ва њем ту ђим про сто ром, ста нов ни штвом 
и ре сур си ма (ори ги нал но на фран цу ском - l’âme, l’espa ce, po pu la tion, res so ur-
ces).

2 Stu art Ka uf mann,ModernHatreds, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, NY, 2001, 
str. 220.

3 Wolf Ste fan, „Con flicts Wit ho ut Bor ders“, TheNationalInterest, May/Ju ne 2008,  
стр. 63.
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дру ге стра не, еска ла ци ја об ја шња ва си ту а ци ју у ко јој ви ше 
ак те ра би ва укљу че но у исти су коб у свој ству су прот ста вље-
них стра на. 

У прак си вр ло че сто до ла зи до ком би но ва ног деј ства 
еска ла ци је и ди фу зи је ет нич ког су ко ба чи ји су  глав ни ак те-
ри  ет нич ке гру пе. Узро ци њи хо вог из би ја ња ле же у по хле пи, 
не за до вољ ству од ре ђе ном си ту а ци јом  и без бед но сним иза-
зо ви ма.4 Су ко би се мо гу де ша ва ти на ло кал ном и ре ги о нал-
ном ни воу и укљу чи ти и ве ли ке си ле.

Пр ви узрок из би ја ња ових су ко ба је економскеприро
де – су ко би се де ша ва ју он де где тре ба на пра ви ти про фит. 
Дру ги узрок је комбинација еко ном ских, по ли тич ких и дру-
штве них не за до вољ ста ва. Реј мон Арон5 ис ти че да до су ко-
ба до ла зи он да ка да љу ди ни су за до вољ ни сво јим ста ту сом 
у од но су на ста тус дру ге гру пе или ка да осе ћа ју да им дру га 
гру па тај ста тус угро жа ва. Да кле, су коб по ста је стра те ги ја 
би ло про ме не или од бра не statusquoa. Тре ћи узрок се на ла-
зи у тзв. безбедноснојдилеми, ко ја је цен трал ни узрок ет нич-
ких су ко ба. Ка да љу ди уви де да је њи хов оп ста нак у свој ству 
ин ди ви дуе или гру пе угро жен, они сво ју од бра ну усме ра ва ју 
про тив но си о ца прет ње уз по моћ на сил них сред ста ва. 

Ко со во је ве о ма илу стра ти ван при мер сло же но сти ши-
ре ња ет нич ких су ко ба. По чет ни су ко би ко ји су из би ја ли су 
би ли во ђе ни ет нич ким су прот но сти ма: Ср би и Ал бан ци су 
јед на ко по ла га ли пра во на пу ну кон тро лу над Ко со вом.

Ов де је био пре о вла да ју ћи дру ги чи ни лац ши ре ња ет-
нич ких су ко ба – контроласредстава. Овла да ва ње њи ма је 
ути ца ло на за у ста вља ње су ко ба. Основ ни за да так ме ђу на-
род них ми си ја (Кон такт гру па, NАТО, ОЕБС и ЕУ) се са сто-
ја ла у пре вен тив ној ди пло ма ти ји ши ре ња су ко ба у су сед ству. 
Ма ке до ни ја је ре ла тив но оста ла по ште ђе на су ко ба ова кве вр-
сте, али је за то Ал ба ни ја би ла укљу че на у њих. Ма ње ар миј-
ске гру пе су се из Ал ба ни је пре у сме ра ва ле на Ко со во и ти ме 
олак ша ва ле обра зо ва ње Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК). 

4 Исто.
5 По ме ну ти Реј мон Арон је чу ве ни фран цу ски по ли тич ки фи ло зоф, со ци о лог 

и те о ре ти чар ме ђу на род них од но са. Он је не за до вољ ство од ре ђе ним скло-
пом од но са до во дио у ве зу са ди на мич ном по ли ти ком ко ја тре ба да сру ши 
од ре ђе ни statusquo. Сво ја раз ма тра ња је дао у свом глав ном де лу из обла сти 
те о ри је ме ђу на род них од но са Paixetguerreentrelesnations (Мириратмеђу
државама).
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Њен успон је за по чео сре ди ном де ве де се тих го ди на XX ве ка. 
ОВК је за го ва ра ла не за ви сност Ко со ва, а сма тра на је те ро ри-
стич ком ор га ни за ци јом по ве за ном са ор га ни зо ва ним кри ми-
на лом и фи нан си ра на је од стра не ал бан ске ди ја спо ре пу тем 
при ку пља ња так си. 

Ин тер вен ци ја NАТО пак та ко ја је усле ди ла 1999. го-
ди не је ти пи чан при мер еска ла ци је ет нич ких су ко ба. Ов де 
се ви де ло да пи та ње угро жа ва ња људ ских пра ва и основ них 
сло бо да мо же јед ну др жа ву ли ши ти су ве ре ни те та над јед ним 
де лом ње не те ри то ри је. У ре то ри ци про за пад но ори јен ти са-
них ана ли ти ча ра се ско ро увек мо же чу ти да је на вод но кр-
ше ње људ ских пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји од стра не ру ко-
вод ства Сло бо да на Ми ло ше ви ћа основ ни узрок ин тер вен ци је 
NАТО пак та. Пи та ње људ ских пра ва је пре ди мен зи о ни ра но 
до крај њих гра ни ца и вр ло че сто би ло пред мет про па ганд-
них ак тив но сти. Иде о ло шки став је био од при мар не ва жно-
сти. Оста ло је не ја сно за што се ве ли ке си ле сву где у све ту не 
за ла жу за по што ва ње људ ских пра ва и основ них сло бо да на 
под јед нак на чин. 

Мно ги за пад ни ана ли ти ча ри сма тра ју да је ру ски ве то 
при зна ва њу јед но стра но про кла мо ва не не за ви сно сти Ко со-
ва ви ше не го бес ком про ми сан. По што Ру си ја не ма ни ти мо-
гућ но сти ни ти сред ства да се вој но ан га жу је са За па дом, то 
он да, са сво је стра не, до при но си ди фу зи ји су ко ба на је дан 
дру га чи ји на чин. Пре ма њи ма, Ру си ја Ко со во сма тра јед ним 
преседаном за ства ра ње но вих др жа ва јед но стра ним ак ти ма 
оних ко ји по ла жу пра во на са мо о пре де ље ње пу тем се це си је. 
При ме ре Ко со ва мо гу да сле де дру ге др жа ве са истим или 
слич ним про бле ми ма, што ће ути ца ти на се це си о ни стич ке 
зах те ве у истим. Ова кви по кре ти се не ће охра бри ти са мо на 
те ри то ри ји бив шег Со вјет ског Са ве за, већ и у Ки ни, Шпа-
ни ји, Ру му ни ји, Сло вач кој, Грч кој, Шри Лан ки, Ин до не зи ји, 
Тај лан ду, Ин ди ји, Ју жном Су да ну, Ети о пи ји и Тан за ни ји. Су-
коб се мо же про ши ри ти и  на  Ма ке до ни ју,  са 25% ет нич ког 
ал бан ског ста нов ни штва и Бо сну и Хер це го ви ну, са крај ње 
не за до вољ ним срп ским ен ти те том.  

Што се еска ла ци је ко сов ског су ко ба на ме ђу на род ном 
пла ну ти че, тре ба ре ћи да ја ке сна ге NАТО-а и Европ ске уни-
је на под руч ју за пад ног Бал ка на мо гу ре ла тив но ла ко спре-
чи ти ње го во ши ре ње. Бли ски од но си са Европ ском уни јом 
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или евен ту ал но члан ство у њој, мо гу ути ша ти сва ку же љу за 
су ко би ма ве ћих раз ме ра. На да ље, по ме ну ти за пад ни ана ли-
ти чар 6 сма тра да не за ви сно од ле ги тим но сти или не ле ги тим-
но сти јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, не ма 
ско ро ни ка кве по тре бе то пре тво ри ти у све моћ ни пре се дан. 
По ње му, Ру си ја је мо жда у пра ву ка да тра жи да се јед ном 
ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ко со во уго вор но одво ји од 
Ср би је, што би би ло у са гла сно сти са ва же ћим ме ђу на род-
ним пра вом. Ме ђу тим, ис та ћи да је ко сов ски слу чај пре се дан 
је контрапродуктивно. Са истог аспек та по сма тра но, би ло би 
кон тра про дук тив но и  не при зна ти ова кву тво ре ви ну, као што 
су то учи ни ли Шпа ни ја, Грч ка, Ки пар, Сло вач ка, Ру му ни ја 
и др. Јед но став но, то је пре се дан сли чан оном о при зна ва њу. 
Ов де се за пад ни ана ли ти ча ри апо ло ге те при зна ња Ко со ва за-
пли ћу у про тив реч ност Кан то вог ти па и, не ма ју ћи дру ги из-
лаз, ре ше ње на ла зе у ква ли фи ко ва њу слу ча ја Ко со ва као тзв. 
слу чај suigeneris. 

По чев ши од Ах ти са ри ја (Ahtisaari) у свој ству спе ци јал-
ног иза сла ни ка Ге не рал ног се кре та ра УН, сви по то њи про за-
пад ни ана ли ти ча ри се ли стом сла жу да је Ко со во је дин ствен 
слу чај и зах те ва је дин ствен од го вор. Уко ли ко се по зо ве мо 
на од би ја ње при зна ња по ве зу ју ћи ње гов слу чај са оста лим 
слич ним у све ту, то до во ди до под ри ва ња ње го вог по ло жа ја 
и ја ча ња се па ра ти стич ких сна га ко је тре ба од вра ти ти. Та кве 
зе мље, пре ма ми шље њу Вол фа, ша љу „крај ње по гре шну по-
ру ку оста лом де лу све та“. Он се, исто као и оста ли ана ли ти-
ча ри те вр сте и јав не ад ми ни стра ци је њи хо вих зе ма ља, опет 
вра ћа на фла грант но кр ше ње људ ских пра ва и основ них сло-
бо да под ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. На да ље, вр ши 
се по ре ђе ње са по др шком ста нов ни штва Се вер ног Ки пра не-
за ви сно сти и оној ко ју да је 90% ста нов ни штва Ко со ва. Ов де 
се вр ши јед на кла сич на за ме на те зе, јер се Ко со во уна пред 
про гла ша ва за не за ви сну тво ре ви ну и Ал бан ци, ко ји се у Ср-
би ји сма тра ју ма њи ном, ауто мат ски по ста ју ве ћи на. Чак ни 
слу чај Се вер ног Ки пра, пре ма Вол фу, не мо же има ти до дир-
них та ча ка са ко сов ским, јер је тај исти Се вер ни Ки пар тра-
жио ује ди ње ње са Ју жним. Ме ђу тим, то што то ује ди ње ње 
ни је ус пе ло, из гле да да ни је од не ке ва жно сти за по ме ну тог 
ана ли ти ча ра. 

6 Wolf Ste fan, „Con flicts Wit ho ut Bor ders“, оп. цит., стр. 66.
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Пре пре ку ус по ста вља њу хар мо нич них ме ђу ет нич ких 
од но са на Ко со ву и Ме то хи ји пред ста вља ла је и са ма по ли ти-
ка ме ђу на род не за јед ни це (ве ли ке си ле) пре ма ње го вом пра-
ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња од Ср би је. Ме ђу на род-
на за јед ни ца је на чи ни ла пре се дан, јер је ма њи ни „омо гу ће но 
пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. Оног тре нут ка ка-
да би се ово пра во про ши ри ло на на ци о нал не ма њи не, да нас 
би у све ту би ло не ко ли ко хи ља да др жа ва“.7

Срп ско-ал бан ске од но се на Ко со ву и Ме то хи ји су ду-
ги низ го ди на ка рак те ри са ли од но си до ми на ци је као је дан 
кул тур но-исто риј ски уко ре ње ни обра зац. Ова кав обра зац се 
за чео још из „пе ри о да ка да је Ко со во би ло под Осман лиј ском 
вла шћу, али се ја сни је обра зо вао у XIX ве ку у вре ме ства ра-
ња но вих др жав них гра ни ца, и од та да се не пре ста но учвр-
шћу је до на ших да на“.8 

Све вла сти ко је су се фор ми ра ле на те ри то ри ји Ко со-
ва и Ме то хи је на из ме нич но су, у ве ћој или ма њој ме ри, ста-
вља ле у по вла шћен или дис кри ми на тор ски по ло жај, јед не 
или дру ге. У вре ме тур ске или аустриј ске вла сти Ал бан ци 
су би ли при ви ле го ва ни јер су се бо ри ли про тив Ср ба, док су 
Ср би, при ли ком по врат ка су ве ре ни те та над Ко со вом и Ме то-
хи јом, Ал бан ци ма наплаћивали слу же ње оку па то ру дис кри-
ми на тор ским од но сом пре ма њи ма. На кон Дру гог свет ског 
ра та и крат ког раз до бља„братских од но са са Ен вер Хо џи ном 
Ал ба ни јом, с по гор ша ва њем од но са због  Ин фор мби роа, на-
сту па но ви пе ри од наплатедугова. Па дом Ран ко ви ћа 60-тих 
го ди на, ал бан ска пар тиј ска (ко му ни стич ка) ели та пре у зи ма 
власт на овом под руч ју и уло ге су по но во  за ме ње не. По след-
ња за ме на уло га из вр ше на је до ла ском на власт Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, ко ме је Ко со во би ло одскочнадаска (springbo
ard) у ка ри је ри и адутизрукава у пре лом ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма у Ср би ји. Услед на ве де них исто риј ских окол но-
сти, од но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца су обе ле же ни ве о ма не-
га тив ним сте ре о ти пи ма. 

7 Мом чи ло Су бо тић, „Оти ма ње Ко сме та у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на“, 
Националниинтерес бр. 3/2009, год. V, вол. 6, ИПС, Бе о град, стр. 59.

8 „Косовскичвор“, Ре пу бли ка – спе ци јал но из да ње, бр. 9, Бе о град, 1994, стр. 8; 
нав. пре ма: Лу то вац Зо ран, Мањине,КЕБСијугословенскакриза, Ин сти тут 
за дру штве не на у ке и ИМПП, Бе о град, 1995, стр. 107.
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Косово,распадЈугославије
иполитичкоорганизовањеАлбанаца

Ме ђу на ци о нал ни про бле ми, ко ји су узро ко ва ли и су-
ко бе та кве вр сте, су јед ни од не по сред них узро ка из би ја ња 
ју го сло вен ске кри зе. Они су по себ но еска ли ра ли на Ко со ву 
и Ме то хи ји. На кон смр ти до жи вот ног пред сед ни ка СФРЈ – 
Јо си па Бро за Ти та, пр ви по ли тич ки по тре си и на ру ша ва ње 
ју го сло вен ске фе де ра ци је су ве за ни за Ко со во и Ме то хи ју. 

Пи та ње на ци о нал них ма њи на је по че ло да се прав но 
ре гу ли ше по чев од Дру гог за се да ња АВНОЈ-а 29. но вем бра 
1943. го ди не, при ли ком усва ја ња По ли тич ке де кла ра ци је о 
ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве на фе де рал ним осно ва ма, па 
је ве за но за пи та ње на ци о нал них ма њи на утвр ђе но да “на ци-
о нал ним ма њи на ма у Ју го сла ви ји тре ба да бу ду обез бе ђе на 
сва на ци о нал на пра ва“. Устав ФНРЈ у свом чла ну 13. пи та ње 
на ци о нал них ма њи на ре гу ли ше на сле де ћи на чин:“На ци о-
нал не ма њи не у ФНРЈ ужи ва ју пра во и за шти ту свог кул тур-
ног раз вит ка и сло бод не упо тре бе свог је зи ка“.

Уста вом од 7. апри ла 1963. го ди не тер мин на ци о нал-
на ма њи на се за ме њу је тер ми ном на род ност и на род но сти ма 
се обез бе ђу је „основ но пра во на шко ло ва ње за при пад ни ке 
по је ди них на род но сти и на ста ва на је зи ци ма на род но сти. У 
чла ну 43. ре пу блич ког Уста ва и у за ко ни ма пре пу ште но је 
да се „утвр де дру га пра ва и оба ве зе по је ди них на род но сти“. 
Устав ним про ме на ма из 1968. го ди не се ис ти че да су „на род-
но сти пот пу но рав но прав не и са став ни су део со ци ја ли стич-
ке са мо у прав не и де мо крат ске ју го сло вен ске дру штве не за-
јед ни це“. 

Сво је не за до вољ ство по ло жа јем у СФРЈ ал бан ско ста-
нов ни штво је 1981. го ди не спонтано ис ка за ло из ла ском на 
ули це и де мон стра ци ја ма на ко ји ма су сту ден ти тра жи ли 
по бољ ша ње свог стан дар да и бо ље усло ве шко ло ва ња. Ме-
ђу тим, пра ви раз лог се на ла зио у те жњи да се по сле Ти то-
ве смр ти очу ва Устав из 1974. го ди не, ко ји је Ко со ву и Ме-
то хи ји да вао све пре ро га ти ве др жав но сти. Да кле, ци ље ви 
де мон стра на та су би ли ве за ни за ус по ста вља ње КосовоРе
публике. Ко со во је deiure већ и би ло ре пу бли ка, јер Ср би ја 
ни је дан за кон ни је мо гла да до не се без са гла сно сти по кра-
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јин ске скуп шти не. Та да шња Ауто ном на по кра ји на Ко со во је 
уче ство ва ла у обра зо ва њу и ра ду нај ви ших са ве зних ор га на 
– од Скуп шти не СФРЈ, пре ко Пред сед ни штва СФРЈ и Са ве-
зног из вр шног ве ћа, до Са ве зног и Устав ног су да Ју го сла ви је. 
Ко со во је пре ко сво јих де ле га ци ја би ло рав но прав ни уче сник 
у до но ше њу са ве зних за ко на и дру гих од лу ка у Ве ћу ре пу-
бли ка и по кра ји на Скуп шти не СФРЈ. По Уста ву из 1974. го-
ди не, по кра ји не су, као и ре пу бли ке, има ле мо гућ но сти ста-
вља ња ве та на сва ку про ме ну са ве зног уста ва. По кра ји не су 
са мо стал но до но си ле сво је уста ве, ко ји ни су мо ра ли би ти са-
гла сни ни ти са са ве зним ни ти ре пу блич ким уста ви ма, не го 
им са мо ни су сме ли би ти су прот ни. Оне су има ле соп стве но 
пред сед ни штво и вр хов ни суд, њи хов ста тус, пра ва и ду жно-
сти и ор га ни за ци ја ре гу ли са ни су са ве зним уста вом уме сто 
ре пу блич ким.

Ова кво по сте пе но ра за ра ње СФРЈ упра во по ре пу блич-
ким ша во ви ма по ја шња ва по за ди ну де мон стра ци ја 1981. го-
ди не и ци ље ве та да шњих стра те га: ства ра ње Ре пу бли ке би ла 
би ета па на пу ту ка ко нач ном от це пље њу и при па ја њу мати
ци Ал ба ни ји. Це ло куп ни ка сни ји след до га ђа ја по твр ђу је ову 
те зу. 

Устав СРЈ из апри ла 1992. го ди не та ко ђе обез бе ђу је за-
шти ту на ци о нал них ма њи на „у окви ру за шти те сло бо да и 
пра ва чо ве ка и гра ђа ни на“, а чла ном 10. се „при зна ју и га ран-
ту ју оне сло бо де и пра ва ко је при зна је ме ђу на род но пра во“. 
Чла ном 11. се уре ђу ју „пи та ња ко ји ма се при зна је и јем чи 
пра во на ци о нал них ма њи на на очу ва ње, раз вој и из ра жа ва-
ње соп стве не ет нич ке, кул тур не, је зич ке и дру ге по себ но сти, 
као и упо тре ба на ци о нал них сим бо ла, а све у скла ду са ме-
ђу на род ним пра вом. 

Но ви Устав Ср би је Ко со ву ну ди су штин ску ауто но ми-
ју и у окви ру ње на ци о нал ним ма њи на ма сва пра ва ко ја су 
за га ран то ва на ме ђу на род ним до ку мен ти ма. По што је Ср би ја 
мул ти кул ту рал на др жа ва, она као   свој пр ви циљ по ста вља 
мир и сло бо ду. На осно ву то га, људ ска пра ва и основ не сло-
бо де се мо ра ју по сма тра ти у кон тек сту мир ног и хар мо нич-
ног раз во ја дру штва. Овај Устав уво ди ка те го ри ју аутохтони
народи и њи ма га ран ту је ужи ва ње свих пра ва за га ран то ва-
них ме ђу на род ним пра вом, без дис кри ми на ци је. Др жа ве, као 
до мо ви не раз ли чи тих за јед ни ца, мо ра ју сте ћи ле ги ти ми тет 



СрђанСловић ИСТОРИЈСКАГЕНЕЗА...

160

у свим тим за јед ни ца ма и ен ти те ти ма и мо ра ју по са ти до мо-
ви не или ма тич не др жа ве ве ли ким и ма њим за јед ни ца ма.9 У 
слу ча ју да ове за јед ни це пред ста вља ју ва жне ма њи не у окви-
ру ве ћин ске за јед ни це глав не др жа ве, ова др жа ва мо же да ис-
пу ни са мо зах тев за ле ги ти ми те том, да ва њем ве ли ке ауто но-
ми је ма њи ни са ци љем раз ви ја ња вла сти тих вред но сти те за-
јед ни це у од но су на њи хо ву вла сти ту кул ту ру, је зик и ве ру.10

Ср би ја мо ра да во ди ра чу на и о соп стве ној за јед ни ци 
ко ја, на и ме, не ма по ве ре ње у евен ту ал но не за ви сно Ко со во. 
Та кво по ве ре ње мо же се из гра ди ти са мо ако срп ска за јед ни-
ца, као и дру ге за јед ни це, има мо гућ но сти да ус по ста ви свој 
ауто ном ни на чин жи во та и раз во ја. На ни воу ауто ном ног Ко-
со ва, срп ске оп шти не мо ра ју има ти мо гућ ност са рад ње са су-
сед ним оп шти на ма и вла дом у Бе о гра ду. 

Ко сов ски Ал бан ци су ис ко ри сти ли све по год но сти ко-
је ме ђу на род ни стан дар ди про пи су ју за на ци о нал не ма њи не 
(Ал бан ци су у СФРЈ и СРЈ би ли на ци о нал на ма њи на). Ме ђу 
нај ва жни јим пра ви ма је би ло пра во на по ли тич ко ор га ни-
зо ва ње и уче шће на из бо ри ма. Ово дру го пра во ни је од мах 
спро ве де но, не го се че ка ло ско ро де сет го ди на, на кон ин тер-
вен ци је NАТО пак та. 

Ко сов ска по ли тич ка опо зи ци ја има нај ра ни је ефек тив-
не ко ре не у два по кра јин ска про фе си о нал на удру же ња. Кад 
су све њи хо ве срп ске ко ле ге да ле остав ку, пр во Удру же ње 
пи са ца 1988. го ди не, а за тим и Удру же ње фи ло зо фа и со ци-
о ло га 1989. го ди не, би ла су пот пу но пре пу ште на ко сов ским 
Ал бан ци ма. Она су раз ра ди ла про те сте про тив све ве ћег 
при ти ска Бе о гра да да уки не по кра јин ску ауто но ми ју, а по-
себ но про тив трет ма на ру да ра штрај ка ча у Треп чи. Ибра хим 
Ру го ва, књи жев ни кри ти чар обра зо ван у Па ри зу и пред сед-
ник Удру же ња пи са ца, исту пао је у име гру пе пи са ца као 
ело квент ни ме ђу на род ни са го вор ник. Он је по стао ло ги чан 
из бор да пред во ди ДемократскисавезКосова (ДСК), ко ји је 
фор ми ран у де цем бру 1989. го ди не, пр во као ор га ни за ци о-
на ал тер на ти ва Са ве за Ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ), ко ји је 

9 Флај нер Том, „Про спе ри тет на и одр жи ва ауто но ми ја за КиМ или пу ки су ве-
ре ни тет“?, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду ,  Међународна
политика бр. 1127/1128,  Бе о град, 2007, стр. 10.

10 Ср ђан Сло вић, Људска права, KEBS/OEBS и косовска криза, Ин сти тут за 
срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2010, стр. 87.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.151170

161

пр во бит но имао за циљ да при ку пи чла но ве ши ром чи та ве 
Ју го сла ви је. У апри лу 1990. го ди не, Шкељ зен Ма ли ћи и дру-
ги из Удру же ња фи ло зо фа и со ци о ло га, осно ва ли су одво је ну 
Социјалдемократскустранку. Још се дам пар ти ја осно ва но 
је из спек тра но вих, углав ном мла дих ко сов ских ин те лек ту а-
ла ца и про фе си о на ла ца. Они су се од ре кли сва ке на де у по зи-
тив не про ме не уну тар ју го сло вен ског ко му ни стич ког окви ра 
1989. го ди не, по што је Ми ло ше ви ћев ре жим ухап сио Азе ма 
Вла си ја, мла дог ре фор ми стич ког ли де ра ко сов ског огран ка 
SКЈ, за то што је по ку шао да раз ре ши штрајк у Треп чи. 

У При шти ни је 1. ју ла 1990. го ди не фор ми ран и Ко
совскидемократскифорум у при су ству свих ал бан ских ал-
тер на тив них по ли тич ких стра на ка са Ко со ва и Ме то хи је. 
У Де кла ра ци ји ко ја је та да усво је на тра жи се обез бе ђи ва ње 
су ве ре ни те та Ко со ва у ви ду „кон сти ту тив не је ди ни це ју го-
сло вен ске за јед ни це рав но прав не са дру гим је ди ни ца ма“, од-
но сно ста тус ре пу бли ке за Ко со во. У то вре ме су ал бан ски 
ли де ри из ра зи ли бо ја зан да ће им Бе о град ус кра ти ти ауто но-
ми ју до би је ну Уста вом из 1974. го ди не. Ово је био пр ви при-
ти сак на ал бан ску опо зи ци ју. Дру ги се са сто јао у то ме што је 
ДСК при кри ве но же лео да ри зи ку је пре о вла ђу ју ћу по зи ци ју 
на Ко со ву и у ал бан ској ди ја спо ри, тра же њем де мо крат ских 
из бо ра пре ре ше ња те ри то ри јал ног ста ту са. На ве де ни ста тус 
ре пу бли ке је био је ди на ал тер на ти ва пот пу ној се це си ји. Ру-
ко вод ство ДСК је од ба ци ло и из глед ну за јед нич ку по ли тич-
ку плат фор му са оста лим пар ти ја ма, а и би ло ка кво уче шће 
на срп ским из бо ри ма те го ди не. 

Ве ћи на у ДСК се сло жи ла да тре ба од ба ци ти би ло ка-
кву са рад њу са срп ском опо зи ци јом и уче шће на из бо ри ма у 
окви ру за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. Ми ло ше ви ћев ре жим 
је, са сво је стра не, обес хра бри вао би ло ка кву ко сов ску пар ти-
ци па ци ју. Ње го ви зва нич ни ци су ис кљу чи ли прак тич но све 
Ал бан це из ле гал ног за по сле ња, а да се не по ми ње по ли тич-
ка за сту пље ност у  ре кон стру и са ној Ср би ји. Зва нич ни ци из 
Бе о гра да су об ја ви ли оно што се све ло на ван ред но ста ње на 
Ко со ву 5. ју ла 1990. го ди не. Бе о град ско ми ни стар ство уну-
тра шњих по сло ва и руководећитимзаванреднеситуације 
јед но став но су пре у зе ли по кра ји ну по сле су спен зи је ње ног 
пар ла мен та и ад ми ни стра ци је.11 Они су уско ро от пу сти ли 

11 Ова тврд ња тра жи ма ло по ја шње ње. Тач но је то да је Ре пу бли ка Ср би ја су-
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115.000 од 170.000 ко сов ских Ал ба на ца за по сле них у шко ла-
ма, бол ни ца ма, су до ви ма и јав ној ад ми ни стра ци ји – из ве стан 
број већ је од био да до ла зи на по сао, а оста так је су спен до ван. 
Днев не но ви не Rilindja су за тво ре не, а те ле ви зиј ска ста ни ца 
пре у зе та. По ред на ве де ног, до бар део ал бан ског жи вља се на-
шао и без со ци јал ног оси гу ра ња. 

ДСК и оста так по ли тич ког спек тра су ком би но ва ли сна-
ге да би ство ри ли мре жу слу жби у сен ци, ко је ће обез бе ди-
ти основ но, сред ње и уни вер зи тет ско обра зо ва ње, уз основ не 
ме ди цин ске услу ге до кра ја де це ни је.12 Услу ге ко је је по ну-
дио срп ски ре жим су би ле бој ко то ва не, чи ме је Ко со во би ло 
од се че но од про пи сно опре мље них бол ни ца, а, по ми шље њу 
про за пад них ана ли ти ча ра и исто ри ча ра, ал бан ској де ци је 
би ло оне мо гу ће но да стек ну би ло ка кво зна ње срп ског је зи-
ка. Ова тврд ња се тре ба узе ти услов но, јер су са ми Ал бан ци 
ви ше же ле ли да ство ре сво је па ра лел не ин сти ту ци је не го да 
се обра зу ју у срп ским на свом ма тер њем је зи ку. Јед но став но, 
све је већ би ло укло пље но у кла сич ну ше му индоктринације 
ве за не за ства ра ње не за ви сне др жа ве Ко со во.

У та квој ат мос фе ри је ма ја 1992. го ди не опо зи ци ја ко-
сов ских Ал ба на ца одр жа ла избореусенци, на ко ји ма је ДСК 
осво јио 96 од 100 ме ста у пар ла мен ту у сен ци. Ру го ви на мно-
го хва ље на ак тив ност у не на сил ном от по ру би ће из ло же на 
при ти ску од 1993. го ди не, па на да ље. Услед те шких усло ва 
жи во та и ра да, мно ги Ал бан ци су еми гри ра ли. Иако се не 
мо же по хва ли ти ве шти на ма прак тич ног по ли ти ча ра, сна ге 
око ње га још ни су би ле до вољ но ја ке да га по ра зе. Кра јем 
1993. го ди не не ко ли ко сто ти на хи ља да Ал ба на ца је на пу сти-
ло Ко со во и оти шло у за пад ну Евро пу. Мно ги су та мо от кри-
ли све ја че по зи ве ал бан ске ди ја спо ре за не за ви сност и ору-
жа ни от пор, ко ји ма је би ло те шко одо ле ти. Ру го ва је тр пео 
кри ти ке због сво је уме ре но сти и по чео да се осла ња на не-
ко му ни стич ког пред сед ни ка Ал ба ни је Са ли ја Бе ри ше. То се 

спен до ва ла ауто но ми ју Ко со ва да ту Уста вом из 1974. го ди не, али је та ко ђе и 
тач на тврд ња да је ту исту ауто но ми ју ко сов ским Ал бан ци ма дао та да шњи 
пред сед ник СФРЈ – Ј. Б. Ти то, ко ја је би ла ви ше од ауто но ми је и да та без са-
гла сно сти Ре пу бли ке Ср би је. Ако је та ко не што мо гао Ти то да ура ди, за што 
он да Ми ло ше вић ни је мо гао да вра ти све на ста ро слич ном од лу ком?

12 Џон Р. Лем пи, Југославијакаоисторија, Дан Граф, Бе о град, 2004, стр. 364.
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ни је нај по вољ ни је за вр ши ло по Ру го ву, јер је Бе ри ша, на при-
ти сак за пад них зе ма ља, по ву као одо бре ње за не за ви сност.

Ни срп ска по зи ци ја на Ко со ву ни је би ла не са вла ди ва. 
Удео срп ског ста нов ни штва у це ло куп ној по пу ла ци ји на Ко-
со ву је био ис под 10% 1995. го ди не, тј. ма ње од 200.000. Ми-
ло ше вић је му дром так ти ком ус пео да из бег не би ло ка кве 
пре го во ре о Ко со ву за пре го ва рач ким сто лом кад је на те рао 
бо сан ске Ср бе да при хва те Деј тон ски спо ра зум. Ру го ва се 
кла дио на за пад ну ин тер вен ци ју као на док на ду за па сив ни 
от пор чак и ла ска њи ма срп ске опо зи ци је, и из гле да, из гу био. 
Не у спех огор че ног ан ти ми ло ше ви ћев ског ру ко вод ства ко а-
ли ци је За јед но да обра ти ви ше па жње на Ко со во, или по ну ди 
пре го во ре чак и о ре пу блич ком ста ту су, ни у ком слу ча ју ни-
је при до био би ло ког ко сов ског ли де ра да раз ми сли о бој ко-
ту срп ског по ли тич ког про це са. Пут ка још јед ном ет нич ком 
ра ту био је са да ши ром отво рен. 

ОтпоркосовскихАлбанацасрпскојвласти,
њенареакцијаиНАТОинтервенција

Из би ја ње гра ђан ског ра та на тлу бив ше Ју го сла ви је је 
по го до ва ло ко сов ским Ал бан ци ма у сми слу ин тер на ци о на-
ли за ци је ко сов ског про бле ма. То је био је дан од нај ва жни јих 
ци ље ва Албанскеалтернативе. Вр ло че сто по ми ња на срп ска 
ре пре си ја и угро же на људ ска пра ва и сло бо де су би ле основ-
но и вр ло успе шно сред ство ин тер на ци о на ли за ци је. Ово се 
мо же по ре ди ти са чу ве ном офанзивом за пад них зе ма ља про-
тив ста ња људ ских пра ва на Ис то ку Евро пе спро во ђе ном 
то ком одр жа ва ња кон фе рен ци ја КЕБС-а за вре ме „хлад ног 
ра та“. Де мо кра ти ја, људ ска пра ва и сло бо де су упо тре бље-
ни као ефи ка сно сред ство за при до би ја ње по др шке свет ске 
јав но сти, ре ле вант них ме ђу на род них по ли тич ких ин сти ту-
ци ја и ве ли ких си ла, а ујед но су па ра ван за оства ре ње крај-
њег ци ља – ства ра ње не за ви сне др жа ве или ује ди ње ње са 
Ал ба ни јом. Ра ни је се овај се па ра ти зам скри вао под пла штом 
вред но сти со ци ја ли зма, са да се то чи ни под пла штом па ро-
ла о де мо кра ти ји и људ ским пра ви ма. На да ље, та да шња СРЈ 
је би ла из ло же на ве ли ким ме ђу на род ним при ти ском да се, 
као услов за уки да ње санк ци ја, увр сти и ре ша ва ње косовског
проблема. 
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Ова кве окол но сти су прет хо ди ле обра зо ва њу Осло бо-
ди лач ке вој ске Ко со ва. Ње но тач но по ре кло ни је по зна то, али 
по сто је не ке спе ку ла ци је да је на ста ла од до бро во ља ца ко ји 
су се бо ри ли на стра ни хр ват ске ар ми је у Бо сни и сту де на-
та ко ји су еми гри ра ли у Швај цар ску, ко ји су се ује ди ни ли 
по чет ком 1993. го ди не, да би пла ни ра ли ору жа не на па де на 
срп ске вла сти на Ко со ву. Сту ден ти, ко ји су би ли при мо ра ни 
да слу же ЈНА   или за тва ра ни због де мон стра ци ја то ком 80-
их, су од лу чи ли да фор ми ра ју герилскеорганизације. Њи ма 
су се при кљу чи ли и ве те ра ни из бо сан ског ра та. По ред ОВК, 
по сто ја ла и и дру га гру па, али је ОВК би ла нај број ни ја, иако 
је у по чет ку об у хва та ла не ко ли ко сто ти на чла но ва. Кра јем 
апри ла 1996. го ди не, ОВК је по че ла са на па ди ма и уби ла 14 
Ср ба, од ко јих су не ки би ли из бе гли це из Кра ји не и по ли цај-
ци на ду жно сти. Не ки по сма тра чи су ове на па де оква ли фи-
ко ва ли као од го вор на при зна ње ју го сло вен ске фе де ра ци је од 
стра не ЕУ.

Пред ло же ни спо ра зум о обра зо ва њу, из ме ђу ДСК и Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма, да се ко сов ски Ал бан ци вра те на зад 
у шко ле и на уни вер зи те те, иза звао је не ко ли ко мир них де-
мон стра ци ја сту де на та исте го ди не. Овај пред лог су Ал бан-
ци од би ли. ОВК је ка сни је по че ла да на па да Ал бан це ко ји су 
би ли ло јал ни срп ским ин сти ту ци ја ма, а 1997. го ди не их је 
ин тен зи ви ра ла. ОВК је ис ти ца ла ефи ка сност сво јих деј ста-
ва ко ја су ре зул ти ра ла уби ја њем пре ко 50 по ли ца ја ца. Ве-
ћи на њих је уби је на из за се де, та ко да је срп ска стра на њих 
с пу ним пра вом на зи ва ла терористима. По раз Бе ри ши ног 
ре жи ма у Ал ба ни ји је иза звао пљач ку ар миј ских и по ли циј-
ских де поа ши ром чи та ве зе мље. Око 800.000 ко ма да ла ког 
оруж ја је оти шло на отво ре но тр жи ште. По шиљ ке овог но вог 
оруж ја су сти гле до ОВК на Ко со ву, или на те ри то ри ју уну-
тар се вер не ал бан ске гра ни це над ко јом вла да у Ти ра ни ни је 
има ла ефек тив ну кон тро лу. Ми ло ше ви ћев ре жим је, са сво је 
стра не, до био ве ли ку по шиљ ку те шког на о ру жа ња из Ру си је 
при кра ју го ди не.13

Обе стра не су би ле све же на о ру жа не, док су се устру-
ча ва ле да за поч ну пра ви рат. Ка да је Адем Де ма ћи, ко ји ће 
уско ро по ста ти пра ви по ли тич ки пред став ник ОВК, по звао 
ли де ре да об ја ве тро ме сеч но при мир је, ли де ри су од го во ри-
ли по пла вом но вих на па да. Ми ло ше вић је уз вра тио сла њем 

13 Лем пи, Југославијакаоисторија, оп. цит, стр. 366.
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САЈ (Спе ци јал на ан ти те ро ри стич ка је ди ни ца), под ру ко вод-
ством ве те ра на бо сан ског ра та, да на пад не ре ги он Дренице 
у цен трал ном Ко со ву. Дре ни ца је сма тра на тра ди ци о нал ним 
ме стом от по ра Ото ман ским, срп ским и ју го сло вен ским ко-
му ни стич ким вла сти ма, а са да шта бом ли де ра ОВК Аде ма 
Ја ша ри ја. САЈ је на пад из вео у фе бру а ру 1998. го ди не на чи-
та во се ло и том при ли ком убио Ја ша ри ја и још 40 са бо ра ца 
и чла но ва по ро ди це. Ово је уз не ми ри ло за пад не по ли ти ча-
ре, па је том при ли ком, Хол брук (Holbrook), бив ши аме рич-
ки пре го ва рач за Бо сну, до шао у Бе о град и зах те вао и до био 
спо ра зум о пре ки ду ва тре. Све се ово зби ва ло у ок то бру 1998. 
го ди не. Овај спо ра зум је тре ба ло да спро ве ду по сма тра чи 
ОЕBS-а. Ме ђу тим, ни јед на стра на ни је ви де ла спо ра зум као 
осно ву да љих од но са на Ко со ву. ОВК је до би ја ла све ви ше 
но вих чла но ва, а Ру го ва је све ви ше био од стра њи ван из тог 
про це са. Је ди ни це ОВК су ве о ма ба ха то за у зе ле по зи ци је ко је 
су др жа ле срп ске стра не у окви ру до го во ра о пре ки ду ва тре.

Срп ска стра на је по че ла да при пре ма Тре ћу ар ми ју и 
по ли циј ске је ди ни це под ми ни стар ством уну тра шњих по-
сло ва за опе ра ци ју на зва ну Потковица. Овај план је из и ски-
вао ма сив ну вој ну опе ра ци ју ши ром Ко со ва да се очи сте чи-
та ва се ла и ши ра око ли на у обла сти ма ко је су осум њи че не 
за ве зе са ОВК. Не ке од из бе гли ца ће са пу но на де из бе ћи у 
Ал ба ни ју, ода кле су де се ти не хи ља да, ка ко се прет по ста вља, 
до шле иле гал но. У ци љу спре ча ва ња кри ти ка до би је них од 
ко а ли ци је За јед но, Ми ло ше ви ћев ре жим је већ увео се ри ју 
ре пре сив них ме ра по чет ком 1998. го ди не. Ве о ма дра стич не 
ка зне су ућут ка ле или за тво ри ле не за ви сне ме ди је, а но ва по-
ста ва по ли тич ки на и ме но ва них рек то ра тра жи ла је да не за-
ви сни фа кул те ти пот пи шу крат ко роч не уго во ре или да бу ду 
за тво ре ни. 

У про ле ће 1999. го ди не, по че ла су два ис пре пле те на ра-
та. Је дан је успе шно во ди ла Вој ска Ју го сла ви је про тив ОВК, 
док су пљач ке од стра не по ли ци је и спе ци јал них сна га ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва иза зва ле за пад ну ин тер-
вен ци ју. У ме ђу вре ме ну су се у Рам бу јеу одр жа ли пре го во ри 
из ме ђу пред став ни ка ОВК, Ми ло ше ви ће вог ре жи ма и за пад-
не де ле га ци је, ко ју је пред во ди ла аме рич ки др жав ни се кре-
тар Ме длин Ол брајт (MadelineAlbright). Европ ско-аме рич ки 
пред лог је зах те вао при су ство 30.000 NАТО вој ни ка да би се 
оја чао пре кид ва тре на Ко со ву, укљу чу ју ћи и пра во прела
скакрозСрбију ко је чак ни бе о град ска опо зи ци ја ни је мо гла 
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да при хва ти. Пред ста вљен као до ку мент о ко јем се не мо же 
пре го ва ра ти (ултиматум), план је та ко ђе ко сов ским Ал бан-
ци ма дао пра во на ре фе рен дум о не за ви сно сти у ро ку од три 
го ди не и да у ме ђу вре ме ну по ста ве по ли циј ске ше фо ве у 28 
од 31-ог ко сов ског сре за. Ме ђу тим, мла ди де ле га ти ОВК су 
се ус про ти ви ли остан ку Ко со ва у СРЈ, чак и на пр ри од од 
три го ди не, и од ред би ко ја је до зво ља ва ла да 2.500 вој ни ка 
ВЈ и 1.500 срп ских по ли ца ја ца оста ну у по кра ји ни. По што су 
пре фе ри ра ли вој ну кон фрон та ци ју са ВЈ да би оства ри ли ове 
кон це си је, они су би ли под врг ну ти те шком при ти ску да при-
хва те спо ра зум. Из ове пер спек ти ве се мо же сум ња ти да би 
то учи ни ли да су Ср би при хва ти ли спо ра зум. До ма ћа по др-
шка Ми ло ше ви ћу је по но во по ра сла пред по но вље ним прет-
ња ма Ол брај то ве. Ми ло ше вић је ве ро вао да ће не ко ли ко да на 
бом бар до ва ња би ти до вољ но да оја ча ње го ву до ма ћу по зи ци-
ју и на те ра ти NАТО са вез да за у ста ви бом бар до ва ње. Аме ри-
кан ци су, са сво је стра не, ве ро ва ли да ће не ко ли ко да на бом-
бар до ва ња би ти до вољ но да Ми ло ше вић од сту пи и при хва ти 
спо ра зум из Рам бу јеа, као што је учи нио са спо ра зу мом у 
Деј то ну. По ка за ло се да ни јед ни ни дру ги ни су би ли у пра ву. 

САД и ње ни са ве зни ци ни су би ли вољ ни да упо тре бе 
коп не не тру пе у би ло ка квој офан зив ној опе ра ци ји на Ко со-
ву. Да ли је њи хо ва ко нач на од лу ка да то учи не, по сле го то-
во три ме се ца кам па ње бом бар до ва њем, или ру ски пре кид 
по др шке сна га ма Ми ло ше ви ћа, или је ин тен зи тет кам па ње 
убр зао од лу ку Ми ло ше ви ћа да се пре да, оста је не раз ја шње-
но.  Под окри љем NАТО пак та и Опе ра ци јом удру же них сна-
га, усле ди ло је бом бар до ва ње, ко је је срп ске сна ге про те ра ло 
са те ри то ри је Ко со ва. С дру ге стра не, већ је уве ли ко по зна та 
чи ње ни ца да је срп ски зло чин над Ал бан ци ма пре ди мен зи-
о ни ран из про па ганд них раз ло га, где се спе ку ли са ло о ци-
фри од не ко ли ко де се ти на хи ља да по ги ну лих ци ви ла. У том 
ци љу, ме ђу на род на ко ми си ја ни је ни ка да ус пе ла да ве ри фи-
ку је ви ше од три хи ља де по ги ну лих ал бан ских ци ви ла ко је 
су уби ле срп ске сна ге без бед но сти. За кљу чак је да је Ср би ја 
из гу би ла пропаганднират и да се од то га ни је ка сни је опо-
ра ви ла.14

14 Sta te ment by ICTY in ve sti ga tors in Gu ar dian (Lon don), 18. August 2000; на ве-
де но пре ма: Schin dler R. John, Europe’sUnstableSoutheast, Na val War Col le ge 
Re vi ew, str. 27.
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SrdjanSlovic

HISTORICALGENESISANDNATUREOF
THEMODERNETHNICCONFLICTSIN

KOSOVOANDMETOHIA

Sum mary

Theauthor states that after the terminationof the eraof
theColdwartherewerethedisintegrationoftheformerUSSR,
Easternblock,andYugoslavia.Thedisintegrationitselfledtothe
appearanceofnolongertheGreatWar,butminorregionaland
internalconflicts.Theywereaccompaniedbytheinterventionof
other statesand internationalorganizations.Theirbasic cause
liesinthenonabilityofgovernmentstorestrainthem;therefo
re,nowgovernmentsastheirmainprioritiesdeterminetheirre
strain,sincesuchconflictsmaybetransformedintohumanitarian
tragedyandanarchy.

 Furthermore,theauthoremphasisesthatethnicclashesin
KosovoandMetohiaweredevelopingtowarddiffusionandesca
lation.TheconflictwasdiffusingintheterritoryofKosovoand
Metohiaandintheadjacentcountries,whileescalationimplied
the reinforcementof intensityof conflict. Inorder toneutralize
them some international factors included themselves–Contact
group,OSCЕ,NATO,EU.

 ThetopicofthispaperwillbethesituationinKosovoand
Metohiaappearedduringthe90iesoftheXXcentury.Thestress
willbeputonthepoliticalassociationofAlbanians,actingofpa
rallelstructuresofpowerandconflictsbetweenKLAandpolice
forcesofFRY.Sincetheconflictcouldnotberesolvedbymeans
ofnegotiations,therehadbeentheinterventionofNATOwhich
wereterminatedbytheKumanovoagreementandpassingofthe
Resolution1244,bywhichSerbiansecurityforcesandarmyhad
toretreatfromtheterritoryofKosovoandMetohia.

 Finally,theauthorconcludesthatsincerelationshipsbet
weenSerbsandAlbanianswerecharacterizedbyaculturalpat
ternofdominationand subordination, thenafter thearrivalof
internationalforcesintheterritoryofKosovoandMetohiathat
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dominationturnedtotheAlbanianside,sinceitwasimpossibleto
establishamuchtoodesiredmultiethnicsocietyinthatarea.
Keywords:ethnicity,conflict,KosovoandMetohia,politicalas

sociation,Albanians,Serbs,mediation,internatio
nalorganization.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Фа тић Алек сан дар (при ре ђи вач), Пи та ње Ко сме та, 
ИМПП, Бе о град, 2006.

Лем пи Р. Џон, Ју го сла ви ја као исто ри ја – би ла два пут 
јед на зе мља, Дан Граф, Бе о град, 2004.  

Лу то вац Зо ран, КЕБС, ма њи не и ју го сло вен ска кри за, 
Ин сти тут за дру штве не на у ке и ИМПП, Бе о град, 
1995.

Ролс Џон, Пра во на ро да, Ale xan dria Press и Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2003. 

Сло вић Ср ђан, Аро но ва те о ри ја ме ђу на род них од но са и 
ак ту ел но ко сов ско пи та ње, Ин сти тут за срп ску кул-
ту ру, При шти на/Ле по са вић, 2009.

Сло вић Ср ђан, Људ ска пра ва, KEBS/OEBS и ко сов ска 
кри за, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по-
са вић, 2010. 

Су бо тић Мом чи ло, „Оти ма ње Ко сме та у про це су ра ср-
бљи ва ња Бал ка на“, На ци о нал ни ин те рес бр. 3/2009, 
год. V, вол. 6, ИПС, Бе о град.

Су бо тић Мом чи ло, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го-
сло вен ски екс пе ри мент“ – пр ва, дру га и тре ћа Ју го-
сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004. 

Swi tal ski P., The OSCE in the Euro pean Se cu rity System: 
Chan ces and Li mits, War saw,1997. 

Stu art Ka uf mann, Mo dern Ha treds, Cor nell Uni ver sity 
Press, It ha ca, NY, 2001

Сто ја но вић Ра до слав, Спољ на по ли ти ка и др жав но уре-
ђе ње, До си је, Бе о град, 2001.

Сто ја но вић Све то зар, Ser bian-Ame ri can Re la ti ons To day 
in:  Од но си САД-Ср би ја – фи нал на про ве ра, ФПН, 
Бе о град,  2008.  



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.151170

169

Ва сић Не над, Ге о е ко но ми ја Ко со ва – Quo va dis? Ин сти-
тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, ИШ 
„Струч на књи га“, д.п. – Бе о град, Бе о град, 2001.

Wolf Ste fan, „Con flicts Wit ho ut Bor ders“, The Na ti o nal In-
te rest, May/Ju ne 2008.



Résumé

EthnicalconflictsinKosovoandMetohiarepresentapart
ofthewholepatternoftherelationshipsbetweenSerbsandAlba
niansinthelast100yearsandmore.Thesearetherelationships
ofdominationandsubordinationburdenedwiththenegativeste
reotypes.Suchsituationlasteduntilthearrivaloftheinternatio
nalcivilandmilitarymission.ModernethnicconflictsinKosovo
andMetohiaappearedduringthe80tiesand90tiesofthe20th
century.Duringthe90tiesofthe20thcenturyparallelinstituti
onshadbeencreatedandKosovoissuewasinternationalized.It
isobviousthegovernmentwasnotabletocontrolandsettlethese
conflictsappearedafterthedisintegrationofSFRY.Itbecamein
dispensablethatconflicttobesettledbyinternationalorganiza
tionsandgreatpowers–USA,OSCE,EU,andUN.Ifwechoose
thesuccessofnegotiationof theparts inconflictasacriterion
oftheconflictssettlement,wearetoconcludesuchnegotiations
betweenRugovaandMilosevicweredoomedtofailure.Suchsi
tuationledtothepressureonthepartsinconflicttohalthosti
lities.Internationalcommunitystartedinvolvingitselfmoreand
moresuccessfully,andfinallygainedcontroloverthesituation.
Atthatstage,internationalcommunityhadnotbeeninfavourof
theindependenceofKosovoandMetohia,whichcontributedto
theSerbianparttoyield.

Ethnicconflictswerespreadingbymeansofdiffusionand
escalation.TherehadbeenbothkindsofconflictsinKosovoand
Metohiasothatinternationalcommunityfearedtheyweretobe
spread in the adjacent countries.NATO intervention inMarch
1999wasatypicalexampleofconflictsescalation.Itscausewas,
aseverybodyknew,preventionofhumanitariancatastropheand
protectionofhumanrights.Ifonlyinternationalcommunityhad
actedinallcrisisstrickenareaintheworld?!
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WesternanalystsareveryeagerwhilecriticizingRussian
vetoinSecurityCouncilconsideringitasakindofconflictdiffu
sion.AnobstaclewasinthetreatmentofKosovoandMetohiaas
suigeneriscase.Russiadoesnottreatitlikethat.Duetothat,itis
difficulttoreachunanimitywithinEuropeanUnionregardingthe
recognitionofKosovoandMetohiaasindependentstate.

Interethnicproblems,which caused ethnic conflicts,were
oneof theimmediatecausesof theoutbreakofYugoslavcrisis.
Kosovocrisisfromthe90tiesdidnotcomeaboutaccidentally.
Itwasprecededby theconditionofunrests in the80ties.The
unrestsfrom1981notonlydidtheyrequireameliorationofthe
livingconditionsof students,but theyclaimed thepreservation
oftheConstitutionfrom1974aswell.Thatconstitutiongavethe
Albaniansallprerogativesofthestatehood.Theultimateaimwas
thesecessionfromYugoslavia(Serbia)andannexiontoAlbania.
Atthattimetherewerenoclaimsfortheindependence.

ConflictsinKosovoandMetohiacouldnotbepreventedne
itherbyacompleteprotectionofnationalminoritiesguaranteed
bysubsequentconstitutionofFRY(1992)norbyahighlevelpo
liticalpluralism.Albaniansclaimedonlythedisintegrationfrom
Yugoslavia(Serbia),andlateron,independence.WhileSerbscla
imedonlyfortheintegrityandsovereignty.Finally,Yugoslavfor
ceswillbeboundtoleaveKosovoandMetohiaonthe10thofJune
1999bytheprovisionsoftheResolution1244.Otherprovisionsof
theResolutionwillhaveneverbeenapplieduntilnow.

 Овај рад је примљен 19. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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плом ских сту ди ја)

ПредрагД.Радојевић*

AНАЛИЗА ОСНОВ НИХ 
ДИМЕНЗИЈА ИМИ ЏА СР БИ ЈЕ

Са же так

Данас постоје бројна мишљења у литератури која
сматрајудадобаримиџдржавиможедаобезбедибољупо
зицијуумеђународнимполитичкимиекономскимодносима.
Полазећи одтих мишљења, кроз сагледавање схватања и
дефиницијаимиџадржавеињеговихразличитихдимензија,
уовомрадусеанализираимиџСрбије.Анализајезаснована
наописивањунационалногидентитета,референтнетачке
националногидентитета,протумаченогимиџа,актуелног
имиџа, промотивног имиџа и пожељеног имиџаСрбије на
основусекундарнихподатакаизрасположивихистражива
њадомаћеииностраних јавностиилитературе.Овојрад
представљапокушајдасепревазиђеодређивањеимиџаСр
бијенаосновууверењаидасепокажедасеимиџдржаве,у
својсвојојсложености,јаснијеможесагледатикрозовакву
врстуанализе.Самодржавекојеуспејудасагледајунеса
гласностиизмеђуразличитихдимензијасвогимиџа,икоје
постанусвеснепроблемаусвомимиџу,могуданаправепрви
коракупроцесуњеговогунапређења.Тајпроцессеумногим
државамаодвијакрозстратешкизаснованујавнудиплома
тију, која промовисањемпозитивног имиџа државетреба
даштитинационалнеинтересе.
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Кључнеречи:имиџдржаве,Србија,националниидентитет,
референтна тачка националног идентитета,
протумачениимиџ,актуелниимиџ,промотив
ниимиџ,пожељениимиџ

О ими џу Ср би је по сто је раз ли чи та уве ре ња у до ма ћој 
и ино стра ним јав но сти ма. Ме ђу тим, рет ки су по ку ша ји да се 
тај имиџ са гле да ван уве ре ња, да се де таљ ни је ана ли зи ра, и 
да се за кљу чак о ње му из ве де на осно ву све о бу хват ног ис-
тра жи ва ња ко је би укљу чи ло, као ста нов ни штво Ср би је, та ко 
и ста нов ни ке су сед них др жа ва, али и јав но сти по је ди них др-
жа ва ко је се сма тра ју по себ но зна чај ним у спољ но-по ли тич-
кој ори јен та ци ји Ср би је. 

Пред мет овог ра да чи ни по ку шај да се на осно ву по-
да та ка из до ступ них ис тра жи ва ња јав ног мње ња, али и на 
осно ву по да та ка из ли те ра ту ре, ана ли зи ра имиџ Ср би је. Да 
би се он што пре ци зни је са гле дао ко ри шћен је мо дел за ана-
ли зу ими џа из ко мер ци јал ног мар ке тин га, ко ји се ко ри сти за 
са гле да ва ње ими џа при вред них ор га ни за ци ја, али ко је је, с 
об зи ром на раз ли ке из ме ђу при вред них ор га ни за ци ја и др-
жа ва, до пу њен но вим ди мен зи ја ма. 

Ана ли за ко ја чи ни овај рад има за циљ да раз лу чи и 
опи ше раз ли чи те ди мен зи је ими џа др жа ве, на ве де не са гла-
сно сти ко је из ме ђу њих мо гу да по сто је, и да на осно ву то-
га ски ци ра смер ни це за уна пре ђе ња ими џа Ср би је. При том, 
по ла зна прет по став ка на ко јој је овај рад за сно ван би ла је да 
рет ко ко ја др жа ва мо же би ти успе шна у уна пре ђе њу соп стве-
ног ими џа, ако нај пре не са гле да не са гла сно сти из ме ђу ње го-
вих раз ли чи тих ди мен зи ја. Тек на осно ву то га мо же се раз-
ви ти стра те ги ја ко ја ће се усред сре ди ти на убла жа ва ње тих 
не са гла сно сти, и на уна пре ђе ње укуп ног ими џа др жа ве. 

Пр ви део ра да по све ћен је раз ма тра њу сло же но сти пој-
ма ими џа др жа ве у те о ри ји, са гле да ва њу ње го вог зна ча ја у 
ме ђу на род ним од но си ма, ње го вом ра сло ја ва њу на по је ди-
нач не ди мен зи је и од ре ђи ва њу не са гла сно сти из ме ђу раз ли-
чи тих ди мен зи ја ими џа др жа ве. Дру ги део ра да са сто јао се 
од по ку ша ја да се да ју по ка за те љи ими џа Ср би је на осно ву 
по да та ка из ис тра жи ва ња до ма ће и ино стра них јав но сти, са 
по себ ним на гла ском на имиџ Ср би је у су сед ним и оста лим 
бал кан ским др жа ва ма, Европ ској уни ји, Ки ни, Ру си ји, и Сје-
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ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма (САД), а ти по да ци по по-
тре би су до пу ње ни и по да ци ма из ли те ра ту ре.

Имиџдржавесхватањаидефиниције

По јам имиџ (енг. image, рус. образ) има раз ли чи та зна-
че ња, а из ме ђу оста лог њим се озна ча ва мен тал на сли ка, од-
но сно пред ста ва људ ског ума о не че му или о не ко ме. Имиџ 
је од у век имао ва жну уло гу у по ли ти ци, а у но ви је вре ме он 
по се бан зна чај до би ја у ме ђу на род ним од но си ма, по што су 
вла де ве ћи не др жа ва по ста ле све сне зна ча ја ими џа др жа ве у 
ино стра ним  јав но сти ма и уло ге ме ди ја у ње го вом ства ра њу.1  
Иако имиџ пред ста вља уну тра шњу, у људ ском уму на ста лу 
тво ре ви ну, њим се мо гу об ја шња ва ти и по на ша ња су бје ка та 
ме ђу на род них од но са, а са мим тим и др жа ва, али и ту ма чи ти 
њи хо во ме сто и уло га у ме ђу на род ној по ли ти ци.2

До бар имиџ мо же да оси гу ра др жа ва ма по зи ти ван при-
јем у ино стра ним јав но сти ма, и да ути че на ста во ве ино стра-
них вла да и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, па по је ди ни ауто-
ри сма тра ју да моћ над ино стра ним јав ним мње њи ма, чи ји 
је из вор упра во до бар имиџ др жа ве, по ред вој не и еко ном ске 
мо ћи, мо же да пред ста вља тре ћи кључ ни чи ни лац спољ не 
по ли ти ке сва ке др жа ве.3 По сто је и ми шље ња ко ја иду и ко-
рак да ље, и имиџ др жа ве сма тра ју кључ ним чи ни о цем успе-
шне спољ не по ли ти ке, јер се спољ на по ли ти ка до жи вља ва 
као бор ба за умо ве љу ди и њи хо ве ста во ве, а осво ји ти људ ске 
умо ве пред ста вља пот пу ни ју по бе ду од оне ко ја би мо гла би-
ти оства ре на вој ним сред стви ма.4 На тра гу тих ста во ва је и 
ми шље ње да ин фор ма ци је, при влач ност и „нај бо ља при ча“ 
у са вре ме ном све ту има ју пре ва гу над тра ди ци о нал ним из-
во ри ма пре вла сти у ме ђу на род ним од но си ма ко ји по ти чу од 
еко ном ске и вој не мо ћи.5 Осим то га, по је ди ни ауто ри имиџ 

1 Ви де ти: Mic hael Kun czik, Imagesofnationsand internationalpublicrelations, 
Ro u tled ge, Lon don, 1997.

2 An drew Heywo od, Glo bal po li tics, Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2011, стр. 
508.

3 Ed ward H. Ca rr, Thetwentyyears’crisis,19191939:Anintroductiontothestudy
ofinternationalrelations, дру го из да ње, Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2001, 
стр. 102.

4 Hans J. Mor gent hau, Politicsamongnations:thestruggleforpowerandpeace, Al-
fred A. Knopf, New York, 1978, стр. 64. и 341.

5 Jo seph S. Nye, „The be ne fits of soft po wer“, HarvardBusinessSchoolWorking
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др жа ве сма тра ју ва жним сред ством ути ца ја на дру ге др жа-
ве, на во де ћи да од то га ка кав имиџ има не ка др жа ва за ви си 
и то ка ко ће се дру ге др жа ве пре ма њој по на ша ти.6 У скла ду 
са тим, по зи ти ван имиџ пред ста вља др жа ва ма сред ство ко је 
мо же да им омо гу ћи да до след но сле де свој на ци о нал ни ин-
те рес и да оства ре сво је на ци о нал не ци ље ве.7  

По ред са гле да ва ња од но са ими џа и мо ћи др жа ве, од но-
сно ути ца ја, по сто ји и део те о ри је ме ђу на род них од но са ко ји 
раз ма тра имиџ др жа ве под упли вом схва та ња из со ци јал не 
пси хо ло ги је. У том сми слу, имиџ др жа ве се де фи ни ше као 
ког ни тив на, афек тив на и вред но сна струк ту ра ко ја се од но-
си на пред ста ву о се би и на пред ста ву о дру ги ма ко ју др жа ве 
раз ви ја ју у ме ђу на род ним од но си ма.8 Те пред ста ве нај че шће 
се кре ћу у окви ру ди хо то ми ја „јак - слаб“ и „при ја тељ - не-
при ја тељ“.9 У том прав цу нај да ље иду по је ди ни те о ре ти ча ри 
ко ји пре и спи ту ју ка ко кроз са деј ство вој не и ин ду стри је ви-
со ких тех но ло ги ја, ме ди ја и ин ду стри је за ба ве, и про из во да 
по пут хо ли вуд ских фи ло ва са рат ном те ма ти ком, ко пју тер-
ских и ви део ига ра на те му ра та, али и ди рект не те ле ви зиј-
ске пре но се рат них ра за ра ња и из ве шта ва ње ме ди ја о ра ту 
са мом, САД остат ку све та пред ста вља ју не га ти ван имиџ др-
жа ва ко је до жи вља ва ју као не при ја тељ ске, и при том те же да 
раз ви ју соп стве ни имиџ си ле ко ја во ди „ху ма ни тар не ра то ве“ 
и бо ри се про тив свет ског те ро ри зма за рад до бро би ти чо ве-
чан ства.10

KnowledgeArchive, Har vard Bu si ness School, Bo ston, 8.02.2004, до ступ но на: 
http://hbswk.hbs.edu/ar chi ve/4290.html (при сту пље но 4. апри ла 2011. го ди не)

6 Ro bert Jer vis, Thelogicofimagesininternationalrelations, Co lum bia Uni ver sity 
Press, New York, 1970, стр. xiv.

7 Исто, стр. 4.
8 Ken neth E. Bo ul ding, „Na ti o nal ima ges and in ter na ti o nal systems“, У: Internati

onalpoliticsandforeignpolicy, (при ре дио: Ja mes N. Ro se nau), Free Press, New 
York, 1969, стр. 422-431, стр. 423.

9 Ви де ти: Ken neth E. Bo ul ding, Theimage:knowledgeinlifeandsociety, Uni ver-
sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 1956; Ric hard W. Cot tam, Foreignpolicymoti
vation:ageneraltheoryandacasestudy, Uni ver sity of Pittsburg Press, Pittsburg, 
1977; Brett Sil ver stein, „Enemy ima ges: the psycho logy of U.S. at ti tu des and cog-
ni tion re gar ding the So vi et Union“, AmericanPsychologist, The Ame ri can Psycho-
lo gi cal As so ci a tion, Was hing ton, Vol. 44, Iss. 6, Ju ne 1989, стр. 903-913.

10 Ви де ти: Ja mes А. Der De rian, Virtuouswar:mappingthemilitaryindustrialme
diaentertainmentnetwork, дру го из да ње, Ro u tled ge - Taylor & Fran cis, Lon don, 
2009.
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 У те о ри ји о ме ђу на род ним од но си ма зна чај на па жња 
по све ћу је се и ути ца ју ими џа др жа ве на опа жа ње и ту ма че-
ње ин фор ма ци ја ко је до ла зе из те др жа ве до јав но сти дру гих 
др жа ва, али и про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка.11 У том 
сми слу, на во ди се да од то га ка кву сли ку до но си о ци од лу ка 
у спољ ној по ли ти ци има ју о не кој др жа ви, ко ја че сто мо же 
да бу де за сно ва на на не до вољ ном зна њу о ње ној исто ри ји, 
тра ди ци ји, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма, се лек тив ном се-
ћа њу о од но си ма са том др жа вом у про шло сти, и не мар но 
при ку пље ним и ло ше об ра ђе ним ин фор ма ци ја ма о ак ту ел-
ном тре нут ку, за ви си и при ро да по ли ти ке пре ма тој др жа ви.12 
Сход но то ме, мо же се сма тра ти да че сто сли ке и сим бо ли, 
а не тре зве на ло ги ка, ана ли за и објек тив на ствар ност об ли-
ку ју ме ђу на род не од но се.13 За то сва кој др жа ви, осим тра ди-
ци о нал них,  зва нич них ди пло мат ских од но са, ко ји се нај че-
шће сво де на од нос др жа ва - др жа ва(е), мо ра ју би ти ва жни и 
имиџ, на чин опа жа ња и си стем уве ре ња не са мо до но си ла ца 
од лу ка у спољ ној по ли ти ци дру гих др жа ва, већ и ме ди ја и 
јав но сти у тим др жа ва ма. 

Ме ђу тим, за по тре бе ана ли зе у овом ра ду, по ред раз ли-
чи тих схва та ња ими џа др жа ве у те о ри ји ме ђу на род них по-
ли тич ких од но са, по треб но је и раз мо три ти од ре ђе ња ими-
џа др жа ве ко ја по сто је у еко ном ским на у ка ма. Имиџ др жа ве 
је чест  пред мет про у ча ва ња у ме ђу на род ном мар ке тин гу, у 
сми слу утвр ђи ва ња ути ца ја ко ји имиџ др жа ве има на ста во-
ве по тро ша ча при ли ком до но ше ња од лу ка о ку по ви ни про-
из во да ко ји по ти чу из ино стра них зе ма ља.14 Он пред ста вља 

11 Ви де ти: Ric hard K. He rr mann, Ja mes F. Voss, Tonya Y. E. Scho o ler, Jo seph Ci-
ar roc hi, „Ima ges of in ter na ti o nal re la ti ons: an ex pe ri man tal test of cog ni ti ve sche-
ma ta“, International Studies Quaterly, Wi ley-Blac kwell, Ho bo ken, Vol. 41, Iss. 
3, Sep tem ber 1997, стр. 403-433; Ole R. Hol sti, „The be li ef system and na ti o nal 
ima ges: a ca se study“,  TheJournalofConflictResolution, SA GE Pu bli ca ti ons, 
Tho u sand Oaks, Vol. 6, No. 3, 1962, str. 244-252; Mil ton J. Ro sen berg, „Ima ges 
in re la tion to the po licy pro cess: Ame ri can pu blic opi nion on Cold-War is su es“, 
У: Internationalbehavior:Asocialpsychologicalanalysis (при ре дио: Her bert C. 
Kel man), Holt, Ri ne hart and Win ston, New York, стр. 278-334, 1965.

12 Ken neth E. Bo ul ding, Theimpactofthesocialsciences, Rut gers Uni ver sity Press, 
Pi sca te way, 1966, стр. 9.

13 Les zek Buszynski, Asia Pacific security  values and identity, Ro u tled ge, New 
York, 2006, стр. 7; Ro bert Jer vis, Thelogicofimagesininternationalrelations, 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1970, стр. 28.

14 Ви де ти: Ming-hu ei Hsi eh, „An in ve sti ga tion of co un try-of-ori gin ef fect using cor-
re spon den ce analysis: a cross-na ti o nal con text“, InternationalJournalofMarket
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оп шту сли ку о од ре ђе ној др жа ви ко ју по слов ни љу ди и по-
тро ша чи пре но се на про из во де из од ре ђе не др жа ве и усло ве 
по сло ва ња у (са) њом, а ту сли ку ства ра ју ре пре зен та тив ни 
про из во ди да те др жа ве, ње не на ци о нал не, еко ном ске и по-
ли тич ке од ли ке, исто ри ја и тра ди ци ја.15 Чак и ка да др жа ва 
не ма стра те ги ју упра вља ња сво јим ими џом, по тро ша чи и по-
слов ни љу ди у ино стран ству је до жи вља ва ју на од ре ђе ни на-
чин, и то њи хо во опа жа ње ути че на од лу ке у ве зи са ку по ви-
ном про из во да те др жа ве, ула га ње ка пи та ла, и по сло ва ње са 
при вред ним ор га ни за ци ја ма из ње. По ред то га, имиџ др жа ве 
пред ста вља и збир ве ро ва ња, ути са ка и асо ци ја ци ја по ве за-
них с не ком др жа вом ко је љу де опре де љу ју при ли ком из бо ра 
ме ста на ста њи ва ња и пу то ва ња, а ин ду стри ја за ба ве и ме ди-
ји игра ју на ро чи то ва жну уло гу у њи хо вом об ли ко ва њу.16 За-
то се мо же сма тра ти да се др жа ве из град њом и уна пре ђе њем 
свог ими џа у ства ри так ми че за моћ, ути цај и пре стиж на 
ме ђу на род ној сце ни. 

Др жа ве да нас из град њом по зи тив ног ме ђу на род ног 
ими џа сти чу дра го цен ка пи тал ко ји мо же да до при не се ја-
ча њу њи хо вог ге о пло ли тич ког ста ту са, по ве ћа њи хо ву без-
бед ност, за шти ти и уна пре ди њи хо ве на ци о нал не ин те ре се.17 
Про цес уна пре ђе ња ими џа др жа ве у на у ци о ме ђу на род ним 
од но си ма мо же да пра ти сли чан мо дел из по слов ног све та, 
од но сно на чи не и тех ни ке ко је успе шне при вред не ор га ни-
за ци је при ме њу ју ка ко би се на нај бо љи на чин пред ста ви ле 
по тро ша чи ма сво јих про из во да, од но сно ко ри сни ци ма услу-
га, с том раз ли ком што су „по тро ша чи“  у слу ча ју др жа ва до-
ма ћа и ино стра на јав ност и стра не вла де. За то др жа ве да би 

Research, Warc & Mar ket Re se arch So ci ety, Ox for dshi re, Vol. 46, No. 3, 2004, стр. 
267-295; Kat ha ri na P. Roth, Ada man ti os Di a man to po u los, „Advan cing the co un try 
ima ge con struct“,  JournalofBusinessResearch, El se vi er, Am ster dam, Vol. 62, No. 
7, 2009, str. 726-740.

15 Ви де ти: Aki ra Na gas hi ma, „A com pa ri son of Ja pa ne se and U.S. at ti tu des to ward 
fo re ign pro ducts“, JournalofMarketing, Ame ri can Mar ke ting As so ci a tion, Chi ca-
go, Vol. 34, Ja nu ary, 1970, стр. 68-74.

16 Phi lip Ko tler, Chri ster Asplund, Do nald H. Ha i der, Ir ving Rein, Marketingplaces
Europe:attractinginvestment,industryandtourismtoEuropeancities,communi
ties,statesandnations, Fi nan cial Ti mes/Pren ti ce Hall, Lon don, 1999, стр.160.

17 Ка ма лу дин Се ра жу ди но вич Гад жи ев, „Имидж как ин стру мент ку ль тур ной ге-
ге мо нии“, Мироваяэкономикаимеждународныеотношения, Ин сти тут ми ро-
вой эко но ми ки и ме жду на род ных от но ше ний, Москвa, Но. 12, 2007, стр. 6.
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ство ри ле и одр жа ва ле по зи ти ван имиџ тре ба да те же спа ја њу 
тех ни ка ди пло ма ти је и мар ке тин га.18

Основнедимензијеимиџадржаве
инесагласностиизмеђуњих

За раз ли ку од уна пре ђе ња ими џа при вред них ор га ни-
за ци ја, чак и оних ко је по слу ју ши ром све та, уна пре ђе ње 
ими џа др жа ве је да ле ко сло же ни ји про цес, по што он под ра-
зу ме ва да се на стра те шки и не про ти вре чан на чин раз ли чи ти 
ви до ви ими џа јед не др жа ве пред ста ве ино стра ним јав но сти-
ма. Осим то га, на осно ву прет ход но из не тих од ре ђе ња ими џа 
др жа ве ја сно је да он ни је јед но ди мен зи о нал на, већ сло же на 
тво ре ви на. За то је ра ди ње го вог што бо љег раз у ме ва ња по-
треб но по бли же са гле да ти ње го ве основ не ди мен зи је. До бро 
по ла зи ште при то ме мо же да пред ста вља мо дел за ана ли зу 
ими џа при вред них ор га ни за ци ја.19 Ме ђу тим, том мо де лу се, 
с об зи ром на раз ли ке из ме ђу др жа ва и при вред них ор га ни за-
ци ја, мо ра ју до да ти и не ке но ве ди мен зи је.20  

Као што је при ка за но на Слици1 као основ не ди мен зи је 
ими џа др жа ве мо гу се на ве сти на ци о нал ни иден ти тет, ре фе-
рент на тач ка на ци о нал ног иден ти те та, про ту ма че ни имиџ, 
ак ту ел ни имиџ, про мо тив ни имиџ, и по же ље ни имиџ.21

18 Pe ter van Ham, „The ri se of the brand sta te“, ForeignAffairs,  Co un cil on Fo re ign 
Re la ti ons, New York, Vol. 80,  No. 5,  Sep tem ber/Oc to ber, 2001, стр. 2–6, стр..6.

19 Ви де ти: Tom J. Brown, Pe ter A. Da cin, Mic hael G. Pratt, Da vid A. Whet ten, „Iden-
tity, in ten ded ima ge, con strued ima ge, and re pu ta tion: an in ter di sci pli nary fra me-
work and sug ge sted ter mi no logy“, JournaloftheAcademyofMarketingScience, 
SA GE Pu bli ca ti ons, Tho u sand Oaks,Vol. 34, No. 2, 2006, стр. 99-106.

20 Ying Fan, „Key Per spec ti ves in na tion ima ge: a con cep tual fra me work for na tion 
bran ding“, BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu si ness School, Ux brid ge, 
март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/han dle/2438/1872 (при сту пље-
но 14. апри ла 2011. го ди не).

21 Исто.
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Сли ка 1. Основ не ди мен зи је ими џа др жа ве

Извор:ауторпремаYingFan,„KeyPerspectivesinnationimage:acon
ceptualframeworkfornationbranding“,BurnelUniversityResearchPapers,
BrunelBusiness School,Uxbridge,март2008, доступно на: http://bura.
brunel.ac.uk/handle/2438/1872(приступљено14.априла2011.године)

На ци о нал ни иден ти тет се сход но те о ри ји со ци јал ног 
иден ти те та мо же озна чи ти као са мо о дре ђе ње др жа ве, од но-
сно оно што ве ћин ска на ци ја ко ја на ста њу је од ре ђе ну др жа ву 
ми сли о ими џу сво је др жа ве.22 Пре ма по је ди ним ауто ри ма, 
из град ња на ци о нал ног иден ти те та је ве о ма бит на за спољ-
ну по ли ти ку, јер успе шни је из гра ђе не и се бе све сне на ци је 
има ју ја сни је по ли тич ко од ре ђе ње и ве ћу пре по зна тљи вост 
у ме ђу на род ним од но си ма.23 Због то га је ва жно раз у ме ти 
из вор на ци о нал ног иден ти те та, од но сно на ци о нал ну свест 
и ко лек тив но на ци о нал но пам ће ње, и укљу чи ти про шлост 
и тра ди ци ју на ци је у њен са да шњи тре ну так и раз ма тра ња 
ње не бу дућ но сти.24 Чак и да нас у гло ба ли зо ва ном све ту, на-
ци о нал ни иден ти тет пред ста вља моћ ну тво ре ви ну.25 Раз лог 

22 Hen ri Taj fel, John C. Tur ner, „The so cial iden tity of in ter gro up be ha vi o ur“, У: 
Psychology and intergroup relations (при ре ди ли: Step hen Wor chel и Wil li am 
Austin), Nel son-Hall Pu blis hers, Chi ca go, 1986, дру го из да ње, стр. 7-24, стр. 14; 
Ale xan der Wendt, Social theory of international politics, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1999, стр. 170.

23 Wil li am Blo om, Personal identity, national identity and international relations, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1990, стр. 58.

24 Ant hony D. Smith, Mythsandmemoriesof thenation, Ox ford Uni ver sity Press, 
Ox ford, 1999, стр. 9.

25 Ant hony Gid dens, Sociology, че твр то из да ње, Po lity Press, Cam brid ge, 2001, стр. 
389.
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тре ба тра жи ти у то ме што гло ба ли за ци ја и по је ди не над на-
ци о нал не тво ре ви не ну де пре ви ше дру штве них и по ли тич-
ких мо гућ но сти ко је су че сто су ко бље не, пре кла па ју се, и 
има ју не де фи ни са не гра ни це, па и да ље на ци ји не мо гу да 
по ну де ја сан од го вор на пи та ње ње не при пад но сти и здра во-
ра зум ску за ме ну за на ци о нал ни иден ти тет.26 На су прот то ме, 
на ци о нал ни иден ти тет на ци ји по ма же да зна ко је, да про на-
ђе сво је ме сто у све ту, и да из но ва де фи ни ше се бе у све тлу 
но вих де ша ва ња, до га ђа ја и про ме на.27 

Ре фе рент на тач ка на ци о нал ног иден ти те та пред ста-
вља дру гу ди мен зи ју ими џа др жа ве. Соп стве ни на ци о нал ни 
иден ти тет на ци ја не мо же у пот пу но сти обра зо ва ти ако не-
ма ин фор ма ци је о дру гим др жа ва ма и на ци ја ма ко је их на-
ста њу ју, па та ко ре фе рент ну тач ку на ци о нал ног иден ти те та 
пред ста вља раз ли ка у од но су на дру ге, од но сно по ре ђе ње 
са дру ги ма.28 Овом ди мен зи јом ими џа, ве ћин ска на ци ја ко-
ја на ста њу је од ре ђе ну др жа ву ства ра гра ни цу из ме ђу се бе и 
дру гих. Та ко уве ре ња о дру ги ма и оче ки ва ња од дру гих, у 
сми слу њи хо вог по на ша ња, од ре ђу ју на ци о нал ни иден ти тет 
да те на ци је, од но сно на ци о нал ни иден ти тет се об ли ку је и 
под ути ца јем сре ди не ко ја др жа ву окру жу је, а та сре ди на се 
пре све га од но си на дру ге на ци је или ет нич ке гру пе ко је су 
те ри то ри јал но бли зу, или чак жи ве у окви ру исте др жа ве. 29 

Про ту ма че ни имиџ је тре ћа ди мен зи ја ими џа др жа ве, 
и са сто ји се од то га ка ко од ре ђе на на ци ја ми сли да ње ну др-
жа ву до жи вља ва спољ ни свет. Јед на на ци ја ми шље ње о то ме 
ка ко је до жи вља ва свет нај че шће ства ра на осно ву по на ша-
ња дру гих др жа ва пре ма др жа ви ко ју она на ста њу је. То ми-
шље ње, ме ђу тим, мо же би ти и под ути ца јем  пре о вла да ва-

26 Ви де ти: Ma nuel Ca stells, Theinformationage:economy,societyandculture,vo
lumeII:Thepowerofidentity, Blac kwell, Cam brid ge, 1996; Ju dith A. Cher ni, „So-
cial Lo cal Iden ti ti es“, У: Globalism,localismandidentity:perspectivesonthesu
stainabilitytransitioninEurope (при ре дио: Tim O’Ri or dan), Earthscan, Lon don, 
2001, стр. 61-82.

27 Ви де ти: Ant hony D. Smith, Nationalidentity, Uni ver sity of Ne va da Press, Re no, 
1991.

28 Ви де ти: An na Tri an dafylli dou, „Na ti o nal iden tity and the “ot her”, EthnicandRa
cialStudies, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 21, No. 4, 1998, стр. 593-612.

29 Iver B. Ne u mann, „Self and ot her in In ter na ti o nal Re la ti ons”, EuropeanEuropean
JournalofInternationalRelations, SA GE  Pu bli ca ti ons/Stan ding Gro up of In ter na-
ti o nal Re la ti ons, Lon don, Vol. 2, No. 2, 1996, стр. 139-174, стр. 166.



ПредрагД.Радојевић AНАЛИЗАОСНОВНИХДИМЕНЗИЈА...

180

ју ће иде о ло ги је у тој на ци ји, или не ких дру гих дру штве них 
чи ни ла ца, а у са вре ме ном све ту та ди мен зи ја ими џа др жа ве 
све че шће се обра зу је под ја ким ути ца јем из ве шта ва ња ме-
ди ја.30 Кроз про ту ма че ни ими џа мо же се са гле да ти не са мо 
ка ко јав ност у јед ној др жа ви ту ма чи ме ђу на род ни имиџ сво је 
др жа ве, већ и то ка ко га ту ма чи ак ту ел на по ли тич ка власт.31 

Че твр та ди мен зи ја ими џа др жа ве од но си се на ак ту ел-
ни имиџ др жа ве у ино стра ним јав но сти ма, од но сно на то ка-
ко не ку др жа ву ви де дру ге др жа ве. Ак ту ел ни имиџ ко ји јед на 
др жа ва има у дру гој др жа ви, или дру гим др жа ва ма, че сто се 
на зи ва и  ње ним угле дом.32 Он је ве зан за ми шље ња у ино-
стра ним јав но сти ма о од но сној др жа ви ко ја се обра зу ју пре-
ко ко лек тив ног опа жа ња те др жа ве и за тим кроз обра зо ва ње 
ста во ва пре ма тој др жа ви.33 Број ни ауто ри сма тра ју да углед 
мо же да обез бе ди др жа ви до бро на ме ђу на род ном пла ну.34 
При то ме се на во де раз ли чи ти на чи ни оства ре ња тог до бра, 

30 Ви де ти: Xi u fang Li, Na ren Chitty, „Re a fir ming na ti o nal ima ge: a met ho do lo gi cal 
fra me work”, Conflict&Communication, Re ge ner, Kon stanz, Vol. 8, No. 2, 2009; 
Scott A. Hunt, Ro bert D. Ben ford, Da vid A. Snow, „Iden tity fi elds: fra ming pro ces-
ses and the so cial con struc tion of mo ve ment iden ti ti es”, У: Newsocialmovements:
fromideologytoidentity (при ре ди ли: En ri que La ra na, Hank Johnston, Jo seph R. 
Gus fi eld), Tem ple Uni ver sity Press, Phi la delp hia, 1994, стр. 185-208; Nos hi na Sa-
le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal per spec ti ve”, 
Canadian Journal ofMediaStudies, Fa culty of In for ma tion and Me dia Stu di es, 
Lon don, (On ta rio, Ca na da), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162.

31 Ви де ти: Ja rol B. Man he im, Ro bert B. Al brit ton, „Chan ging na ti o nal ima ges: in ter-
na ti o nal pu blic re la ti ons and me dia agen da set ting”, TheAmericanPoliticalScien
ceReview, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, Vol. 78, сеп тем-
бар 1983, стр. 641-657.

32 Tom J. Brown, Pe ter A. Da cin, Mic hael G. Pratt, Da vid A. Whet ten, „Iden tity, in-
ten ded ima ge, con strued ima ge, and re pu ta tion: an in ter di sci pli nary fra me work and 
sug ge sted ter mi no logy“, JournaloftheAcademyofMarketingScience, SA GE Pu-
bli ca ti ons, Tho u sand Oaks, Vol. 34, No. 2, 2006, стр. 99-106, стр.103; Mic hael 
Kun czik, Imagesofnationsandinternationalpublicrelations, Law ren ce Erl ba um, 
Mah weh, 1997, стр. 47.

33 Ви де ти: Jian Wang, „The po wer and li mits of bran ding in na ti o nal ima ge com-
mu ni ca tion in glo bal so ci ety“, InternationalPoliticalCommunication, Ro u tled ge, 
Lon don, Vol. 14, No. 2, 2008, стр. 9-24.

34 Ви де ти: Alex We i si gery, Ke ren Yar hi-Mi lo, „Re vi si ting re pu ta tion: do es past ac-
ti ons mat ter in in ter na ti o nal po li tics“, Theoryvs.policyconnectingscholarsand
practitioners conference, New Or le ans, 17. фе бру ар 2010; Wil li am W. Phe lan, 
„Sta te re pu ta tion as a pu blic good“, IIISDiscussionPapers,  In sti tu te for In ter na ti-
o nal In te gra tion Stu di es, Du blin, No.275,  ја ну ар 2009; Du stin H. Tin gley, Bar ba-
ra F. Wal ter, „The еffect of re pe a ted play on re pu ta tion bu il ding: an ex pe ri men tal 
ap pro ach“, InternationalOrganization,  Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
Vol. 65, Iss. 2, 2011, стр. 343–65.
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од то га да др жа ва са бо љим угле дом има бо љу пре го ва рач ку 
по зи ци ју у ди ја ло гу са стра ним зва нич ни ци ма, ве ће мо гућ-
но сти за сту па ње у по ли тич ке, вој не и еко ном ске са ве зе са 
дру гим др жа ва ма, да је по жељ ни ји парт нер ка ко у дво стра-
ној, та ко и у ви ше стра ној ме ђу на род ној са рад њи, до то га да 
та ква др жа ва има олак шан при ступ ме ђу на род ним из во ри ма 
фи нан си ра ња, ве ћу по др шку ино стра них јав но сти за раз ра-
чу на ва ње са евен ту ал ним се па ра ти стич ким по кре ти ма на 
сво јој те ри то ри ји и ви ше успе ха у од вра ћа њу не при ја те ља.35

Про мо тив ни имиџ је пе та ди мен зи ја ими џа др жа ве и 
са сто ји се од сли ке ко јом се др жа ва пред ста вља ино стра ним 
јав но сти ма. Про мо ци ја већ одав но ни је ви ше са мо ствар при-
вред них ор га ни за ци ја, већ се и др жа ве тру де да раз ли чи тим 
про мо тив ним де лат но сти ма ство ре о се би што бо љу сли ку 
у ино стра ним јав но сти ма.36 Осно ва на ко јој се др жа ве тру де 
да гра де про мо тив ни имиџ је при влач ност, а пра ви ло сва ке 
про мо ци је је да се нај пре од ре ди циљ на пу бли ка, кључ на по-
ру ка и иза бе ру од го ва ра ју ће ме то де ко ји ма ће та по ру ка би ти 
ко му ни ци ра на циљ ним јав но сти ма. При то ме, по ру ка ко ја се 
ко му ни ци ра мо ра да бу де ја сна и не про ти вреч на, а др жа ве у 
ње ном осми шља ва њу тре ба да по ђу од ве зи ва ња по је ди них 
сво јих на ци о нал них ин те ре са за не ке за јед нич ке или оп ште-
чо ве чан ске вред но сти, од но сно вред но сти ко је де ли ве ћи на 

35 Ви де ти: Carl Erik Tor ger sen, Cheryl Ri vers, „The con struc tion of re pu ta tion and 
a ne go ti a tion“, IACM18thAnnualConference, Se vil le, 1. јун 2005; Mark J. C. 
Cre scen zi, Ja cob D. Kat hman, Ka tja B. Kle in berg, Reed M. Wo od, „Re li a bi lity, 
re pu ta tion, and al li an ce for ma tion“, AnnualMeetingoftheAmericanPoliticalSci
enceAssociation, To ron to, 3-6. сеп тем бар 2009; Mic hael Tomz, Reputationand
internationalcooperation:sovereigndebtacrossthreecenturies, Prin ce ton Uni ver-
sity Press, Prin ce ton, 2007; Beth Sim mons, „In ter na ti o nal law and sta te be ha vi or: 
com mit ment and com pli an ce in in ter na ti o nal mo ne tary af fa irs”, AmericanPolitical
ScienceReview, Cam brid ge Uni ver sity Press/Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a-
tion, Was hing ton, Vol. 94, No. 4, 2000, стр. 819–835; Bar ba ra F. Wal ter, „Bu il ding 
re pu ta tion: why go vern ments fight so me se pa ra tists but not ot hers”,  AmericanJo
urnalofPoliticalScience, Wi ley-Blac kwell/Mid west Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion,  
Chi ca go, Vol. 50, No. 2, 2006, стр.313–330; An to nia Cat ha ri na Wre de-Bra den, Re
putationforretreat:casualtyaversionandthedecliningcredibilityofdemocracies’
threats,  док тор ска ди се ср та ци ја, Har vard Uni ver sity,  Cam brid ge (Mas sac hu-
setts, U.S.), 2007.

36 Ви де ти: Si mon An holt, Competitiveidentity:thenewbrandmanagementfornati
ons,citiesandregions,  Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2007; Ke ith Din nie, Na
tionbranding:concepts,issues,practice, But ter worth-He i ne mann, Ox ford, 2007; 
Te e mu Mo i la nen, Sep po Ra i ni sto, Howtobrandnations,citiesanddestinations:a
planningbookforplacebranding, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2009.
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др жа ва у са вре ме ном све ту.37 Стра те шким осми шља ва њем и 
ко му ни ци ра њем кључ не по ру ке др жа ва тре ба да раз ви ја и 
емо ци о нал ну ве зу са ино стра ним јав но сти ма, али и да пре-
ва зи ђе и за ме ни иде о ло шке про гра ме про па ган де у ко му ни-
ци ра њу са ино стра ним јав но сти ма јед ним са свим но вим при-
сту пом ко ји ма ло ко ме мо же да бу де спо ран.38 

Ше ста ди мен зи ја ими џа др жа ве је по же љан имиџ, од-
но сно то ка ко не ка др жа ва же ли да бу де опа же на и до жи вље-
на у ино стра ним јав но сти ма у бу дућ но сти. Да нас пре о вла-
да ва уве ре ње да се са мо де ло твор ним спа ја њем не по сред не 
и ме диј ски по сре до ва не ко му ни ка ци је мо же по сти ћи же ље-
ни имиџ. Док про мо тив ни имиџ пред ста вља са мо тре нут но 
пред ста вља ње же ље не сли ка, да би се она уста ли ла у ино-
стра ним јав но сти ма и да би се до шло до по же ље ног ими џа 
по тре бан је и про ток вре ме на. Али, ни је сва ки по же ље ни 
имиџ и мо гу ћи имиџ за др жа ве. То по себ но ва жи за по је ди не 
др жа ве ко је ду ги низ го ди на има ју лош имиџ због не по вољ-
ног из ве шта ва ња стра них ме ди ја, сте ре о ти па и пред ра су да 
у ино стра ним јав но сти ма. Да би по бољ ша ле свој имиџ тим 
др жа ва ма се са ве ту је да сво јим про мо тив ним де лат но сти ма 
не тре ба да по ку ша ва ју да та кав имиџ не у тра ли шу, већ да 
тре ба да кре ну пу тем ства ра ња пот пу но но вих по зи тив них 
асо ци ја ци ја о се би ко је ће во ди ти ка ства ра њу но вог ими џа.39

 Ме ђу тим, на ци о нал ни иден ти тет, ре фе рент на тач-
ка на ци о нал ног иден ти те та, про ту ма че ни имиџ, ак ту ел ни 
имиџ, про мо тив ни имиџ и по же љан имиџ јед не др жа ве нај-
че шће се не по кла па ју, од но сно из ме ђу њих по сто је зна чај не 
раз ли ке. Као што је то при ка за но на Слици2, мо гу ће је раз-
ли ко ва ти че ти ри не са гла сно сти из ме ђу раз ли чи тих ди мен-
зи ја ими џа др жа ве, и то из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и 
ак ту ел ног ими џа др жа ве, про ту ма че ног и ак ту ел ног ими џа 
др жа ве, ак ту ел ног и про мо тив ног ими џа и из ме ђу про мо тив-
ног и по жељ ног ими џа др жа ве.40

37 Alan Chong, Foreignpolicyinglobalinformationapace:actualizingsoftpower, 
Pal gra ve Mcac mil lan, New York, 2007, стр. 56.

38 Pe ter van Ham, „Bran ding ter ri tory: in si de the won der ful worlds of PR and IR the-
ory”,MilleniumJournalof InternationalStudies,Lon don School of Eco no mics, 
Lon don, Vol. 31, No. 2, 2002, стр. 249-269, стр. 251.

39 Ви де ти: Phi lip Ko tler, Da vid Gert ner, „Co un try as brand, pro duct, and beyond: a 
pla ce mar ke ting and brand ma na ge ment per spec ti ve”, JournalofBrandManage
ment, Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, Vol. 9, No. 4-5, 2002,  стр. 249–261.

40 Ying Fan, „Key Per spec ti ves in na tion ima ge: a con cep tual fra me work for na tion 
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Сли ка 2. Од но си из ме ђу ди мен зи ја ими џа др жа ве

Извор:YingFan,„KeyPerspectivesinnationimage:aconceptualframe
work fornationbranding“,BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu-
si ness School, Ux brid ge, март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/
han dle/2438/1872 (при сту пље но 14. апри ла 2011. го ди не)

Са гле да ва ње не са гла но сти из ме ђу раз ли чи тих ди мен-
зи ја ими џа мо же да по мог не раз у ме ва њу сло же но сти од но са 
из ме ђу тих ди мен зи ја, по ре ђе њу оно га у че му се оне раз ли ку-
ју, опре де љи ва њу ме то да за њи хо во пре ва зи ла же ње и ства ра-
њу де ло твор ни је стра те ги је уна пре ђе ња укуп ног ими џа др-
жа ве, од но сно до сти за њу бу ду ћег, же ље ног ста ња. Ме ђу тим, 
што је још бит ни је, њи хо во са гле да ва ње не да је са мо смер ни-
це за то ка ко ства ра ти при вла чан имиџ др жа ве, ко је по ру ке 
и сли ке ко му ни ци ра ти са ино стра ним јав но сти ма, већ мо же 
да да и од го вор на пи та ње ка ко за и ста јед ну др жа ву учи ни ти 
при влач ном у очи ма ино стра них јав но сти.41

bran ding“, BurnelUniversityResearchPapers, Bru nel Bu si ness School, Ux brid ge, 
март 2008, до ступ но на: http://bu ra.bru nel.ac.uk/han dle/2438/1872 (при сту пље-
но 14. апри ла 2011. го ди не)

41 Ва дим Ко но нен ко, „Со зда ть образ Рос сии? “, Россиявглобальнойполитике, 
Со вет по вне шней обо рон ной по ли ти ке, Мо сква,  Т. 4, Н. 2, март - април 2006, 
стр. 201.
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АнализаимиџаСрбије

У скла ду са прет ход ним раз ма тра њем, у овом ра ду је 
учи њен по ку шај да се имиџ др жа ве и ње го ве ди мен зи је пре-
ци зни је од ре де на при ме ру Ср би је. 

Ка да је ана ли за срп ског на ци о нал ног иден ти те та у пи-
та њу ко ри шће ни су за кључ ци из ли те ра ту ре и се кун дар ни 
по да ци из ис тра жи ва ња до ма ћег јав ног мње ња. У од ре ђи ва-
њу ре фе рент не тач ке на ци о нал ног иден ти те та ко ри шће ни 
су са мо по да ци из ис тра жи ва ња ми шље ња и ста во ва до ма ће 
јав но сти, ка ко би се пре ци зи рао од нос гра ђа на Ср би је пре-
ма су сед ним и оста лим бал кан ским др жа ва ма, по је ди ним 
др жа ва ма ко је да нас има ју пре суд ну уло гу у ме ђу на род ним 
од но си ма, и не ким за Ср би ју зна чај ним ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма. Про ти ма че ни имиџ Ср би је ана ли зи ран је та ко-
ђе на осно ву се кун дар них по да та ка из ис тра жи ва ња до ма ћег 
јав ног мње ња, али су ти по да ци до пу ње ни и од го ва ра ју ћим 
по да ци ма из ли те ра ту ре. С об зи ром на то да је ак ту ел ни 
имиџ го то во сва ке др жа ве нај че шће раз ли чит у раз ли чи тим 
ино стра ним јав но сти ма, ак ту ел ни имиџ Ср би је је би ло нео п-
ход но бли же од ре ди ти на не ко ли ко ни воа. У том сми слу ко-
ри шће ни су по да ци о сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма ко ји се 
у јав но сти по је ди них др жа ва ве зу ју за Ср бе и Ср би ју, али и 
по да ци из ис тра жи ва ња јав ног мње ња у не ким су сед ним др-
жа ва ма. По ред то га, у ана ли зи ак ту ел ног ими џа, с об зи ром 
на тре нут но пре те жну ори јен ти са ност на по себ ну са рад њу 
са Европ ском уни јом, Ки ном, Ру си јом и САД, раз мо трен је и 
имиџ Ср би је у јав но сти ма ових су бје ка та ме ђу на род них од-
но са. При том су за раз ма тра ње ак ту ел ног ими џа Ср би је у 
Европ ској уни ји и Ру си ји би ли до ступ ни по да ци из ис тра-
жи ва ња јав ног мње ња, док је због не до ступ но сти та квих по-
да та ка у ки не ској и аме рич кој јав но сти имиџ Ср би је у тим 
др жа ва ма са гле дан по сред но. Та ко је имиџ Ср би је у Ки ни 
раз ма тран је кроз при зму за ки не ску власт, ин те лек ту ал це 
и јав но мње ње по жељ ног по на ша ња др жа ва у ме ђу на род ним 
од но си ма, док је имиџ Ср би је у САД, с об зи ром на ве о ма 
ва жну уло гу ме ди ја у обра зо ва њу јав ног мње ња, и њи хо вог 
ути ца ја на спољ ну по ли ти ку аме рич ке ад ми ни стра ци је, раз-
мо трен кроз из ве шта ва ње аме рич ких ме ди ја о Ср би ји. Про-
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мо ви са ни имиџ Ср би је од ре ђен је на осно ву по да та ка о по је-
ди ним де лат но сти ма ко је су вла да ју ће струк ту ре пред у зи ма-
ле у про те клих де се так го ди на на уна пре ђе њу ими џа др жа ве, 
док је опис по жељ ног ими џа Ср би је дат на осно ву ана ли зе 
не ко ли ко стра те шких вла ди них до ку ме на та у ко ји ма се по-
сред но по ми ње и бу ду ћи, по жељ ни имиџ Ср би је. 

Српскинационалниидентитет
Као и у мно гим др жа ва ма, и срп ски на ци о нал ни иден-

ти тет на шао се у кри зи пред иза зо ви ма гло ба ли за ци је. Ме-
ђу тим, у слу ча ју Ср би је та кри за је ду бља. Ме ђу на род ним 
при зна њем не ка да шњих ре пу блич ких гра ни ца за др жав не на 
тлу не ка да шње Ју го сла ви је, срп ски на род је по де љен, и да нас 
по ред у ма ти ци жи ви у још че ти ри др жа ве на ста ле рас па-
дом бив ше др жа ве и на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је чи ју 
су не за ви сност од Ср би је при зна ли го то во све цен три мо ћи 
на За па ду. Осим то га, до дат ни иза зов срп ском на ци о нал ном 
иден ти те ту пред ста вља и по ли ти ка ак ту ел них вла сти у по је-
ди ним су сед ним др жа ва ма ко ја се очи ту је у оне мо гу ћа ва њу 
по врат ка про те ра них Ср ба у Хр ват ску, све ја чим зах те ви ма 
за цен тра ли за ци јом у Бо сни и Хер це го ви ни, ства ра њу но вог 
је зи ка, пи сма и ме ша њу у ор га ни за ци ју Срп ске пра во слав не 
цр кве у Цр ној Го ри. То ме тре ба до да ти и не пре кид ну тран зи-
ци о ну кри зу ко ја са ма њим па у за ма Ср би ју по тре са већ тре ћу 
де це ни ју, и ко ја је по ста ла не са мо еко ном ска већ и др жав на, 
по ли тич ка, кул тур на и мо рал на, и уве ли ко угро жа ва на ци о-
нал ни иден ти тет.42

Ме ђу тим, не ула зе ћи ду бље у раз ма тра ње ак ту ел ног 
тре нут ка и са др жа ја са вре ме ног срп ског на ци о нал ног иден-
ти те та, за ње го во са гле да ва ње по треб но је ис та ћи не ко ли ко 
по да та ка из до ступ них ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ср би ји 
о ста њу на ци о нал ног иден ти те та. Пре ма по да ци ма Га лу по-
вог бал кан ског мо ни то ра (GallupBalkanMonitor) из но вем бра 
2010. го ди не гра ђа ни Ср би је,  као што је то при ка за но на Гра-
фи ко ну 1, у нај ве ћој ме ри по и сто ве ћу ју се са на ци о нал ним 
иден ти те том. Та ко 44,9% гра ђа на Ср би је ис ти че да је њи хо во 
по и сто ве ћи ва ње екс трем но ја ко ка да је у пи та њу на ци о нал ни 

42 Пе тар Ма тић, „Гло ба ли за ци ја и на ци о нал ни иден ти тет“, Српскаполитичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр.1-2, 2006, стр. 103-118, стр. 116.
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иден ти тет, њих 20,3% на во ди да је то по и сто ве ћи ва ње ве о-
ма ја ко, док 20,6%  ис пи та ни ка то по и сто ве ћи ва ње озна че а ва 
као ја ко.

Гра фи кон 1. Сте пен по и сто ве ћи ва ња гра ђа на Ср би је
са на ци о нал ним, бал кан ским и европ ским иден ти те том

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

У да ле ко ма њој ме ри гра ђа ни Ср би је се по и сто ве ћу ју 
са бал кан ским иден ти те том, док је нај ма ње из ра же но по и-
сто ве ћи ва ње са европ ским иден ти те том.  

По пи та њу по ве ре ња у по је ди не ин сти ту ци је и ор-
га ни за ци је ко је би тре ба ле да чу ва ју и ја ча ју на ци о нал ни 
иден ти тет, гра ђа ни Ср би је, пре ма по да ци ма из Ис тра жи ва-
ња о вред но сним си сте ми ма у све ту (The World Va lue Sur-
vey), има ју по де ље но ми шље ње. Та ко, као што је при ка за но 
на Графикону2, с јед не стра не по сто ји ве ћин ско не по ве ре ње 
пре ма уста но ва ма по ли тич ког си сте ма, док с дру ге стра не 
по сто ји ве ћин ско по ве ре ње ка да су у пи та њу цр ква и вој ска. 
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Гра фи кон 2. По ве ре ње гра ђа на Ср би је у по је ди не на ци о нал не 
уста но ве и ор га ни за ци је

Извор:Истраживањеовредноснимсистемимаусвету,2006–2008.
доступнона:http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeIndex.jsp(присту
пљено:22.маја2011.године)

На ве де ни по да ци го во ре о не у спе ху срп ске по ли тич ке 
ели те да из гра ди по је ди не ин сти ту ци је по ли тич ког си сте-
ма у вре ме ну ка да је срп ском на ци о нал ном иден ти те ту пре-
ко по треб но по нов но де фи ни са ње. Та ква си ту а ци ја зна чај но 
сла би на ци о нал ни иден ти тет, јер не омо гу ћа ва ус по ста вља-
ње коп че из ме ђу кри тич ки вред но ва не тра ди ци је и зах те ва 
са вре ме ног тре нут ка.43

Референтнатачкасрпскогнационалног
идентитета

Да би се пре ци зни је од ре дио имиџ Ср би је по треб но је 
са гле да ти и то ка ко Ср би до жи вља ва ју сво је су се де и оста-
ле др жа ве Бал кан ског по лу о ства, али и не ке од др жа ва ко-
је пре суд но об ли ку ју са вре ме не ме ђу на род не од но се, као и 
по је ди не ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је су у прет ход не две 
де це ни је пре суд но ути ца ле на суд би ну Ср би је.

Као што је при ка за но на Графикону3, пре ма ста ву ко ји 
ста нов ни ци Ср би је има ју пре ма су сед ним и оста лим бал кан-
ским др жа ва ма очи то ва ном кроз од нос „при ја тељ – не при ја-
тељ“ мо гу се из дво ји ти три гру пе др жа ва. У пр вој гру пи би ле 
би др жа ве ко је ви ше од по ло ви не ста нов ни ка Ср би је до жи-

43 Ви де ти: Вла ди мир Н. Цвет ко вић, „На ци о нал ни иден ти тет и (ре)кон струк ци ја 
ин сти ту ци ја у Ср би ји - иде о ло ги је, обра зо ва ње, ме ди ји“, Филозофијаидру
штво, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град, бр. 19-20, 2002, 
стр. 51-75.
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вља ва као при ја тељ ске, у ко је спа да ју Грч ка (78%), Ру му ни ја 
(58,4%) и БЈР Ма ке до ни ја (53,3%), у дру гој др жа ве ко је ви ше 
од по ло ви не ста нов ни ка Ср би је до жи вља ва као не при ја тељ-
ске, у ко је спа да ју Ал ба ни ја (76,3%) и Хр ват ска (57,4%), док 
би се у тре ћу мо гле свр ста ти др жа ве ко је ви ше од по ло ви не 
ста нов ни ка Ср би је не сма тра ни при ја тељ ским, ни не при ја-
тељ ским, а у ко је спа да ју Ма ђар ска (53%), Тур ска (51,5%) и 
Сло ве ни ја (50,6%).  
Гра фи кон 3. Ми шље ње јав но сти у Ср би ји о су сед ним и оста лим 

бал кан ским др жа ва ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

По зи ти ван, од но сно не га ти ван од нос јав ног мње ња у 
Ср би ји пре ма по је ди ним др жа ва ма ко је пре суд но ути чу на 
об ли ко ва ње ме ђу на род них од но са мо же се са гле да ти и кроз 
спрем ност да се по др жи или не по др жи њи хо во пред вод ни-
штво. Као што је при ка за но на Графикону4, јав ност у Ср би-
ји у нај ве ћој ме ри по др жа ва вођ ство Ру си је (54,6%) и Ки не 
(46,3%), док се у нај ве ћој ме ри про ти ви вођ ству САД (69%) и 
Ве ли ке Бри та ни је (62,2%). 
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Гра фи кон 4. Ста во ви јав но сти у Ср би ји пре ма вођ ству по је ди них 
свест ких си ла

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

Ка да су у пи та њу ме ђу на род на за јед ни ца и по је ди не ме-
ђу на род не ор га ни за ци је јав ност у Ср би ји, као што је при ка-
за но на Графикону5, у нај ве ћој ме ри сма тра да је по на ша ње 
ме ђу на род не за јед ни це пре ма Ср би ји у про те кле две де це-
ни је би ло не при ја тељ ско (40,6%), док ка да су у пи та њу ме-
ђу на род не ор га ни за ци је нај не га тив ни ји став по сто ји пре ма 
Се вер но а тлант ском са ве зу (НА ТО), ко ји 51,6% ис пи та ни ка 
оце њу је не при ја тељ ским. 

Гра фи кон 5. Ста во ви јав но сти у Ср би ји пре ма ме ђу на род ној  
за јед ни ци и по је ди ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.
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 Ка да је о при сту па њу Европ ској уни ји реч, ко је ак ту-
ел на власт у Ср би ји на во ди као про цес ко ји „не ма ал тер на-
ти ву“, пре ма по да ци ма Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је 
Вла де Ср би је јав ност у Ср би ји је у сеп тем бру 2002. го ди не са 
68% по др жа ва ла учла ње ње у Уни ју, и та по др шка је до сти гла 
зе нит на ред не го ди не са 72%, а у де цем бру 2010. го ди не па ла 
је на 57% од сто.44 Исто вре ме но, пре ма по да ци ма Га лу по вог 
бал кан ског мо ни то ра, та по др шка је ни жа, јер се но вем бру 
2010. го ди не за ула зак Ср би је у Европ ску уни ју из ја шња ва ло 
44% гра ђа на Ср би је.45 При то ме, као што је на зна че но на Гра
фикону6. ве ћи на ста нов ни ка Ср би је твр ди да не ма пре ви ше 
по ве ре ња у Европ ску уни ју (39,2%), од но сно да има ма ло по-
ве ре ња у ту ме ђу на род ну ор га ни за ци ју (29,9%).

Гра фи кон 6. Сте пен по ве ре ња гра ђа на Ср би је у Европ ску уни ју

Извор:Истраживањеовредноснимсистемимаусвету,2006–2008.
доступнона:http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeIndex.jsp(присту
пљено:22.маја2011.године)

44 ЕвропскаоријентацијаграђанаСрбије:представљањерезултатаистражи
вањајавногмњења, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ср би је, Бе о-
град, де цем бар 2010.

45 „Ви ше од по ла Ср би је не ће у ЕУ“, Галупов балкански монитор, Европ ски 
фонд за Бал кан, Бри сел, 2010, до ступ но на: http://www.bal kan-mo ni tor.eu/in-
dex.php/me dia/ и http://www.in4s.net/in dex.php/po li ti ka/sr bi ja-cg-srp ska/2569-
ga lup-vi se-od-po la-sr bi je-ne ce-u-eu) (при сту пље но 14. ма ја 2011. го ди не)
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ПротумачениимиџСрбије

О то ме ка ко Ср би ту ма че свој имиџ по сто је број не ана-
ли зе.46 На осно ву њих мо же се сте ћи увид у сли ку ко ју Ср би 
има ју о се би и на ци о нал ним од ли ка ма за ко је сма тра ју да их 
раз ли ку ју од дру гих на ци ја. Као и код ве ћи не дру гих на ци ја, 
и код Ср ба је при сут но ве ли ча ње на ци о нал не про шло сти и 
по је ди них до га ђа је из исто ри је, при че му је основ на нит ко ја 
спа ја раз ли чи та исто риј ска раз до бља те жња за др жав но шћу, 
са мо стал но шћу и сло бо дом. Стал на бор ба, и од су ство ду жих 
раз до бља ми ра и на прет ка ство ри ли су сте ре о тип ју на штва 
и хе ро и зма као оно га што је нај по жељ ни је, али и сте ре о ти пе 
спољ них и уну тра шњих не при ја те ља, и схва та ње да су за рад 
на ци о нал не не за ви сно сти и оп штег до бра вред не и ве ли ке 
жр тве. 

Ме ђу тим, да нас по сле ра то ва на тлу не ка да шње Ју го-
сла ви је, јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти ко сов ских 
Ал ба на ца, број них про бле ма на пу ту тран зи ци је од 2000. 
го ди не, пре су да Ме ђу на род ног кри вич ног су да за бив шу Ју-
го сла ви ју ко ји ма су Ср би за зло чи не у ју го сло вен ским гра-
ђан ским ра то ви ма осу ђе ни на ви ше го ди на за тво ра не го сви 
оста ли, и не кри тич ког ис пу ња ва ња ни за зва нич них и не зва-
нич них зах те ва, пре по ру ка и са ве та ко ји до ла зе са За па да, ту 
сли ку Ср ба о се би тре ба пре и спи та ти.

Ве о ма ра ши ре но уве ре ње ко је да нас по сто ји ме ђу Ср-
би ма је да је имиџ њи хо ве др жа ве у све ту, по себ но на За па ду, 
лош. Ме ђу тим, су де ћи пре ма по да ци ма из не ких ис тра жи ва-
ња, као што је при ка за но на Графикону7, 52,6% Ср ба сма тра 
да је по след њих го ди на имиџ Ср би је по бољ шан, док 28,3% 
сма тра да је он остао исти, а 13,1% ис ти че да је он до дат но 
по гор шан.  

46 Ви де ти: Јо ван Цви јић, Балканскополуострво, тре ће из да ње, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства, Бе о град, 2000; Сло бо дан Јо ва но вић, Културниобра
зац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1995; Бо јан Јо ва но вић, КарактерологијаСрба, 
На уч на књи га, Бе о град, 1992; Пе тар Џа гић, HomoBalcanicus,Homoheroicus, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1995.
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Гра фи кон 7. Ка кав је имиџ Ср би је у све ту  
у по след њих не ко ли ко го ди на

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

Да је тај имиџ још увек да ле ко од по зи тив ног, све сна је 
ве ћи на гра ђа на Ср би је, што по ка зу ју и по да ци из ис тра жи ва-
ња о то ме ка квим Ср би сма тра ју свој имиџ у Европ ској уни ји, 
ко ји су при ка за ни на Графикону8.

Гра фи кон 8. Ка кав је имиџ Ср би је у Европ ској уни ји

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.
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АктуелниимиџСрбије

Ак ту ел ни имиџ Ср би је ана ли зи ран је кроз при зму 
пред ра су да и сте ре о ти па ко ји се то ком исто ри је, али да нас, 
по ја вљу ју о Ср би ји и Ср би ма, по да та ка о то ме ка ко јав но сти 
не ких од су сед них др жа ва до жи вља ва ју Ср би ју, по да та ка о 
то ме ка ко Ср би ју до жи вља ва ју су бјек ти у ме ђу на род ним од-
но си ма ко је је ак ту ел на срп ска власт озна чи ла као „сту бо ве 
срп ске спољ не по ли ти ке“,  Европ ска уни ја, Ки на, Ру си ја и 
САД. 

ПредрасудеистереотипиоСрбимаиСрбији
Пред ра су де и сте ре о ти пи о Ср би ма и Ср би ји ни су но ви-

јег да ту ма. Они се мо гу про на ћи у број ним но вин ским члан-
ци ма и ли те ра ту ри у по је ди ним европ ским др жа ва ма још у 
XIX ве ку. Србиja, ко ја је по сле ви ше ве ков не тур ске оку па-
ци је об но ви ла др жав ност, по сма тра се као део Бал ка на, си-
но ни ма за за о ста ло, не раз ви је но и су ко ба пре пу но под руч је 
ко је се на ла зи на гра ни ци Евро пе и Ази је. За то имиџ Ср би је 
кра јем XIX и по чет ком ХХ ве ка ни је би ло мо гу ће одво ји ти од 
пред ра су да и сте ре о ти па о Бал ка ну. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
не ких дру гих на ро да ко ји жи ве на Бал кан ском по лу о стр ву, 
Ср би као пра во слав ни сло вен ски на род по не кад су озна ча ва-
ни као „за ступ ни ци“ ин те ре са Ру си је, ко јој су за пад не си ле, 
а пре све га Ве ли ка Бри та ни ја по сва ку це ну же ле ле да оне мо-
гу ће ве ћи ути цај у овом де лу све та. С дру ге стра не, по чет ком 
ХХ ве ка Ср би ја је пред ста вља ла смет њу про до ру не мач ких и 
аустро-угар ских ин те ре са ка Ис то ку, па је у овим др жа ва ма 
по сто јао сте ре о тип о Ср би ма као не при ја те љи ма. Об ли ко ва-
њу сте ре о ти па о Ср би ма и Ср би ји по го до ва ли су и ка сни ји 
иде о ло шки сте ре о ти пи За па да о ко му ни сти ма. Углав ном су 
сви ти сте ре о ти пи по но во су ак ту е ли зо ва ни по чет ком гра-
ђан ског ра та на тлу не ка да шње Ју го сла ви је.47 Та ко је у из ве-

47 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55, Ма ри ја То до ро ва, ИмагинарниБалкан, ХХ 
век, Бе о град, 1999; Jörg Bec ker, „The Hi sto ri cal Tra di tion of An ti-Ser bian Pre ju-
di ces“, CurrentConcerns, No 9/10, 2009, Zu rich; Сло бо дан Ву ко вић, „Сте ре о ти-
пи о Ср би ма и раз би ја ње Ју го сла ви је“, ЗборникМатицесрпскезадруштвене
науке, бр. 120, 2006, стр.75-112; Pe ter Brock, ThesupressedSerbianvoicesand
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шта ва њу за пад них ме ди ја сход но ди хо то ми ји „до бра и зла“, 
Ср би ма при па ла ова дру га ка рак те ри за ци ја, ко ја је по ста ла 
основ на во ди ља у из ве шта ва њу о ра ту нај пре у Сло ве ни ји и 
Хр ват ској, а за тим и у Бо сни и Хер це го ви ни и то ком НА ТО 
агре си је на Ср би ју, уко ре нив ши не га тив ну сли ку о Ср би ма и 
Ср би ји у јав но сти ма зе ма ља За пад не Евро пе и Се вер не Аме-
ри ке.

ИмиџСрбијеунекимсуседнимдржавама
Имиџ Ср би је у по је ди ним су сед ним др жа ва ма оп те ре-

ћен је ти ме што се Ср би и Ср би ја про гла ша ва ју ис кљу чи вим 
крив ци ма за рас пад не ка да шње Ју го сла ви је, али и ти ме што 
се озна ча ва ју као „агре со ри“ ка ко у зва нич ној по ли ти ци, та-
ко и ме ди ји ма и јав но сти ма у Сло ве ни ји, Хр ват ској и Фе де-
ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. 

Су де ћи пре ма по да ци ма Га лу по вог бал кан ског мо ни то-
ра из но вем бра 2010. го ди не, пред ста вље ним на Графикону
9, Ср би ја се да нас у нај ве ћој ме ри до жи вља ва као при ја тељ-
ска др жа ва у јав но сти ма Цр не Го ре (64%) и БЈР Ма ке до ни је 
(51,5%), док је као не при ја тељ ска углав ном ви ђе на у очи ма 
јав но сти у Хр ват ској (45,5%) и Ал ба ни ји (42,8%), а си ту а ци ја 
по овом пи та њу у Бо сни и Хер це го ви ни је по де ље на. 

Гра фи кон 9. Ста во ви пре ма Ср би ји  
у по је ди ним су сед ним др жа ва ма

Извор:Галуповбалканскимонитор,ЕвропскифондзаБалкан,Бри
сел,2010.

freepressinAmerica, Grap hics, Los An ge les, 1994.
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По да ци о то ме ка кав је имиџ Ср би је у оста лим др жа-
ва ма на ста лим рас па дом Ју го сла ви је и дру гим др жа ва ма на 
Бал кан ском по лу о стр ву, као што су Сло ве ни ја, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Бу гар ска, Грч ка и Тур ска, у овом ис тра жи ва њу 
ни су би ли до ступ ни. Ме ђу тим, ако се узме у об зир да те др-
жа ве са Ср би јом зва нич но не ма ју про бле ма у ме ђу соб ним од-
но си ма, мо же се сма тра ти да је тај имиџ углав ном не у тра лан. 
Тач ни је, ка да је реч о Ру му ни ји и Грч кој, с об зи ром на став 
ове две др жа ве о по што ва њу те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср-
би је и иден ти фи ка ци ју у по ли тич ким ели та ма и јав но сти ма 
тих др жа ва ма са срп ским ста вом око про бле ма Ко со ва и Ме-
то хи је, мо же се сма тра ти и да је имиџ Ср би је и при ја тељ ски. 

ИмиџСрбијеудржавама
чланицамаЕвропскеуније

По што при сту па ње Ср би је Европ ској уни ји ак ту ел на 
по ли тич ка власт и ве ћи на до ма ћих ме ди ја пред ста вља као 
пр вен стве ни за да так др жа ве, по треб но је раз мо три ти и ак-
ту ел ни имиџ Ср би је у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је. Он се мо же са гле да ти на при хва та њу Ср би је као бу ду-
ће чла ни це у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Уни је. При том се 
по ла зи од пре ми се да чла ни це Европ ске уни је не би има ле 
ни шта про тив учла ње ња др жа ве са до брим ими џом, од но сно 
да не би же ле ле да при хва те др жа ве са ло шим ими џом. Пре-
ма по да ци ма ко је пу бли ку је Европ ска ко ми си ја у „Евро ба ро-
ме тру“, ко ји су пред ста вље ни на Грагикону10, рас по ло же ње 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је за при јем Ср би је у прет ход-
них 10 го ди на би ло је на вр хун цу 2005. го ди не ка да је 40% 
ис пи та ни ка сма тра ло да Ср би ју тре ба при ми ти у Европ ску 
уни ју, али је за кључ но са но вем бром 2010. го ди не та по др шка 
је па ла на 34%, док се на 53% по пе ло про ти вље ње при је му 
Ср би је.48

48 Евробарометар–јавномнењеуЕвропскојунији, Европ ска ко ми си ја, Бри сел, 
2001-2010. го ди не,  до ступ но на: http://ec.euro pa.eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/
eb_arch_en.htm  (при сту пље но 20. ма ја 2011. го ди не).
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Гра фи кон 10. Рас по ло же ње у јав но сти ма др жа ва чла ни ца Европ-
ске уни је за при јем Ср би је у члан ство

Извор: Евробарометар – јавномњење уЕвропској унији, Европска
комисија,Брисел,20012010.године,доступнона:http://ec.europa.eu/pu
blic_opinion/archives/eb_arch_en.htm (приступљено20.маја2011. годи
не)

С тим у ве зи тре ба до да ти да по сто ји ма њи сте пен рас-
по ло же ња за при јем Ср би је ме ђу ста рим чла ни ца ма Европ ске 
уни је у од но су на не ке ис точ но е вроп ске, бал кан ске и су сед не 
др жа ве ко је су у прет ход ној де це ни ји по ста ле чла ни це ове 
ор га ни за ци је. Слич ни ста во ви по сто је и по пи та њу при је ма 
Ал ба ни је, Бо сне и Хер це го ви не, и Тур ске у Европ ску уни-
ју. Пре ма по је ди ним ми шље њи ма ова кви ста во ви по сле ди ца 
су не са мо пре за си ће ња ши ре њем Уни је прет ход них го ди-
на и еко ном ске кри зе, већ и то га што јав но сти не ких др жа ва 
Европ ске уни је има ју ма ло не по сред ног кон так та са Ср би јом, 
Ал ба ни јом, Бо сном и Хер це го ви ном и Тур ском, што им се 
оне чи не су ви ше ком пли ко ва ним, на сил ним и за о ста лим, а 
у нај ма њу ру ку др жа ва ма ко је не де ле европ ске вред но сти.49 
Осим то га, по сле гра ђан ских ра то ва на тлу не ка да шње Ју-
го сла ви је, Бал кан пра те и сли ке рат них зло чи на, ма сов них 
гроб ни ца, ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ет нич ких су ко ба, и 
сход но то ме у јав но сти др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ду го 
ће по сто ја ти от пор при је му ових др жа ва у члан ство.50

49 Gaëlle Pério, „EU - We stern Bal kans re la ti ons: the Euro pean Ber mu da tri an gle?“, 
EuropeanIssue, Тhe Fon da tion Ro bert Schu man, n°195, фе бру ар 2011, стр. 1.

50 Исто.
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ИмиџСрбијеуКини

Ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ки ни спро во де се тек од 
сре ди не де ве де се тих го ди на ХХ ве ка и она су углав ном окре-
ну та про бле ми ма ки не ског дру штва, као што су еко ном ски 
раз вој, на ци о нал но је дин ство и ки не ски ста тус у ме ђу на род-
ним од но си ма, као и раз ма тра њу од но са са др жа ва ма ко је чи-
не не по ред но окру же ње Ки не. За то се ту ма че ње то га ка кав 
је имиџ Ср би је у Ки ни, мо же тек по сред но и оквир но са гле-
да ти, по ла зе ћи од не ких основ них прин ци па ка да су ме ђу на-
род ни од но си у пи та њу, ко је ки не ска вла да и јав ност сма тра ју 
по жељ ним. По је ди ни ауто ри ис ти чу и ва жност са гле да ва ња 
ста во ва ки не ских ин те лек ту а ла ца, на во де ћи да у по след њих 
де се так го ди на ра сте ути цај њи хо вих ста во ва на јав но мње ње 
и про цес до но ше ња по ли тич ких од лу ка у Ки ни.51

Ки на је про тив ник јед но по лар ног све та у ко ме по вла-
шће на по зи ци ја при па да За па ду, и сма тра да се ме ђу на род ни 
од но си мо ра ју за сни ва ти на ви ше по лар ном све ту у ко ме ће 
ме ђу на род ни по ре дак по чи ва ти на ми ру, ста бил но сти, прав-
ди, по што ва њу ин те ре са и пра ва сва ке др жа ве на соп стве ни 
пут раз во ја, по што ва њу на ци о нал ног су ве ре ни те та, те ри то-
ри јал ног ин те гри те та, и са рад њи ме ђу др жа ва ма у ства ра њу 
хар мо нич ног све та.52 Ки на при хва та да др жа ве у ме ђу на род-
ним од но си ма тре ба да бу ду ру ко во ђе не сво јим на ци о нал-
ним ин те ре си ма, али сма тра да се мо ра пра ви ти рав но те жа 
из ме ђу на ци о нал ног ин те ре са и прав де, и да су јед но стра ни 
по те зи по је ди них др жа ва, а пре све га САД, не при хва тљи ви.53 
У том сми слу, Ки на се бе од по ло ви не де ве де се тих го ди на ХХ 
ве ка де фи ни ше као од го вор ну си лу.54

51 Ви де ти: Lee Jung Nam, „The re vi val of Chi ne se na ti o na lism: per spec ti ves of Chi-
ne se  in tel lec tu als”, AsianPerspective, In sti tu te for Far Eastern Stu di es, Se oul, Vol. 
30, No. 4, 2006, стр. 141-165; Lin Chen, „Com pa ring mass and eli te su bjec ti ve 
ori en ta ti ons in ur ban Chi na”, PublicOpinionQuarterly, The Ame ri can As so ci a tion 
for Pu blic Opi nion Re se arch, Vo lu me 63, No. 2, 1999, стр. 193 – 219.

52 Ji e mian Yаng, „Chi na’s di plo macy: ac hi e ve ments, ex pe ri en ces and the o re ti cal thin-
king in 30 years’ re form and ope ning-up“, GlobalReview, Shang hai In sti tu te for 
In ter na ti o nal Stu di es, Shang hai, Vol. 1, 2008, стр. 1-16, стр. 4, 5 и 6.

53 Ви де ти: Niu Xin chun, „Si no-US Re la ti ons: De pen den ce and Fra gi lity”, Contem
poraryInternationalRelations, Chi na In sti tu tes Of Con tem po rary In ter na ti o nal Re-
la ti ons, Be i jing, Vo lu me 20, Num ber 1, стр. 74-95, 2010.

54 Ji e mian Yаng, „Chi na’s di plo macy: ac hi e ve ments, ex pe ri en ces and the o re ti cal thin-
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По је ди ни до га ђа ји у ме ђу на род ним од но си ма, као што 
су то би ле де мон стра ци је про тив НА ТО бом бар до ва ња ки-
не ске ам ба са де у Бе о гра ду, као и пли ма не за до вољ ства иза-
зва на ја пан ском по ли ти ком пре ма Ки ни, или спор но до де-
љи ва ње Но бе ло ве на гра де за мир у 2010. го ди ни, по ка зу ју 
за ин те ре со ва ност ки не ске јав но сти за ино стра не по сло ве. У 
том сми слу, и ства ра о ци и спро во ди о ци ки не ске спољ не по-
ли ти ке обра ћа ју па жњу на ки не ско јав но мње ње.55

Ка да је Ср би ја у пи та њу, Ки на не при зна је јед но стра-
но про гла ше ну не за ви сност ко сов ских Ал ба на ца, има спо ра-
зум о стра те шком парт нер ству са Ср би јом ко ји је пот пи сан 
у ав гу сту 2009. го ди не, пред ста вља ње ног нај зна чај ни јег тр-
го вин ског парт не ра у Ази ји, за ла же се за ши ре ње са рад ње 
са Ср би јом, и пре ма Ср би ји, иако је она ма ла др жа ва, од но-
си се са ува жа ва њем. Ме ђу тим, не са мо ки не ске вла сти, већ 
и ки не ско јав но мње ње су ве о ма осе тљи ви на ус кра ћи ва ње 
по што ва ња пре ма њи хо вој др жа ви и ње ним ви тал ним на ци-
о нал ним ин те ре си ма, па 60% ки не ског јав ног мње ња сма тра 
да је ме ђу соб но по што ва ње пред у слов за гра ђе ње од но са са 
дру гим др жа ва ма.56 У том сми слу срп ска вла да је до са да 
има ла не пи са но пра ви ло да и по ред те жњи да по др жи ак ци је 
Европ ске уни је и САД углав ном из бе га ва да се при дру жу је 
би ло ко јој њи хо вој ини ци ја ти ви у ме ђу на род ним фо ру ми ма 
ко ја кри ти ку ју Ки ну или ште ти ње ним ин те ре си ма. Од но се 
две др жа ве не оп те ре ћу је ни је дан про блем и мо же се сма-
тра ти да и по ред то га што је Ср би ја ма ла европ ска др жа ва, 
углав ном не по зна та ве ћи ни Ки не за, она за раз ли ку од не ких 
дру гих европ ских др жа ва има ре ла тив но по зи ти ван имиџ у 
ки не ској јав но сти.

king in 30 years’ re form and ope ning-up“, GlobalReview, Shang hai In sti tu te for 
In ter na ti o nal Stu di es, Shang hai, Vol. 1, 2008, стр. 1-16, стр. 12.

55 Yufan Hao, Ying Hou, „Chi ne se fo re ign po licy ma king: a com pa ra ti ve per spec ti-
ve“, PublicAdministrationReview, Spe cial Is sue, De cem ber 2009, стр. 136-141, 
стр. 140.

56 Ви де ти: Fer gus Han son, An drew She a rer, Chinaandtheworld:publicopinionand
foreignpolicy, The Lowy In sti tu te for In ter na ti o nal Po licy, Sydney, 2009; Ala sta ir 
Iain Johnston, „Chi ne se mid dle class at ti tu des to wards in ter na ti o nal af fa irs: na scent 
li be ra li za tion?“, TheChinaQuarterly, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
No. 179, 2004, стр. 603 - 628.
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ИмиџСрбијеуРусији

Сли ка пра во слав них хри шћа на ко ји се бо ре за сло бо ду 
про тив му сли ман ских тур ских оку па то ра стал но је др жа ла 
буд ним ин те рес зва нич ног Санкт Пе тер бур га за Бал кан то-
ком XVI II, XIX и по чет ком ХХ ве ка. Сна жан пан сла ви зам 
ко ји је био ра ши рен у ру ској јав но сти, кул тур ним и цр кве-
ним кру го ви ма на ла гао је нео п ход ност  по мо ћи Ру си је пра-
во слав ној и сло вен ској бра ћи ко ја су би ла под оку па ци јом 
Осман ли ја и Хаб сбур го ва ца, па је она ак тив но по ма га ла њи-
хо ве те жње за осло бо ђе њем и об но вом др жав но сти.57 У том 
сми слу тре ба по сма тра ти и имиџ Ср би је у ру ској јав но сти. 

Да нас у јав но сти ма обе др жа ве по сто ји уве ре ње да су 
Ру си и Ср би два при ја тељ ска и брат ска на ро да ко је осим при-
пад но сти истом ци ви ли за циј ском кру гу ве зу ју број ни до га-
ђа ји из бли же и да ље про шло сти. Ме ђу тим, ка ко раз ма тра ње 
ими џа Ср би је у јав но сти са вре ме не Ру си је не би оста ло на 
уве ре њу, нео п ход но је пред ста ви ти и по дат ке из не ких ре ла-
тив но ско ри јих ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Ру си ји ко ја се 
ти чу Ср би је, Ср ба и до га ђа ја ко ји су за де си ли Ср би ју то ком 
прет ход них го ди на.

Док је јав ност у по је ди ним за пад ним др жа ва ма у ско ро 
дво тре ћин ској ве ћи ни, а у су сед ној Хр ват ској са чак и 82%, 
по др жа ла агре си ју НА ТО на Ср би ју у про ле ће 1999. го ди не, 
у Ру си ји јој се про ти ви ло чак 94% гра ђа на.58 Да нас по пи та њу 
очу ва ња те ри то ри јал не це ло ви то сти, зва нич на Мо сква пред-
ста вља нај вер ни јег са ве зни ка Ср би је, а пре ма по да ци ма Све-
ру ског цен тра за про у ча ва ње јав ног мње ња (Всероссийский
центризучения общественногомнения,ВЦИОМ) из мар та 
2008. го ди не чак 47% ис пи та ни ка у ру ској јав но сти сма тра 
да др жа ве За па да не тре ба да се ме ша ју у про блем ко ји је 
на ста ло јед но стра ним про гла ше њем не за ви сно сти ко сов ских 

57 Ви де ти: Bar ba ra Je la vich, Russia’sBalkanеntanglements18061914, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004.

58 Ви де ти: „In ter na ti o nal pu blic opi nion and  the con flict in Ko so vo: vi ews on NA TO 
ac ti ons“, AngusReidsurveyedpublicopinionforTheEconomist, 25 March – 17 
April, 1999,  Пре у зе то из: Phi lip Everts, „War wit ho ut blo ods hed? Pu blic opi nion 
and the con flict over Ko so vo”, У: Publicоpinionandtheinternationaluseofforce 
(при ре ди ли: Phi lip Everts, Pi e ran ge lo Iser nia), Ro u tled ge, New York, 2001.
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Ал бан ца, док је пре 10 го ди на, 1998. го ди не, тај про це нат из-
но сио 33%. Као што је при ка за но на Графикону11 сим па ти-
је ру ске јав но сти пре ма срп ском ста ву за ре ше ње про бле ма 
на Ко со ву и Ме то хи ји су од 1998. до 2008. го ди не по ра сле 
са 12% на 21%, док не за ви сност ко ју су про гла си ли ко сов ски 
Ал бан ци као ре ше ње по др жа ва 4% ис пи та ни ка у ру ском јав-
ном мне њу.59

Гра фи кон 11. На чи јој су стра ни сим па ти је гра ђа на Ру си је  
у ве зи са про бле мом Ко со ва и Ме то хи је

Извор: „Косово иСербия На чьей стороне симпатииРоссиян?“,
Всероссийскийцентризученияобщественногомнения,Прессвыпуск№
903,Москва,17.03.2008.

Пре ма по да ци ма из истог ис тра жи ва ња о си ту а ци ји на 
Ко со ву и Ме то хи ји је ин фор ми са но 75% ста нов ни ка Ру си је, 
а са сте пе ном обра зо ва ња ра сте и сте пен де таљ ни је ин фор-
ми са но сти и по др шке Ср би ји у том про бле му. Уко ли ко Ује-
ди ње не на ци је од лу че да при зна ју Ко со во и Ме то хи ју као 
др жа ву са мо че ти ри од сто ис пи та ни ка сма тра да Ру си ја не 
би тре ба ла да ста ви ве то на та кву од лу ку.60 Та ко ђе, упи та ни 
чи ју стра ну у ре ша ва њу про бле ма тре ба и да ље да по др жа-
ва зва нич на Мо сква, 37% ис пи та ни ка ис ти че да је то стра на 
Ср би је, а 11% сма тра да је то стра на ко сов ских Ал ба на ца. 
При то ме, као што је при ка за но на Гра фи ко ну 12, Ср би ја има 

59 Ис сле до ва ние „Ко со во и Сер бия - На чь ей сто ро не сим па тии Рос си ян?“, Все
российский центр изучения общественного мнения, Пресс-вы пуск № 903, 
Мо сква,17.03.2008. 

60 Ис сле до ва ние „Не за ви си мо сть Ко со во“, АналитическийЦентрЮрияЛева
ды, Мо сква, 23. 07. 2007.
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нај ви ши сте пен по др шке у Урал ском фе де рал ном окру гу са 
се ди штем у Је ка те рин бур гу (50%), за тим у Се вер но за пад ном 
фе де рал ном окру гу са се ди штем у Санкт Пе тер бур гу (45%) 
и Сре ди шњем фе де рал ном окру гу са се ди штем у Мо скви 
(44%).
Гра фи кон 12. По др шка ста во ви ма Ср би је и ко сов ских Ал ба на ца у 

ру ској јав но сти по пи та њу ре ше ња про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји

Извор: „Косово иСербия На чьей стороне симпатииРоссиян?“,
Всероссийскийцентризученияобщественногомнения,Прессвыпуск№
903,Москва,17.03.2008.

Пре ма по да ци ма из ис тра жи ва ња јав ног мње ња Све-
ру ског цен тра за ис тра жи ва ње јав ног мње ња из Мо скве из 
апри ла 2008. го ди не о то ме ко је др жа ве ста нов ни ци Ру си је 
сма тра ју при ја тељ ским, Ср би ја се на ла зи на 22. ме сту иза не-
ких ве ли ких др жа ва као што су Ки на, Не мач ка, Ин ди ја, и по-
је ди них бив ших ре пу бли ка Со вјет ског са ве за, а ка да су у пи-
та њу не ка да шње ре пу бли ке Ју го сла ви је и бал кан ске др жа ве, 
ис пред ње је је ди но Бу гар ска на 20. ме сту, док ис пи та ни ци 
Ср би ју не по ми њу као Ру си ји не при ја тељ ску др жа ву.61 Слич-
ни по да ци мо гу се про на ћи и у ис тра жи ва њу Ана ли тич ког 
цен тра Ју ри ја Ле ва де (АналитическийЦентрЮрияЛевады,
ЛевадаЦентр) из Мо скве ко је је спро ве де но ма ја 2007. го ди-
не, пре ма ко ји ма ру ско јав но мње ње свр ста ва Ср би ју у при-
ја тељ ске др жа ве та ко ђе од мах иза по је ди них ве ли ких си ла и 
по је ди них бив ших ре пу бли ка Со вјет ског са ве за.62

61 Ис сле до ва ние „Рос сия: её дру зья и вра ги“, Всероссийский центр изучения
общественногомнения, Пресс-вы пуск № 951, Мо сква, 08.05.2008.

62 Ис сле до ва ние „Дру же ствен ные и не дру же ствен ные стра ны для рос си ян“, 
АналитическийЦентрЮрияЛевады, Мо сква, 31. 05. 2007. го ди не.
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ИмиџСрбије
уСједињенимАмеричкимДржавама

Због не до ступ но сти по да та ка из ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња о то ме ка ко ста нов ни ци САД до жи вља ва ју Ср би ју, 
имиџ Ср би је у овој др жа ви раз мо трен је на осно ву из ве шта-
ва ња аме рич ких ме ди ја, а с об зи ром на њи хов ве ли ки ути цај 
на јав ност, и про цес осми шља ва ња и во ђе ња спољ не по ли ти-
ке у овој др жа ви.  

До из би ја ња ра то ва на тлу не ка да шње Ју го сла ви је у 
САД ни су по сто ја ли по себ ни сте ре о ти пи и пред ра су де пре ма 
Ср би ји. Ме ђу тим, Ср би ја као део со ци ја ли стич ке Ју го сла ви-
је, упр кос свим по себ но сти ма тог со ци ја ли стич ког си сте ма 
и су ко бу са Со вјет ским са ве зом из 1948. го ди не, ни је мо гла 
да из бег не пред ра су де и сте ре о ти пе ко је је аме рич ка јав ност 
ге не рал но има ла пре ма ко му ни зму и со ци ја ли стич ким др-
жа ва ма, до жи вља ва ју ћи их као не при ја тељ ске.63 У том сми-
слу, по сле по бе де на пр вим ви ше стра нач ким из бо ри ма но во-
фор ми ра них по ли тич ких пар ти ја у Сло ве ни ји и Хр ват ској, и 
остан ка на вла сти ко му ни стич ке пар ти је ко ја је пре и ме но ва-
на у со ци ја ли стич ку у Ср би ји 1990. го ди не, у аме рич кој ад-
ми ни стра ци ји се до жи вљај ко му ни ста као не при ја те ља пре-
нео на Ср би ју.64 Са те по зи ци је по сма тра на је и ње на уло га у 
ју го сло вен ским гра ђан ским ра то ви ма. 

Ка да су аме рич ки ме ди ји у пи та њу, и по ред че сто спо-
ми ња них те за о њи хо вој сло бо ди и не за ви сно сти, тре ба ис та-
ћи и ми шље ња пре ма ко ји ма су они пре све га об ли ко ва ни та-
ко да шти те и ши ре ста во ве и ин те ре се вла сти и вла да ју ћих 
струк ту ра, да се углав ном не кри тич ки осла ња ју на вла ди не 
из во ре при ли ком из ве шта ва ња о стра ним др жа ва ма, по др-
жа ва ју ћи или пре ћут ку ју ћи по је ди не до га ђа је, да су скло ни 
пре но ше њу по јед но ста вље них за кљу ча ка аме рич ке ад ми ни-
стра ци је о по је ди ним др жа ва ма ко ји јав ност во де ка ства ра-

63 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55.

64 Ви де ти: Јо во Ба кић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма у јав но сти по је ди них за пад них 
ме ди ја“, Новасрпскаполитичкамисао, ИИЦ Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
Бе о град, бр. 1-2, 1999, стр. 27-55.
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њу не га тив них или по зи тив них сли ка о тим др жа ва ма, и што 
је нај ва жни је да се на све на чи не тру де да да ју ле ги ти ми тет 
вој ним ин тер вен ци ја ма САД у све ту, че сто бла те ћи и ома ло-
ва жа ва ју ћи про тив нич ке др жа ве.65 Има ју ћи то на уму, аме-
рич ки ме ди ји се не мо гу сма тра ти сло бод ним и не за ви сним, 
тим пре ако се прет ход ним ста во ви ма до да ју и ми шље ња о 
њи хо вој иде о ло шкој обо је но сти, скло но сти ши ре њу ма ни пу-
ла ци ја, пре суд ном ути ца ју вла снич ких струк ту ра на њи хо ву 
уре ђи вач ку по ли ти ку, и лич ним пред ра су да ма ко је спи ке ри 
и уред ни ци ин фор ма тив них про гра ма че сто пре но се јав но-
сти, а ко је бит но ути чу на имиџ дру гих др жа ва у аме рич ком 
јав ном мње њу.66 Че сто је имиџ по је ди них др жа ва у аме рич кој 
јав но сти у ства ри сли ка ко ју аме рич ка ад ми ни стра ци ја же ли 
да до ма ћа јав ност има о дру гим др жа ва ма, и ко ја се ства ра 
и на ме ће пу тем аме рич ких ме ди ја. У та квом окру же њу аме-
рич ко јав но мње ње не ма усло ве да кри тич ки ра су ђу је, и да 
се су прот ста ви оно ме што ме ди ји и вла да твр де да је на ци о-
нал ни ин те рес.67 За то се мо же сма тра ти да ка да је имиџ дру-
гих др жа ва у САД у пи та њу по сто ји са деј ство из ме ђу вла сти, 
ме ди ја, дру штве них ор га ни за ци ја и јав но сти, ко је увек обез-
бе ђу је пре ва гу ар гу мен та „на ци о нал ног ин те ре са“ над објек-
тив ном си ту а ци јом.68 

65 Nos hi na Sa le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal 
per spec ti ve“, CanadianJournalofMediaStudies, Uni ver sity of We stern On ta rio, 
Lon don (On ta rio), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162, стр. 153; Ви де ти и: Ivo Da-
al der, Mic hael O’Han lon, Winningugly:NATO’swartosaveKosovo, Bro o kings 
In sti tu tion Press, Was hing ton, 2000; Don’s A. Gra ber, MassmediaandAmerican
politics, Con gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton,1997; Lan ce W. Ben nett, Pu
blicopinioninAmericanpolitics, Ho ug hton Mif flin Har co urt, New York, 1980.

66 Nos hi na Sa le em, „U.S. me dia fra ming of fo re ign co un tri es ima ge: an analyti cal 
per spec ti ve“, CanadianJournalofMediaStudies, Uni ver sity of We stern On ta rio, 
Lon don (On ta rio), Vol. 2, No. 1, 2007, стр. 130-162, стр. 153; Her bert J. Gans, De
cidingwhat’snews:astudyofCBSEveningNews,NBCNightlyNews,Newsweek,
andTime, Nor thwe stern Uni ver sity Press, Evan ston, 2005, стр. 37; Ви де ти и:  Ed-
ward S. Her man, No am Chomsky, Manufacturingconsent:thepoliticaleconomy
ofthemassmedia, Pant heon Bo oks, New York, 1988; Mel vin L. De Fle ur, San dra.
Ball-Ro ke ach, Theoriesofmasscommunication, Allyn & Ba con, Bo ston, 1989.

67 Ви де ти:  Al lan Rac hlin, News as hegemonic reality:American political culture
andtheframingofnewsaccounts, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1988; Di e tram 
A. Sche u fe le, „Fra ming as a the ory of me dia ef fects“, JournalofCommunication, 
Aca demy Pu blis her, Ouily,  Vol. 49, No. 1, 1999, стр. 103–122.

68 Jin Yang, „Fra ming the NA TO air stri kes on Ko so vo ac ross co un tri es: com pa ri son 
of Chi ne se and U.S. new spa per co ve ra ge”, The InternationalJournalForCom
municationStudies, SA GE Pu bli ca tion, Tho u sand Oaks, Vol. 65, No. 3, 2003, str. 
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То са деј ство по ка за ло се де ло твор ним  и ка да је у пи-
та њу би ла агре си ја НА ТО пред во ђе на САД на Ср би ју то ком 
су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не. Без об зи ра на 
ствар ност на те ре ну, аме рич ка ад ми ни стра ци ја је зна ла да ће 
успех агре си је на Ср би ју за ви си ти од по др шке до ма ће јав но-
сти и јав но сти у др жа ва ма чла ни ца ма НА ТО, и што не га тив-
ни јег ими џа ко ју за пад ни ме ди ји ус пе ју да ство ре о Ср би ји.69  
Као ре зул тат по себ не ме диј ске стра те ги је у из ве шта ва њу 
аме рич ких ме ди ја ме сец да на по по чет ку агре си је на Ср би-
ју, 71% Аме ри ка на ца је би ло уве ре но да САД и НА ТО „ра де 
пра ву ствар“, 25% је има ло су прот но ми шље ње, а све га че ти-
ри од сто ни је има ло од го вор.70 По сле крат ког пре да ха ко ји је 
усле дио са про ме ном вла сти у Ср би ји 2000, и те ро ри стич ких 
на па да на Њу јорк и Ва шинг тон 2001. го ди не, из ве шта ва ње 
аме рич ких ме ди ја о Ср би ји је и да ље оста ло на ли ни ји ства-
ра ња ње ног што не га тив ни јег ими џа, ко ри сте ћи сва ку при-
ли ку за то, од пре да је или хап ше ња Ср ба осу мљич њних за 
рат не зло чи не пред су дом у Ха гу, до јед но стра но про гла ше-
не не за ви сно сти ко сов ских Ал ба на ца. Пре ма по је ди ним ми-
шље њи ма не га ти ван имиџ ко ји су аме рич ки ме ди ји ство ри ли 
у до ма ћој јав но сти о Ср би ји пре ва зи шао је про па ган ду про-
тив  на ци стич ке Не мач ке и ње но окри вља ва ње за из би ја ње 
и зло чи не Дру гог свет ског ра та, и по стао је „нај у спе шни ји 
про па ганд ни по ду хват са вре ме ног до ба ко ји је и да нас, чи-
та ву де це ни ју по за вр шет ку ју го сло вен ских гра ђан ских ра-
то ва, још увек жив“.71 О раз ме ра ма не га тив ног ими џа Ср би је 
у САД го во ри и то што су у хо ли вуд ским фил мо ви ма, ка да 
су европ ски на ро ди у пи та њу, Ср би до спе ли на тре ће ме сто 
као на ци ја ко ја се ко ри сти у пор тре ти са њу „ло ших мо ма ка“, 
од мах иза Ру са и Не ма ца.72

231–249, стр. 246.
69 Mark Smith, The Ko so vo con flict: U.S.publicdiplomacyandWesternpublicopi

nion, Cen ter on Pu blic Di plo macy, Fi gu e roa Press, Los An ge les, 2009, стр. 6-7.
70 Ви де ти:  „Has NA TO do ing good job in mi li tary cam pa ign aga inst Yugo sla via?”, 

Angus Reid research for CCN, 2224 April 1999,  Пре у зе то из: Phi lip Everts, 
„War wit ho ut blo ods hed? Pu blic opi nion and the con flict over Ko so vo”, У:  Public
оpinionandtheinternationaluseofforce (при ре ди ли: Phi lip Everts, Pi e ran ge lo 
Iser nia), Ro u tled ge, New York, 2001.

71 Ed ward S. Her man, „Serb de mo ni za tion as pro pa gan da co up”, GlobalResearch
ForeignPolicy inFocus, April 9, 2009, до ступ но на:http://www.glo bal re se arch.
ca/in dex.php?con text=va&aid=13130 (при сту пље но 19. ма ја 2011. го ди не).

72 Са ша Га јић, „Хо ли вуд ски сте ре о ти пи о Ср би ма“, Новасрпскаполитичками
сао, Пре зен та ци ја на Ин тер не ту, Кул тур на по ли ти ка, 6. но вем бар 2007. го-
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ПромотивниимиџСрбије

Утвр ђи ва ње стра те ги је по зи ци о ни ра ња и ко му ни ци ра-
ња ими џа у про мо тив ном сми слу да нас пред ста вља јед но од 
нај зна чај ни јих пи та ња за сва ку др жа ву.73 Ту стра те ги ју тре-
ба за сни ва ти на раз ли чи то сти ма и пред но сти ма у од но су на 
оста ле др жа ве, и то на не ко ли ко ни воа, од по ли тич ког, дру-
штве ног и еко ном ског до кул тур ног и спорт ског. 

Од 2000. го ди не би ло је не ко ли ко по ку ша ја про мо ви-
са ња ими џа Ср би је, ме ђу тим, учин ци тих по ку ша ја су вр ло 
скром ни.74 Ка ко би се по пра вио имиџ Ср би је, од мах на кон 
про ме не вла сти у ок то бру 2000. го ди не Ми ни стар ство ино-
стра них по сло ва пред у зи ма ло је по те зе ка пре вла да ва њу изо-
ло ва но сти др жа ве и ње ном укљу че њу у раз ли чи те ме ђу на-
род не фо ру ме и ка об но ви члан ства у не ким ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма.75 Ра ди по пра вља ња ими џа Ср би је ме ђу мо-
гу ћим ин ве сти то ри ма и по мо ћи до ма ћим из во зно ори јен ти-
са ним пред у зе ћи ма још 2001. го ди не осно ва на је Аген ци ја за 
стра на ула га ња и про мо ци ју из во за Ре пу бли ке Ср би је. Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја Ср би је је, из ме ђу оста лог, у 2007. го ди-
ни за по че ла про мо ци ју на  аме рич кој са те лит ској те ле ви зи-
ји Си ен ен (CNN). Ме ђу тим, она је убр зо пре ки ну та по што 
се ис по ста ви ло да су у њој ко ри шће ни и ка дро ви из су сед не 
Ру му ни је и му зи ка из Ка зах ста на.76 Ими џом др жа ве и ње го-

ди не, до ступ но на: http://sta ri sajt.nspm.rs/kul tur na po li ti ka/2007_ga jic_h1.htm 
(при сту пље но 29. мај 2011. го ди не);

73 Ви де ти: Si mon Аnholt, Com pe ti ti ve iden tity: the new brand ma na ge ment for na ti-
ons, ci ti es and re gi ons, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2007.

74 Ви де ти: Пре драг Д. Ра до је вић, „Зна чај но вих ди мен зи ја мо ћи за уна пре ђе ње 
ими џа др жа ве: слу чај Ср би је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4, 2010, стр. 77-104.

75 Ви де ти: „Екс по зе са ве зног ми ни стра за ино стра не по сло ве Го ра на Сви ла но-
ви ћа у Са ве зној скуп шти ни СР Ју го сла ви је“, Ми ни стар ство ино стра них по-
сло ва Ср би је, 24. ок то бар 2001. го ди не, до ступ но на: http://www.mfa.gov.rs/
Srp ski/Fo re in fra me.htm (при сту пље но 31. ма ја 2011. го ди не).

76 „Но ва бру ка Ср би је на Си Ен Ен-у, Ве сти, Ин тер нет пор тал Мон до, Те ле-
ком Ср би ја, Бе о град, 31.01.2007, до ступ но на http://www.mon do.rs/v2/tekst.
php?vest=45744,  „Ср би ја за спот на Си ен ен- по кра ла Ка зах стан“, не дељ ник 
На ци о нал, За греб, 31.01.2007. го ди не, до ступ но на: http://www.na ci o nal.hr/
cla nak/31099/sr bi ja-za-spot-na-cnn-u-po kra la-ka zah stan (при сту пље но 27. ма ја 
2011. го ди не).
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вим уна пре ђе њем тре бао је да се ба ви и Са вет за про мо ци ју 
Ср би је ко ји је 2007. осно ван при Ми ни стар ству тр го ви не и 
услу га, али се он по сле не ко ли ко са ста на ка он уга сио.77 Од 
2009. го ди не озва ни че на је и ин сти ту ци ја еко ном ске ди пло-
ма ти је Ср би је, па би на што бо љем ими џу др жа ве тре ба ло да 
ра ди и 28 еко ном ских ди пло ма та.78 Ми ни стар ство тр го ви не 
и услу га ра ди ло је од 2009. го ди не и на про јек ту под на зи вом 
„ИзградњаипозиционирањенационалногбрендаСрбије“ ко-
ји је тре бао да се са сто ји од ис тра жи ва ња то га ка ко до ма ћа и 
ино стра не јав но сти до жи вља ва ју Ср би ју, и из ра де стра те ги је 
уна пре ђе ња ими џа Ср би је.79 Ме ђу тим, јав ност о ре зул та ти ма 
овог про јек та до са да ни је оба ве ште на. 

У про мо тив ном сми слу сви ус пе си на ших спор ти ста, 
му зи ча ра, умет ни ка, на уч них рад ни ка, на да ре них сту де на та 
и пост ди пло ма ца у ино стран ству при ка зи ва ли су у прет ход-
ној де це ни ји и још увек при ка зу ју Ср би ју у пот пу но дру га чи-
јем све тлу од оног ко је ства ра ју ме ди ји на За па ду. Ме ђу тим, 
сви ови ус пе си че сто су по сти за ни ми мо др жав не по др шке, 
и ни су би ли део зва нич не спољ но по ли тич ке и про мо тив не 
стра те ги је Ср би је.

ПожељниимиџСрбије

У прет ход ној де це ни ји у Ср би ји се ни је ор га ни зо ва ла 
ши ро ка дру штве на и по ли тич ка рас пра ва, ни ти је до не та 
стра те ги ја или усво јен не ки до ку мент из ко га би се мо гло ја-
сно за кљу чи ти ка кав тре ба да бу де бу ду ћи, по жељ ни имиџ 
Ср би је, и ко је де лат но сти на пу ту ка том ими џу тре ба пред-
у зе ти. 

Ме ђу тим, обри си тог ими џа би се мо гли по сред но на-
зре ти ако се раз мо тре не ки дру ги вла ди ни стра те шки до ку-
мен ти. Још у „Стра те ги ји Ср би је за при сту па ње Др жав не за-

77 „Брен ди ра ње Ср би је оста ло са мо же ља“, днев ни лист По ли ти ка, Бе о град, 
22/08/2009, до ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Bren di ra nje-Sr-
bi je-osta lo-sa mo-ze lja.lt.html

78 „Јав ни кон курс за еко ном ске ди пло ма те“, Ве сти, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 
Бе о град, 21. мај 2009. го ди не, до ступ но на: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/
story/13/Eko no mi ja/62915/Jav ni+kon kurs+za+eko nom ske+di plo ma te.html

79 „Ми ни стар ство пред ста ви ло про је кат на ци о нал ног брен да“, Ра дио те ле ви зи ја 
Вој во ди не, Но ви Сад, 31. ok to bar 2008 до ступ но на http://www.rtv.rs/sr_lat/eko-
no mi ja/mi ni star stvo-pred sta vi lo-pro je kat-na ci o nal nog-bren da_90706.html
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јед ни це Ср би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји“ из 2005. го ди не 
на во ди се да др жа ва тре ба да во ди „по ли ти ку при вр же но сти 
ис пу ња ва њу сво јих ме ђу на род них оба ве за на пу ту укљу че ња 
у евро а тлант ске струк ту ре, уз очу ва ње и уна пре ђе ње на ци-
о нал них ин те ре са“, и „по ли ти ку оства ре ња сво јих ду го роч-
них раз вој них ци ље ва у скла ду са ци ље ви ма на ве де ним у 
Ли са бон ској де кла ра ци ји Европ ске уни је и Ми ле ни јум ским 
ци ље ви ма УН“.80 Та стра те ги ја се за ла же за ула га ње у људ-
ски ка пи тал, обра зо ва ње, ис тра жи ва ња и ино ва ци је, за по-
шља ва ње, сло бод ну тр го ви ну, ја ча ње ме ђу на род не са рад ње 
са ЕУ и ње ним чла ни ца ма, урав но те же не од но се и са дру гим 
ме ђу на род ним чи ни о ци ма као што су САД, Ру си ја и Ки на, 
об но ву од но са са зе мља ма у раз во ју, са ко ји ма је по сто ја ла 
исто ри ја до брих по ли тич ких и еко ном ских од но са за вре ме 
не ка да шње Ју го сла ви је. По себ но се на гла ша ва ну жност за-
ла га ња Ср би је за по бољ ша ње од но са са су сед ним и дру гим 
зе мља ма на Бал ка ну, кроз ства ра ње по вољ ни је по ли тич ке 
кли ме, олак ша ва ње кре та ња љу ди, ка пи та ла, ро ба и услу га, 
осми шље ну кул тур ну и на уч ну са рад њу, и за јед нич ке про-
јек те на ре ша ва њу про бле ма ин фра струк ту ре.81 По тре ба ја ча-
ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та по ми ње се не по сред но у 
„Стра те ги ји на уч ног и тех но ло шког раз во ја Ср би је за пе ри-
од до 2010. до 2015. го ди не“ као је дан од пре вас ход них за да-
та ка.82 С дру ге стра не, у „На ци о нал ној стра те ги ји одр жи вог 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је“ на во ди се да је циљ да Ср би ја до 
2017. го ди не бу де „ин сти ту ци о нал но и еко ном ски раз ви је на 
др жа ва са од го ва ра ју ћом ин фра струк ту ром, ком па ти бил на са 
стан дар ди ма ЕУ, с при вре дом за сно ва ном на зна њу, ефи ка сно 
ко ри шће ним при род ним и ство ре ним ре сур си ма, ве ћом ефи-
ка сно шћу и про дук тив но шћу, бо га та обра зо ва ним љу ди ма, 
са очу ва ном жи вот ном сре ди ном, исто риј ским и кул тур ним 
на сле ђем, др жа ва у ко јој по сто ји парт нер ство јав ног, при ват-
ног и ци вил ног сек то ра, и ко ја пру жа јед на ке мо гућ но сти за 
све гра ђа не“.83

80 НационалнастратегијазаприступањеСЦГЕвропскојунији, Кан це ла ри ја за 
европ ске ин те гра ци је Вла де Ср би је,  Бе о град, 2005, стр. 43.

81 Исто.
82 НационалнастратегијанаучногитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијеза

периодод2010.до2015.године, Вла да Ре пу бли ке Ср би је,  Бе о град, 2010, стр. 
20.

83  НационалнастратегијаодрживогразвојаРепубликеСрбије, Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је, До ку мен та, Стра те ги је, Бе о град, 2010, стр. 10.
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Ме ђу тим, иако се из ових до ку ме на та мо же из ве сти за-
кљу чак о то ме ка кав би тре ба ло да бу де по жељ ни имиџ Ср-
би је, за јед нич ки не до ста так свих њих је не по сто ја ње освр та 
на зна чај ими џа др жа ве за оства ри ва ње по бро ја них ци ље ва, 
не по сред но опи си ва ње ими џа ко ји се сма тра по жељ ним, ана-
ли за тре нут ног ста ња ими џа Ср би је и де фи ни са ње ме ра ко је 
тре ба пред у зе ти да би се он уна пре дио.

***

Кроз из ло же но раз ма тра ње да та је по дроб ни ја сли ка о 
ими џу ко ји има Ср би ја, и на осно ву из не тих по да та ка мо гу се 
до не ти за кључ ци о сва кој од ди мен зи ја тог ими џа. 

Срп ски на ци о нал ни иден ти тет се на ла зи пред ве о ма 
озбиљ ним иза зо ви ма ко ји пре те да по ни ште све оно по зи тив-
но по че му је на ци о нал ни иден ти тет у про шло сти био пре по-
зна тљив. Ола ко при хва та ње не ких ту ђих обра за ца укуп ног 
дру штве ног раз во ја и ту ма че ња пре ма ко ји ма је Ср би ја би-
ла узрок свим не да ћа ма на про сто ру не ка да шње Ју го сла ви је, 
ства ра ју осе ћај не по жељ но сти, али и на ци о нал не по ни же но-
сти и кри ви це. Та кво ста ње ду ха у на ци о нал ном иден ти те-
ту не мо же про из ве сти по вољ но окру же ње за мо дер ни за ци ју 
дру штва, на пре дак и бла го ста ње. Та ко ђе, у та квим усло ви ма 
Ср би ја ни је, и не мо же би ти рав но пра ван парт нер су сед ним 
и оста лим бал кан ским др жа ва ма, ни ти по жељ на др жа ва у са-
рад њи и раз ме ни на европ ском и свет ском пла ну. И што је 
још ва жни је, све то се пре ла ма и кроз ре фе рент ну тач ку на-
ци о нал ног иден ти те та и по је ди на не га тив на од ре ђе ња и ви-
ђе ња дру гих су бје ка та ме ђу на род них од но са у Ср би ји. 

Јав ност у Ср би ји опа жа имиџ сво је др жа ве као лош, и 
то да се он ни по сле чи та ве де це ни је у јав но сти ма по је ди них 
др жа ва ко је бит но ути чу на по ло жај Ср би је у све ту ни је бит-
ни је про ме нио. На осно ву по да та ка из не тих у овом ра ду, чи-
ни се да по пи та њу при кљу че ња Ср би је Европ ској уни ји, ни 
са стра не јав но сти Уни је, али ни са стра не јав ног мње ња Ср-
би је не по сто ји кри тич но ве ћин ско рас по ло же ње за срп ским 
члан ством у тој ор га ни за ци ји. Мо жда раз ло зи за то ле же у 
че сто не кри тич ком и пре те ра ном про мо ви са њу ими џа Уни је 
у Ср би ји, за по ста вља њу чи ње ни це да од нос Ср би је са Уни-
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јом тре ба да бу де од нос са гла сно сти уго вор них стра на, као и 
у слу ча ју оста лих др жа ва ко је су при сту па ле овој ме ђу на род-
ној ор га ни за ци ји, а не на ме та ња и усло вља ва ња, али и про-
пу ште ним при ли ка ма да Ср би ја се бе пред ста ви ЕУ као по-
жељ ног евен ту ал ног чла на Европ ске уни је. Ка да је о ими џу 
Ср би је у Ки ни реч, упр кос ва жно сти ко ју Ки на има за Ср би ју 
и њен раз вој, Ср би ја је у Ки ни ре ла тив но не по зна та др жа ва, и 
ту за да так по ли тич ке вла сти, али и свих дру гих дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја пре све га тре ба да бу де усме рен 
на по раст пре по зна тљи во сти Ср би је. Уз то, тре ба има ти на 
уму да ће сте пен по зи тив но сти ими џа Ср би је у Ки ни би ти 
ве ћи што Ср би ја бу де ви ше ства ра ла сли ку о се би у скла-
ду са прин ци пи ма ко је ки не ско по ли тич ко вођ ство и јав ност 
сма тра ју по жељ ним за од но се су ве ре них др жа ва у ме ђу на-
род ним од но си ма. Што се ими џа Ср би је у Ру си ји ти че, иако 
се мо же ре ћи да је он по зи ти ван, по се бан иза зов за од но се 
две др жа ве је да ље уна пре ђе ње срп ског ими џа у Ру си ји. По-
се бан про блем пред ста вља ња имиџ Ср би је у САД ко ји је у 
де лу јав ног мње ња ко је зна за Ср би ју из ра зи то не га ти ван. 
Уко ли ко же ли дру га чи ју сли ку у очи ма јав но сти САД, Ср би-
ја би тре ба ла да по ку ша да гра ди пот пу но дру га чи ји имиџ, 
јер тре нут ни с об зи ром на ње го ву уко ре ње ност не ма свр хе 
по ку ша ти ис пра ви ти. За то би у на ред ном раз до бљу Ср би ја 
мо ра ла да по ку ша да бо ље пред ста ви сво ја људ ска и при род-
на бо гат ства, и кул тур но исто риј ску ба шти ну у овој др жа ви. 
Ме ђу тим, бо љег ими џа Ср би је не ће би ти без је дин стве ног 
ста ва свих уче сни ка на по ли тич кој сце ни у Ср би ји о то ме 
шта и ка ко Ср би ја тре ба да про мо ви ше, и ка кав имиџ же ли. 
На жа лост, да нас не по сто ји по ли тич ка са гла сност око тих 
пи та ња, ни ти је из гра ђе на нео п ход на осно ва за ко му ни ка ци-
ју и про мо ци ју по жељ ног ими џа Ср би је. Ср би ја чак не ма ни 
си стем ско пра ће ње стра них ме ди ја, ни ти ис тра жи ва ња свог 
угле да у све ту, а то су основ ни пред у сло ви за ва ља ну си ту а-
ци о ну ана ли зу и успех у про це су по бољ ша ња ими џа др жа ве. 

Основ на вред ност овог ра да са сто ји се у то ме што је 
њи ме учи њен по ку шај да се имиџ Ср би је са гле да у свој сво јој 
сло же но сти, на сто ја њу да се сти му ли ше де ба та о том про бле-
му и ства ра њу обри са са си ту а ци о ну ана ли зу ими џа Ср би је. 
Ре зул та ти ана ли зе основ них ди мен зи ја ими џа Ср би је из ло-
же ни у овом ра ду мо гу се сма тра ти за је дан од по ка за те ља 
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о ими џу Ср би је у ме ђу на род ним од но си ма, и као по ку шај 
пре ва зи ла же ња ста во ва за сно ва них на уве ре њи ма о ње го вој 
не га тив но сти или по зи тив но сти. Ра ди до би ја ња по дроб ни јих 
ре зул та та не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња ими џа Ср би је тре ба ло 
би да бу ду де таљ ни ја, али и ин сти ту ци о нал но за сно ва на. Та-
ко ђе, с об зи ром на то да у не ким др жа ва ма јав на ди пло ма ти ја 
пред ста вља де лат ност ко ја у са деј ству са свим оста лим ин-
сти ту ци о нал ним и ва нин сти ту ци о нал ним чи ни о ци ма во ди 
ра чу на о ме ђу на род ном ими џу др жа ве, по себ на па жња у Ср-
би ји мо ра се по све ти ти по тре би да се ор га ни зу је стра те шки 
за сно ва на јав на ди пло ма ти ја, ко ја би ра ди ла на уна пре ђе њу 
ме ђу на род ног ими џа Ср би је. На тим осно ва ма уте ме ље на 
јав на ди пло ма ти ја већ по сто ји у мно гим др жа ва ма све та, и 
ње на основ на уло га са сто ји се у ак тив ном гра ђе њу по жељ-
ног ими џа др жа ве у ино стра ним јав но сти ма. А та кав имиџ 
ства ра пред у сло ве за бо љи по ло жај др жа ве у ме ђу на род ним 
по ли тич ким и еко ном ским од но си ма. Дру гим ре чи ма, на тај 
на чин шти те се и уна пре ђу ју на ци о нал ни ин те ре си. 

PredragD.Radojevic

ANALYSISOFBASICDIMENSION
OFSERBIANIMAGE

Sum mary

Today,therearemanyopinionsintheliteraturethoseseem
thatagoodnationimagecanprovidethenationabetterposition
ininternationalpoliticalandeconomicrelations.Basedonthis
opinion,byconcentratingontheunderstandinganddefinitionof
nationalimageanditsdifferentdimensions,thispaperanalyzes
thenationalimageofSerbia.Theanalysisisbasedontheidenti
ficationofnationalidentity,thereferencepointofnationaliden
tity,construedimage,actualimage,promotionalimageandthe
desiredimageofSerbiaonthebasisofsecondarydatafromava
ilable studiesofdomesticand internationalpublicopinionand
literature.Thispaperisanattempttoovercomethedetermina
tionoftheimageofSerbiaonthebasisofbeliefsandtoshowthat
theimageofthenation,inallitscomplexity,canbeclearlyseen
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throughthiskindofanalysis.Onlycountriesthathavemanaged
tolookatdifferentpositionsofthevariousdimensionsofitsima
ge,andbecomeawareoftheproblemsinitsnationalimagecan
takethefirststepintheprocessofitsimprovement.Thisprocess
inmanycountriestakesplacethroughthestrategicfoundedpu
blicdiplomacythatbypromotingapositiveimageofthenation
shouldprotectnationalinterests.
Keywords:nationimage,Serbia,nationalidentity,referencepo
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kul tur na po li ti ka/2007_ga jic_h1.htm 
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Re su me

Bythisanalysisthereispresentedadetailedpictureonthe
imageofSerbia.On thebasisof theabovementioneddata it is
possibletomakeconclusiononeachdimensionofthisimage.

Serbiannationalidentityisseriouslychallengedwiththre
atsofsuppressionofeverysinglepositivethingbywhichthena
tionalidentityusedtoberecognizableinthepast.Frivolousac
ceptanceofsomebodyelse’spatternsofsocialdevelopmentand
theviewsthatSerbiawasthecauseforallproblemsonterritory
offormerYugoslaviahavecreatedafeelingofundesirabilityand
national humiliation and guilt. Such state of spirit in national
identitycouldnotprovideforappropriateestablishmentformo
dernizationofsociety,itsdevelopmentandwelfare.Inadditionto
this,insuchsituationSerbiahasnotbeen,andneithercouldbe
anequalpartnertoitsneighboringandotherBalkanstatesnorit
couldbeadesirablestateforcooperationandexchangeonEuro
peanandworldlevel.Whatismoreimportant,allthisisalsore
flectedthroughareferencepointofnationalidentityandcertain
negativedefinitionsandviewsofothersubjectsofinternational
relationsinSerbia.

ThepublicinSerbiahasnoticedthattheimageofSerbiais
badandthatnotevenforonewholedecadeithasbeenchanged
forbetterinthepublicofcertainstateswhichsignificantlydeter
minethestatusofSerbiaintheworld.Onthebasisofthedata
presented in this text itseems thatboth thepublicof theEuro
peanUnionandthepublicofSerbiadonothavetheirdesirable
majoritypartswithinthemwhichwouldsupportmembershipof
SerbiainthisUnion.Perhapsthereasonsforthatisaveryoften
noncriticalandexcessivepromotionoftheimageoftheUnionin
SerbiaandneglectingofthefactthattherelationofSerbiawith
theUnionneeds tobea relationofconsentof twocontracting
sidesasitisinthecaseofotherstateswhoaccededtothisorga
nization,aswellasinmissedopportunitiesforSerbiatopresent
itself to the EU as a potentially desirablememberstate of the
EuropeanUnion.TalkingabouttheimageofSerbiainChina,de
spiteimportancethatChinahasforSerbiaanditsdevelopment,
SerbiahasbeenarelativelyunknownstateinChinaandregar
dingthisfactaprimetaskofpoliticalgovernmentandallother
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socialandpoliticalinstitutionsshouldbedirectedtotheriseof
recognizibilityofSerbia.Inadditiontothis,itshouldbekeptin
mindthatthelevelofpositivenessoftheimageofSerbiawillbe
ashigherasSerbiacreatestheimageofitselfinaccordwiththe
principlesthatChinesepoliticalleadershipandpublicconsider
asdesirableregardingrelationsofsovereignstatesininternati
onalrelations.IncaseoftheimageofSerbiainRussia,although
itispossibletoclaimthatitispositiveoneaspecialchallengefor
relationsofthetwostatesisfurtherimprovementoftheimageof
SerbiainRussia.AspecialproblemistheimageofSerbiainthe
USAasit isextremelynegativeincaseofthepartofitspublic
opinionwhoheardofSerbiaatall.IncaseSerbiawantsanother
imageintheeyesofthepublicoftheUSA,Serbiashouldtryto
buildacompletelydifferentimageasthereisnousetotrytocor
rectthecurrentimagewhichhadtakendeeproots.Thereforein
nextperiodSerbiashouldtrytoaimforbetterpresentationofits
humanandnaturaltreasureandSerbianculturalandhistorical
heritage.However,therewillnotbebetterimageforSerbiawit
houtaunitedstandpointofallparticipantsonSerbianpolitical
scene regardingwhat and howSerbia should promote for that
matterandalsowhatkindofimageitwantsatall.Unfortunately
nowadaystherehasbeennopoliticalconsentovertheseissues
northerehasbeenbuiltanecessarybasisforcommunicationand
promotionofdesirableimageofSerbia.Serbiahasnotevenhad
asystematicfollowingofforeignmedianorhasitmadeanyrese
archregardingreputationofSerbiaintheworld,althoughthese
arebasicpreconditionsforaqualitativesituationalanalysisand
successintheprocessofimprovementoftheimageofthestate.

Basicvalueofthispaperisanattempttoanalysetheimage
ofSerbiainallitscomplexityandtostimulateadebateonthis
problemandthentocreateaframeworkforsituationalanalysis
of the image of Serbia. The results of the analysis of basic di
mensionsoftheimageofSerbiathatarepresentedinthispaper
mightberegardedasoneofindicatorsoftheimageofSerbiain
internationalrelationsandasanattempttoovercomethestand
points thatarebasedonbelievesonitsnegativityorpositivity.
Forpurposeofgettingmorecomprehensiveresultssomefuture
researches of the imageof Serbia shouldbemoredetailedbut
also institutionallybased.Also,considering the fact that in so
mestatespublicdiplomacyrepresentsactivitywhichtakescare



ПредрагД.Радојевић AНАЛИЗАОСНОВНИХДИМЕНЗИЈА...

222

ofinternationalimageofthestateincoordinationwithallother
institutional andnoninstitutional factors, in Serbia special at
tentionshouldbepaidtotheneedoforganizingastrategically
based public diplomacywhich shouldwork on improvement of
internationalimageofSerbia.Diplomacywhichisbasedonsuch
basisalreadyexistsinmanystatesthroughouttheworldandits
basicroleisactivebuildingofdesirableimageofthestateinthe
public of foreign states. And such image creates preconditions
forgainingbetterstatusofthestateininternationalpoliticaland
economicrelations.Inotherwords,inthiswaynationalinterests
becomeprotectedandimproved.

.
 По себ ну за хвал ност за по моћ у пи са њу овог ра да аутор ду гу је го спо ђи Све-

тла ни Шев чен ко  из  Ам ба са де  Ру ске  Фе де ра ци је  у Бе о гра ду  и  го спо ди ну  
Ан др зе ју Пир ки из Га лу по ве кан це ла ри је у Бри се лу

 Овај рад је примљен 5. август 2011. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 19. септембра 2011. године.
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Сажетак 

Рад по ла зи од прет по став ке да по ли тич ки ка па ци тет 
вла да, њи хо ва спо соб ност да фор му ли шу, им пле мен ти ра ју и 
вред ну ју кон крет не по ли ти ке, ка рак те ри ше стал но опа да
ње. На тој ли ни ји, у пр вом де лу ра да ана ли зи ра се раз у ме
ва ње фор му ли са ња не ке спе ци фич не по ли тич ке ини ци ја ти ве 
као про це са „од о здона го ре“, до ми на ци је ни жих ад ми ни
стра тив них ин стан ци у кон тро ли ре а ли за ци је од ре ђе ног по
ли тич ког про гра ма. Дру ги део ра да се ба ви ути ца јем по ли
ти за ци је јав не упра ве, као спољ ног фак то ра ко ји ути че на 
ди зај ни ра ње не ке кон крет не по ли ти ке, са ин тен зи фи ка ци
јом по ли тич коиде о ло шких ме ри ла у од но су на ана ли тич ке 
кри те ри ју ме. Рад се, са јед не стра не, за кљу чу је по др жа ва
њем иде је да фор му ли са ње не ке по ли ти ке за ви си од то га да 
ли се же ли кон тро ли са ти ин ди ви ду ал но по на ша ње или ње го
во окру же ње, што од ре ђу је и ва жност им пле мен та ци је, док 
се, са дру ге стра не, и по ред то га што по ли ти за ци ју тре ти
ра као при мар но не га ти ван фе но мен, оста вља мо гућ но сти 
и за од ре ђе ну вр сту по зи тив них ефе ка та по ли ти за ци је на 
по ли тич ки си стем.
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Кључ не ре чи: по ли тич ки ка па ци тет, ад ми ни стра тив ни ка
па ци тет, по ли ти за ци ја, им пле мен та ци ја, по ли
тич ке ин сти ту ци је, по ли тич ки си стем, де мо
кра ти ја.

Увод

Као је дан од но се ћих те ма та по ли тич ке на у ке мо же да 
се иден ти фи ку је про пи ти ва ње ква ли те та ве за из ме ђу аде-
кват ног или до брог пред ста вља ња дру штве них аспи ра ци ја, 
што услов но мо же мо да од ре ди мо као чи сту „по ли тич ку зо-
ну“ ана ли за, са ефи ка сно шћу и ефек тив но шћу ре а ли за ци је 
истих, што услов но мо же мо да од ре ди мо као ње ну „ад ми-
ни стра тив ну зо ну“ ана ли за. Ме ђу тим, че сто се мо же ре ги-
стро ва ти ис тра жи вач ко се па ра ти са ње ове две ис тра жи вач ке 
зо не на на чин да, ре ци мо, про пи ти ва ње ин те ре сне агре га-
ци је и ре пре зен та ци је не об у хва та спек тар им пли ка ци ја на 
кон крет не по ли ти ке, то јест, vi ce ver sa, да се не ка кон крет-
на по ли ти ка (по ли тич ки про грам или ини ци ја ти ва) по сма-
тра изо ло ва но без ика квог ре фе ри ра ња на дру штве не же ље 
и/или те жње ко је се у њој мо гу де тек то ва ти. Би ло ка ко би ло, 
два аспек та кре и ра ња по ли тич ких од лу ка су ре ле вант на за 
кон цепт по ли тич ког ка па ци те та: са јед не стра не, ра ди се о 
ка па ци те ту по ли тич ког си сте ма да те жње јав но сти, опред-
ме ће не пре ко из бо ра, из ра зи као кон крет не јав не по ли ти ке, 
те, са дру ге стра не, о ис ко ри шћа ва њу „прак тич ног“ зна ња 
ка рак те ри стич ног за ин тер на свој ства про це са кре и ра ња по-
је ди нач них по ли тич ких про гра ма. 

Прет ход но мо же да ре зул ту је по гре шном про це ном 
при ро де чи на до но ше ња од лу ка, за ко је се прет по ста вља да 
су де мо крат ске и да под ра зу ме ва ју и њи хо во из вр ше ње, али, 
за пра во, се мо же ре ћи да ства ри сто је дру га чи је ка да је у пи-
та њу по то ња прет по став ка. Ова ди вер ген ци ја не им пли ци ра 
сма ње ну ва жност чи на до но ше ња од лу ке, већ ука зу је на то 
да кре и ра на по ли ти ка ни је по не ком ауто ма ти зму и спро ве-
де на по ли ти ка. Та ко, Гра хам Али сон (Gra ham Al li son) твр ди 
да, у нор мал ним слу ча је ви ма, на про цен ту ал ни из нос иден-
ти фи ко ва ња пре фе ри ра не оп ци је у ре а ли за ци ји же ље них 
упра вљач ких ци ље ва от па да 10%, а да су пре о ста лих 90% 
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по ве за но са сфе ром им пле мен та ци је.1 Са јед не стра не, на ме-
ра ово га тек ста је да про пи та, до не кле, ана ли тич ки фор си ра-
но „од о здо-на го ре“ про ми шља ње им пле мен та ци о ног про це-
са, где ни жи ни вои ад ми ни стра ци је има ју од лу чу ју ћи сте пен 
кон тро ле над ре а ли за ци јом и сме ром не ке кон крет не по ли ти-
ке. Са дру ге стра не, ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да се ума њи ва ње 
по ли тич ког ка па ци те та мо же по зи ци о ни ра ти као ге не рал ни 
тренд об ја шња ван: оте жа ним фи скал ним по ло жа јем вла да 
и не до стат ком фон до ва за по ли тич ке за хва те,2 ре ду ко ва њем 
ауто но ми је вла да у кре и ра њу по ли тич ких ини ци ја ти ва услед 
про бле ма тич не ме ша ви не јав ног не по ве ре ња и кон сул то ва-
ња, овај рад ће по ку ша ти  да про пи та на чел ну ва жност по ли-
ти за ци је јав не упра ве на по ве ћа ње или сма ње ње по ли тич ког 
ка па ци те та.

Ва жност им пле мен та ци је за фор му ли са ње 
од ре ђе не по ли ти ке

Ма да не по сто ји ја сан од го вор шта је то до бра по ли-
ти ка, кру ци јал на спо соб ност сва ке де мо крат ским пу тем иза-
бра не вла де из ра жа ва се фло ску лом „во ђе ња до бре по ли ти-
ке“. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је иде о ло шко не сла га ње 
око то га шта од ре ђе на вла да тре ба да чи ни не из бе жно, би ло 
би крај ње про бле ма тич но уко ли ко би се про це на во ђе ња до-
бре или ло ше по ли ти ке од но си ла на спе ци фич не ци ље ве кон-
крет не по ли тич ке ини ци ја ти ве. Дру гим ре чи ма, де мо крат ска 
вла да је сло бод на да у од ре ђе ном ди ја па зо ну по ли тич ких по-
зи ци ја би ра ону за ко ју др жи да је са о бра зна ње ној иде о ло-
шкој по став ци, те да је про фи ли ше као од ре ђе ну кон крет ну 
по ли ти ку. Има ју ћи ово на уму, као до бра по ли ти ка, на нај-
ми ни мал ни јем ни воу, мо же да се од ре ди она по ли ти ка ко ја 
мо же да се успе шно оства ри или спро ве де.3 Иако је им пле-
мен та ци ја ван сва ке сум ње ва жна, тре ти ра ње из во дљи во сти 
као но се ћег кри те ри ју ма за не ма ру је ре ле вант ност оста лих 

1 Al li son, G. Es sen ce of De ci sion: Ex pla i ning the Cu ban Mis si le Cri sis, Lit tle 
Brown, Bo ston, 1971, стр. 267.

2 Light man, E. и  Ir ving, А. „Re struc tu ring Ca na da’s Wel fa re Sta te”, Jo ur nal 
of So cial Po licy, 20(1), 1991, стр. 65-86.

3 Pe ters, B. G. (1996) The Po licy Ca pa city of Go ver ment, Ca na dian Cen tre for Ma-
na ge ment De ve lop ment, Re se arch pa per No. 18, Ot ta wa, 1996, стр. 9.
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мо гу ћих ме ри ла. По ред то га, успе шна по ли ти ка мо же да се 
од ре ди и као она по ли ти ка ко ја ре а ли зу је оне ци ље ве ко је 
је са ма и по ста ви ла. Уко ли ко об у хва та огра ни че не ци ље ве и 
так тич ка опре де ље ња за ре ша ва ње „нај о чи глед ни јих“ про-
бле ма, а за рад про ду ко ва ња пер цеп ци је успе шно сти, он да и 
ова кав при ступ мо же мо по зи ци о ни ра ти као ми ни мал ну ва-
ри јан ту.4 Ова ко или она ко, по јам „до бре по ли ти ке“ мо же да 
се кон цеп та ли зу је пре ко ка па ци те та вла де да кре и ра зна чај-
на од сту па ња од за те че ног ста ње и да те про ме не ре а ли зу је 
успе шно.

Ер го, две ва жне ди мен зи је по ли тич ког ка па ци те та 
пред ста вља ју спо соб ност си сте ма до но ше ња од лу ка да уоб-
ли чи из бор но из ра же не же ље у од ре ђе не јав не по ли ти ке и 
ис ко ри шћа ва ње зна ња уну тар са мог про це са до но ше ња од-
лу ка. По Мар ти ну Пејн те ру (Mar tin Pa in ter) и Јо ну Пје ру (Jon 
Pi er re), по ли тич ки ка па ци тет пред ста вља спо соб ност да се 
при ку пе и ор га ни зу ју ну жни ре сур си за рад фор му ли са ња ра-
ци о нал них ко лек тив них из бо ра и по ста вља ња стра те гиј ских 
сме ро ва у ве зи са ало ка ци јом оскуд них ре сур са по треб них 
за јав не ци ље ве, ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти се од но се на 
спо соб ност ефи ка сног ор га ни зо ва ња људ ским и фи зич ким 
ре сур си ма по треб ним за ис по ру ку или пре нос по те за или од-
лу ка упра ве, док др жав ни ка па ци тет ма ни фе сту је ме ру др-
жав не спо соб но сти да мо би ли зу је дру штве ну и еко ном ску 
по др шку и са гла сност за јав но ори јен ти са не ци ље ве (усред-
сре ђе ност на од нос др жа ве, збир но са ад ми ни стра тив ном и 
по ли тич ком уло гом, и са мог дру штва, то јест на по стиг ну ћа 
са мих ис хо да, по ред про дук ци је по ли тич ких и ад ми ни стра-
тив них ре зул та та).5

Им пле мен та ци о на ана ли за, за Ри чар да Ел мо ра (Ric hard 
El mo re), се мо же ре а ли зо ва ти на два на чи на: (1) пре ко ма пи-
ра ња им пле мен та ци о ног  про це са уна пред (од о зго-на до ле) и 
(2) пре ко ма пи ра ња им пле мен та ци о ног про це са уна зад (од о-

4 Loc. cit.
5 Pa in ter, M. и Pi er re, J. „Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, у Pa in-

ter, M. и Pi er re, J. (ур.) Chal len ges to Sta te Po licy Ca pa city: Glo bal Trends and 
Com pa ra ti ve Per spec ti ves. Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2005, стр. 2. Ви ди и 
Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж. и Де спо то вић, Љ. „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли-
зу др жав ног ка па ци те та“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
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здо-на го ре).6 Ма пи ра ње им пле мен та ци о ног про це са уна пред 
је при ступ „од о зго-на до ле“, где по сто ји ја сан циљ, за ко ји се 
од ре ђу је по треб ни број ре а ли за ци о них ко ра ка, са про јек то-
ва ним ре зул та том у од но су на ко ји се ме ри успе шност или 
не у спе шност. Ова кав мо дел тен ди ра ка то ме да им пле мен та-
ци ју од ре ди као ствар хи је рар хиј ске струк ту ре и ме наџ мент-
ских про це са, где се не ка кон крет на по ли ти ка фор му ли ше 
на вр ху а он да по хи је рар хиј ском прин ци пу пре но си на до ле, 
те је нај ви ше за ин те ре со ван за про бле ме упра вља ња као од-
но са из ме ђу над ре ђе них и под ре ђе них и за пи та ња са гла сно-
сти као од но са из ме ђу ад ми ни стра ци је и циљ них гру па. Он 
по тен ци ра еле мен те ко ји афир ма тив но ути чу на цен тра ли-
зо ва ње кон тро ле и ко ји ма до но си о ци кон крет них по ли тич-
ких про гра ма мо гу ла ко ма ни пу ли са ти: (1) утвр ђи ва ње уна-
пред да тих и фик си ра них им пле мен та ци о них фор му ла; (2) 
фор мал ну ор га ни за ци о ну струк ту ру; од нос над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти ме ђу ад ми ни стра тив ним је ди ни ца ма; и (4) 
ад ми ни стра тив ну кон тро лу пре ко бу џе та, пла ни ра ња и ева-
лу а тив них зах те ва.7 Као нај ва жни ји про блем ово га при сту-
па мо же се узе ти „мит ски ак си ом“ или „пле ме ни та лаж“ да 
кре а то ри од ре ђе не по ли ти ке пот пу но или ди рект но кон тро-
ли шу по ли тич ке, ор га ни за ци о не и тех но ло шке про це се ко ји 
ути чу на им пле мен та ци ју.8 Мит да се им пле мен та ци ја мо же 
кон тро ли са ти одог зо по чи ва на прет по став ци ње ног по бољ-
ша ва ња по ве ћа њем екс пли цит но сти по ли тич ких ди рек ти ва, 
по тен ци ра њем ја сно по зи ци о ни ра не ад ми ни стра тив не од го-
вор но сти и чи сто по ста вље ним (увек сме ра ним) ре зул та ти-
ма. 

Уоп ште но го во ре ћи, осла ња ње на им пле мен та ци ју као 
нај по у зда ни ји во дич за фор му ли са ње од ре ђе них по ли тич ких 
про је ка та или про гра ма мо же ре зул то ва ти: (1) екс трем ном 
ва ри јан том- ко ја, с об зи ром да по ли ти ке ево лу и ра ју то ком 
спро во ђе ња, по ни шта ва мо гућ ност би ло ка квих ва ља них 
„им пле ме та ци о них тврд њи“, осим оних ко је се ти чу уоп ште-
но афир ма тив не ле ги сла ци је, те (2) уме ре ном ва ри јан том- ко-
ја кре и ра ње по ли ти ке „пре ла ма“ кроз при зму усло ва ко ји ће 

6 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy 
De ci si ons“, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, 94(4), 1979-1980, стр. 602.

7 Ibi dem, стр. 605.
8 Ibi dem, стр. 603.
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ка рак те ри са ти ње ну при ме ну и огра ни че ња ко ја су на мет ну-
та од стра не ак те ра уну тар са мог им пле мен та ци о ног про це-
са.9 Уме ре на ва ри јан та, ко ју мо же мо иден ти фи ко ва ти и као 
„од о здо-на го ре“ или при ступ „ма пи ра ња уна зад“, под ра зу-
ме ва раз у ме ва ње: (1) кон јунк ци је сна га ло ци ра них на нај ни-
жем ни воу јав них ор га ни за ци ја; (2) ме ђу по ве за но сти мно гих 
про гра ма и ор га ни за ци ја у од но сном под руч ју кон крет не по-
ли ти ке; и (3) же ље и по ли тич ку сна гу кли је на та (ко ри сни ка) 
ко ји ма је не ки про грам на ме њен.10 Овај при ступ по тен ци ра 
ши ре по ста вље ну кон тро лу им пле мен та ци о ног про це са и 
раз ма тра фак то ре на ко је твор ци од ре ђе не по ли ти ке мо гу са-
мо ин ди рект но ути ца ти: (1) зна ње и спо соб но сти ни жих ни-
воа ад ми ни стра тив не вла сти; (2) ини ци ја ти ве струк ту ра ко је 
су ди рект но ан га жо ва не на пред ме ту од ре ђе не по ли ти ке; (3) 
пре го ва рач ке ак тив но сти по ве за не са по ли тич ким ак те ри ма 
у раз ли чи тим ста ди ју ми ма им пле мен та ци о не ди на ми ке; и 
(4) стра те шко ко ри шће ње фон до ва за рад ути ца ја на дис кре-
ци о не из бо ре.11

Уко ли ко се им пле мен та ци ји при ђе из еко ном ског ра-
кур са, ко ји за не ма ру је сло же ност би ро крат ског кор пу са, им-
пле мен та ци ја мо же да се све де на из бор из ме ђу тр жи шног 
или не тр жи шног ме ха ни зма. Ова ква по став ка гу ра у дру ги 
план про бле ма ти ку на чи на упо тре бе струк ту ре и про це са ор-
га ни за ци ја за рад ела бо ра ци је, спе ци фи ко ва ња и де фи ни са ња 
кон крет них по ли ти ка, уме сто да се тре ти ра као ин стру мент 
за ре а ли за ци ју по ли тич ких ци ље ва, ком плек сност ор га ни за-
ци је се узи ма као пре пре ка за им пле мен та ци ју. Ово ме тре ба 
до да ти као ре ле ван тан и по јам им пле мен та ци о не струк ту ре, 
то јест по сто ја ње мул ти ор га ни за ци о них кла сте ра устро је них 
од ме ђу соб но по ве за них фир ми, ад ми ни стра тив не би ро кра-
ти је и асо ци ја ци ја уну тар гра ни ца од ре ђе не по ли тич ке ини-
ци ја ти ве или про гра ма.12

9 Lin der, S. H. и Pe ters, B. G „Im ple men ta tion as a Gu i de to Po licy For mu la tion: A 
Qu e sti on of When Rat her Than Whet her“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra ti ve 
Sci en ces, 55, 1989, стр. 635.

10 Loc. cit.
11 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy De ci si-

ons“, op.cit., стр. 605.
12 Hjern, B. и Por ter, D. O. „Im ple men ta tion Struc tu res: A New Unit of Ad mi ni stra-

ti ve Analysis“, Or ga ni za tion Stu di es, 2(3), 1981, стр. 212-213.
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Мо же се ре ћи да иза прет ход ног ле жи и не ра зу ме ва ње 
ре ци проч не при ро де од но са вла сти, то јест ди стинк ци је из-
ме ђу фор мал не и не фор мал не вла сти.13 Осим ка да од ре ђе на 
по ли ти ка за ви си од из ри чи тог де ло ва ња ви со ко струк ту и ра-
не („хи је рар хи зо ва не“) ру ти не, фор мал на власт, ко ја се кре ће 
од вр ха ка дну ор га ни за ци је, за ви си од „ка ри ка ко је се на ла зе 
на дру гом кра ју лан ца вла сти“, на ни воу ка па ци те та за ре ша-
ва ње про бле ма, а у сми слу струч но сти, уме ћа и бли зи не су-
штин ским за да ци ма ор га ни за ци је, од не фор мал не вла сти са 
ди на ми ком од дна ка вр ху. Да би се ор га ни за ци је ефек тив но 
ко ри сти ле као ин стру мент не ке по ли ти ке, мо ра се схва ти ти: 
(1) где се од ре ђе ни за да ци ис пу ња ва ју у сло же ној мре жи ор-
га ни за ци о них од но са; (2) ко ји су ре сур си по треб ни за њи хо во 
ис пу ња ва ње; и (3) да ли њи хо ва ре а ли за ци ја има ја сно пре-
по зна тљи ве ефек те на про блем ко ји од ре ђе на по ли ти ка ка ни 
да ре ши.14

Ка да се ра ди о „ма пи ра њу уна зад“, иза иде је да ни жи 
ни вои ад ми ни стра ци је има ју пре до ми нан тан сте пен кон-
тро ле над сме ро ви ма од ре ђе них кон крет них по ли ти ка (и да 
та ква по став ка има нор ма тив ни зна чај за на чин ка ко спе ци-
фи ко ва на по ли ти ка тре ба да бу де фор му ли са на) кри је се опа-
сност пре та па ња ци ље ва не ке по ли ти ке у ад ми ни стра тив не 
про бле ме. 15 По ред ово га, тре ба на гла си ти да мно ге по ли ти ке 
ни су ну жно по ве за не са „ми ри ја дом“ ак те ра, ко о пе ра ци јом 
ме ђи ис ти ма као пред у сло вом за успех и сло же ним од но сом 
са кли јен ти ма (ка ква је по ли ти ка за по шља ва ња или не ки со-
ци јал ни про гра ми), то је пре све га пре о вла ђу ју ћа ана ли тич ка 
ма три ца ко ја ка рак те ри ше „од о здо-на го ре“ им пле мен та ци о-
ни по сту пак. Ако се фо ку си ра мо на обла сти ка кве су на ци о-
нал на без бед ност или опо ре зи ва ње, где вла де има сво је вла-
сти то осо бље, ре ла тив но ја сну власт над од но сним до ме ном 
и „кон крет ни је“ про фи ли са не ци ље ве, он да ин си сти ра ње на 
„ор то докцним“ ор га ни за ци о ним про бле ми ма ни је нај а де-
кват ни ји оквир за њи хо во раз у ме ва ње, ни ти то ин си сти ра ње 
про ду ку је ем пи риј ске на ла зе ко ји су уоп ште но при мен љи ви. 

13 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy De ci si-
ons“, op.cit., стр. стр. 606.

14 Ibi dem, стр. 607.
15 Lin der, S. H. и Pe ters, B. G „Im ple men ta tion as a Gu i de to Po licy For mu la tion: A 

Qu e sti on of When Rat her Than Whet her“, op.cit., стр. 638.
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У та квим слу ча је ви ма по сто ји опа сност да су штин ски ји про-
бле ми и ва жни ји ци ље ви не ких по ли ти ка бу ду по ти сну ти у 
дру ги план.

Има ју ћи на уму у прет ход ном па су су из не то, Сте фен 
Лин дер (Step hen Lin der) и Гај Пи терс (Guy Pe ters) по тен ци-
ра ју бит ност по ве за но сти ка рак те ри сти ка од ре ђе ног про бле-
ма са ка рак те ри сти ка ма ин стру мен та ко ји је иза бран за „ре-
ше ње“ исто га.16 То ни ка ко не зна чи за ла га ње за иде ју да се 
им пле мен та ци ја тре ба пот пу но ели ми ни са ти при ли ком кре-
а ци је не ког по ли тич ког про гра ма, већ по ку шај да се од ре-
де си ту а ци је ка да им пле мен та ци ја ма ни фе сту је пре пре ку за 
де ло ва ње, што је опет ди рект но за ви сно од то га да ли вла да 
тен ди ра ка бли ској кон тро ли или те жи ка то ме да упра жња-
ва над гле да ње пре ко ини ци ја ти ва или не ких дру гих ин ди-
рект них ме ха ни за ма. У том сми слу, као је дан од на чи на про-
пи ти ва ња ин стру ме на та по ста вље них у од нос пре ма не ком 
по ли тич ком про гра му се на ме ће од ре ђе ње по ли ти ке или као 
ори јен ти са не на ин ди ви ду ал но по на ша ње (под ра зу ме ва ве ћу 
усред сре ђе ност на им пле мен та ци ју) или на окру же ње не ког 
ин ди ви ду ал ног по на ша ња (иде ја да се про ме ном окру же ња 
усло вља ва ре ак ци ја гра ђа на на ли ни ји оства ре ња ци ље ва не-
ке по ли ти ке).17 

По сто ји и не ко ли ко спољ них фак то ра, ко ји не за ви сно 
од прет ход ног успе ха не ке вла де, ути чу на сма ње ње ње ног 
ка па ци те та за кре и ра ње по ли ти ке у ин ду стри ја ли зо ва ним 
(раз ви је ним) де мо кра ти ја ма: (1) гло ба ли за ци ја као фе но мен 
ко ји је ство рио чи тав сплет ути ца ја не са мо на рав ни упли ва 
дру гих вла да у аутох то но формулисањe ра зно вр сних по ли-
ти ке, већ и на рав ни ути ца ња не-вла ди них ор га ни за ци ја и на 
рав ни ути ца ња ме ђу на род ног тр жи шта, што по вла чи за со-
бом при хва та ње ин стру ме на та са по ве ћа ним сте пе ном флек-
си бил но сти, бр зи не и сен зи би ли зо ва но сти за ре а го ва ње на 
ре ле вант не мо мен те спољ ног окру же ња; (2) са прет ход ним 
је де ли мич но по ве зан и све из ра же ни ји зна чај „пре се ца ју ћих 
пи та ња“ у вр ше њу вла сти и ру ко во ђе ња хо ри зон та лом упра-
вом, иде ја је да све те же и ком пли ко ва ни је по ли тич ка пи та-
ња мо гу сме сти ти уну тар гра ни ца кла сич но схва ће ног ми-

16 Ibi dem, стр. 642.
17 Ibi dem, стр. 643.
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ни стар ства над ле жног за од ре ђе ну област; (3) због све ве ћих 
фи скал них пре пре ка, ли ми ти ра них фон до ва, вла де су при-
ну ђе не на па жљи ви ју се лек ци ју пи та ња са ко ји ма ће се ба ви-
ти, на на чин да их ре а ли зу ју сред стви ма ко ја из и ску ју ма ње 
тро шко ве, и на ком плет но осми шља ва ње од ре ђе ног про јек та 
пре стар то ва ња ње го ве ре а ли за ци је, што ву че за со бом од ре-
ђе ни ри зик јер мно ги про бле ми не могu би ти укал ку ли са ни 
или схва ће ни; (4) исто та ко, мо же се кон ста то ва ти по ве ћа ње 
по ли ти за ци је кон крет них по ли тич ких про гра ма и са ме упра-
ве, што по вла чи за со бом да при ли ком оправ да ња не ке по ли-
тич ког про гра ма или про јект не по ли тич ке оп ци је до ла зи до 
по ве ћа ња по ли тич ких и иде о ло шких ме ри ла на уштрб ана-
ли тич ких ме ри ла; (5) исто вре ме но, ме ња се „по и ма ње“ уло ге 
јав ног слу жбе ни ка у сме ру фа во ри зо ва ња ста ту са ме на џе ра 
као су прот но сти по ли тич ким са вет ни ци ма или, чак, по ли-
тич ким кре а то ри ма, што пред ста вља сво је вр сно об на вља ње 
ди хо то ми је по ли ти ка-ад ми ни стра ци ја, то јест по тен ци ра ње 
иде је да је пра ви за да так јав ног сер ви са при ме на по ли ти ка и 
во ђе ње ор га ни за ци ја, а не бри га о вр сти по ли ти ке ко ја тре ба 
би ти во ђе на; и (6) на кра ју, јав на пар ти ци па ци ја је тре нут но 
зна чај но уве ћа на, што ди рект но ути че на те жи ну ка ко ауто-
ном ног до но ше ња од лу ка та ко и њи хо ве при ме не од стра не 
вла де.18

Де фи ни са ње, узро ци и по сле ди це  
по ли тизације јав не администрације

По ли ти за ци ја је пер ма нент на ка рак те ри сти ка свих ва-
ри јан ти де мо крат ских по ли тич ких си сте ма (од ре ђе ни број 
би ро крат ских по зи ци ја је увек на рас по ла га њу по ли ти ча ри-
ма на вла сти) и мо же се про ми шља ти са ви ше раз ли чи тих 
кон цеп ту ал них ни воа: (1) на нај оп шти јем, си стем ском ни воу 
по ли ти за ци ји се мо же од ре ди ти пре ко ра ста јав ног сек то ра и 
след стве ног по ра ста ре гу ла ци је при ват них ства ри (при ступ 
кри тич ке те о ри је), као што се мо же тре ти ра ти и као функ ци-
о нал ни пред у слов за спо соб ност ад ми ни стра ци је да ре а гу је 
у сме ру пре фе рен ци јал но про ме ње них окол но сти (функ ци-
о на ли стич ки при ступ); (2) по ли ти за ци ја мо же да се од ре ди 

18 Pe ters, B. G. (1996) The Po licy Ca pa city of Go ver ment, op. cit., стр. 5-8.
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и пре ко ње не ди рект не по ве за но сти са од но сом из ме ђу по-
ли тич ке и ад ми ни стра тив не мо ћи- са јед не стра не, иако се 
ад ми ни стра тив на моћ до де љу је од стра не по ли ти ча ра, за 
прак тич не свр хе дис кре ци о на моћ јав них слу жбе ни ка ра сте 
са њи хо вим ка па ци те том уве ћа ња ин тер ног сте пе на сло бо-
де (по ли ти за ци ја се по ста вља као сте пен ад ми ни стра тив не 
ауто но ми је), са дру ге стра не, по ли ти за ци ји мо же да се при-
сту пи као не при клад ном по ли тич ком ме ша њу уну тар функ-
ци о ни са ња би ро кра ти је, схва ће не као зби ра не у трал них и 
про фе си о нал них слу жбе ни ка (што је ма ње ауто ном на у од-
но су на по ли тич ку моћ, то је ве ћи сте пен по ли ти за ци је ад-
ми ни стра ци је); (3) по ли ти за ци ја мо же би ти схва ће на и пре ко 
од но са на спрам оп ште јав но сти, у сми слу да ад ми ни стра ци ја 
тре ба да ре флек ту је ком по зи ци ју дру штва; (4) по ли ти за ци ја 
се мо же де фи ни са ти и пре ко ква ли те та по ве за них са ста во ви-
ма и по на ша њем би ро кра ти је на ли ни ји ње не тра ди ци о нал не 
ва ри јан те обе ле же не не у трал но шћу и от кло ном пре ма плу-
ра ли стич кој по ли ти ци и по ли тич кој пар ти ци па ци ји; (5) по-
ли ти за ци ја, ко нач но, мо же би ти тре ти ра на и као спе ци фич-
ни вид па тро на же, по ли тич ки про фи ли са ни кри те ри ју ми у 
ан га жо ва њу не ко га за јав ну слу жбу мо гу има ти ве ћу те жи ну 
не го они ко ји су за сно ва ни на про фе си о нал ним стан дар ди ма 
или на на че лу ва ља но сти.19 Има ју ћи све ово на уму, Кри стер 
Стахлберг (Kri ster Stаhlberg) се опре де љу је за де фи ни са ње 
по ли ти за ци је као пар тиј ског по ли тич ког фа во ри зо ва ња у ре-
гру та ци ји и про мо ци ји јав них слу жбе ни ка.20

Гај Пи терс (Guy Pe ters) и Јон Пјер (Jon Pi er re) по ли ти за-
ци ју од ре ђу ју као за ме ну кри те ри ју ма ба зи ра них на про фе-
си о нал ном ква ли те ту и за слу га ма по ли тич ким кри те ри ју ма 
у окви ру ода би ра, за др жа ва ња, про мо ци је, на гра ђи ва ња и 
ди сци пли но ва ња но си о ца јав них услу га, то јест јав них слу-
жбе ни ка (не са мо у сми слу на ла же њу по сла чла но ви ма по ро-
ди це, кли ке или пар ти је, већ и кон тро ле по ли ти ке и им пле-
мен та ци је).21 Да би се прет ход на де фи ни ци ја што бо ље раз-

19 Stahlberg, K. „The Po li ti ci za tion of Pu blic Ad mi ni stra tion: No tes on the Con cept, 
Ca u ses and Con se qu en ces of Po li ti ci za tion“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra
ti ve Sci en ces, 53, 1987, стр. 365-366.

20 Ibi dem, стр. 368.
21 Pe ters, B. G. и Pi er re, Ј. „Po li ti ci za tion of the ci vil ser vi ce: con cepts, ca u ses, con-

se qu en ces“, у Pe ters, B. G. и Pi er re, J. (ур.) Po li ti ci za tion of the Ci vil Ser vi ce in 
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у ме ла по треб но је обра ти ти па жњу на сле де ће мо мен те: (1) 
сва ки си стем јав них (гра ђан ских) услу га одо бра ва од ре ђе ни 
ни во по ли тич ких ин тер вен ци ја у ства ри ко је се ти чу до во ђе-
ња или от пу шта ња јав них слу жбе ни ка; (2) при ро да по ли тич-
ких кри те ри ју ма мо же да ва ри ра у сми слу да по ред пар тиј ске 
ло јал но сти у игри мо гу би ти по све ће ност од ре ђе ном по ли-
тич ком про гра му или, та ко ре ћи, кли јен те ли стич ке ода но сти 
са ми ни стри ма или дру гим по ли тич ким ли де ри ма; (3) на чин 
при ме не по ли тич ких кри те ри ју ма мо гу би ти ствар де ло ва ња 
ад ми ни стра тив ног си сте ма (мо гу се ја ви ти у ком би на ци ји са 
кри те ри ју ми ма ба зи ра ним на про фе си о нал ној ва ља но сти); 
(4) по ли ти за ци ја мо же да озна ча ва и пре у зи ма ње, од стра не 
јав них слу жбе ни ка, за да та ка ко ји се фор мал но тре ти ра ју као 
по ли тич ки; (5) по ли ти за ци ја у јед ном сме ру мо же им пли ци-
ра ти де по ли ти за ци ју у дру го ме сме ру (по ве ћа ње ути ца ја по-
ли тич ких пар ти ја мо же узро ко ва ти сма ње ње ути ца ја дру гих 
по ли тич ких ак те ра); и (6) по ли тич ки кри те ри ју ми мо гу би ти 
ва жни за ста би ли за ци ју и обез бе ђи ва ње де мо крат ских вред-
но сти упра вља ња.22

Као нај о чи глед ни ји раз лог за ис тра ја ва ње на по ли ти-
за ци ји, по ред чи ње ни це да је из ра зи то не га тив но пе ри ци-
пи ра на од стра не гра ђа на, пред ста вља же ља по ли ти ча ра да 
кон тро ли шу функ ци о ни са ње упра вљач ког ме ха ни зма на 
чи јем че лу се на ла зе. У том сми слу, ад ми ни стри ра ње не ке 
кон крет не по ли ти ке од стра не ода ног чла на пар ти је (или не-
ког ко ни је члан пар ти је али је одан са мом ми ни стру) пред-
ста вља си ту а ци ју ко ја ви ше сма њу је мо гућ ност скре та ња у 
сфе ри за цр та них смер ни ца не ког по ли тич ког про гра ма не го 
што би то био слу чај у би ро крат ској по став ци за сно ва ној на 
про фе си о нал ним стан дар ди ма (ка ри је ра ма). По ред ово га, у 
ви ше де це ниј ском пла си ра њу (ме на џер ских) ад ми ни стра тив-
них ре фор ми и про це су де ре гу ла ци ји упра ве мо же се иден-
ти фи ко ва ти као јед на од бит них за јед нич ких ком по нен ти на-
ме ра ану ли ра ња кон трол них ме ха ни за ма, ко ји су ра ни је тре-
ти ра ни као не за о би ла зна по моћ у над гле да њу би ро крат ског 
де ло ва ња.23 Ме ђу тим, у том кон тек сту, чак и ка да су из у зе ти 

Com pa ra ti ve Per spec ti ve: The qu est for con trol. Ro u tled ge, Lon don, 2004, стр. 2.
22 Ibi dem, стр. 2-4.
23 Ibi dem, стр. 7.



Ђор ђе Сто ја но вић УТИ ЦАЈ ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ О НОГ ...

236

од ди рект не од го вор но сти за спро во ђе ње од ре ђе не по ли ти ке, 
по ли ти ча ри се у очи ма јав но сти увек по нај ви ше од го вор ни за 
исту. Ма да ми ни стри да нас ни су од го вор ни за то та лит де ша-
ва ња у сво ме сек то ру: пар ла мент мо же тра жи ти обра зло же-
ње и од јав них слу жбе ни ка за њи хо ве од лу ке и по ступ ке, то, 
опет, не во ди ка ре дук ци ји по ли ти за ци је јер ће у та квој си-
ту а ци ји ми ни стру за пра во би ти по треб ни слу жбе ни ци ко ји 
ће по др жа ти ње гов при ступ у про грам ски санк ци о ни са ном 
јав ном про бле му.

Има ју ћи на уму го ре из не то, за пре ва гу по ли тич ко-
иде о ло шких кри те ри ју ма у се лек ци ји јав них слу жбе ни ка и 
њи хо вом ор га ни зо ва њу се прет по ста вља да ће би ти стра те-
ги ја са не га тив ним по сле ди ца ма на укуп но ста ње ад ми ни-
стра тив ног си сте ма. Ако се, да кле, као при мар ни узму ад-
ми ни стра тив ни кри те ри ју ми, по ли ти зо ва на јав на упра ва ће 
би ти озна че на као ма ње ефи ка сан си стем у од но су на онај 
ко ји се фун ди ра на не у трал но сти и про фе си о нал ној ком пе-
тент но сти. Ово не зна чи да по ли ти зо ва на се лек ци ја ну жно 
под ра зу ме ва не ком пе тент ност, већ да је ком пе тент ност или 
се кун дар ни кри те ри јум или да је из јед на че на са ло јал но шћу 
од ре ђе ној по ли тич кој оп ци ји, то јест чо ве ку ко ји је фор мал-
ни но си оц од ре ђе не по ли тич ке оп ци је. Нај ва жни ја по ли тич-
ка по сле ди ца по ли ти за ци је је гу би так по ве ре ња у вла ди не 
ин сти ту ци је, фор си ра ње по ли тич ких кри те ри ју ма сва ка ко 
угро жа ва ле ги тим ност би ро кра ти је, што сва ка ко пред ста вља 
про блем за функ ци о ни са ње ве ћи не ад мин стра тив них си сте-
ма. По ли ти за ци ја мо же ре зул то ва ти и са по ве ћа њем огра ни-
че но сти од го вор но сти јав них слу жбе ни ка. Ви ше или ма ње, 
уво ђе ње објек ти ви зо ва них па ра ме та ра од го вор но сти ба зи ра-
них на про фе си о нал но сти не ће про ме ни ти јав ну пер цеп ци ју 
од го вор но сти по ли ти ча ра.24

Ва жно је на по ме ну ти и два сле де ћа мо мен та: (1) по ли-
ти за ци је не са мо да не ре зул ту је при ма том по ли тич ког си-
сте ма над ад ми ни стра тив ним си сте мом, већ је у то ме сми слу 
са свим кон тра про дук тив на (би ро кра ти ја, за пра во, не сла би, 
она оја ча ва - ефе кат ње ног пот чи ња ва ња из о ста је); и (2) по-
ли ти за ци ја, исто та ко, не ре зул ту је по ве ћа ним ни во ом ре пре-
зен та тив но сти у од но су на оп шту по пу ла ци ју или на ње не 

24 Ibi dem, стр. 9.
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глав не гру пе (она са мо на сво ме по чет ку по ка зу је атри бу те 
про ме не, што про цес да ље од ми че све је ја ча тен де ци ја ме-
ди о кра ти за ци је, те на и ме но ва ња уну тар ад ми ни стра тив ног 
си сте ма).25 По ли ти за ци ја се, да кле, мо же по сма тра ти пре ко 
укуп ног из но са ад ми ни стра тив них по зи ци ја ко је су по пу-
ње не пре ко по ли тич ких кри те ри ју ма, што под ра зу ме ва и 
сте пен вер ти кал не, ду бин ске по ли ти за ци је ад ми ни стра тив-
не хи је рар хи је, пре ко ин тен зи те та не по што ва ња стан дар ди-
зо ва не про це ду ре ан га жо ва ња јав них слу жбе ни ка, те пре ко 
спе ци фи ку ма де тер ми ни са ног вр стом по ли тич ког или ад ми-
ни стра тив ног си сте ма, то јест по еб но сти по ве за них са од ре-
ђе ним дру штве ним кон тек стом или пар ти ку лар ним по лит-
кул тур ним обра сцем. 

За кљу чак
По ред чи ње ни це да им пле мен та ци о ни про цес ма ни фе-

сту је зна ча јан мо ме нат у фор му ли са њу би ло ка кве по ли ти ке, 
им пле мен та ци о ни мо дел „од о здо-на го ре“, ко ји об у хва та де-
кон струк ци ју „мит ског по сту ла та“ мо де ла „од о зго-на до ле“ о 
ди рект ној кон тро ли по ли тич ких, ор га ни за ци о них и тех но ло-
шких ка рак те ри сти ка ко је ути чу на им пле мен та ци ју, се ни-
ка ко не тре ба тре ти ра ти као њен уни вер зал ни прин цип, за то 
што би та кав ква ли фик тив пре ме стио ре ле вант ност ци ље ва 
не ког по ли тич ког про гра ма са ре ша ва ња не ког про бле ма на 
ад ми ни стра тив ни кор пус про бле ма. Осим то га, је дин стве-
ност сва ке по ли тич ке ини ци ја ти ве усло вља ва да ем пи риј ске 
ана ли зе не мо гу би ти уни вер зал но при мен љи ве, па се ва-
жност мо де ла „од о здо-на го ре“ тре ба ускла ди ти са на ме ром 
кре а то ра не ке по ли ти ке да ути че на ин ди ви ду ал но по на ша-
ње или на окру же ње ин ди ви ду ал ног по на ша ња.

По ли ти за ци ја се на чел но мо же од ре ди ти као же ља по-
ли ти ча ра да кон тро ли шу ад ми ни стра тив ни апа рат на чи јем 
че лу се на ла зе и то пре ко се лек ци је, на гра ђи ва ња и ди сци-
пли но ва ња јав них слу жбе ни ка. На тој ли ни ји, по ли ти за ци ја 
не обез бе ђу је пот пу ну су пер и ор ност по ли тич ког си сте ма над 
си сте мом упра вља ња и на ме ра ва но по ве ћа ње пот чи ња ва ње 
ад ми ни стра тив ног осо бља. Исто та ко, по ли ти за ци ја не ре-

25 Stahlberg, K. „The Po li ti ci za tion of Pu blic Ad mi ni stra tion: No tes on the Con cept, 
Ca u ses and Con se qu en ces of Po li ti ci za tion“, op. cit., стр. 373-376.
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зул ту је аде кват ни јом пре зен та ци јом оп ште по пу ла ци је, ни ти 
ства ра њем окру же ња ко је ће ефи ка сни је ре а ли зо ва ти смер-
ни це од ре ђе не пар ти ку лар не по ли ти ке. Ме ђу тим, по ред овог 
се та не га тив них по сле ди ца по ли ти за ци је, мо же се го во ри ти 
и о по зи тив ном по ве ћа њу би ро крат ске по све ће но сти, као су-
прот но сти не у трал ној јав ној би ро кра ти ји, што су ге ри ше да 
при ли ком ана ли зи ра ња овог фе но ме на ни је до вољ но са мо 
иден ти фи ко ва ти при ро ду и обим по ли тич ких ин тер вен ци ја 
већ и про це ни ти сва ки ути цај на ле ги тим ност и ефек тив ност 
по ли тич ког си сте ма.

Djor dje Sto ja no vic

IM PACT OF IM PLE MEN TA TION PRO CESS 
AND THE PO LI TI CI ZA TION OF PU BLIC 

ADMI NI STRA TION AT PO LI TI CAL CA PA CITY

Sum mary

The pa per as su mes that the po li ti cal ca pa city of go vern
ments, the ir abi lity to for mu la te, im ple ment and eva lu a te spe ci fic 
po li ci es, is cha rac te ri zed by a per ma nent dec li ne. In that con tex, 
first part of pa per analyzes the un der stan ding of a spe ci fic po
licy ini ti a ti ves as a “bot tomup” pro cess, as the do mi nan ce of 
lo wer ad mi ni stra ti ve in stan ces in con trol ling a re a li za tion of the 
par ti cu lar po li ti cal pro gram me. The se cond part de als with the 
in flu en ce of the po li ti ci za tion of pu blic ad mi ni stra tion po si ti o ned 
as an ex ter nal fac tor which af fec ting the de sign of a par ti cu lar 
po licy, with the in ten si fi ca tion of po li ti cal and ide o lo gi cal cri te ria 
in re la tion to the analyti cal cri te ria. The pa per con clu des by sup
por ting the idea that the for mu la tion of a po licy de pends on whet
her one wants to con trol in di vi dual be ha vi or or its en vi ron ment, 
which de ter mi nes the im por tan ce of the im ple men ta tion, whi le, 
on the ot her hand, de spi te the fact that po li ti ci za tion is tre a ted 
as pri ma rily ne ga ti ve fe no men, le a ves the pos si bi lity for cer tain 
types of po si ti ve ef fects of the po li ti ci za tion of the po li ti cal system.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 225241

239

Keywords: po li ti cal ca pa city, ad mi ni stra ti ve ca pa city, po li ti ci za
tion, im ple men ta tion, po li ti cal in sti tu ti ons, po li ti cal 
systems, de moc racy. 

Ли те ра ту ра

Al li son, G. Es sen ce of De ci sion: Ex pla i ning the Cu ban 
Mis si le Cri sis, Lit tle Brown, Bo ston, 1971, str. 267.

El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se-
arch and Po licy De ci si ons“, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, 
94(4), 1979-1980, стр. 601-616.

Gay, P. The Va lu es of Bu re a uc racy, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford, 2005.

Hjern, B. и Por ter, D. O. „Im ple men ta tion Struc tu res: A 
New Unit of Ad mi ni stra ti ve Analysis“, Or ga ni za tion 
Stu di es, 2(3), 1981, стр. 211-227.

Hjern, B. и Hull, C. „Im ple men ta tion Re se arch as Em pi-
ri cal Con sti tu ti o na lism“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Re se arch, 10(2), 1982, стр. 105-115.

Hanf, K. „Re gu la tory Struc tu res: En for ce ment as Im ple-
men ta tion“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch,
10(2), 1982, стр. 159-172.

Ko o i man, J. (ур) Mo dern Go ver nan ce: New Go vern ment
So ci ety In ter ac ti ons. Sa ge,  Tho u sand Oaks, 1993.

Light man, E. и  Ir ving, А. „Re struc tu ring Ca na da’s Wel fa re 
Sta te”, Jo ur nal of So cial Po licy, 20(1), 1991, стр. 65-86.

Lin der, S. H. и Pe ters, B. G „Im ple men ta tion as a Gu i de to 
Po licy For mu la tion: A Qu e sti on of When Rat her Than 
Whet her“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra ti ve Sci en
ces, 55, 1989, стр. 631-652.

Pa in ter, M. и Pi er re, J. (ур.) Chal len ges to Sta te Po licy Ca
pa city: Glo bal Trends and Com pa ra ti ve Per spec ti ves, 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2005.

Pa in ter, M. и Pi er re, J. „Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es 
and The mes“, у Pa in ter, M. и Pi er re, J. (ур.) Chal len ges 
to Sta te Po licy Ca pa city: Glo bal Trends and Com pa ra
ti ve Per spec ti ves. Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2005.

Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment“, 
The Jo ur nal of Po li tics, 43(1), 1981. стр. 56-82.



Ђор ђе Сто ја но вић УТИ ЦАЈ ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ О НОГ ...

240

Pe ters, B. G. (1996) The Po licy Ca pa city of Go ver ment, Ca-
na dian Cen tre for Ma na ge ment De ve lop ment, Re se arch 
pa per No. 18, Ot ta wa, 1996.

Pe ters, B. G. Ma na ging Ho ri zon tal Go ver ment: The po li tics 
of co or di na tion, Ca na dian Cen tre for Ma na ge ment De-
ve lop ment, Re se arch pa per No. 21, Ot ta wa, 1998.

Pe ters, B. G.  The Po li tics of Bu re a uc racy, Ro u tled ge, Lon-
don, 2001.

Pe ters, B. G. и Pi er re, J. (ур.) Po li ti ci za tion of the Ci vil Ser
vi ce in Com pa ra ti ve Per spec ti ve: The qu est for con trol, 
Ro u tled ge, Lon don, 2004.

Pe ters, B. G. и Pi er re, Ј. „Po li ti ci za tion of the ci vil ser vi ce: 
con cepts, ca u ses, con se qu en ces“, у Pe ters, B. G. и Pi-
er re, J. (ур.) Po li ti ci za tion of the Ci vil Ser vi ce in Com
pa ra ti ve Per spec ti ve: The qu est for con trol, Ro u tled ge, 
Lon don, 2004.

Stahlberg, K. „The Po li ti ci za tion of Pu blic Ad mi ni stra tion: 
No tes on the Con cept, Ca u ses and Con se qu en ces of Po-
li ti ci za tion“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra ti ve Sci
en ces, 53, 1987, стр. 363-382.

Сто ја ди но вић, М. и Вук че вић, Д. ,,Про блем очу ва ња 
иден ти те та на Бал ка ну’’, На ци о нал ни ин те рес, 10(1), 
2011, стр. 87-100.

Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж. и Де спо то вић, Љ. „Кон цеп-
ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног ка па ци те та“, Срп
ска по ли тич ка ми сао, 32(2), 2011, стр. 11-40.

Whit ford, A. B. „De cen tra li zed Po licy Im ple men ta tion“, 
Po li ti cal Re se arch Qu ar terly, 60(1), 2007, стр. 17-30.

Re su me

De spi te the fact that the im ple men ta tion pro cess is sig ni fi
cant mo ment ma ni fe sted in the for mu la tion of any po licy, “bot
tomup” im ple men ta tion mo del, which in clu des de con struc tion of 
“topdown mythi cal axi om” оf di rect con trol of po li ti cal, or ga ni
za ti o nal and tec hno lo gi cal cha rac te ri stics that af fect the im ple
men ta tion, in no way sho uld be tre a ted as its uni ver sal prin ci ple 
be ca u se it wo uld re du ce the re le van ce of un der stan ding of the 
ob jec ti ves of a po li ti cal pro gram me and put to the fo re a set of 
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ad mi ni stra ti ve pro blems. In ad di tion, the uni qu e ness of every po
li ti cal ini ti a ti ve me ans that em pi ri cal analysis can’t be uni ver sally 
ap pli ca ble: the im por tan ce of the mo del “bot tomup” sho uld be 
har mo ni zed with the in ten tion of a po licy ma kers to in flu en ce in
di vi dual be ha vi or or in di vi dual be ha vi or en vi ron ment.

The po li ti ci za tion on the ge ne ral le vel can be de ter mi ned by 
the de si re of po li ti ci ans to con trol the ad mi ni stra ti ve ap pa ra tus 
thro ugh the se lec tion, re war ding and di sci pli ning of pu blic ser
vants. Оn that li ne, po li ti ci za tion do esn’t pro vi de su per i o rity of 
the po li ti cal system over the ad mi ni stra ti ve system and the in ten
ded in cre a se in com pli an ce of ad mi ni stra ti ve staff. Al so, the po
li ti ci za tion do esn’t re sult in ade qu a te pre sen ta tion of the ge ne ral 
po pu la tion or by cre a ting an en vi ron ment that will ef fec ti vely im
ple ment so me par ti cu lar po licy di rec ti ons. Ho we ver, in ad di tion 
to this set of ne ga ti ve con se qu en ces of po li ti ci za tion, we can talk 
abo ut the po si ti ve and in cre a sing bu re a uc ra tic com mit ment, as 
op po sed to a ne u tral pu blic bu re a uc racy. Аnalysis of this phe no
me non sug gests that isn’t eno ugh to iden tify the na tu re and ex tent 
of po li ti cal in ter ven tion but al so to as sess any im pact on the le gi
ti macy and ef fec ti ve ness of the po li ti cal system.

 Овај рад је примљен 10. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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ШЕ ЗДЕ СЕ ТО СМА ШИ, НО ВИ 
ДРУШТВЕНИ ПО КРЕ ТИ И ПО ТИ РА ЊЕ 
КЛА СИЧ НЕ ПО ДЕ ЛЕ НА ЛЕ ВИ ЦУ И 

ДЕ СНИ ЦУ У ПОСТ МО ДЕР НОМ ДО БУ

Сажетак

Рад раз ма тра „пли ша ну ре во лу ци ју“ из 1968. г. и ту ма
чи ње не по сле ди це. По крет из 68΄ се раз у ме као ма ли пост
мо дер ни про тест про тив не ких ри гид но сти мо дер ни стич
ког ли бе рал ноде мо крат ског и про гре си ви стич ког на сле ђа. 
По сле ди це де ша ва ња из 68΄ су пре по зна те у по ја ви ткз. но
вих дру штве них по кре та, ко ји рас по ла жу но вим пост мо дер
ним стра те ги ја ма дру штве не бор бе. Од но вих  дру штве них 
по кре та по себ но се у раз ма тра ње узи ма еко ло шки по крет, 
те се по ка зу је ка ко он ло ги ком сво јих ак ци ја пре ва зи ла зи 
кла сич ну по де лу по ли тич ког по ља на ле ви цу и де сни цу. Рад 
ко нач но за кљу чу је да ће се у пост мо дер ном до бу у ко јем жи
ви мо пот пу но из ме ша ти кла сич не мо дер ни стич ке по ли тич
ке иде о ло ги је и иде је ства ра ју ћи но ве по ли тич ке бло ко ве од 
ко јих ни је дан ви ше не ће би ти кла сич ноле ви чар ски (ре во лу
ци ја) или кла сич но де сни чар ски (ре ста у ра ци ја) као у вре ме 
Фран цу ске ре во лу ци је, већ ће мо има ти но ву  пост мо дер ну 
си ту а ци ју ко ју ће, ме сто опо зи та ле ви це и де сни це, обе ле
жи ти опо зит цен тра и мар ги на
Кључ не ре чи: 1968, ан ти про гре си ви зам, но ви дру штве ни по

кре ти, еко ло шки по крет, ле ви ца, де сни ца, цен
тар, мар ги не
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Би ло ко је дру штво сво је смер ни це до би ја у ван ред ним 
до га ђа ји ма1 као што су ре во лу ци је, ра то ви, де мон стра ци је, 
устав не кри зе и уоп ште би ло ко је дру го де ша ва ње у ко ме 
дру штве ни рас це пи кул ми ни ра ју, та ко да је са мо ме дру штву 
по треб но но во ре де фи ни са ње ње го вих ба зич них по сту ла та.2 
На кон тих ван ред них до га ђа ја, ни шта ви ше не ће би ти исто, 
те ће се на кон сва ког со ци јал ног зе мљо тре са по ма ља ти но ве 
дру штве не вред но сти ко је ће ути ца ти на ег зи стен ци ју чла-
но ва дру штва. По след њи ве ли ки ван ред ни до га ђај у Евро пи, 
ко ји је под јед на ко уз др мао и њен За пад, као и њен Ис ток, 
би ће не ми ри из 1968. го ди не3 у ко ји ма су се по кре ну ли мно-
ги со ци јал ни сло је ви – од сту де на та, пре ко обич них гра ђа на, 
све до ин те лек ту ал них ели та. У ово ме крат ком ис тра жи ва-
њу по ку ша ће мо пре ци зи ра ти шта је но во у струк ту ри вре-
ме на до не ла ова ми ни-ре во лу ци ја и ко је је вред но сне окви ре 
оста ви ла за со бом. У том ис тра жи ва њу ће мо ми ни-ре во лу-
ци ју из 1968. го ди не срав ни ти са оном ве ли ком Фран цу ском, 
бу ду ћи да ће она би ти, као што ће мо ви де ти, и из да нак, али 
и упо ко је ње не ка да шњих ве ли ких ре во лу ци о нар них „оче-
ки ва ња“. Сто га де ша ва ња из 1968. го ди не сто је на раз ме ђи 
ре во лу ци о нар ног и по стре во лу ци о нар ног вре ме на, а Евро па 
ви ше не ће од тог до ба, ма кар до да на шњих да на, мар ши ра ти 

1 О зна ча ју ван ред них до га ђа ја, од но сно ван ред ног ста ња по дру штве но-по-
ли тич ку под ло гу, ве о ма кон ци зно и је згро ви то у Carl Schmitt, Po li tische The
o lo gie, Dun cker und Hum blot, Mun chen und Le ip zig, 1922. стр. 9.

2 Не ка дру штва ни кад ни не до ђу до сво јих ба зич них по сту ла та, по пут нпр. 
срп ског дру штва ко је го то во два ве ка жи ви у трај ној не ста бил но сти и у ко ме 
се во де пер ма нент не бор бе око ле ги ти ми те та, услед че га је сва ки ле ги ти-
ми тет „флук ту и ра ју ћи“, од но сно не ста би лан и као та кав из во ри ште ра зно-
ра зних ван ред них ста ња, ко ја су у Ср би ји, у обр ну тој ди ја лек ти ци, за пра во 
„ре дов но ста ње“. За раз ли ку од ово га, ве ћи на ста бил них европ ских дру шта-
ва (по пут нпр. бри тан ског) упа да ју у ван ред но ста ње услед кри зе не ког прет-
ход но ста бил ног ле ги ти ми те та и ре ша ва ју ту кри зу, од но сно ре де фи ни шу 
сво је ба зич не по сту ла те, ус по ста вља ју ћи ре дов но ста ње, од но сно ста бил-
ну ба зу за по нов но ва же ње не ког ста бил ног ле ги ти ми те та ко ји ће дру штву 
да ва ти ста бил ност. О бор ба ма у срп ском дру штву за тзв. „флук ту и ра ју ћи 
ле ги ти ми тет“, услед че га се стал но ре про ду ку је дру штве на не ста бил ност, 
у тек сту Н. Цве ти ћа нин, Про цес кон сти ту и са ња по ли тич ке и дру штве не 
ели те у срп ском дру штву – про блем дис кон ти ну и те та и „флук ту и ра ју ћег 
ле ги ти ми те та“, На ци о нал ни ин те рес, број 3/2010. год. VI vol. 9.

3 Пад Бер лин ског зи да 1989. је не сум њи во та ко ђе зна ча јан ван ред ни до га ђај, 
но он ни је уз бур као чи та ву Евро пу, већ са мо њен Ис ток, ма да ће, исти на, чи-
та ва Евро па осе ћа ти ње го ве по сле ди це. За раз ли ку од то га не ми ри из 1968. 
ће у ван ред но ста ње ба ци ти мно ге европ ске др жа ве и на За па ду и на Ис то ку.
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са ра зно ра зним ре во лу ци о нар ним па ро ла ма ве ру ју ћи у њи-
хо во ис пу ње ње. У том сми слу ће и ка сни ји пад Бер лин ског 
зи да би ти јед на кон тра-ре во лу ци ја, јер ће зе мље ко је су њи ме 
би ле за хва ће не пре ћи из ста ња по зи тив не, али пот пу но не ре-
а ли зо ва не, уто пи је у ста ње но вих-ста рих по ли тич ких ре а ли-
за ма и ан та го ни за ма. Сто га ће не ми ри из 1968. пред ста вља ти 
по след њи марш по зи тив них уто пи ја Евро пом, до ду ше марш 
ко ји не ће би ти су ви ше ви о лен тан.

Ми ни-ре во лу ци ја у Евро пи из 1968. г. би ће за пра во је-
дан по лу-па ци фи стич ки от пор мањ ка во сти ма гра ђан ске ци-
ви ли за ци је ко ја се ета бли ра ла на кон Дру гог свет ског ра та, 
ка да је у тзв. европ ској др жа ви бла го ста ња4 по ста вљен ин-
сти ту ци о нал ни оквир у ко ме су те сно са ра ђи ва ли уме ре ни 
кон зер ва ти ви ци као де сни цен тар са уме ре ним со ци ја ли сти-
ма као не ком вр стом ле вог цен тра. Др жа ва бла го ста ња је по-
сти гла мно ге ре зул та те у по гле ду сми ри ва ња по ли тич ких и 
еко ном ских при ли ка у Евро пи, али је и омо гу ћи ла да у том 
по ли тич ком и еко ном ском „бу му“ од ра сте јед на но ва ге не ра-
ци ја ко јој ће све у шта су ве ро ва ли ње ни ро ди те љи по ста ти 
до сад но и пре ва зи ђе но. Ге не ра ци ја ко ја је по кре ну ла де ша ва-
ња из 1968. ће на су прот ин сти ту ци о нал ним ус пе си ма др жа ве 
бла го ста ња, а че сто и ди рект но про тив њих, сво јом ра ди кал-
но шћу осло бо ди ти је дан но ви свет пост мо дер них и ве о ма не-
фор мал них стра те ги ја по ли тич ке и дру штве не ак ци је. Ипак, 
до га ђа ји из 1968. ко ли ко год би ли усме ре ни про тив та да шњег 
европ ског по ли тич ког по рет ка, без об зи ра да ли се ра ди о по-
ме ну тој др жа ви бла го ста ња на За па ду или о ре ал-со ци ја ли-
стич ком си сте му на Ис то ку, не ће ус пе ти да до ве ду у пи та ње 
са мо устрој ство тих по ре да ка ко ји ће се на кон крат ко трај них 
ко ме ша ња вра ти ти у нор ма лу. Уко ли ко по се ди це ко ме ша ња 
од 1968. го ди не не ће би ти ре а ли зо ва не у по ли тич ко-ин сти-
ту ци о нал ној сфе ри, ипак ће ова ми ни-ре во лу ци ја оста ви ти 
за со бом из ве сне дру штве не вред но сти, од но сно по ме ри ће 
вред но сни оквир Евро пе. Сто га ће та „ре во лу ци ја“ би ти је-
дан „пли ша ни“ ан ти гра ђан ски от пор пост гра ђан ском све ту, 
от пор ко ји ће свој циљ по го ди ти ве о ма бла го и по сред но, те је 

4 О европ ској др жа ви бла го ста ња као ин сти ту ци о нал ном окви ру уну тар ко-
је га су ком про мис по сти гли уме ре ни кон зер ва тив ци са уме ре ним со ци ја-
ли сти ма у  Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња; иде је и по ли ти ка, 
ЦЕ СИД-ЦУПС, Бе о град, 2005.
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сто га и мо же мо сло бод но на зва ти „пли ша ном ре во лу ци јом“. 
Сто га нас не ће чу ди ти што ће мно ги ње ни по бор ни ци по ста-
ти ка сније водећи функционери самог постграђанског света 
(феномен хипика који су обукли одела )5, јер они никада нису 
били суштински непријатељски расположени према том све-
ту (баштинећи управо све тековине његове популарне кул-
туре), већ су само у младалачком заносу хтели да га поправе 
својим идеалима. Логика такозваних „шездесетосмаша“ биће 
да после првобитних заноса и идеалистичких прокламација 
које су тражиле све или ништа (истина, не на много виолен-
тан начин), прихвате константе постграђанског поретка и да 
покушају да унутар њих осмисле извесне постмодерне отпо-
ре свим ригидностима тог новог глобалног, либерално-демо-
кратског (на Западу), односно реал-сцоијалистичког (на Ис-
току) доба. Шездесетосмаши нису хтели да буду ни либерал-
не демократе, ни умерени социјалисти, ни умерени конзер-
вативци, ни комунисти ригидне совјетске провинијенције, 
већ су ослободили низ политичких нарација које ће се тешко 
моћи определити по линији левица-десница. Стога није чуд-
но што је један од инспиратора шездесетосмашких збивања 
у Француској, филозоф Жан Пол Сартр рекао, како преноси 
Норберто Бобио, да за њега левица и десница представљају 
„две празне кутије“.6 То ће мислити и већина његових шез-
десетосмашких истомишљеника широм Европе који ће баш 
попут чувене „изгубљене генерације“ из тридесетих година 
20. века лутати међу различитим доктринама мешајући ро-
мантизам, егзистенцијализам, натурализам и низ утопијских 
доктрина, добијајући једну специфичну политичко-идео-
лошку смешу. За разлику од старих и већ познатих партија 
које су и на Западу и на Истоку располагале својим институ-
ционалним поретцима, без обзира да ли су ти поретци били 
монистички или плуралистички, шездесетосмаши из себе 
порађају тзв. нове друштвене покрете ко ји ни су са мо пред-
ста вља ли аутен тич ну вр сту от по ра ри гид но сти ма ли бе рал-

5 Та ко ће у Евро пи у нај зна чај ни је по ли тич ке и еко ном ске ин сти ту ци је и на 
на ци о нал ном и на европ ском ни воу од по чет ка де ве де се тих па на да ље, за се-
сти низ бив ших ше зде се то сма шких бун тов ни ка, бив ших хи пи ка и бит ни ка, 
по пут нпр. ра ни јег не мач ког ми ни стра спољ них по сло ва Јо шке Фи ше ра ( 
Jo ska Fischer ).

6 Н. Бо био, Де сни ца и ле ви ца, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 15.
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но-де мо крат ског, од но сно ре ал-со ци ја ли стич ког по рет ка, већ 
ко ји су, што је бит но за на шу те му, уру ши ли раз ли ко ва ње 
кла сич не ле ви це и де сни це. Ови но ви дру штве ни по кре ти ће 
за раз ли ку од кла сич них по ли тич ких пар ти ја и по кре та ко ји 
ће сво је ак тив но сти ин сти ту ци о нал но уре ди ти, раз ви ти но-
ве пост мо дер не стра те ги је по ли тич ке бор бе ко је ће се ви ше 
ба зи ра ти на ра зно ра зним дру штве ним ак ци ја ма, не го ли на 
не ком ак тив ном уче шћу у екс пли цит ним по ли тич ким ин сти-
ту ци ја ма, те ће се сто га но ви дру штве ни по кре ти че сто на-
зи ва ти ал тер на тив ним, бу ду ћи да ће оп ста ја ти на мар ги ни 
по ли тич ких зби ва ња.7 Док ће мо у цен тру ин сти ту ци о нал ног 
жи во та има ти офи ци јел не пар ти је и по кре те, на мар ги ни ин-
сти ту ци ја ће мо има ти низ по ли тич ких на ра ци ја ко је ће, сва ка 
на свој на чин, од фе ми нист ки ња све до зе ле них ак ти ви ста, 
кри ти ко ва ти тај офи ци јел ни свет по ли тич ко га мејнстри ма. 
Та ко ће не ка да шњи опо зит ле ви це и де сни це ко ји је обе ле жио 
вре ме на кон Фран цу ске ре во лу ци је, на кон 1968. го ди не би ти 
од ме њен но вим, у пост мо дер ном вре ме ну до ми нант ним опо-
зи том цен тра и мар ги на, о че му ће ви ше ре чи би ти ка сни је 
у за кључ ку. Са да нам ва ља ис пи та ти ка ко уоп ште тзв. но ви 
дру штве ни по кре ти про из ла зе из ко ме ша ња у 1968. го ди ни.   

Са ма 1968. го ди на по ка зу је да се (пост)гра ђан ско дру-
штво бес по врат но ме ња, да по ста је све сно сво јих кри за и да 
по ку ша ва да их ре ши. Ову го ди ну мо же мо ту ма чи ти као от-
пор тех но кра ти за ци ји (пост)гра ђан ског све та и по зив да се 
(пост)гра ђан ски свет вра ти све ту жи во та. Ова го ди на се не 
мо же јед но знач но ту ма чи ти и опре де љи ва ти се за или про-
тив ше зде се то сма ша. Они су би ли љу ди ко ји су, ма те ма тич ки 
го во ре ћи, пра вил но по ста ви ли про блем, али су на рђав на чин 
по ку ша ли да га ре ше. Ипак, оно што је не сум њи во по зи тив но 
у 1968. го ди ни је сте што она пред ста вља гра ни цу по сле ко је 
(пост)гра ђан ски свет би ва ви ше за о ку пљен ла тент ном кри-
зом ко ја уну тар ње га ти ња, не го сво јим хи пер про дук тив ним 
пла но ви ма. Ве ли ка за слу га 68΄ је што је са ма иде ја про гре са, 
до та да ап со лут но до ми нант на у дру штве ној те о ри ји, озбиљ-
но до ве де на у пи та ње. Иза ску та 68΄ по ма ља се озбиљ но ли це 

7 О но вим дру штве ним по кре ти ма, о њи хо вој ва нин сти ту ци о нал но сти, ал-
тер на тив но сти и уоп ште о њи хо вој струк ту ри ве о ма те мељ но у збор ни ку 
Об но ва уто пиј ских енер ги ја (при ре дио Ву ка шин Па вло вић), Ис тра жи вач ко-
из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1987.
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пост-мо дер ног до ба ко је по ла ко пре ста је да ве ру је у тех ни ци-
стич ке сно ве Мо дер не. Ова го ди на, прем да но ше на сна га ма 
ко је су се бе на зи ва ле „на пред ним“ већ у се би са др жи и сво ју 
кон зер ва тив ну мо гућ ност тј. бу ду ћи ре а ли зам пост-ре во лу-
ци о нар ног дру штва. То је по след њи тр зај Мо дер не и ње но 
исто вре ме но упо ко је ње, јер ће се са 68΄ ко нач но умо ри ти иде-
ја свет ске ре во лу ци је (за по че та, не коћ, 1789. са ве ли ком Ре во-
лу ци јом и на ста вље на са ра зним ко му ни стич ким ре во лу ци-
ја ма) и ота да ће мо има ти низ ма лих огра ни че них по кре та ко ји 
не пре тен ду ју на ме ња ње све та, већ на ре ше ње не ких функ-
ци о нал них, крај ње жи вот них про бле ма ко је му че гра ђа не на 
раз ме ђи ми ле ни ју ма (као што су за шти та жи вот не сре ди не, 
бор ба про тив атом ске енер ги је, об но ва кон вен ци о нал них и 
ал тер на тив них ре ли гиј ских об ре да, бор ба за бо љи ста тус же-
на итд.). Свим тим по кре ти ма би ће за јед нич ко што те жи ште 
по ме ра ју од спо ља шње ка уну тра шњој ре во лу ци ји тј. ис ти чу 
уну тра шњу од го вор ност као ону ин стан цу од ко је кре ћу све 
про ме не.8 Сто га ће се мо ћи го во ри ти да 1968. го ди на пред-
ста вља да тум ро ђе ња но вих дру штве них по кре та ко ји се раз-
ли ку ју од до та да шњих хи пе ри де о ло шких мо дер ни стич ких 
про је ка та ко је су де кла мо ва ли ве ли ки иде о ло зи Мо дер не од 
Ру соа, пре ко Марк са, све до Ле њи на и Троц ког. Сто га нас В. 
Па вло вић из ве шта ва да „за не ке ана ли ти ча ре но вих по кре та, 
сту дент ски по крет – ко ји је у то вре ме до сти гао свој вр ху нац 
(ми сли се на 68΄) – обе ле жа ва ка мен ме ђаш из ме ђу ста рих 
и но вих дру штве них по кре та; он је исто вре ме но по след њи 
по крет ста ро га ти па и пр ви по крет но вог, дру га чи јег ко ва.“9 
Мо же се ре ћи да „пли ша на ре во лу ци ја“ из 1968. г. по ка зу је 
пот пу но дру га чи ју струк ту ру и обр нут смер од са ме Фран-
цу ске ре во лу ци је. Док су Фран цу ску ре во лу ци ју обе ле жи ли 
про све ти тељ ски зах те ви и док се мар ши ра ло са ра зу мом као 
глав ном па ро лом, где се чак у име ра зу ма при сту пи ло и ги-

8 Ни је по треб но мно го об ја шња ва ти да по раст ин те ре со ва ња за ре ли ги ју кра-
јем 20. ве ка про из ла зи упра во из тог вра ћа ња лоп те у уну тра шњост чо ве-
ка и из ње го ве по тре бе да бу де во ђен уну тра шњим, а не са мо спо ља шњим 
свр ха ма. Сто га је по ја ва пре ла ска бив ших марк си ста у хри шћан ство го то во 
при род на, јер ако же ље ну ствар ни су мо гли на ћи на јед ном ме сту, он да ће је, 
не ме ња ју ћи циљ, по ку ша ти про на ћи на дру гом ме сту.

9 В. Па вло вић, „Еман ци па тор ска енер ги ја дру штве них по кре та“, у збор ни ку 
Об но ва уто пиј ских енер ги ја (при ре дио Ву ка шин Па вло вић), Ис тра жи вач ко-
из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1987. стр. 15. 
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љо ти ни ра њу, ре во лу ци ју из 68΄ су обе ле жи ле пот пу но ан ти-
про све ти тељ ске и ира ци о нал не тен ден ци је те је на сту пи ла 
упра во као не ка вр ста адор нов ско-хорк хај ме ров ске по бу не 
про тив про све ти тељ ско-ин стру мен тал ног ума (по зна то је 
да су Хор ка хје мр и Адор но би ли ве о ма чи та ни и ци ти ра ни10 
уну тар „ре во лу ци о нар них“ кру жо ка 1968. г.).11 Та ко ђе „ре-
во лу ци ја“ из 68΄ афир ми ше по но во ре ли ги ју, на ко ју је би ла 
уста ла Фран цу ска ре во лу ци ја – до ду ше, не то ли ко хри шћан-
ство, ко ли ко ис точ њач ке кул то ве, ко ји ма су би ли за не се ни 
бит ни ци ко ји су уче ство ва ли у 68 .́ Но, ка сни је су се мно ги 
од ових по кло ни ка ис точ њач ких кул то ва, вра ти ли у окри ље 
кон вен ци о нал них европ ских ре ли ги ја (хри шћан ство свих де-
но и ми на ци ја, ју да и зам), па су та ко да ле ки кул то ви пре ста-
вља ли са мо про ла зну ста ни цу на пу ту ка кон вен ци о нал ној 
ре ли ги о зно сти. Та ко ђе, иако 68΄ ни шта ди рект но ни је има ла 
са хри шћан ством, сна ге ко је су је но си ле има ле су слич ни ју 
струк ту ру са хри шћан ско-уто пиј ском ле ви цом тј. са уто пиј-
ским со ци ја ли змом мо ров ског (Tho mas Mor) про фи ла, не го-
ли што су би ле бли ске про јек ту марк си стич ке про ле тер ске 
ре во лу ци је ко ја се та да „ва ља ла“ у та да шњој Ис точ ној Евро-
пи. Ко ли ко су ове тен ден ци је за пра во раз ли чи те го во ри и чи-
ње ни ца што су ше зде се то сма ши упра во у зе мља ма Ис точ не 
Евро пе, уста ли на ри гид ни ква зи-марк си стич ки по ре дак ре-
ал-со ци ја ли зма – од Че хо сло вач ке све до Ти то ве Ју го сла ви је. 

10 По себ но ће то би ти слу чај са њи хо вом Ди ја лек ти ком про све ти тељ ства.  М. 
Хорк хај мер, Т. Адор но, Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства, Ве се лин Ма сле ша, 
Са ра је во, 1989.

11  Ха бер мас од лич но опа жа ан ти про све ти тељ ску цр ту сту дент ског про те ста 
68΄  на по ми њу ћи да су „из ко лек тив но не све сног ис пло ви ли на по вр ши ну 
они сте ре о ти пи за и ста не мач ке бор бе про тив иде ја фран цу ске ре во лу ци је 
за ко је се ве ро ва ло да су одав но пре ва зи ђе ни“. Та ко ђе, Ха бер мас од лич но 
уви ђа ди ја лек ти ку ко ју је 68΄ по кре ну ла и ме ђу до та да успа ва ним и у гра-
ђан ском дру штву ухле бље ним кон зер ва тив ци ма, те ка же да са да „по тра го-
ви ма Хај де ге ра и Ни чеа они (мла до кон зер ва тив ци ) у са свим ста ро ме тра же 
не што са свим дру го; с њи хо ве тач ке гле ди шта, у про све ти тељ ству са мо кул-
ми ни ра усуд ко ји до ла зи из да ле ка».  Ј. Ха бер мас, Но ва ин тим ност по ли ти
ке и кул ту ре, III про грам Ра дио Бе о гра да 79/1988. стр.. 142/143. Јед на ко та ко 
и Фу ку ја ма од лич но опа жа да су хи пи ци ко ја је по ро ди ла 68΄ пред ста вља ли 
про тест про тив тех ни ци стич ког и ра ци о нал ног дру штва на исти на чин на 
ко ји су не ка да  то не ка да би ли ре ак ци о нар ни и кон зер ва тив ни ро ман ти ча ри, 
док су на ис тој „ли ни ји от по ра“ и ислам ски фун да мен та ли сти, док је „у овом 
тре нут ку нај ко хе рент ни ји и нај ар ти ку ли са ни ји из вор су про ста вља ња тех-
но ло шкој ци ви ли за ци ји по крет за за шти ту жи вот не сре ди не“  Ф. Фу ку ја ма, 
Крај исто ри је и по след њи чо век, ЦИД, Под го ри ца, 1997.  стр. 106/107.
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Та ко ђе ве о ма ће би ти за ни мљи ви од је ци 68΄ у Аме ри ци, те 
иако по ли тич ко по ље у Аме ри ци ни је пред мет на шег ра да, 
ва ља ре ћи не што о ве о ма ин те ре сант ним по сле ди ца ма ове 
„пли ша не ре во лу ци је“ у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Мо же мо ре-
ћи да је 68΄ са бит нич ким и хи пи по кре том, на је дан са свим 
па ра док са лан на чин, ре ха би ли то ва ла ста рог до брог и кон-
зер ва тив ног То кви ла, ко ји се жа лио да је у Аме ри ци ка кву 
је ви део „сва чи ја па мет уоб ли че на по истом обра сцу, то ли-
ко све иду истим прав цем“.12 Упра во 68΄ у Аме ри ци уз др-
ма ва ту уни форм ност ли бе рал ног и де мо крат ског по рет ка, 
ко ји су обе ле жа ва ла опе гла на оде ла и за ли за не фри зу ре по-
пут оне ко ју је у Ај зен ха у е ро во (Dwight D. Eisen ho wer) до ба 
но сио мла ди и по лу а но ни ми аме рич ки глу мац Ро налд Ре ган 
(Ro nald Re a gan) ко ји ће јед но га да на по ста ти пред сед ник Сје-
ди ње них др жа ва, до во де ћи до крај њих кон се квен си све оно 
што је за по чео Ај зен ха у ер. Да кле, на су прот том „без лич ном“ 
све ту мла дог Ро нал да Ре га на, 68΄ пред ста вља пра ву про ва лу 
ша ро ли ко сти и бо гат ства жи во та, те до но си сво је аутен тич-
не ка рак те ре и истин ске хе ро је но вих уто пи ја ка кви су би ли 
пе сник Џим Мо ри сон (Ja mes Do u glas Mor ri son) или му зи чар 
Џи ми Хен дрикс (Jim mi Hen drix). Мо ри сон на су прот свом ај-
зен ха у ер ском оцу (отац му је био кон зер ва тив ни аме рич ки 
офи цир ви со ког ран га, ад ми рал) афир ми ше јед ну но ву-ста ру 
вит ме нов ску Аме ри ку13 ко ја је по зва на да се вра ти сво јој не-

12 Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра-
на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, ЦИД, По го ри и ца, 1990, стр. 224.

13 Ве за ност Мо ри со на за по е зи ју Волт Вит ме на (Wal ter «Walt » Whit man) до-
бро је по зна та, по што је код обо ји це по е зи ја со ци јал на и ан га жо ва на, са по-
себ ним мо ти вом аме рич ког па три о ти зма. Мо ри сон је на Вит ме но вом тра гу 
по ку шао да об но ви је дан аме рич ки „пан те и стич ки“ па три о ти зам у ко ји ће 
би ти укљу че ни и ин ди јан ци, црн ци и сва уоп ште ди вља пле ме на ко ја су га 
при вла чи ла, јед на ко као и Вит ме на. Мо ри сон по ку ша ва да тај па три о ти зам 
су про ста ви уни форм ном па три о ти зму сво га оца ко ји је био на тра гу мо дер-
ни стич ке про те стант ске по ско чи це When the Sa ints go mar ching in. На су прот 
сво ме оцу Мо ри сон је већ пост-мо де ран и оно што га по себ но чи ни за ни-
мљи вим со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма је сте чи ње ни ца да код ње га про ве ја-
ва ја сна свест да се, док су дру ге рок гру пе пе ва ле са мо о ти неј џер ским про-
бле ми ма, он мо ра обра ти ти са мој Аме ри ци, о че му све до чи култ ни ал бум 
ње го ве гру пе The Do ors – An Ame ri can Prayer. У сва ком сти ху ове му зич ке 
по е ме про ве ја ва Мо ри со но ва по ру ка Аме ри ци ко ја ће по ста ти па ро ла јед не 
ге не ра ци је ко ја ни је хте ла да бу де јед но о бра зна по мо де лу њи хо вих оче ва, 
већ ко ја је хте ла да до ђе до не ких сво јих исти на. http://www.the do ors.com/
band/jim/?fa=po e try1
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ка да шњој исти ни ко ју је во лео ста ри То квил, док Хен дрикс, 
по мај ци ин ди ја нац, а по оцу цр нац, сво јим рит мо ви ма, на до-
ве зу ју ћи се на Мо ри со на, упу ћу је по зив оној ма њин ској „обо-
је ној“ Аме ри ци о чи јој је угро же но сти, пред ти ра ни јом бе ле 
ве ћи не, го во рио опет упра во То квил,14 као и Мар тин Лу тер 
Кинг ко ји ће, упра во ове пре лом не го ди не, из гу би ти жи вот.  

Све у све му, 68΄ не тре ба схва та ти као до вр ше ње оних 
про све ти тељ ских тен ден ци ја ко је је ини ци ра ла Фран цу ска 
ре во лу ци ја, већ као ма лу об ја ву пост-мо дер ног вре ме на тј. 
пост-ма те ри ја ли стич ког вре ме на, ко је ће уста ти на Мо дер ну 
са сво јим пост-про све ти тељ ским и пост-ма те ри ја ли стич ким 
вред но сти ма, као вр стом но вог пост мо дер ног от по ра. Фран-
цу ска ре во лу ци ја ни је би ла са мо ре а ли зо ва на ре во лу ци ја, 
већ ре во лу ци ја ко ја је оти шла у екс трем ре а ли за ци је, док је 
за раз ли ку од ње, не до вр ше на „ре во лу ци ја“ из 68΄ би ла уто-
пи стич ка ре во лу ци ја ко ја ни ка да ни је до жи ве ла сво ју пот пу-
ну ре а ли за ци ју и ко ја је ви ше оста ла у ду хов ној сфе ри и сфе-
ри кул тур них вред но сти. Чак и ка да је се не ки ње ни ак те ри 
два де се так го ди на ка сни је од рек ну и, пра ве ћи ком про мис са 
ре ал-по ли ти ком, обу ку оде ла и уђу у ви со ку по ли ти ку, они 
не ће мо ћи да пот пу но по ни ште све оно што је у струк ту ри 
вре ме на ова ма ла ре во лу ци ја до не ла но во га – пре вен стве но 
у по гле ду но вих дру штве них вред но сти. Нај по зи тив ни је и 
нај трај ни је до стиг ну ће 68΄ је еко ло шки по крет као онај но ви 
дру штве ни по крет ко ји је по ни као на из во ри ма ове ма ле ре-
во лу ци је и остао ути ца јан све до да на шњих да на. Сто га ће мо 
у на ред ним ре до ви ма по све ти ти ду жну па жњу еко ло шком 
по кре ту као ег зем плар ном при ме ру тзв. но вих дру штве них 
по кре та ко ји за ла зе са ону стра ну ле ви це и де сни це.

На и ме, по зна то је по сто ја ње кла сич но-мо дер них уто-
пиј ских дру штве них по кре та по пут Ове но вих (Ro bert Owen) 
рад нич ких ко ло ни ја15 или Ко ло вог (Ge or ge Do u glas Ho ward 
Co le) „гилд ског со ци ја ли зма“ (gu ild so ci a lism)16 ко ји су про-

14 Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-
ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, ЦИД, По го ри и ца, 1990, стр. 219/220. 
– fus-no ta 4.

15 Ис црп не ин фор ма ци је о Ове но вом ли ку и де лу у књи зи R. Be ke-Bram kamp, 
Ro bert Owen, Kom mu ni ta ri smus als Weg zu einer ge rec hte ren Ge sellschaft , 
Münster, 1989. 

16 О Ко ло вом жи во ту и де лу у књи зи A.Wright, G. D. H. Co le and So ci a list De
moc racy – Lon don, 1979.
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мо ви са ни или у 19. ве ку или на пре ла ску из 19. у 20. век. За 
раз ли ку од тих кла сич но-мо дер них уто пиј ских по кре та ко ји 
ни су оста ви ли не ког по себ ног тра га, по сле 68΄ ће би ти реч о 
но вим дру штве ним по кре ти ма ко ји ће већ де ло ва ти у пост-
мо дер ном вре ме ну ка да ће по де ла на ле ви цу и де сни цу све 
ви ше сла би ти и ка да ће ми сао о не кој кон крет ној ре во лу ци ји, 
као и о евен ту ал ној ре ста у ра ци ји, би ти све сла би ја. Сто га ти 
по кре ти не ће би ти ре во лу ци о нар ни, јед на ко као ни уто пи-
стич ки дру штве ни по кре ти из 19. или по чет ка 20. ве ка, али 
они не ће би ти ни пот пу но уто пи стич ки, јер ће пост мо дер но 
по ли тич ко по ље кроз ја ча ње по ли тич ке по ли фо ни је омо гу-
ћа ва ти њи хо ву кон кре ти за ци ју, па чак и огра ни че ни по ли-
тич ки ути цај. Јед но став но ре че но, ти но ви дру штве ни по кре-
ти ће рас по ла га ти но вим пост мо дер ним стра те ги ја ма бор бе 
ко је ни су ре во лу ци о нар не, већ пред ста вља ју спе ци фи чан и 
по не ка да ве о ма па ра док са лан спој иде а ли зма и праг ма ти зма. 
Но ви дру штве ни по кре ти су исто вре ме но и че до и упо ко ји-
тељ свих ре во лу ци ја, па и оне ше зде се то сма шке. Те о ре ти ча-
ри по пут Ф. Фе хе ра и А. Хе лер (Fe renc Fehér, Ag nes Hel ler) 
сма тра ју да ткз. но ви дру штве ни по кре ти при кра ју 20. ве ка, 
а са њи ма и еко ло шки по крет, има ју бит но дру га чи ју струк-
ту ру од ема ци па тор ских по кре та из 60-их го ди на по ме ну тог 
ве ка. На и ме, прем да су про те сти 1968. го ди не би ли ини ци-
јал на ка пи сла за по кре та ње но вих дру штве них по кре та, они, 
за раз ли ку од „пли ша не ре во лу ци је“ вре ме ном гу бе ре во лу-
ци о нар ни за нос и по ста ју ма ње кон фликт ни. Док је сло бо да 
би ла глав на вред ност ста ри јих дру штве них по кре та ко ји су 
би ли на са мом из во ри шту 1968, но ви дру штве ни по кре ти као 
сре ди шњу вред ност ис ти чу жи вот што их во ди у ба зич ни 
ан ти ре во лу ци о нар ни став сход но ко ме ни јед на ре во лу ци ја 
ни је вред на људ ског жи во та. В. Па вло вић то при ме ћу је и ту-
ма че ћи по ме ну те те о ре ти ча ре ка же да је „ста вља ње у фо кус 
по кре та жи вот као основ ну вред ност, а за не ма ри ва ње вред-
но сти сло бо де, за Фе хе ра и Хе ле ро ву до каз објек тив ног по-
ме ра ња мо дер них дру штве них по кре та уде сно“.17 По ме ну ти 
те о ре ти ча ри сма тра ју да но ви дру штве ни по кре ти не мо гу 
без ре зер ве би ти при по је ни „ле ви ци“, већ да они са мом сво-

17 В. Па вло вић, По ре дак и ал тер на ти ва, НИО Уни вер зи тет ска реч, Ник шић, 
1987. стр. 55., ис так нуо Н.Ц.
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јом струк ту ром по ни шта ва ју по де лу на ле ви цу и де сни цу, јер 
од ба цу ју не ке вред но сти по ли тич ке Мо дер не и на сто је да се 
вра те на пред мо дер не по зи ци је. Њи хо во ре зо но ва ње нај бо ље 
по твр ђу је при мер из Швај цар ске у ко јој су кон зер ва тив не сна-
ге лан си ра ле еко ло шки по крет, ко ји је та ко до шао „зде сна“ и 
ко ји је у се би спо јио па ци фи зам, еко ло шку свест, кон зер ва-
ти ви зам и ре ли ги ју. По ме ну ти те о ре ти ча ри до бро при ме ћу ју 
да по ја ва но вих дру штве них по кре та, а по себ но еко ло шког 
по кре та, „до во ди у пи та ње сам сми сао по де ле на ле во и де
сно у дру штве ним по кре ти ма.“18 То је, по на шем ми шље њу, 
сто га што ови по кре ти иду тан ком ли ни јом мо дер ног и ан ти-
мо дер ног схва та ња по ли ти ке и за јед ни це, па та ко сме шом та 
два еле мен та по ста ју пост мо дер ни, док их по ме ну ти те о ре-
ти ча ри, осе ћа ју ћи њи хо во ан ти-мо дер но усме ре ње, у јед ној 
су же ној оп ти ци ис кљу чи во по сма тра ју као пред мо дер не.19 
Ови по кре ти не же ле ре во лу ци јом сру ши ти по сто је ћи (пост)
гра ђан ски по ре дак као што су то ипак хте ли ше зде се то сма-
ши, али ни не при хва та ју, и ту је њи хо ва ве за са ше зде се-
то сма жи ма, вред но сне окви ре тог по рет ка ко ји су углав ном 
про из вод вред но сти ли бе ра ли стич ко га по ли тич ко га цен тра, 
већ се тру де да афир ми шу не ке ал тер на тив не вред но сти ко је 
су - ако их по сма тра мо из ван кон тек ста – пред мо дер не, али 
ако их по сма тра мо у кон тек сту чи та вог пре ђа шњег раз во ја 
– пост мо дер не. Упра во ће те ал тер на тив не вред но сти, би ти 
ве за но вих дру штве них по кре та са ше зде се то сма ши ма, бу ду-
ћи да ће од њих на сле ди ти им пулс су про ста вља ња по сто је-
ћим по ли тич ким, еко ном ским и при вред ним ин сти ту ци ја ма, 
с том раз ли ком што ће су про ста вља ње са да би ти све де ни-
је и ор га ни зо ва ни је тј. сла би јег ин тен зи те та и ин ди рект но, 
али ја че опе ра тив но сти и ко ор ди ни са но сти. Но ви дру штве ни 
по кре ти ће пре ма ета би ли ра ним по ли тич ким и еко ном ским 
ин сти ту ци ја ма ста ја ти као мар ги не пре ма цен тру јед на ко 
као што ће пре њих ста ја ти ше зде се то сма ши. Ре че но реч ни-
ком по пу лар не кул ту ре, пр ви ће би ти ал тер на ти ва, док ће 

18 Ибид.
19 Фе хер и Хе ле ро ва сма тра ју да се ра ди  о из ве сном сте пе ну по врат ка не ким 

пред мо дер ним вред но сти ма, при то ме од ри чу ћи овим по кре ти ма би ло ка-
кво пост мо дер но устрој ство, сво де ћи их на са мо јед ну од њи хо вих ком по-
нен ти (ону пред мо дер ну), док ће они у се би са др жа ва ти и мно го „мо дер ни-
стич ког“ сми сла за ор га ни за ци ју те ће ти ме би ти уме ре но праг ма тич ни.
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дру ги би ти мејнстрим. Као што смо ви де ли, не ки од ше зе-
де се то сма ша ће се вре ме ном при кло ни ти мејнстри му, док 
ће дру ги оста ти на мар ги на ма до ми нант них по ли тич ких и 
еко ном ских ин сти ту ци ја, али се не ће мо ћи по ре ћи да ће сви 
без раз ли ке, у мо мен ту њи хо вог бун та, об ја ви ти но ву пост-
мо дер ну си ту а ци ју у ко јој ће мар ги не уста ти на цен тар у јед-
ној „пли ша ној ре во лу ци ји“. Но ви дру штве ни по кре ти без об-
зи ра да ли се ра ди о фе ми ни стич ким про кла ма ци ја ма про тив 
му шко га ло го са20 или о еко ло шким про све ди ма про тив уни-
шта ва ња при ро де, пред ста вља ће за пра во удар са пост мо дер-
них  мар ги на на још увек мо дер ни стич ки цен тар са ње го вим 
до ми нант ним ин стру мен тал но-тех ни ци стич ким вред но сти-
ма. Мо жда ће се, ипак, ло ги ка тзв. но вих дру штве них по кре-
та нај бо ље ви де ти у еко ло шком по кре ту, ко ји мо жда је ди ни 
од свих њих има шан се да по ста не ши ре при хва ћен.        

По ја ва по кре та зе ле них мо жда нај бо ље го во ри о про-
ме ње ним пре ми са ма од ко јих се у схва та њу све та ко ји нас 
окру жу је по ла зи у пост мо дер ном до бу у од но су на кла сич ну 
по ли тич ку Мо дер ну. Та ко еко ло шки ак ти ви сти при ро ду ви-
ше не по сма тра ју као си ро ви и аморф ни обје кат и из во ри ше 
ре по ро дук тив них си ро ви на (као у Мо дер ни са ње ним до ми-
ни ра ју ћим ме ха ни ци змом ), већ као су бје кат21 ко ји, ка ко то 
ту ма чи и квант на ме ха ни ка, има сво је тај но ви те и до кра ја 
не спо зна тљи ве ва ри ја бле. Нор бер то Бо био до бро за па жа ка-
ко по крет зе ле них ру ши мно ге мо дер ни стич ке по сту ла те, па 
се та ко и про ниц љи во пи та да ли овај по крет ру ши и са му 
кла сич но-мо дер ну по ли тич ку по де лу на ле ви цу и де сни цу. 
Он кон ста ту је да се „чи ни да Зе ле ни мо гу да бу ду сма тра ни с 
вре ме на на вре ме и као де сни ца и као ле ви ца, или – ни де сни-
ца ни ле ви ца“.22 Ипак, же ле ћи да оста не до сле дан у од но су на 
на ме ру ње го ве књи ге ко јој је очи глед но свр ха би ла по ка за ти 
да по де ла на ле ви цу и де сни цу још по сто ји у свој ње зи ној 
пу но ћи, Бо био се упи ње ка ко би по ка зао да чак ни по крет 
зе ле них не шко ди тој по де ли, те да се ства ри та кви ма са мо 

20 Нпр. у фе ми ни стич кој књи зи Ju lie Mo stov, Po wer, Pro cess, and Po pu lar So ve
re ignty, Phi la delp hia, Tem ple Uni ver si tiy, 1992.

21 Јед на ко та ко ће и фе ми нист ки ње зах те ва ти да же не не бу ду ви ше тре ти ра не 
као пу ки обје кат, већ као пу но прав ни су бје кат, пра ве ћи сво ју по ли тич ку на-
ра ци ју.

22 Н. Бо био, Де сни ца и ле ви ца, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 23.
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чи не на пр ви по глед. Он сма тра да се, за ви сно од то га да ли 
се при ро да чу ва из ре ли ги о зних или пак из праг ма тич ко-ху-
ма ни стич ких раз ло га, сам по крет зе ле них мо же опре де ли ти 
по ли ни ји ле ви ца-де сни ца, те да та ко има мо ди стинк ци ју из-
ме ђу „Зе ле них де сни це и Зе ле них ле ви це“.23 Но, Бо био пре-
те ру је сма тра ју ћи да зе ле ни мо гу би ти рас по лу ће ни ста рим 
и ана хро ним иде о ло шким раз ли ко ва њи ма, по што су они, 
по на шем ми шље њу, од ре ђе ни са мим ци љем очу ва ва ња жи-
вот не сре ди не ко ји по ста је њи хо ва но ва по ли тич ка на ра ци ја, 
иако је са свим мо гу ће да у њу бу ду укљу че ни не ки еле мен ти 
до та да по зна тих иде о ло ги ја или ре ли ги ја. Но, оно што ту 
на ра ци ју чи ни но вом и што је пре ба цу је „с ону стра ну ле ви-
це и де сни це“, је сте што она мо же има ти не при ја те ље и на 
ле ви ци и на де сни ци, по што су јој не при ја те љи сви они ко ји 
се нео д го вор но од но се пре ма жи вот ној сре ди ни.24 Ако би се 
сход но то ме де си ло да нпр. при ли ком не ког ве ли ког тран зи-
та ну кле ар ног от па да, про тив то га за јед нич ки про те сту ју и 
они ко је Бо био на зи ва „зе ле ни ма де сни це“ и они ко је на зи ва 
„зе ле ни ма ле ви це“, а да тај тран зит као не из бе жан по др жи 
не ка ко а ли ци о на вла да ле вог и де сног цен тра (по пут нпр. оне 
бив ше Мер кел-Штај ма је ро ве не мач ке вла де у ко јој су за јед-
нич ки „се де ли“ кон зер ва тив ци и со ци јал де мо кра те), он да би 
би ло ја сно да ти ме па да у во ду са ма по де ла на ле ви цу и де-
сни цу. На и ме, на јед ној стра ни има ли би оне на мар ги на ма 
ко ји и по ред свих сво јих ме ђу соб них раз ли чи то сти за јед нич-
ки фор ми ра ју по ли тич ку на ра ци ју ко ја као нај ви шу вред ност 
ви ди очу ва ва ње жи вот не сре ди не25, а на дру гој стра ни оне у 

23 Ибид. str. 25.
24 Та ко Ла кер опи су је тзв. еко ло шке фун да мен та ли сте ко ји „не по ка зу ју ни ка-

кву спрем ност на ком про мис ни ти же ле да са ра ђу ју са по ли тич ким си ла ма, 
та ко да се кре ћу ка по ли тич кој изо ла ци ји и, у крај њем ис хо ду, гу бе свој зна-
чај» Вол тер Ла кер, Исто ри ја Евро пе 1945.1992. Клио, Бе о град, 1999. стр. 
536.

25 Та ко по но во Ла кер од лич но за па жа да су „да на шње стран ке зе ле них у су-
шти ни не ус кла ђе не ко а ли ци је ор то док сних еко ло га, по је ди на ца не за до вољ-
них по сто је ћим пар ти ја ма, но ве де сни це и бив ших ма о и ста, об ла сних на ци-
о на ли ста (као што су Ба скиј ци или Бре тон ци), и троц ки стич ких уље за ко ји 
се на да ју да ће сте ћи при ста ли це за сво ју ствар, по мо да ра и сек та ша, чак и 
иде о ло га но вог па ган ства». Ла кер ис ти че да се еко ло шке ор га ни за ци је де ле 
на фун да мен та ли стич ке ко је не же ле би ло ка кву са рад њу са по сто је ћим по-
ли тич ким по рет ком, и оне ко је су скло не де ло ва њу и по пра вља њу си ту а ци је 
уну тар по сто је ћег пост-гра ђан ског по рет ка, а ми мо же мо за кљу чи ти да у 
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цен тру, без об зи ра да ли се ра ди о ле вом или де сном цен тру, 
ко ји као нај ви шу вред ност ис ти чу не што дру го као нпр. „гра-
ђан ски мир и ред“ или „ба зич ни по ли тич ки кон сен зус“. 

Ка да за ђе мо с ону стра ну свих иде о ло ги ја и ка да ства-
ри по сма тра мо ка кве су у прак си, он да мо ра мо при зна ти 
да се по де ла на ле ви цу и де сни цу те шко одр жа ва у мно гим 
крај ње јед но став ним и жи вот ним си ту а ци ја ма на ше га до ба 
на по чет ку 21. ве ка. На ше пост мо дер но до ба обе ле жа ва - а 
о че му све до че из 68΄ про и за шли но ви дру штве ни по кре ти, 
а по себ но онај еко ло шки - на јед ној стра ни ан ти про гре си-
ви зам и тех но ло шки скеп ти ци зам ко ји је „изум“ кла сич не 
ро ман ти чар ске де сни це, али и де мо кра ти ја и про гре сив но 
ту ма че ње иде је сло бо де и људ ских пра ва што је „изум“ кла-
сич не про све ти тељ ске ле ви це. Та ко ће се кла сич не иде о ло-
ги је пот пу но из ме ша ти ства ра ју ћи но ве по ли тич ке бло ко ве 
са раз ли чи тим при о ри те ти ма, а ни је дан од тих бло ко ва не ће 
ви ше би ти кла сич но ле ви чар ски (ре во лу ци ја) или кла сич но 
де сни чар ски (ре ста у ра ци ја) као у вре ме Фран цу ске ре во лу-
ци је, ка да се ја сно зна ло да је де сни ца за хи је рар хи ју, а ле-
ви ца за јед на кост. Са да ће мо, бу ду ћи да је ли бе рал но-де мо-
крат ска јед на кост одав но до шла - ма кар у ин сти ту ци о нал ном 
сми слу по ли тич ке и прав не јед на ко сти, има ти но ву пост мо-
дер ну бор бу за раз ли ке, те ће ту но ви дру штве ни по кре ти 
ис ти ца ти при мат раз ли чи тих иден ти те та (еко ло шких, фе ми-
ни стич ких, кул тур них, суб кул тур них, ре ли гиј ских итд.) над 
уни форм но шћу ли бе рал но-де мо крат ске ци ви ли за ци је. Пр-
ви пост мо дер ни „уста нак“ на ту уни форм ност је би ла упра-
во „пли ша на ре во лу ци ја“ из 1968. те је ту ње на ве за са тзв. 
но вим дру штве ним по кре ти ма. Оно што је по сле ди ца тог 
„устан ка“, а што се мо жда нај бо ље ви ди про у ча ва ју ћи ло ги ку 
еко ло шког по кре та, је сте да су пре ста ле да ва же не ке кла сич-
не ди стинк ци је уну тар по ли тич ко га по ља по пут по де ле на 
ле ви цу и де сни цу. То ће би ти сто га што ће мо на јед ној стра ни 
има ти је дан цен трал ни блок тзв. по ли тич ког мејнстри ма (ле-
вог и де сног цен тра ко ји се још од др жа ве бла го ста ња кре ћу 
у ис то ме ин сти ту ци о нал ном по рет ку), а на дру гој стра ни низ 
ша ро ли ких по ли тич ких на ра ци ја раз ба ца них по по ли тич ким 

оба слу ча ја, без об зи ра да ли сто је уну тар или из ван по сто је ћег по рет ка, 
еко ло шке ор га ни за ци је по ти ру ло ги ку по де ле на ле ви цу и де сни цу. Ибид.
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мар ги на ма, а ко је ће се, што сва ка за се бе, што за јед нич ки, 
су прот ста вља ти ин сти ту ци о нал ном по рет ку ли бе рал ног, ле-
вог и де сног, цен тра ко ји ће, опет, бра ни ти свој про стор пред 
овим „уље зи ма“ са по ли тич ких ру бо ва. О овој но вој си ту-
а ци ји све до че мно ге чи ње ни це на шег до ба по пут оне да су 
ре ци мо да на шње со ци јал де мо крат ске/ла бу ри стич ке пар ти је 
у нпр. Бри та ни ји или Не мач кој бли же по устрој ству, па и по 
вред но сти ма уме ре ним кон зер ва тив ци ма оли че ним у де мо-
хри шћан ским/кон зер ва тив ним пар ти ја ма по што и јед ни и 
дру ги при хва та ју ли бе рал но-де мо крат ски по ре дак, тр жи-
шну при вре ду, им пе ра тив при вред ног ра ста итд. - са мо са 
раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма (со ци јал ном, од но сно тра ди ци о на-
ли стич ком), не го ли што су те пар ти је бли ске оним дру штве-
ним по кре ти ма (еко ло шки, фе ми ни стич ки, ра зни кул тур ни 
и суб кул тур ни по кре ти, ре ли гиј ски и фун да мен та ли стич ки 
по кре ти) ко ји сто је на ин сти ту ци о нал ним мар ги на ма. Ипак, 
мар ги не су то ли ко ша ро ли ке да је пи та ње ка ко би се до го-
во ри ле из ме ђу се бе без ве ли ких дру штве них кон фли ка та да 
ни је оног, мо жда по не ка да ри гид ног, али сва ка ко нео п ход-
ног, по ли тич ког цен тра ко ји оба вља њи хо ву ме ди ја ци ју. Би-
ло ка ко би ло, за на ше крат ко ис тра жи ва ње је нај бит ни је да 
смо по ка за ли ка ко се, упра во на при ме ру но вих дру штве них 
по кре та, ви ди да не ка да шњи кла сич ни мо дер ни стич ки опо-
зит ле ви це и де сни це ме сто пре пу шта но вом пост мо дер ном 
опо зи ту цен тра и мар ги на, а де ша ва ња из 68 ,́ ко ја смо об ра-
ди ли со ци о ло шко-фи ло зоф ском ана ли зом,  ће ту но ву пост-
мо дер ну си ту а ци ју, сво јим бур ним де ша ва њи ма, на ја ви ти и 
тра си ра ти. 
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Neven V. Cveticanin

SIXTYEIGHTH, THE NEW SO CIAL 
MOVEMENTS AND STRI KING OFF THE 

BI SEC TION OF LEFT AND RIGHT IN 
POSTMO DERN AGE

Sum mary

The Es say is re cog ni zing “The Vel vet Re vo lu tion“, from the 
year of 1968 and in ter pre ting its ef fects. The 68’ mo ve ment is 
un der stood as small postmo dern pro test aga inst so me ri gi di ti es 
of mo dern li be ral de moc ra tic and pro gres si ve in he ri tan ce. The 
con se qu en ces of 68’ hap pe nings are re cog ni sed in so cal led, new 
so cial mo ve ment phe no me non that is ma na ging the new postmo
dern so cial ac tion stra te gi es. One of the new so cial mo ve ments, 
spe ci ally re cog ni zed, is eco lo gi cal mo ve ment, whe re fo re it is 
shown that lo gic of its ac ti ons is get ting beyond the clas si cal di vi
sion of the fi eld of po li tics, on Left and Right. The Es say is fi nally 
co ming to con clu sion that the postmo dern age we li ve in, will be 
com ple tely mi xed with clas si cal mo dern po li ti cal ide o lo gi es and 
ide as ma king new po li ti cal blocks, that ne it her one of them will 
not be clas si cal Left (Re vo lu tion) nor clas si cal Right (Re sta u ra
tion), as it was in the ti me of The French Re vo lu tion, but we shall 
ha ve new postmo dern si tu a tion mar ked by op po si tes of Cen tre 
and Mar gins. 
Key words: 1968, an tipro gres si ve, new so cial mo ve ment, eco lo

gi cal mo ve ment, left, right, cen tre, mar gins
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Resume                                                    

This pa per shows that, when we go beyond all ide o lo gi es 
and when we lo ok at things in prac ti ce, the di vi sion bet we en Left 
and Right is no mo re va lid at the be gin ning of the 21st cen tury. 
An no un ce ment of this ti me “beyond the Left and the Right” was 
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in the events of 1968., which this pa per analyzes. So our post
mo dern age is mar ked by (and the pro of is de ri ved from the 68’s 
New so cial mo ve ments, espe ci ally the Green mo ve ment)  on the 
one hand; tec hno lo gi cal skep ti cism and an tipro gres si vism which 
are “in ven ti ons” of the clas sic ro man tic Right  and on the ot
her hand; de moc racy and pro gres si ve in ter pre ta tion of ide as of 
fre e dom and hu man rights as the “in ven ti ons” of clas si cal En
lig hten ment Left. In that way clas si cal po li ti cal ide o lo gi es will 
be com ple tely mi xed, cre a ting new po li ti cal blocs with dif fe rent 
pri o ri ti es, and no ne of the se blocks will no lon ger be a clas sic Left 
(Re vo lu tion) or the clas sic Right (Re sto ra tion) as in the French re
vo lu tion, when the Right fo ught for the hi e rarchy, the Left for equ
a lity. In stead this old “mo dern” strug gle for equ a lity/hi e rarchy, 
now we ha ve a new post mo dern strug gle for dif fe ren ce and the 
socal led. New so cial mo ve ments will emp ha si zed the pri macy of 
dif fe rent iden ti ti es (en vi ron men tal, fe mi nist, cul tu ral, sub cul tu ral, 
re li gi o us, etc.) over uni for mity of the li be ral de moc ra tic ci vi li za
tion. The first post mo dern “upri sing” on that uni for mity was just 
the “vel vet re vo lu tion” of 1968. and this is its con nec tion with the 
socal led. New so cial mo ve ments. The con se qu en ce of this “upri
sing” (that can be per haps best il lu stra ted by exa mi ning the lo gic 
of the Green mo ve ment) is that they ha ve ce a sed to apply so me 
clas sic ide o lo gi cal dis tin cti ons such as that on the Left and Right. 
It will be so be ca u se on the one hand we ha ve a cen tral block of 
the socal led. the po li ti cal ma in stre am (Cen treleftand Cen tre
right, which are sin ce the Wel fa re sta te in the sa me in sti tu ti o nal 
or der), and on the ot her si de a se ri es of co lor ful po li ti cal nar ra ti
ves from po li ti cal mar gins, which will, each alo ne or all to get her, 
op po se this li be ral in sti tu ti o nal or der of the left and right Cen tre, 
which will, in turn, de fend its spa ce aga inst the se “in tru ders” 
from a po li ti cal ed ge. For our short sur vey is most im por tant that 
we show how on an exam ple of the New so cial mo ve ments (espe
ci ally the Green mo ve ment) that aro se from 68’ events, we can see 
that the for mer clas sic mo der nist op po si te bet we en the Left and 
the Right le a ves the pla ce to a new post mo dern op po si te bet we en 
the Cen tre and the Mar gins.

 Овај рад је примљен 27. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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ПРО МЕ НЕ НА БЛИ СКОМ  
ИС ТО КУ И У СЕ ВЕР НОЈ АФРИ ЦИ 

Ка пост су ве ре ном свет ском по рет ку

Са же так

Про те сти у Егип ту и Ту ни су су ре зул ти ра ли вој ним 
уда ром или ре ла тив но мир ном при мо пре да јом вла сти на кон 
де це ни је пред сед нич ко ауто ри та ри зма. Ова про ме на је под
сти ца на и ор га ни зо ва на од стра не спољ них фак то ра. Спе ку
ла ци је са це на ма хра не, гло ба ли за ци ја тр жи шта и опре сив
ни ауто ри та ри зам су еле мен ти ко ји су по мо гли тран сфор
ма ци је и ши рем ре ги о ну Бли ског ис то ка. Вој не ин тер вен ци је 
у Ли би ји, ак тив но сти ве ли ких си ла су у овом слу ча ју от кри ле 
сла бост ме ђу на род ног пра ва, кри зу ин сти ту ци ја УН, а по
себ но ЕУ. Да ља еро зи ја су ве ре ни те та на ја вљу је тран сфор
ма ци ју по сто је ћег свет ског по рет ка. Аутор је про у ча вао 
по за ди ну про ме на, им пле мен та ци ју Р2П ме ха ни за ма и уло ге 
ве ли ких си ла
Кључ не ре чи: Се вер на Афри ка, Бли ски ис ток, Ли би ја, Еги

пат, су ве ре ни тет, вој не ин тер вен ци је, од го вор
ност за шти те, гло ба ли за ци ја, ЕУ.      

„За хва љу ју ћи кр ви му че ни ка, по ди гла се но ва Ислам-
ска ре во лу ци ја. Ислам ска ре во лу ци ја 1384 (2005-2006) ће, уз 
Бо жи ју по моћ, исе ћи ко ре не не прав де у све ту... Епо ха угње-
та ва ња, хе ге мон ских ре жи ма, ти ра ни је и не прав де свр ша ва 
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се... Та лас Ислам ске ре во лу ци је уско ро ће за пљу сну ти це-
ли свет.”1 Ре као је кра јем ју на 2005. Мах муд Ах ма ди не џад 
на кон по бе де на пред сед нич ким из бо ри ма за пред сед ни ка 
Ира на. Ма ње од шест го ди на ка сни је Ах ма ди не џад по на вља 
исту по ру ку док се тре су ко рум пи ра ни и ауто крат ски ре жи-
ми у ислам ским зе мља ма од Ма ро ка до Ба хре и на и Је ме на.

Про те сти због по ску пе лих на мир ни ца по че ли су у Ал-
жи ру и Ту ни су у де цем бру 2010. по пут оних из мар та 2008. 
ка да је у 30 зе ма ља ши ром све та на род про те сто вао због дра-
стич ног по ску пље ња жи та ри ца. Ипак, про те сти су на ста ви-
ли да се ши ре (на ста вље но је и по ве ћа ње це на хра не на свет-
ском ни воу) по зе мља ма Се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка 
и са мо у њи ма пре ра ста ли у по ли тич ке у сми слу про те ста 
про тив вла да ју ћих ре жи ма па и у по бу не. У Ли би ји, зе мљи са 
из у зет ним со ци јал ним про гра ми ма ни је би ло про те ста због 
хра не. Та мо је из би ла по бу на за сме ну вла сти. По сле пр вих 
жр та ва, за раз ли ку од Је ме на или Ба хре и на За пад је ре а го вао. 
ЕУ је ви ше пу та од лу чи ла да по кре не ху ма ни тар ну (ору жа-
ну) ин тер вен ци ју и ни ко се ни је освр нуо на то.2 За раз ли ку 
од ЕУ, три ли де ра, Оба ма, Ка ме рон и Сар ко зи до го во ри ли су 
се 22. мар та да НА ТО пре у зме ко ман ду над вој ном ин тер вен-
ци јом/агре си јом Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је на Ли би ју.3

Убр за на про це ду ра усва ја ња Ре зо лу ци је СБ УН ко ја 
омо гу ћа ва вој ну ин тер вен ци ју про тив Ли би је, са мо ме сец да-
на по сле по чет ка де мон стра ци ја и њи хо вог на сил ног гу ше ња 
(15. фе бру а ра пр ве де мон стра ци је а 17. мар та је усво је на Ре зо-
лу ци ја 1973) а без уоби ча је не про це ду ре — че ка ње из ве шта ја 
са те ре на — по ста вља пи та ње да љих про ме на и зна ча ја Ује-
ди ње них на ци ја. У ме ђу вре ме ну свет ски ме ди ји из ве шта ва ју 
о све ма сов ни јим де мон стра ци ја ма у Си ри ји, сле де ћој ва жној 
ме ти про ме на у ре ги о ну.

1 AFP, Iran Fo cus - News on Iran,Wed. 29 Jun 2005, Ин тер нет,Iran&#039;s Ah-
ma di ne jad ho pes to spread &#039;new Isla mic re vo lu tion&#039; Iran (Ge ne ral), 
ски ну то: 30/04/2007.

2 Euro pean Par li a ment re so lu tion of 10 March 2011 on the So ut hern Ne ig hbo ur-
hood, and Libya in par ti cu lar, P7_TA(2010)0246, 10 March 2011, Ин тер нет, 
http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.do?type=TA &re fe ren ce=P7-TA-
2010-0246&lan gu a ge=EN, ски ну то: 10/04/2011.

3 “NA TO all set to cross Me di ter ra nean in to Afri ca”, In dian Punchli ne, Ин тер нет, 
http://blogs.re diff.com /mkbha dra ku mar/2011/03/23/na to-all-set-to-cross-me di-
ter ra nean-in to-afri ca/, ски ну то: 02/04/2011.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 261315

263

Да кле, шта се де ша ва у Се вер ној Афри ци и на Бли ском 
ис то ку?! Је ли то бор ба за сло бо ду и де мо кра ти ју (уз по др-
шку НА ТО бом би и про јек ти ла кад за тре ба)? Та ко су ис пр ва 
го во ри ли нај че шће ком фор ми стич ки (псе у до)ин те лек ту ал ци 
ци ти ра ју ћи гла сно го вор ни ке Бе ле ку ће, бив ше и са да шње 
(на рав но из о ста вља ју ћи по ми ња ње де мо крат ских бом би, ка-
сет них и пре ци зно на во ђе них)? Је су ли то по бу не исла ми ста 
ко ји же ле да ус по ста ве ислам ску де мо кра ти ју на лик на ону 
у Ира ну? Та ко твр ди и зва нич ни Те хе ран али и део изра ел-
ских но ви на ра, по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца? Да ни је у пи-
та њу по бу на си ро ма шних и по ли тич ки обес пра вље них  због 
дра стич ног по ве ћа ња це на хра не и вул гар ног пре кра ја ња ре-
зул та та гла са ња? Да ли је ово нај си ло ви ти ји та лас „обо је них 
ре во лу ци ја” плус ин тер вен ци ја за овла да ва ње енер ген ти ма 
ка ко сто ји на број ним ал тер на тив ним сај то ви ма али и у по-
не ком ета бли ра ном гла си лу? Ка ко се бом бар до ва ње Ли би је, 
де ло ва ње спе ци ја ла ца на те ре ну и на о ру жа ва ње по бу ње ни ка 
укла па у све ово? Ка кве су по сле ди це по свет ски по ре дак? 
Ко нач но, пи та ње ни је са мо у сми слу узро ка и по во да, већ и 
ко ли ко ће то да тра је и ку да ће се и са ко јим по сле ди ца ма да-
ље ши ри ти? 

Од го во ри на ова пи та ња зах те ва ју об ја шње ња на не ко-
ли ко рав ни: идеј но-исто риј ском хо ри зон ту — осврт на ка-
рак те ри сти ке свет ског по рет ка и ње го во за пад но из во ри ште; 
ана ли зом ге о по ли тич ких ци ље ва свет ских си ла — др жа ва и 
ме ђу на род не фи нан сиј ске ели те; и сва ка ко ре ги о нал ним при-
сту пом — про у ча ва њем ло кал них еле ме на та ко ји су до при-
не ли ак ту ел ним пре вра ти ма и пре ви ра њи ма. Ме ђу тим, про-
бле ма ти зо ва ње идеј не по за ди не кри зе на Бли ском ис то ку би 
за у зе ло су ви ше ме ста чак и ка да би раз ма тра ли са мо уло гу 
За па да као пре ма на шој хи по те зи, кључ ног по кре та ча са вре-
ме них до га ђа ња на про сто ру од Ал жи ра до Си ри је. За то ће мо 
се овог пи та ња са мо по вр шно до та ћи у освр ту на свет ски по-
ре дак и прин цип су ве ре ни те та. 

На ше по ла зне хи по те зе су: а) пре вра ти у Ту ни су и Егип-
ту, те раз вој по бу не у Ли би ји и не ми ра у Си ри ји под стак ну ти 
су и по мог ну ти од стра не спољ них ак те ра са ци љем да ље 
ле ги ти ма ци је по ли ти ке ко ја се ка на ли ше пре ко САД-а и гло-
бал них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, по пут ММФ-а. б) До сег 
ак ту ел них пре вра та у ши рем ре ги о ну Бли ског ис то ка и Се-
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вер не Афри ке пла ни ран је за ус по ста вља ње но вог ре ги о нал-
ног по рет ка, про ме ном ре жи ма у Ли би ји, Си ри ји и Ира ну; 
в) До дат ни аспект да ље про ме не свет ског по рет ка је сте на-
ста вак уру ша ва ња прин ци па су ве ре но сти као јед ног од те ме-
ља осни вач ке по ве ље УН — ин тер вен ци јом у Ли би ји. На тај 
на чин про мо ви ше се но ви вид ху ма ни тар них ин тер вен ци ја 
под по зи ва њем на од го вор ност на пре вен ци ју, ре ак ци ју и за-
шти ту.

Мно го пре на ших гра ђан ских ра то ва и по сле њих Бли-
ски ис ток је си но ним за кри зу, рат, наф ту, те ро ри зам и вер ски 
фун да мен та ли зам.

Бли ско и стич на кри за

Основ ни еле мен ти кри зе у овом де лу све та до са да су 
би ли вер ски, со цио-еко ном ски, ге о стра те шки и енер гет ски. 
1) Вер ски еле мент је изра ел ско-ислам ски су коб, не изра ел-
ско-арап ски, јер у ње му уче ству је и Иран као не а рап ска др-
жа ва, огле да се и у не при зна ва њу Изра е ла од стра не ислам-
ских др жа ва од Ма ро ка и Ма у ри та ни је до Ма ле зи је и Ин до-
не зи је, та ко ђе не а рап ских. Из у зе так у му сли ман ском не при-
зна ва њу Изра е ла чи не бив ше со вјет ске ре пу бли ке, Ал ба ни ја 
и Тур ска (са ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни штвом) те 
Еги пат (од 1979.) и Јор дан (од 1994.). Не по сре дан узрок изра-
ел ско-арап ског су ко ба је сте ства ра ње је вреј ске др жа ве Изра-
ел 1948. го ди не (да кле не а рап ске) на те ри то ри ји ко ју су до та-
да пре те жно на ста њи ва ли Ара пи (му сли ма ни и хри шћа ни). 
По сле ра та 1967. го ди не и за у зи ма ња или осло бо ђе ња (две 
стра не ко ри сте раз ли чи те тер ми не) ис точ ног Је ру са ли ма од 
стра не Изра е ла су коб по ста је до ми нант но вер ски — изра ел-
ско-арап ски. Та да је Изра ел за го спо да рио све ти њом над све
ти ња ма (у ју да и зму са мо ол тар Хра ма) али и тре ћим нај све-
ти јим ме стом Исла ма, џа ми јом Ал Ак са из гра ђе ном на ме сту 
не ка да шњег је вреј ског хра ма и Ома ро вом џа ми јом. Ујед но, 
ра ди се о ме сту на ко ме ће се пре ма хри шћан ском пре да њу 
за ца ри ти ан ти христ, од но сно ка ко ве ру ју Је вре ји, Ме си ја. Та-
да је су коб по стао до ми нант но вер ски — изра ел ско-ислам-
ски. Иш че ки ва ње Спа си те ља раз ли чи то је за раз ли чи те мо-
но те и стич ке ве ро и спо ве сти. Док хри шћа ни (ве ру ју ћи) че ка ју 
цар ство не бе ско, Је вре ји (ве ру ју ћи) че ка ју цар ство зе маљ ско. 
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У овом иш че ки ва њу, тре ба на по ме ну ти да хри шћа ни ко ји су 
при ми ли обе ћа ње од Го спо да, оче ку ју и ве ру ју да ће по след-
ња бит ка у исто ри ји би ти Ар ма ге дон, што је нај ве ро ват ни је 
име ме ста на ко ме ће до ћи до те ви ше ди мен зи о нал не бит ке, а 
и то ме сто се на ла зи у Изра е лу.

Број не је вреј ске гру пе из ви ше зе ма ља већ ви ше од два-
де сет го ди на из ра ђу ју об ред не пред ме те за тре ћи Храм ко ји 
тре ба да бу де из гра ђен на ме сту са да шње џа ми је Ал Ак са 
и Злат не ку по ле.4 Па ле стин ски Ара пи че сто бур но ре а гу ју 
на њи хо ве до ла ске до зи да пла ча у под нож ју џа ми је од но сно 
хра ма, што се че сто пре тво ри у обо стра но или јед но смер но 
ка ме но ва ње и на сил не де мон стра ци је.

Ге о стра те шки и енер гет ски еле мен ти кри зе чи не: 1) 
ге о граф ски по ло жај из ме ђу Евро пе, Ру си је и пост со вјет ског 
про сто ра и Афри ке, да кле свет ска тр го ви на и пут ни прав ци 
од гло бал ног зна ча ја; 2) Бо гат ство наф том и га сом и бор ба 
за њи хо ву кон тро лу и пре ра спо де лу. Про це не око то га ко ли-
ко по твр ђе них свет ских ре зер ви наф те и га са има у зе мља ма 
Пер сиј ског за ли ва кре ћу се од 57 од сто до 65 од сто наф те и 
41 од сто при род ног га са. За јед но са Ли би јом, Егип том и Ал-
жи ром та ци фра до сти же и 60-70 од сто по твр ђе них ре зе р ви 
наф те и 45 од сто по твр ђе них ре зе р ви га са.5 Кроз Хор му ски 
те снац — из лаз из Пер сиј ског за ли ва, про ти че 35-40 од сто 
наф те ко ја се тр гу је мор ским пу те ви ма. 3) У вој но-по ли тич-
ком сми слу све зе мље ре ги о на су аме рич ки кли јен ти из у зев 
Ира на, Си ри је и Га да фи је ве Ли би је, а ту је и стра те шки са-
ве зник за чи је до бро је усме рен ве ли ки део аме рич ке спољ не 
по ли ти ке у ре ги о ну — Изра ел. Си ри ја је та ко ђе је ди на зе мља 
са ру ским вој ним при ста ни штем у ре ги ји.

4) По ред наф те још јед на теч ност има не про це њи ву 
вред ност на Бли ском ис то ку — слат ка во да. Тур ска, Иран и 
Ли бан не па те од не до стат ка пи ја ће и ме ха нич ке во де. Све 

4 У ор га ни за ци ји Ин сти ту та (тре ћег) Хра ма до са да је из ра ђе но не ко ли ко об-
ред них пред ме та а ме ђу њи ма, мо жда, нај ва жни ји жр тве ник — 2009. го ди не. 
Ви ди: “Jews in Israel Bu ild Al tar for Third Tem ple”, Sep 14, 2009, Ин тер нет, 
http://www.as so ci a ted con tent.com/ar tic le/2159535/jews_in_israel_bu ild_al tar_
for_ third.html, ски ну то: 28/03/2011.

5 Пре ма по да ци ма из не тим 2007, 69 од сто по твр ђе них ре зе р ви наф те се на ла-
зи у ре ги ји: Ivan San drea and Ra fael San drea, “Glo bal Oil Re ser ves – Re co very 
Fac tors Le a ve Vast Tar get for EOR Tec hno lo gi es”, Oil & Gas Jo ur nal: Part 1: No-
vem ber 05, 2007, Part 2: No vem ber 12, 2007, стр. 6, та бе ла 1.
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оста ле зе мље ре ги је, укљу чу ју ћи Изра ел, па те од не до вољ-
не рас по ло жи во сти слат ке во де. Ли би ја, Ту нис и зе мље Пер-
сиј ског за ли ва то успе шно на до ме шћу ју ко ри шће њем са вре-
ме них ску пих тех но ло ги ја за де са ли ни за ци ју мор ске во де. 
Изра ел ма хом то ре ша ва ко ри шће њем реч них, је зер ских и 
под зем них во да, нај че шће ме ђу на род них во де них то ко ва и 
је зе ра.

По след њих го ди на си ту а ци ја је ви ше не го дра ма тич на 
у Си ри ји и Ира ку. На кон ви ше од че ти ри го ди не су ше кра је ви 
ис точ не Си ри је и по гра нич на област Ира ка (око ре ке Еуфрат) 
пре тва ра ју се у пу сти њу а број си ро ма шних и ин тер но ра-
се ље них ра сте већ три го ди не. Због те шке си ту а ци је и све 
ве ћег бро ја акут но не у хра ње не де це (око 47.000) УН Свет ски 
про грам хра не одр жа ва ми си ју у Си ри ји још од 2009. го ди-
не.6 Је вреј ска др жа ва исто вре ме но чи ни све да ми ни ма ли зу је 
и огра ни чи упо тре бу и при ступ слат кој во де па ле стин ским 
Ара пи ма и су сед ним зе мља ма ка ко би обез бе ди ла све ви ше 
за се бе. Сви ра то ви Изра е ла исто вре ме но су ра то ви за кон-
тро лу во де. Кон тро ла свих из во ри шта Јор да на био је је дан 
од два кључ на узро ка за упад Изра е ла у Ли бан 1978. го ди не 
а не па ле стин ски те ро ри стич ки упа ди, ко ји су би ли по вод.7 
Дру ги раз лог био је пред у пре ђи ва ње до ми на ци је Си ри је на 
се ве ру. Си риј ске тру пе су 1976. го ди не, го ди ну да на на кон 
из би ја ња гра ђан ског ра та, ушле у Ли бан и ту оста ле све до 
2005. го ди не. Њи хов из гон из Ли ба на био је, по сле оку па ци ја 
Ира ка и Ав га ни ста на, но ви слу чај уз ми ца ња или про па сти 
ан ти-аме рич ких сна га у ре ги о ну.

Со цио-еко ном ски узро ци: Не по вољ на при вред на си-
ту а ци ја у мно го број ним ислам ским зе мља ма (на ара биј ском 
по лу о стр ву са мо у Је ме ну), ко ја се уз де мо граф ски раст, (чи-
је су сто пе у опа да њу), уве ћа ва; не до ста так основ них при-
род них ре сур са — во де, по ла ко и хра не до дат но дра ма ти зу је 
раст ста нов ни штва, ко ји се до ду ше успо ра ва,  без до вољ не 
упо тре бе са вре ме них тех ни ка де са ли ни за ци је. Де мо гра фи ја 

6 UN ex tends emer gency aid to dro ught-hit Syria, Feb 11, 2011, The Na ti o nal, Ин-
тер нет, http://www. the na ti o nal.ae/news/wor ldwi de/mid dle-east/un-ex tends-
emer gency-aid-to-dro ught-hit-syria?pa ge Co unt=0, ски ну то: 08/03/2011.

7 Ви ди ви ше о то ме у: Slo bo dan Jan ko vić, „Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na 
obe lež ja”, ori gi nal ni, Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. LIX, No. 2-3/2007, стр. 288, 
290-292.
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је та ко ђе ору ђе у бор би па па ле стин ски Ара пи у По ја су Га зе 
има ју ре кор дан при род ни при ра штај са око ше сто ро де це по 
же ни у че му им па ри ра ју, а пре ма нај но ви јим по да ци ма и на-
ди ла зе их, ул тра ор то док сни Је вре ји у Је ру са ли му и дру гим 
на се љи ма, ма хом на За пад ној оба ли.8

По сле де ко ло ни за ци је и не ко ли ко пу че ва Се вер на 
Афри ка је, с из у зет ком Ма ро ка, по ста ла ре ги он ре пу бли ка са 
пред сед ни ци ма, ко ји не ма ју огра ни че ња у бро ју уза ступ них 
ман да та, да кле до жи вот них. Ара биј ско по лу о стр во, с из у зет-
ком Је ме на, чи не мо нар хи је, док су Тур ска, Ли бан, Си ри ја, 
Ирак и од 1979. Иран, ре пу бли ке. Изра ел је мо но ре ли гиј ска 
је вреј ска (јер се је вреј ство од ре ђу је до ми нант но пре ма вер-
ској при пад но сти) де мо кра ти ја. Јор дан је по след ња ха ше мит-
ска мо нар хи ја. Из у зев Тур ске, Ли ба на, Изра е ла и Ира на све 
ре пу бли ке има ју до жи вот не пред сед ни ке.

О си ту а ци ји на ве ћем Бли ском ис то ку пи сао сам 2007: 
„Ре ги он Бли ског ис то ка је од свет ског зна ча ја све и да не оби-
лу је енер ген ти ма. Пре наф те и га са, али и да нас он је би тан 
вер ни ци ма три мо но те и стич ке ре ли ги је. Бли ско и сточ ни су-
коб и по тен ци јал за ње го во тра ја ње и ши ре ње не ле же са мо у 
бор би за кон тро лу при род них из во ра. У овом ре ги о ну су ко-
бља ва ју се раз ли чи те кон цеп ци је дру штве ног уре ђе ња као и 
бор ба за одр жа ње по сто је ћег ме ђу на род ног по рет ка и же ље 
за ње го вом про ме ном. О ди на мич но сти ре ги о на све до чи и 
стал на из ме на и до пу на ње го вог на зи ва, али и ге о граф ског 
са др жа ја ко ји се кри је иза на зи ва Бли ски ис ток. Кон цепт по-
де ле све та на кул тур не це ли не, пре до чен од стра не атлан ти-
сте Се мју е ла Хан тинг то на (Sa muel P. Hun ting ton) ука зао је 
на зна чај ци ви ли за циј ских раз ли ка за са гле да ва ње кон фли-
ка та. За то по ли тич ке ели те у ре ги о ну, без об зи ра да ли су 
на кло ње не САД или не кој дру гој зе мљи, ко рен зла ви де у 
Па ле сти ни/Изра е лу, од но сно су ко бу на Све тој зе мљи. Сто га 
не ре ша ва ње овог про бле ма не мо же по ну ди ти трај ни мир на 
Бли ском ис то ку. Оту да и се ри ја ра то ва и ору жа них су ко ба 
ни жег ин тен зи те та ши ром ре ги о на од кра ја Пр вог свет ског 
ра та до да нас. 

8 Ele na Du si e Pa o lo Pi e rac ci ni, “La bat ta glia per Ge ru sa lem me”, у: I qu a der ni spe-
ci a li di Li Mes, Ro ma lu glio 2010, p. 28.
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По тен ци ја ли за су коб су мно го број ни. Кон тро ла ре ги-
о на омо гу ћа ва кон тро лу енер ги је и по сред но свет ског при-
вред ног раз во ја све док не до ђе до ра ди кал не про ме не у на-
чи ну екс пло а та ци је енер ги је и ре во лу ци о нар ној ди фе рен ци-
ја ци ји ње них из во ра. По ред на ве де ног, ужи Бли ски ис ток, и у 
окви ру ње га Иран, пред ста вља ју те ри то ри ју са ко је се с јед не 
стра не мо же де ста би ли зо ва ти кич ма Ру си је, ли ни ја Урал–
Кав каз. С дру ге стра не, Иран је би тан Ру си ји као про стор 
са ко га се мо же про јек то ва ти ути цај на зе мље у Пер сиј ском 
за ли ву, и до би ти из лаз на „то пла мо ра”, ве ков ни стра те шки 
циљ Мо скве. Стра те шка по зи ци ја ре ги о на ди рект но ути че на 
за ин те ре со ва ност је ди не су пер си ле САД и Ру си је за ути цај 
на по ли тич ка кре та ња у овом де лу све та. Бо гат ство енер ген-
ти ма уво ди пре о ста ле си ле у игру за ути цај и пре стиж на 
про сто ру од Ма ро ка до Су да на, Са у диј ске Ара би је и Аф га ни-
ста на. Је ру са лим и Ме ка по тен ци ја ли су за по ли тич ку мо би-
ли за ци ју и по де ле на ци ви ли за циј ској и ре ли гиј ској осно ви. 
Сви ови еле мен ти ути чу на ства ра ње ни за са ве за, при вред-
них и вој них ка ко из ме ђу ло кал них др жа ва та ко и са др жа-
ва ма из ван ре ги о на, под сти чу ћи раз вој ло кал не вој не ин ду-
стри је и на бав ку про из во да ве ли ких свет ских про из во ђа ча 
оруж ја.

Про блем не до стат ка во де у од су ству са рад ње зе ма ља у 
ре ги о ну и до го во ра о ње ном де ље њу не из бе жно ће до ве сти 
до но вих су ко ба, мо жда го рих од оних ви ђе них на овим про-
сто ри ма у 20. ве ку. Ти су ко би мо гу би ти уну тра шњи у слу ча-
ју дра стич ног по гор ша ња снаб де ва ња ста нов ни штва во дом, 
али исти про блем мо же на гла си ти и ме ђу на род не су ко бе ни-
кад уга ше не на Бли ском ис то ку. Де мо граф ска екс пло зи ја у 
ко ор ди на ци ји са сма ње њем рас по ло жи ве во де по ста нов ни ку 
и ра стом не за по сле но сти тем пи ра на је бом ба од Ма ро ка до 
Па ки ста на. Све гла сни је на ја ве по нов ног ну кле ар ног бу ма, 
ово га пу та у ци вил ној сфе ри, де са ли ни за ци ја мор ске во де и 
дру ге ефи ка сне ме ре ра ци о нал ног ко ри шће ња ове ипак нај-
вред ни је теч но сти на све ту, мо гу до при не ти ста бил но сти 
или и трај ни јем ми ру на овим про сто ри ма и ши ре. 

По ме ну ти де мо граф ски раст, ви со ка не за по сле ност али 
и не пи сме ност, спе ци фич на си ту а ци ја па ле стин ског жи вља, 
изо ло ва ног ка ко на те ри то ри ја ма Па ле стин ске ауто но ми је, 
та ко и у ло го ри ма из ван Па ле сти не, за тво ре не по ли тич ке 
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ели те — со ци јал на не про пул зив ност, пред ста вља ју „до да так 
на ску по ћу” и ре сур се за кон флик те на ши ро ком про сто ру од 
се вер не Афри ке до ин диј ског под кон ти нен та.

„Рат про тив те ро ра“ увео је ра ди кал ни Ислам у ге о по-
ли тич ко и ге о стра те шко раз ма тра ње, што је чест ар гу мент 
они ма ко ји по др жа ва ју Хан тинг то но во ви ђе ње са да шњих и 
бу ду ћих кон фли ка та. Гру пе и мре же по ве за не за јед нич ким 
ци ље ви ма и опе ра тив ним де ло ва њем — че сто пу тем те ро ри-
стич ких на па да, пред ста вља ју ору жа ну си лу тран сна ци о нал-
ног ак те ра ме ђу на род них од но са, ра ди кал ног Исла ма. На о-
ру жа ва ње ислам ских зе ма ља на кло ње них САД, од ко јих Еги-
пат и Са у диј ска Ара би ја пре тен ду ју на уло гу ре ги о нал них 
си ла за пра во је об но ва ис про ба ног си сте ма ко ји је при ме њен 
у кон флик ту Ира ка и Ира на. На овај на чин Ва шинг тон еле-
гант но мо же на те ра ти Иран да се так ми чи за моћ у ре ги о ну 
са Ри ја дом и ши ре у ислам ском све ту са Егип том ис цр пљу ју-
ћи се док би Аме ри ка има ла и за ра ду од про да је на о ру жа ња. 
Раз вој си ту а ци је у Ли ба ну, и Па ле стин ској ауто ном ној те ри-
то ри ји као и по ли ти ка Изра е ла на ло кал ном ни воу, те во ља 
за одр жа њем и ши ре њем мо ћи су пер си ле, си ла свет ских и 
ре ги о нал них удру же не са на ра ста ју ћим ре ли гиј ски и кул ту-
ро ло шки пер це пи ра ним су да ри ма, пред ви ђа ју но ве ра то ве и 
су ко бе на овом за и ста стра шном и све том ме сту.”9

Ве ли ке си ле и ре ги о нал ни по ре дак

Са вре ме ни Бли ски ис ток за о став шти на је ко ло ни ја ли-
зма и ре ше ња ис точ ног пи та ња — ве ков ног опа да ња Осман-
ског цар ства, од но сно гра бље ња за ње го ве те ри то ри је од 
стра не европ ских си ла. Иду ћи од Ка за блан ке до Ка ра чи ја 
(при че му Па ки стан спа да у Сред њи ис ток, по кат кад и у ју-
жну Ази ју, за ви сно од по де ле) са мо пет зе ма ља плус јед на 
има др жа во твор ну тра ди ци ју: Ма ро ко, Еги пат, Тур ска, Је мен 
и Иран. Изра ел је др жа ва sui ge ne ris, не јер се ра ди о ет нич кој 
де мо кра ти ји са вер ским ка рак те ром већ сто га што се ра ди о 
др жа ви ко ја је по но во ство ре на на кон ви ше од 18 ве ко ва не-
по сто ја ња. Сва ка ко да је на сле ђе арап ског ка ли фа та др жа во-
твор но али се оно не мо же ту ма чи ти као на сле ђе ку ће Са у да 

9 Slo bo dan Jan ko vić, „Su ko bi na Bli skom is to ku — osnov na obe lež ja”, ori gi nal ni, 
Me đu na rod ni pro ble mi, Vol. LIX, No. 2-3/2007, стр. 301-303.
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ко ја је уз до го вор са бри тан ским и аме рич ким нафт ним ло-
би ји ма, 1925. го ди не пре у зе ла власт над Ме ком и Ме ди ном и 
да нас вла да нај ве ћим де лом ара биј ског по лу о стр ва.10

На кон фор мал ног не стан ка нај ве ћег бро ја и нај зна чај-
ни јих ко ло ни ја и ман дат них те ри то ри ја, САД и ми нор но 
СССР по ста ли су кључ ни са ве зни ци ве ћи не де ко ло ни зо ва-
них зе ма ља, бив ших ме тро по ла и оста лих ко је ни су има ле 
ко ло ни јал ну про шлост. Са при стан ком Гор ба чо ва на на пад 
на Са да мов Ирак (ја ну а ра 1991) и по ред спо ра зу ма о при ја-
тељ ству две зе мље (Ира ка и СССР-а), не стао је и сва ки зна-
ча јан ути цај СССР-а, ко ји се уско ро и рас пао. По сле то га 
све зе мље у ре ги о ну по ста ле су аме рич ки кли јен ти из у зев 
Ира на, Си ри је, Ира ка (до 2003. го ди не) и Га да фи је ве Ли би је. 
Ирак и Ав га ни стан су под за пад ном оку па ци јом пред во ђе-
ном опет Аме ри ком. САД и дру ге зе мље За па да, оку пље не у 
НА ТО вој ни са вез вој но по ја ча ва ју при сут ност од кра ја Хлад-
ног ра та. Већ од аме рич ког не при ста ја ња на мул ти ла те рал не 
пре го во ре са зва нич ним Баг да дом о по вла че њу из Ку вај та и 
исто вре ме ном по вла че њу Изра е ла из „оку пи ра них арап ских 
те ри то ри ја” по чи ње на ме та ње си ле и зна чај ног вој ног ан га-
жма на САД и са ве зни ка у ре ги о ну.11 За ни мљи во је да је у 
ан ти-ирач кој ко а ли ци ји уче ство ва ла и Си ри ја. Да маск се на-
дао до бит ку у от по чи ња њу ми ров них пре го во ра са Изра е лом 
(око по врат ка Го лан ске ви со рав ни Си ри ји). С об зи ром да се 
Изра ел јед но стра но по ву као из пре го во ра 1996. го ди не због 
те ро ри стич ких на па да, а и да су ка сни је две об но ве пре го во-
ра 1999. и 2008. би ле бес плод не, Си ри ја је због не мо гућ но сти 
дру га чи јег за до во ље ња на ци о нал ног ин те ре са оста ла у ан ти-
изра ел ском и по сле дич но ан ти-аме рич ком кам пу.12 У та квој 

10 По др шка ан гло-аме рич ке ко а ли ци је по ро ди ци Са уд да ти ра ба рем од 1901. 
го ди не. Сле де ће го ди не осва ја ју осман ски Ри јад. На по чет ку Пр вог свет ског 
ра та ка пе тан Ви љем Шек спир (Wil li am He nry Ir vi ne Sha ke spe ar (1878 - 1915) 
ко ор ди ни рао је не у спе шни на пад бе ду ин ских пле ме на под њи хо вом вла шћу 
на тур ску Ме со по та ми ју. Има со лид них осно ва да се ве за Лон до на и ве ха-
би ја утвр ђу је од по чет ка 19. ве ка  и ен гле ске по др шке ве ха биј ских ак ци ја 
про тив Осман ске им пе ри је.

11 Ca rol Mig da lo vitz, “The Mid dle East Pe a ce Talks”, CRS Is sue Bri ef for Con gress, 
April 5, 2002, p. 2.

12 Ви ше о ми ров ним пре го ври ма ви ди у: Сло бо дан Јан ко вић, „Бли ски ис ток 
пре и по сле Ана по ли са“, у „Aк туелна пи та ња из ме ђу на род них од но са“, др 
Не вен ка Јеф тић (прир), Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе-
о град, стр. 349-377.
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си ту а ци ји њен нај бли жи парт нер по стао је ре ги о нал на ан ти-
аме рич ка си ла Иран.

Ру си ја то ком 1990-их, ка ко би мо гла за др жа ти ка кав-
та кав ути цај у ре ги о ну и ство ри ти осно ве за кон со ли да ци ју 
сво је спољ не по ли ти ке, тра жи тр жи шта за пла сман на о ру жа-
ња и зе мље вољ не за по ли тич ку са рад њу. У та квом кон тек-
сту она раз ви ја све бо ље од но се са Си ри јом.13 Га рант до брих 
од но са са Ру си јом је сте и чи ње ни ца да је је ди но вој но при-
ста ни ште Ру ске Фе де ра ци је ван те ри то ри јал них во да не ка-
да шњег СССР-а на тлу Си ри је — у Тар су. Зва нич ни Да маск 
има и од брам бе ни са вез са Ира ном, па та ко има дво стру ке 
спољ не га ран те.14 Осим др жа ва, Си ри ја и по сле по вла че ња из 
Ли ба на 2005. го ди не, у тој су сед ној зе мљи има по др шку ши-
ит ских па ри ја Хи збу лах и Амал. Хи збу лах ко ји је са ве зник 
Си ри је спрам Изра е ла, фор мал но је под вођ ством Вр хов ног 
(те о крат ског) во ђе Ира на, аја то ла ха Али Хам не и ја. ХА МАС 
је још је дан адут за при ти сак на Изра ел, глав ну ре ги о нал ну 
прет њу Си ри ји.

САД
САД су ис ко ри сти ле уру ша ва ње дру гог кључ ног но си-

о ца свет ског по рет ка ка ко би про ши ри ле свој ути цај и у овој 
ре ги ји што је би ло про пра ће но 1) ин тен зи ви ра њем Ми ров ног 
про це са на Бли ском ис то ку (Јор дан при знао Изра ел и пот пи-
сао ми ров ни спо ра зум 1994, Ја сер Ара фат и ПЛО при зна ли 
по сто ја ње Изра е ла 1993. го ди не; Низ зе ма ља Се вер не Афри-
ке ус по ста ви ло тр го вин ске од но се са Изра е лом — и опет их 
за мр зло 2000. по сле от по чи ња ња Дру ге ин ти фа де); 2) ства ра-
њем НА ТО про гра ма и ини ци ја ти ва у ре ги ји — Ме ди те ран
ски ди ја лог (NA TO Me di ter ra nean Di a lo gue) од 1994. го ди не 
и Ис тан бул ске ини ци ја ти ве за са рад њу (Is tan bul Co o pe ra tion 
Ini ti a ti ve) од 2004;15 3) отва ра њем вој них ба за: Аме рич ке вој-
не ба зе и вој не ми си је на ла зе се у Са у диј ској Ара би ји, Џи-

13 Сло бо дан Јан ко вић „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не по ли ти ке на 
по чет ку 21. ве ка”, ори ги нал ни, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, год. V, vol. 5, 
Бе о град 2009, стр. 281-316.

14 Slo bo dan Jan ko vić, „Ge o stra te ške ka rak te ri sti ke su ko ba na Bli skom is to ku”, ori-
gi nal ni, Me đu na rod na po li ti ka, Vol. LIX, No. 2-3/2006, стр.

15 Сло бо дан Јан ко вић „Од Ме ди те ра на до Ав га ни ста на”, ори ги нал ни, На ци о
нал ни ин те рес, бр. 3, год. V, vol. 6, Бе о град 2009, стр. 174-75.
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бу ти ју, Ку вај ту, Ба хре и ну, Ка та ру, Ку вај ту, Тур ској, Ира ку 
и Ав га ни ста ну а Фран цу ска вој на ба за отво ре на је 2009. у 
УАЕ; 4) Оку па ци јом Ира ка и Ав га ни ста на при че му се до-
дат но кон тро ли ше тр го ви на наф том и ње на це на ко ја је плод 
бер зан ских шпе ку ла ци ја и пред ста вља не ку вр сту до дат ног 
гло бал ног по ре за на при вре де ко је уво зе овај и дру ге енер-
ген те; 5) на па дом НА ТО чла ни ца и по сле НА ТО-а као це-
ли не на Ли би ју, глав ног се вер но а фрич ког про из во ђа ча наф те 
и не за ви сног а вој но сла бог ак те ра ме ђу на род них од но са у 
ре ги ји; 6) Оку па ци ја Ав га ни ста на од нај ве ће је ва жно сти и за 
кон тро лу свет ске тр го ви не опи ја ти ма. Све укуп но учвр сти ло 
је аме рич ки при мат у ре ги ји ко ја има сре ди шњи по ло жај из-
ме ђу Евро пе и Афри ке и Ази је а пру жа се пре ма ју жном ру бу 
пост со вјет ског про сто ра.

Циљ моћ них ло би ја ко ји до ми нант но ути чу на по ли-
ти ку Бе ле ку ће био је укла ња ње по след њих вла сти ко је се 
опи ру САД-у и еко ном ским ме ра ма ММФ-а и Свет ске бан ке: 
Ира на, Си ри је и Ли би је од ко јих су Иран и Си ри ја кључ ни ак-
тив ни не при ја те љи Изра е ла. Аме рич ки ана ли тич ко-ака дем-
ски цен тар Бру кингс пред ла же фи нан си ра ње, на о ру жа ва ње 
и дру гу по др шку те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, оба ве штај-
но ин фил три ра ње пре ко тре ће стра не, ин ва зи ју уз пред ло ге 
ње не ле ги ти ми за ци је, иза зи ва ња иран ске про во ка ци је (sic!) 
и ме диј ске кон тро ле ин ва зи је, фи нан си ра ње иран ских про-
де мо крат ских по кре та и све дру ге нео п ход не а ме ђу на род но 
прав но че сто не ле гал не тех ни ке ка ко би се сру шио по сто је ћи 
ре жим у Те хе ра ну.16

Ко нач но, Иран по се ду је 10 од сто свет ских ре зер ви наф-
те и ба рем 16 од сто по твр ђе них свет ских ре зер ви при род ног 
га са (око 1045,7 три ли о на куб них сто па — дру ги у све ту иза 
Ру си је).17 Ислам ска Ре пу бли ка је 29-та еко но ми ја све та са 
ви ше од 73 ми ли о на ста нов ни ка и има око 545 хи ља да при-
пад ни ка вој ске са до дат них 120 хи ља да спе ци ја ла ца и пре-

16 Ви ди ана ли зу Ша бан цен тра за Бли ски ис ток чу ве ног Бру кинг са: “Which 
Path to Per sia? Op ti ons for a New Ame ri can Stra tegy to ward Iran”, Analysis pa-
per, Num ber 20 , Ju ne 2009, The Sa ban Cen ter at The Bro o kings In sti tu tion, pp. 
39, 84-85, 109-110, 113, 117-118. Све ово об ра дио је То ни Кар та лу ћи (Tony Car-
ta luc ci) у члан ку “Syria, Libya, and beyond, Glo ba lists pre pa re for se cond pha se” 
18. ма ја 2011, http://land de stroyer.blog spot.com/2011/05/which-path-to-per sia-re-
dux.html.

17 Oil&Gas Jo ur nal, Ja nu ary 1, 2010.
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ко 12 ми ли о на при пад ни ка па ра вој них је ди ни ца (од че га око 
3 ми ли о на по тен ци јал но спрем них за бор бу). За то је Иран 
кру пан за ло гај чак и за САД. Уро њен у Пер сиј ски за лив сво-
јим ју гом део је ре ги о на нај бо га ти јег наф том на све ту. Ње гов 
пла нин ски се вер део је Кав ка за и ка спиј ске ре ги је, дру гог ре-
ги о на по бо гат ству наф том. Ју жно од ‘вра та на ро да’ (вра та 
цен трал не Ру си је) он пред ста вља ју жну ка пи ју (или њен део) 
Ср ца–све та. Се ве ро-ис ток Ира на на сла ња се на пост-со вјет-
ску цен трал ну Ази ју и пред ста вља је дан од бе де ма за ши ру 
ин фил тра ци ју за пад них си ла у ове зе мље ју жно од Ру си је а 
за пад но од Ки не. Због енер гет ских бо гат ста ва ре ги он је ва-
жан за при вред ни раз вој ве ћи не све та, јер се ода тле из во зе 
наф та и гас и за Ки ну, Ин ди ју, Ја пан и ЕУ. Иран ски ну кле-
ар ни про грам под санк ци ја ма УН, САД и ЕУ још је дан је од 
те ме ља да љег при вред ног и на уч но-тех но ло шког раз во ја ове 
зе мље и га ран та ње не са мо стал но сти.

Ки на

Ки не ске ин ве сти ци је у нафт на на ла зи шта у Су да ну  и 
от кри ва ње но вих до при не ле су де фи ни тив ној по др шци За па-
да за по де лу ове зе мље, у ко јој гра ђан ски рат и су ко би из ме ђу 
хри шћа на и ани ми ста на ју гу и му сли ма на на се ве ру тра ју 
још од 1956. го ди не. На рав но, тај рат до са да ни је иза зи вао 
за бри ну тост ху ма ни та ра ца, али од ка ко је Ки на по че ла да све 
ви ше ула же у Су дан и ку пу је пра ва на екс пло а ти са ње и ис-
тра жи ва ње нафт них по ља и бло ко ва, људ ска пра ва и за бри ну-
тост за пра ва не му сли ма на у Су да ну до би ла су спе ци фич ну 
те жи ну. Ки на је фи нан си ра ла из град њу наф то во да ду гог 1610 
км ко ји са нафт них по ља на гра ни ци бу ду ћих Су да на и Ју-
жног Су да на во ди до Порт Су да на на Цр ве ном мо ру. Ки на је 
у Су дан ушла 1990-их по сле по вла че ња за пад них ком па ни ја. 
У су сед ном Ча ду, аме рич ки Ше врон (Che vron) и ма ле зиј ски 
Пе тро нас (Pe tro nas) из гра ди ли су наф то вод све до атлант ске 
оба ле Ка ме ру на на ко ји се мо гао на до ве за ти и наф то вод у 
Су да ну, ка да не би био под су дан ско-ки не ском кон тро лом.18 

18 Ви ди: F Wil li am Eng dahl, “Dar fur? It’s the Oil, Stu pid…”, May 20, 2007, Ин тер-
нет, http://oil ge o po li tics.net /Ge o po li tics___Eura sia/Oil_in_Afri ca/oil_in_afri-
ca.html, ски ну то: 02/05/2011; “The re a lity of So uth Su da ne se se ces sion and Chi-
na’s Afri ca Po licy”, Cen tre for Chi ne se Stu di es, Ин тер нет, http://www.ccs.org.
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Та ко је наф том бо га ти ји југ одво јен од ре жи ма спрем ног на 
тр го ви ну са Пе кин гом. Ипак, енер гет ска ве за са Кар ту мом 
(ти ме и са Ки ном) оста је, јер да би југ про да вао наф ту, она 
мо ра про ћи кроз се вер. По твр ђи ва ње и ши ре ње ан гло-аме-
рич ке до ми на ци је слу жи и за спре ча ва ње упли ва ки не ских 
и ру ских ути ца ја у овај ре ги он на гло бал ном а ру ше ње ан ти-
аме рич ке по ли ти ке у Си ри ји и Ира ну на ло кал ном пла ну. С 
дру ге стра не, Ки на још увек ни је спрем на да сем вер бал них 
про те ста у СБ УН, бра ни ме ђу на род но пра во, од но сно у овом 
слу ча ју сво је по тен ци јал не парт не ре, осим ако се не ра ди о 
Тај ва ну или евен ту ал но Се вер ној Ко ре ји. 

Ка да је не ко ли ко Ка зах ста на ца, сти пен ди ста аме рич-
ких фон да ци ја по ку ша ло да по чет ком ја ну а ра 2011. ор га ни-
зу је про тест у Аста ни, глав ном гра ду Ка зах ста на, ло кал на 
по ли ци ја их је по хап си ла а пред сед ник ове др жа ве, Нур сул-
тан На зар ба јев, уго во рио је по се ту Пе кин гу за 21-23 фе бру ар. 
На зар ба јев је у Ки ни пот пи сао не ко ли ко уго во ра: по зај ми цу 
од 1.7 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра др жав ном фон ду Sa mruk-
Kazyna, 5 ми ли јар ди до ла ра по зај ми це за пе тро хе миј ски ком-
плекс, и уго вор о снаб де ва њу Ки не са 55.000 то на ура ни ју ма 
из Ка зах ста на. Ка зах стан, са 19 од сто по твр ђе них свет ских 
ре зер ви ура ни ју ма, на овај на чин ће под ми ри ти 40 од сто по-
тре ба Ки не за ру дом нео п ход ном за про из вод њу ну кле ар не 
енер ги је и ну кле ар ног вој ног ар се на ла. Уго во ре на је и за јед-
нич ка из град ња бр зе пру ге из ме ђу Аста не на се ве ру и Ал ма 
Ате на ју гу зе мље до 2015.19 Све се ово на сла ња на ра ни ји 
ула зак Ки не у ову зе мљу 2009. са по зај ми цом од 5 ми ли јар-
ди до ла ра ло кал ној нафт ној ин ду стри ји. На овај на чин, на из-
глед да ле ка де ша ва ња на Бли ском ис то ку, до во де до сна жни-
јег окре та ња Ки не ка окол ним зе мља ма и осла ња њу, ба рем 
ка за шког ауто ри тар ног ре жи ма, на њу. Исто вре ме но, Ру си ја 
на тај на чин сла би ути цај у јед ној од стра те шки нај ва жни јих 
те ри то ри ја чи ме се сред ње роч но угро жа ва ју парт нер ски од-
но си Мо скве и Пе кин га и про ши ру ју осно ве за су ко бља ва ње 
два ју парт не ра.

za/?p=3581, ски ну то: 17/04/2011; Ин тер нет, 2 Fe bru ary 2007, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/6323017.stm, ски ну то: 17/04/2011.

19 Ro man Mu za levsky, “Na zar bayev’s Vi sit to Chi na Re ve als Ka zakhstan’s Ba lan-
cing Stra tegy”, CA CI Analyst  03/02/2011, Ин тер нет, http://www.ca ci a nalyst.
org/?q=no de/5505, ски ну то: 11/03/2010.
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Ру си ја
Ру си ја по след њих 20 го ди на, гра ди на Бли ском ис то ку 

по ли ти ку пре вен ци је сна жни јег аме рич ког упли ва на Кав каз 
и не ка да шњи ме ки тр бух СССР-а. Она то успе ва пр вен стве-
но за хва љу ју ћи оп стан ку ре жи ма у Да ма ску и Те хе ра ну. На 
по те зу од Ма ро ка до Ав га ни ста на, Ру ска Фе де ра ци ја има нај-
бо ље од но се са др жа ва ма ко је не са ра ђу ју са Се вер но а тлант-
ским са ве зом, док еко ном ску са рад њу раз ви ја и са др жа ва-
ма ко је су у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма 
са НА ТО. Ве ков но су прот ста вља ње ан гло сак сон ских си ла и 
Ру си је се на ста вља и у 21. ве ку при че му под руч је Ши рег 
Бли ског ис то ка пред ста вља за са да нај зна чај ни ји про стор ан-
га жма на атлант ске Али јан се  из ван Евро пе. У овој ре ги ји Ав-
га ни стан је је дин ствен слу чај где Мо сква ло ги стич ки по ма-
же али и усло вља ва бор бе ну ми си ју са ве за ко ји је стра те шки 
про тив ник Ру си је. 

Још од из бо ра Јев ге ни ја При ма ко ва за ми ни стра спољ-
них по сло ва (1996-1998) а по го то ву на кон ње го вог по ста вље-
ња на ме сто пре ми је ра (1998-1999) Мо сква је на сто ја ла да се 
ши ре ан га жу је на Бли ском ис то ку и у Се вер ној Афри ци. По-
те за ле су се ста ре ве зе и утвр ђи ва ле но ве што је би ло про-
пра ће но, по себ но у дру гом Пу ти но вом ман да ту, из у зет ним 
ра стом ру ског из во за оруж ја, си ро ви на, са рад њом у обла сти 
ну кле ар не енер ги је и дру гог. По след ња го ди на Пу ти но вог 
дру гог ман да та, 2008. би ла је и го ди на нај ве ће екс пан зи је па 
и у обла сти ну кле ар не са рад ње и то са Ли би јом, Егип том, 
Тур ском и Ма ро ком, по ред ра ни јег парт не ра Ира на.20 Ал жир 
је пре го ва рао и о ула ску ру ских пред у зе ћа у ње гов га сни 
сек тор зна ча јан за снаб де ва ње за пад них чла ни ца ЕУ. Осим 
ну кле ар не са рад ње, 2008. је би ла и нај зна чај ни ја го ди на за 
ру ско-ли биј ске тр го вин ске од но се. Вла ди мир Вла ди ми ро вич 
Пу тин, пред сед ник РФ и ли биј ски во ђа ре во лу ци је Му а мер 
Га да фи пот пи са ли су низ спо ра зу ма 17. апри ла у Три по ли ју 
ко ји ма је от пи сан ли биј ски дуг у ви си ни 4,5 ми ли јар ди до-
ла ра у за ме ну за вред не уго во ре ко је су до би ле ру ске фир ме 
из ме ђу оста лог и у из град њи де о ни це ауто-пу та Сирт-Бен га-

20 Ви ди ви ше у: Сло бо дан Јан ко вић „Основ ни еле мен ти ру ске бли ско и сточ не 
по ли ти ке на по чет ку 21. ве ка”, ори ги нал ни, На ци о нал ни ин те рес, бр. 1-2, 
год. V, vol. 5, Бе о град 2009, стр. 297-304.
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зи. Две го ди не ка сни је (2010) две стра не су пот пи са ле уго вор 
о про да ји ру ског на о ру жа ња (у јав ност је иза шла вест са мо о 
ма ло ка ли бар ском лич ном на о ру жа њу) вред ног 1,3 ми ли јар де 
до ла ра.21

По след ња у ни зу ну кле ар них са рад њи (Ру си је и зе ма ља 
Бли ског ис то ка) је сте не при хва ће на по ну да ћу дљи вог ли биј-
ског во ђе (то ком по се те Ру си ји 30. ок то бра – 02. но вем бра 
2008), Мо скви да из ме ђу оста лог раз ви ју са рад њу на пла ну 
раз во ја ну кле ар них ка па ци те та Ли би је.22 Та да је Га да фи Ру-
си ма ну дио из град њу вој ног при ста ни шта у Бен га зи ју, на да-
ју ћи се да ће на тај на чин оси гу ра ти зе мљу од прет ње са За-
па да. Ру си ја ни је би ла за ин те ре со ва на.

Ипак, по др шка Ру си је За па ду у по гле ду Ли би је гла са-
њем за Ре зо лу ци ју СБ УН 1973 и на вод ној ли кви да ци ји Оса-
ме Бин Ла де на на те ри то ри ји Па ки ста на ума њу је ути цај Ру-
си је у ре ги о ну, ко ји је об на вљан од сре ди не 1990-их.23 Исти-
на је да су ру ске сна ге у мар ту и апри лу 2011. из ве ле ве ли ке 
уда ре на ислам ске се це си о ни сте у Ин гу ше ти ји уз упо тре бу 
ва зду шних и коп не них сна га и ухап си ле дво ји цу те ро ри ста 
осум њи че них за бом ба шки на пад на мо сков ском аеро дро му 
До мо де до во (ја ну а ра 2011).24 Али, су штин ско по др жа ва ње 
За па да у об ра чу ну са Ли би јом и Га да фи јем лич но, на ру ша ва 
по но во из гра ђи ван углед и по ве ре ње Ру си је ко ји се са мо дру-
га чи јим ре а го ва њем у слу ча ју Си ри је и Ира на мо гу са чу ва ти 
ба рем у азиј ском де лу бли ско и сточ ног мо за и ка.

21 Выс ка зы ва ния А.Л. Ку дри на ин фор ма ци он ным агент ствам в Ли вии, Ми ни
стер ство фи нан сов Рос сии 17.04.2008, Ин тер нет, http://www1.min fin.ru/ru/
press/spe ech/in dex.php?id4=6010, ски да ње: 17/05/2011.

22 Tom Par fitt,“Ga dafy of fers Rus sia a na val ba se in Libya”, No vem ber 1 2008 The 
Gu ar dian, Ин тер нет, http://www.gu ar dian.co.uk/world/2008/nov/01/libya-rus-
sia-ga dafy-uni ted-sta tes, ски ну то: 19/11/2008.

23 Ла вров оправ дао уби ство Бин Ла де на, твр де ћи да је у окви ри ма ме ђу на-
род ног пра ва јер се ра ди о са мо од бра ни: “La vrov: Ame ri kan ci su s pra vom 
ubi li Bin La de na”, 11. 05. 2011, Ин тер нет, http://www.ve sti-on li ne.com/Ve sti/
Svet/136569/La vrov-Ame ri kan ci-su-s-pra vom-ubi li-Bin-La de na#ko men tar_gre-
ska, ски ну то: 15/05/2011.

24 Ви ди ве сти на сај ту РИА но во сти. Ру си ја је пре ма овим из ве шта ји ма ли-
кви ди ра ла ви ше од 150 те ро ри ста од по чет ка 2011. го ди не: Ин тер нет, 
http://rian.ru/de fen se_sa fety/20110510/372586125.html,   и http://rian.ru/in ci-
dents/20110429/369409638.html, ски ну то: 12/05/2011.
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ЕУ

Ди не, без о блач но сун це, Бер бе ри, Ара пи, ма сли не, ур-
ме, нaфта, гас и Нил, Се вер на Афри ка. Ме ђу реч је, плод ни 
по лу ме сец, пу сти ње, пе сак, ка мен, Цр ква, Храм, си на го га и 
џа ми ја, наф та, гас, оку па ци ја и рат, Бли ски ис ток. Бли ски ис-
ток и Се вер ну Афри ку за пљу ску је Сре до зе мље ко је их као и 
ве ре, наф та и гас по ве зу је са Евро пом.

ЕУ с јед не и Бли ски ис ток и Се вер на Афри ка с дру ге, 
има ју сли чан број ста нов ни ка (2007. го ди не ре ги он МЕ НА — 
Се вер на Афри ка и Бли ски ис ток — имао је са Тур ском 432 
ми ли о на ста нов ни ка а ЕУ 495 ми ли о на). Бла гом ра сту ста-
нов ни штва у ЕУ са 80 од сто до при но си ме ха нич ки при лив 
ими гра на та, док је ви ши, ма да опа да ја ћи раст на ју гу и ис то-
ку Ме ди те ра на, до при нос ло кал не сто пе фер ти ли те та.25 Раст 
ста нов ни штва је до сти гао мак си мум од 3 про цен та  го ди шње 
(на Бли ском ис то ку и у Се вер ној Афри ци). Аме рич ки ис тра-
жи вач ки цен три ми гра ци ја 2008. су пред ло жи ли као иде а лан 
мо дел на до пу ња ва ње по пу ла ци о ног мањ ка ЕУ зе ма ља по пу-
ла ци о ним ви шком из МЕ НА зе ма ља плус Тур ске. Са мо ни су 
би ли упо зна ти са свим чи ни о ци ма ко ји ће ути ца ти на бли ско-
и сточ но и се вер но а фрич ко ста нов ни штво да ми гри ра, осим 
кла сич не по тра ге за бо љим по слом — тр бу хом за кру хом.26 
Ипак, по да ци о де мо граф ским трен до ви ма у овим зе мља ма 
че сто су не по у зда ни јер не од го ва ра ју ре зул та ти ма по пи са 
ко ји ука зу ју на раст ста нов ни штва у свим зе мља ма ре ги је.

За пад но е вроп ске зе мље по ред ни ске сто пе на та ли те та 
има ју и спо ри ји при вред ни раст и че сто стаг на ци ју од по-
чет ка 21. ве ка, па и њи хов удео у свет ској тр го ви ни опа да. 
До бар при мер је удео ЕУ у тр го ви ни Афри ке. На и ме, 1990. 
ове зе мље су уче ство ва ле са 51 од сто у африч кој тр го ви ни 
а 2008. су спа ле на 28 од сто, док је Азиј ски удео, по нај ви ше 
за хва љу ју ћи Ки ни и Ин ди ји по рас тао на 29 од сто. Шта ви ше 

25 EURO STAT, To tal po pu la tion Ja nu ary 1 2011, 2.1.2-r1627-2011-03-11 (PROD), 
Ин тер нет, http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&plu gin=1&la 
n gu a ge=en&pco de=tps00001, ски ну то: 13/05/2011.

26 Phi li pe Far gu es, “Emer ging De mo grap hic Pat terns ac cross the Me di ter ra nean 
and the ir Im pli ca ti ons for Mi gra tion thro ugh 2030”, Tran sa tlan tic Co un cil on Mi
gra tion, The Mi gra tion Po licy In sti tu te, No vem ber 2008, pp. 29.
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ру ски из воз у Афри ку у пе ри о ду 2000-2008 ра стао је у про се-
ку го ди шње 25 од сто а ки не ски чак 39 од сто го ди шње.27

ЕУ је д ест ин ац ија м игр ан ата са Бл иског и ст ока и из 
С еве рне Афр ике. Она је ј едан од пар тн ера у з ам рлом бл иск-
о исто чном м иро вном пр оц есу.  Т ак ође, у окв иру п ол ит ике 
с усе дства ЕУ је тра нсфо рм ис ала гра нд и озно з ам ишљ ену 
ин иц иј ат иву фра нц уског пре дсе дн ика Н ик ол аса Са рк оз ија  
(N ic olas Sa rkozy) М ед ит ера нске Ун ије у в ише н его скро мну 
Ун ију за М ед ит еран(УзМ).28

Ова ин иц иј ат ива пре дст авља н аст авак пр оц еса из Ба рс-
ел оне — Евро-м ед ит ера нског пар тне рства (од 1995. г од ине). 
„Осн ива чки с аст анак Ун ије за М ед ит еран, од ржан је у П ар-
изу 13. ј ула 2008. на к ојем је усв ој ена д екл ар ац ија ч ији текст 
ост аје по дл ожан пр ом ен ама због н есл аг ања П ал ест ин аца са 
п оз ив ањем на п од ршку изр ае лско-п ал ести нском м иро вном 
пр оц есу „(у) скл аду са пр оц есом из Ан ап ол иса.”29 Осим т ога, 

27 Ma xi Scho e man, “Of BRICs and Mor tar: The Gro wing Re la ti ons bet we en Afri ca 
and the Glo bal So uth”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, March 2011, p. 
38, 39; Ger rit Oli vi er, “From Co lo ni a lism to part ner ship in Afri ca-Euro pe Re la ti-
ons?”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, March 2011, p. 57.

28 Ма па је пре у зе та са ин тер нет адре се: http://fr.wi ki pe dia.org/wi ki/Fic hi-
er:EU27-2008-Union_for_the_ Me di ter ra nean.svg, 02/06/2011.

29 Slo bo dan Jan ko vić, „Bli ski is tok pre i po sle Ana po li sa”, dr Ne ven ka Jef tić (prir), 
Ak tu el na pi ta nja me đu na rod nih od no sa, In sti tut za me đu na rod nu po li ti ku i pri-
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УзМ на св оје с аста нке и ко нф ере нц ије увек п оз ива и пре дста-
вн ика Ара пске л иге. Кљу чне н ам ере ове ин иц иј ат иве к оја ок-
упља чл ан ице ЕУ и све з емље Ср ед оз емља к оје н ису у ЕУ 
(27+16), од М он ака до Јо рд ана о дн осе се на з аје дни чки рад у 
1) обл асти ек ол ог ије, 2) и згра дњи с а обр аћа јне и нфр астру кт-
уре, 3) з ашт ити од пр иро дних и др угих к ат астр офа, 4) пл ан-
ир ање ра зв оја с ола рне ене рг ије и 5) по дст иц ају м алим пре-
д уз ећ има.30 Уч инак ове ин иц иј ат иве п осле две и по г од ине 
г от ово је н еме рљив, бл аго р еч ено н езн атан. П рв оби тну ве рз-
ију п уко вник Г ад афи је о дб ацио р еч има „Н исмо ни гла дни ни 
же дни да би нам б ац али к оску” а сли чно су р е аг ов але вл асти 
Ту рске и А лж ира.31 Шт ав ише, А лжир се сам ди ста нц ирао и 
од с усе дске п ол ит ике Ун ије, к ам оли од УзМ, па и од с ара-
дње са ЕУ, пр еф ер е ир ај ући д ирек тне б ил атра лне сп ор аз уме 
са з емљ ама чл ан иц ама ЕУ. Н ер е аг ов ање ЕУ и УзМ на изр ае-
лску а кц ију у П ој асу Г азе 2008. и 2009. као да је с ахр ан ило 
ову ин иц иј ат иву, к оја о пст аје на са јт ов има Евро пске ун ије и у 
ка нц ел ар иј ама с екр ет ар иј ата у Ба рс ел они. З ато Р ичард Јангс 
и Ана Еш аги (Ri chard Youngs and Ana E chagüe) тв рде да је 
Бр исел у о дн ос има са С еве рном Афр иком и Бл иским и ст оком 
з ан ем арио д ем окр ат ију, ек оно мске и нт егр ац ије и ене рге тску 
с ара дњу. Ј ед ина ра зл ика ј есте с ара дња у обл асти на дз ора и 
ко нтр оле м игр ан ата са с еве рн о афри чким д рж ав ама — д акле 
бе збе дн осна с ара дња.32 Због ко нтр оле м игр ан ата је ЕУ ост-
ала н ема на к рш ења љу дских пр ава и м ањак пр ави чн ости на 
т ун ишким и зб ор има за пре дсе дн ика 2009, к ада је З ин един 
Бен Али п ети пут з ар едом  стао на ч ело Т ун иса. У ма рту 2010. 
Шт ефан Ф иле је п ос етио п ом ен уту с еве рн о афри чку з емљу и 
и ст акао „Т унис је, по в ише п ит ања, пр имер за р ег ион.” ЕУ 
је на 8-ом с аста нку ЕУ-т ун ишког С ав ета за пр идр уж ив ање 
у м ају 2010.  о дл уч ила да у сп ост ави ad hoc к ом ит ета к оји би 

vre du, Be o grad 2008, str. 349-377. Ви ди: Став 7. де кла ра ци је Jo int Dec la ra tion 
of the Pa ris Sum mit for the Me di ter ra nean, Pa ris, 13 July 2008, Ин тер нет, http://
www.ue2008.fr/web dav/si te/PFUE/sha red/im port/0713_dec la ra tion_de_pa ris/Jo-
int_ dec la ra tion_of_the_Pa ris_sum mit_for_the_Me di ter ra nean-EN.pdf, ски ну-
то: 08/08/2008, p. 10.

30 EuroMe di ter ra nean Part ner ship (EURO MED), Ин тер нет, http://eeas.euro pa.eu/
euro med/in dex_en.htm, ски ну то: 13/05/2011.

31 Tho mas Si e mes, “Ma re no strum? L’Union Europénne et L’Union po ur la Médi ter-
ranée”, Do cu ments, Re vue du di a lo gue fran coal le mand, 2/09, p. 26.

32 Ric hard Youngs and Ana Ec hagüe, “Euro pe, the Me di ter ra nean, the Mid dle East 
and the Need for Tri an gu la tion”, The In ter na ti o nal Spec ta tor, Vol. 46, No. 1, 
March 2011, p. 27, 31.



Сло бо дан Јан ко вић ПРО МЕ НЕ НА БЛИ СКОМ ИС ТО КУ ...

280

пр о учио ун апр еђ ење Сп ор аз ума о пр идр уж ив ању из 1995. у 
в иши ст атус. Шт ефан Ф иле, као к ом есар ЕУ за пр ош ир ење 
н ије био шкрт на п охв ал ама ни овај пут к ада је н авео да је 
Т унис „б итан и п о уздан пар тнер” а да су пе рспе кт иве за ј ач-
ање м еђ усо бних о дн оса „и зва нре дне”.33

Л иб ија као је дна од д есет з ем аља са на јв ећим п отв рђ-
еним р ез е рв ама на фте и на јч ист ијом на фтом б итан је сна бд-
евач пре св ега Ит ал ије, Фра нц уске а з атим и др угих чл ан ица 
ЕУ. Ко нтр ола л иби јске на фте к оја д он оси г од ишњи пр офит од 
б арем 70 м ил ија рди д ол ара би тна је и за ко нтр олу д от ока ене-
рг ен ата па п осре дно и за ко нтр олу пр ивр еде и нд устри јских 
и те хн ол ошких с ила к оје к уп ују ову на фту. Ит ал ија је б ила 
п ој ед ина чно на јв ећи ув озник л иби јске на фте (376 000 б ар ила 
дне вно), а зн ача јни ув озн ици су б или и Фра нц уска, Шп ан ија 
и Аустр ија.34 Осим кљу чног т рг ови нског пар тн ера Л иб ије — 
Ит ал ије, К ина је т ак ође ув озник, али Л иби јском на фтом је у 
2010. по дм ир ив ала уку пно 3 о дсто св ојих п отр еба за ц рним 
зл атом. Си лвио Бе рл уск они је св ој евр ем ено у спео да скл опи 
в ел ике п осл ове у обл асти и згра дње и нфр астру кт уре и н аста-
вка пр ис уства ене рге тског д ржа вног џ ина ЕНИ-ја. Т ада је 
(а вг уста 2008) по тп исан и Уг овор о пр иј ате љству и зм еђу две 
з емље ч ији ч етв рти члан н аво дно г ара нт ује да Ит ал ија н еће 
д оп уст ити н ап аде на Л иб ију са њ ене т ер ит ор ије (јер је т ада 
Г ад афи су мњао на м огу ћност н ап ада Н АТО-а и Ам ер ике).35 
М ин истар спо љних п осл ова Фра нко Фр ат ини (Fra nco Fra tt-
ini) н ије д ирек тно н ег ирао ову о дре дбу, к оју је ја вно и знео 
М у амер Г ад афи, али је р екао да тај сп ор азум н ик ако не м оже 
н ег ир ати р ан ије м еђ ун аро дне уг ов оре к оје је Л иб ија по тп ис-
ала. Ит ал ија нска Ун икр едит ба нка (Uni Cr edit) п рва је з апа-
дна ба нка к ојој је д озв ољ ено да отв ори и сп ост аву у Л иб ији.36 

33  “Tu ni sia is a stra te gic op por tu nity for the EU”, TheEuro pean Co un cil on Fo re ign 
Re la ti ons(EC FR), Ин тер нет, http://www.ec fr.eu/blog/en try/tu ni sia_is_a_stra te-
gic_op por tu nity_for_the_eu, ски ну то: 10/05/2011.

34 Ви ди: http://www.eco no mist.com/blogs/dailychart/2011/02/libyan_oil, ски ну то: 
25/03/2011.

35  “Ghed da fi: L’Ita lia non concederà le ba si Usa e Na to con tro la Li bia”, La Re-
pub bli ca 2 set tem bre 2008, Ин тер нет, http://www.re pub bli ca.it/2008/05/se zi o ni/
este ri/li bia-ita lia/ba si-ghed da fi/ba si-ghed da fi.html, ски ну то: 22/04/2011.

36 “Co un try Re port: Libya”, Ин тер нет, http://www.gfmag.com/ar chi ves/133-ja-
nu ary-2011/10948-co un try-re port-libya.html#axzz1NRX3TsMe, ски ну то: 
26/05/2011.
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Осим у обл асти гр ађ ев ине, ба нка рства, и ене рг ен ата ит ал ија-
нске ко мп ан ије су д об иле п осл ове у обл асти т ел ек ом ун ик ац-
ија, пу тног и ж ел езни чког с а обр аћ аја и т ур изма. Ит ал ија је 
гла вни т рг ови нски пар тнер Л иб ије п ошто а псо рб ује 20 л иби-
јског и зв оза, и п окр ива 17,5 о дсто л иби јског ув оза.37 П ошто је 
на јв ећи г уби тник, уч ешћем у Н АТО бо мба рд ов ању, Рим п ок-
уш ава да с ач ува б арем део ек оно мског к ол ача у еве нт уа лно 
пост-Г ад аф иј евој Л иб ији.

Евро пска ун ија има на јко нф узн ију п ол ит ику спрам 
а кц ије у Л иб ији. Т акве су и и зј ава в ис оке пре дста вн ице спо-
љних п осл ова Евро пске ун ије, К етрин Ештон (Ca th er ine Ma
rg aret A shton), да ЕУ п од рж ава д иј алог (н акон п оче тка бо-
мба рд ов ања Л иб ије) и и зј ава пре дсе дн ика ЕУ, Хе рм ана Ван 
Ро мп уја (He rman A chi lle Van Ro mpuy) к оји је р екао да је циљ 
а кц ије у Л иб ији пр ом ена р еж има и да Фра нц уска и В ел ика 
Бр ит ан ија н ису м огли да п окр ену а кц ију без п од ршке С ав ета 
м ин ист ара ЕУ. У св етлу н ег ов ања д иј ал ога К етрин Ештон 
је 22. м аја ин а уг ур ис ала ка нц ел ар ију ЕУ у Бе нг аз ију (уп-
ор ишту п об уњ ен ика). О дг ов ар ај ући на п ит ање п осл ан ика 
Евро пског па рл аме нта о овим ко нтр ади кц иј ама, пре дсе дник 
ЕК, М ан уел Б ар озо (José M anuel Durão Ba rr oso), р екао је да 
без пoдр шке ЕУ не би м огло д оћи до Р ез ол уц ије СБ УН 1973 
к оја афи рм ише „ист ори јски при нцип” о дг ово рн ости з ашт ите 
— r espo ns ib ility to pr otect.38 Евро пски па рл амент je 10. ма рта 
2011. тр ажио у сп ост ављ ање з оне н ел ет ења над Л иб ијом и 
позиваo на крај „бр ута лног ди кт ато рског р еж има п уко вн ика 
Г ад аф ија”.39 Пре т ога ЕУ је ра зм атр ала во јну и нте рве нц ију 
кр ајем ф ебр у ара.40 К она чно С авет Евро пске Ун ије је 1. апр-
ила д онео о дл уку да ће д он ети о дл уку (sic!), пл ан ове и др уге 
не о пхо дне м ере к ако би п окр енуо во јну и нте рве нц ију у Л иб-
ији под н аз ивом EUFOR Libya. Све ове о дл уке о о дл ук ама ће 

37 Ви ди: Li bia: Rap por ti pa e se con gi un ti Am ba sci a te/Uf fi ci Ice este ro 1^ sem. 2010, 
Ин тер нет, http://www.ice.gov.it/pa e si/pdf/li bia.pdf, ски ну то: 14/05/2011, стр. 
6-9.

38 Van Rom puy le ads EU’s go-ahead to mi li tary in ter ven tion in Libya - Ni gel Fa ra ge, Ин тер-
нет, http://www.youtu be. com/watch?v=z2JZwFhwsqQ, ски ну то: 25/04/2011.

39 Euro pean Par li a ment re so lu tion of 10 March 2011 on the So ut hern Ne ig hbo ur
hood, and Libya in par ti cu lar, op, cit.

40 “UK ur ges pres su re on Gad da fi, EU we ighs in ter ven tion”, Ин тер нет, http://www.
re u ters.com/ar tic le/2011/02/ 24/us-libya-bri tain-idU STRE71N6M920110224, 
ски ну то: 13/03/2011.
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б ити спр ов ед ене у сл уч ају да то од ЕУ з атр ажи Ка нц ел ар-
ија УН за к оо рд ин ац ију х ум ан ита рних п осл ова (Un ited N at
ions O ffi ce for the C oo rd in ation of H um an it arian A ff airs–O CHA, 
п ар аграф 5). Ипак, о др еђен је к ома ндант оп ер ац ије, ит ал ија-
нски ко нтр аа дм ирал, као и м есто оп ер ати вног шт аба —Рим. 
За ф ина нс ир ање во јне м ис ије, при ч ему Да нска не уч еств ује 
у п окр ив ању тр ошк ова, о др еђ ено је 7 м ил и она и 900 х иљ ада 
евра, а пре дв иђ ено је тр ај ање од 4 м ес еца к ако би се п ост игли 
ц иљ еви.41 П ошто сп ом ен ута Ка нц ел ар ија УН н ије уп ут ила 
п озив и н ије д ошло до во јне м ис ије ЕУ, на с аста нку м ин ист-
ара о дбр ане С ав ета ЕУ 3. м аја п он овљ ена је спре мност ЕУ 
да д он есе о дл уку о п окр ет ању м ис ије ЕУФОР Л иб ија, ако их 
п ом ен уто т ело УН п оз ове.42 Ако им амо на уму да је во јна 
оп ер ац ија Фра нц уске, В ел ике Бр ит ан ије и САД Од ис еј ева 
з ора већ тр ај ала од 19. ма рта и да је Н АТО пр е узео к ома нду 
и п окр енуо м ис ију Уј ед ињ ени з ашт ит иник још 22. ма рта све 
н апред н ав ед ено д ел ује као п рв о апри лска ш ала, при ч ему 
сам д атум д он ош ења о дл уке о о дл уци д аје д од атан к ом ичан 
пр извук. 

Ипак, и п оред за хт ева п ој ед иних евро пских п ол ит ич-
ара ЕУ н ије об ав ила св оју п рву х ум ан ита рну (ор уж ану) и нте-
рве нц ију к ако би из вуклa св оје ц ив иле з ап осл ене у Л иби јској 
џ ам ах ир ији. М еђ утим, то су уч ин иле д рж аве чл ан ице п ошто 
су ст от ине пр ипа дн ика ели тних ј ед ин ица Фра нц уске и В ел-
ике Бр ит ан ије б или у Л иб ији већ у ф ебр у ару 2011. а м оже се 
п ост ав ити и р азу мно п ит ање да ли су ик ада н ап уст или л иби-
јско тле? Јер, ко уост алом о б уч ава л иби јске п об уњ ен ике? Још 
кр ајем ма рта у стр аној шта мпи м огли су се пр оч ит ати и зв-
ешт аји о д ел ов ању бр ита нских САС-ов аца у Л иб ији.43 Ако 
је т оком апр ила, м аја, ј уна и ј ула б ило м еста п ит ању да ли 
иза к ам ера к оје пр ик аз ују н е уре дне п об уњ ен ике н а ор уж ане 
т ежим и ла кшим н а ор уж ањем к оји се с упро тст ављ ају о б уч-
ен ијим и б оље н а ор уж аним н аја мн иц има и л иби јској р ег ула-

41 Co un cil De ci sion 2011/210/CFSP, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, L 89/18 
5.4.2011.

42 “Me e ting of EU Chi efs of De fen ce”, Ин тер нет, http://www.con si li um.euro pa.eu/
show Pa ge.aspx?id= 261=en, ски ну то: 20/05/2011.

43 “SAS ‘Smash’ squ ads on the gro und in Libya to mark tar gets for co a li tion jets”, 
Ин тер нет, http://www.dailymail.co.uk/news/ar tic le-1368247/Libya-SAS-smash-
squ ads-gro und-mark-tar gets-co a li tion-jets.html, ски ну то: 24/04/2011.
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рној во јсци, ст оје сп ец ија лци п ој ед иних з апа дних з ем аља 
ч ији сни мци не д оп иру у ја вност, д анас је то ра зр еш ено. Пр-
ипа дн ици бр ита нске во јске м аск ир ани у Ар апе де јств ују на 
т ер ену и л ове М у ам ера Г ад аф ија по Л иб ији.44 Пр ема још увек 
н епр ов ер еним об ав ешт ењ има, у Тр ип оли су се пр об или п рво 
з апа дни пр оф ес и она лци, пр ипа дн ици фра нц уске Л ег ије стр-
ан аца, бр ита нски САС и мо рн ари чке ф оке.45З ашто су о нда у 
п рвом пл ану и зв ешт ав ања о лу кс узу у к ојем је ж ив ела п ор од-
ица Г ад афи (без п ом ињ ања н ара вно ко мф ора ст ано вн иштва 
Л иб ије, к оји је ом ог ућ ав ала власт)? Д ово љно је с ет ити се не-
обје кти вног и зв ешт ав ања з апа дних м ед ија за вр еме Др угог 
з али вског р ата и п осе бно а кц ије н аво дног сп ас ав ања во јн ика 
Џ ес ике Линч (Je ss ica Lynch) у Ир аку, па д ов ести у п ит ање и 
а кт уе лно и зв ешт ав ање.46 Уост алом н ису ли з апа дни м ед ији 
на с амом п оче тку д емо нстр ац ија п ож ур или да ј аве к ако је 
Г ад афи п об егао из з емље? М еди јски спин сл ужи да ко нз уме-
нте вeсти усм ери на б ана лне и н еби тне с ад рж аје д ог ађ ања у 
Л иб ији.

К оп ир ање и н аст ављ ање ам ери чке п ол ит ике пр ема Ир-
ану, кроз ста лно пр ош ир ив ање ек оно мских сан кц ија пре д-
уз ећ има и ф изи чким л иц има д он оси см ањ ени пр офит евро-
пским пре д уз ећ има и н ик акву и згле дну п ол ити чку к орист 
ЕУ.

O rdo ab chao ка гл оба лном ч ове чн ику

У к аквом а мб ије нту се о дв иј ају пр евр ати, бо мба рд ов-
ања и н ем ири од М ар ак еша до С ане и с ири јских в ар оши? 
Сл учај Л иб ије н еи з оста вни је део ш ирег пр оц еса пр евр ата 
на Бл иском и ст оку и у С еве рној Афр ици. На пр им еру Л иб-
ије пр ел ам ају се п ит ања с ув ер ен ит ета, је дног од осно вних 
п ост ул ата м еђ ун аро дног пр ава и м еђ ун аро дних о дн оса, л ег-

44 “SAS tro ops dres sed in Arab clot hes join hunt for Gad da fi as £1m re ward is of-
fe red for dic ta tor’s head”, 25th August 2011, Ин тер нет, http://www.dailymail.
co.uk/news/ar tic le-2029831/Libya--1m-bo unty-Gad da fi-MI6-agents-join-hunt.
html, ски ну то: 25/08/2011.

45 Prof. Mic hel Chos su dovsky, “The «Li be ra tion» of Libya: NA TO Spe cial For-
ces and Al Qa e da Join Hands”, Ин тер нет, http://www.glo bal re se arch.ca/in dex.
php?con text=va&aid=26255, ски ну то: 30/08/2011.

46 “Jes si ca Lynch Cri ti ci zes U.S. Ac co unts of Her Or deal”, Ин тер нет, http://www.
nyti mes.com/2003 /11/07/na ti o nal/07LYNC.html, ски ну то: 18/05/2011.
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ити мн ости ор уж ане и нте рве нц ије, фун кц и она лн ости спо љне 
п ол ит ике ЕУ и ул оге в ел иких с ила у ун утр ашњим с ук об има.

а) Уб иј ање Ос аме бин Л ад ена, без с уђ ења (као у сл уч-
ају С ад ама Х ус е ина) и п осл еди чно без и стр аж ив ања њ ег ове 
кр ив ице, уз гр убо к рш ење с ув ер ен ит ета П ак ист ана; б) Гл ас-
ање на ЦНН-у да ли тр еба или не уб ити Г ад аф ија; в) Н АТО 
уб иј ање л иби јских ц ив ила, д еце и ун уч ади п уко вн ика г ад аф-
ија а у име з ашт ите ц ив ила; г) Д он ош ење р ез ол уц ије у к ојој 
з емље к оје не пр изн ају и не пр ист уп ају Ри мском ст ат уту 
М еђ ун аро дног кр иви чног с уда (САД, Р ус ија и К ина) тр аже 
о дг ово рност за ц иви лне ж ртве у Л иб ији и р еф ер ишу о т оме 
т уж и оцу М еђ ун аро дног кр иви чног с уда; д) Ам ер ика и њ ени 
с ав езн ици у бо рби пр отив м еђ ун аро дног т ер ор изма у Л иб ији 
се удр уж ују са исла мским м уџ ах ед ин има пр отив к ојих су се 
б ор или у Ир аку и А вг ан ист ану; сл ике су а тмо сф ере  у к ојој 
се о д игр ав ају пр ом ене (вл асти) на ш ирем Бл иском и ст оку.  

З апад, к оји је н аст ајао од п ада З апа дног ри мског ца-
рства да би се учв ршћ ивао ве рском п од елом по оси з апад/
и сток од 11. в ека и д еф ин ити вно с азрео са у зд из ањем ч ов ека 
као уз ора и м ере п остао је ц ел ина за с ебе. Шпе нглер к аже да 
не п ост оји Евр опа, пр ава п од ела је З апад и И сток. Упр аво на 
З ап аду н акон ве рских р ат ова п рви пут се 1555. г од ине у Ау-
гсбу ргу афи рм ише при нцип пр им ата т ер ит ор ија лне вл асти 
над ве рским c u ius r egio, eius r el igio — ч ија т ер ит ор ија он-
ога је и р ел иг ија. П осле сл ед ећег кр уга ве рских р ат ова, опет 
на н ема чким и з апа дн осл ове нским з емљ ама, Вес тфа лским 
м иром у сп ост авља се при нцип в рхо вне вл асти с ув ер ена без 
м огу ћн ости м еш ања ц ара (и мп ер ија лне вл асти) као на дд ржа-
вног, и мп ер ија лног г осп од ара. Т ако в рхо вна п ол ити чка власт 
(с ув ерен) т е ори јски има а пс олу тну и н е упи тну власт у св ојој 
д рж ави без в ише и нг ере нц ије и мп ер ије. Н ара вно, то је био 
с амо ид еал. Ве рски р ат ови б или су око нч ани на тлу Евр опе 
за н еко вр еме. С ек ул ар из ац ија као п осл ед ица Фра нц уске бу-
рж о аске р ев ол уц ије и Н ап ол е он ови р ат ови им али су б арем 
две п осл ед ице: 1) н ово ј ач ање н аро дног иде нт ит ета (с упро-
тно аист ори јским твр дњ ама мн огих, пр ису тно м ил ен иј ум-
има о ч ему св ед оче и Ст ари з авет али и а нти чки ист ори јски 
сп иси к оји г ов оре о ра зл ич итим н ар од има); 2) афи рм ац ија 
н ац и она лног иде нт ит ета и р ађ ање н ац и он ал изма на т ем ељу 
с ув ер ене гр ађа нске д рж аве.
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Н ац и он ал изам 19. в ека схв атан је као д ем окр ат из уј ући 
и сл об ода рски ел емент (пр отив р азних в иш ен ац и она лних 
и мп ер ија лних та мн ица н ар ода). На п оче тку, Фра нц уска р ев-
ол уц ија је им ала и к осм оп оли тски к ара ктер, о ч ему п ише ит-
ал ија нски ф ил озоф Л уч ано Ка нф ора (L uc i ano Ca nf ora).47 Тек 
Н ап ол е он ова Фра нц уска д об ија д ом инан тно н ац и он ал исти-
чки (гр ађа нски н ац и он ал изам) к ара ктер. Му лт ику лт ур ал-
изам с кр аја 20. в ека и ј ач ање м ањи нских пр ава б или су н ова 
ф аза д ем окр ат из ац ије, к оју је об ел еж ило огр ан ич ење пр ава 
в ећ ине н ар ода. Н ај ава кр аха му лт ику лт ур ал изма у Фра нц-
уској, Н ема чкој и В ел икој Бр ит ан ији на п оче тку 21. в ека, а 
због и зр аз итих ку лту рних и пр ева схо дно ве рских ра зл ика, 
н ај ав или су пр ом оц ију т ота лне (или т от ал ит ар исти чке) и нт-
егр ац ије др уштва и др ушт ава. Але кса ндар З ин овјев (В ел-
ика пр екре тн ица 1999.) к аже да в ише н ема ц ив ил из ац ија већ 
н ичу с оц ија лне о рг ан из ац ије в ишег н ивоа са те нде нц ијом 
ств ар ања гл оба лног ч ове чн ика. П итер Др акер (P eter F. Dru-
cker ) 1992. т ак ође ко нст ат ује да „в ише н ема ‘З апа дне’ ист
ор ије или, у с ушт ини, ‘З апа дне’ ц ив ил из ац ије. П ост оји с амо 
ист ор ија св ета и све тска ц ив ил из ац ија — с амо што су и је
дна и др уга ‘п оз апа дњ ач ене’.”48 На јн ов ији з амах ка гл оба лном 
ч ове чн ику кроз гл об ал из ац ију/ује дн ач ав ање и о пшту р ел ат-
ив из ац ију ку лт уре, ук уса, ст ила, уме тн ости ј есте ин иц иј ат-
ива за ун утр ашњом и нт егр ац ијом и зво рно з апа дних др ушт-
ава. И нт егр ац ија с ама по с еби тр еба да д ода тно х ом ог ен из ује 
љ уде у је дну на дн ац и она лну и на дн аро дну м асу ко нз ум ен ата 
без (за с ада) о др еђ ених ку лту рних к ара кт ер ист ика. Ова н ај-
ава др уштв еног ује дн ач ав ања м ожда је пр ет еча н овог и мп-
ер иј ал изма и р уш ења н ац и она лног с ув ер ен ит ета као г ара нта 
п осе бних о дн оса, об ич аја и ур еђ ења ун утар св аке д рж аве. 
Пр оп аг ир ање истих ек оно мских р ец еп ата од стр ане З ап ада 
већ је л иш ило на јв ећи број з ем аља ек оно мског с ув ер ен ит ета 
и св ело н ек ад ашње з апа дне д ем окра тске д рж аве у тра нз иц и-
она др уштва ка пост-д ем окр ат ији, о ч ему К олин Кр ауч (C olin 
Cr ouch) п ише  2004. г од ине.49

Осн ива чка п ов еља УН је на и нс ист ир ање Ст аљ ина и 
Де Г ола учв рст ила евро пске при нц ипе м еђ ун аро дних о дн оса 
к оји су н аме тн ути или пр ихв аћ ени на све тском н ивоу. В ел-

47 Lu ci a no Can fo ra, La de moc ra zia:Sto ria di un’ide o lo gia, La ter za 2010, p. 452.
48 Pe ter F. Druc ker, Post ka pi ta li stič ko dru štvo, Be o grad 1995, str. 8.
49 Co lin Cro uch, Post de moc ra zia, Edi to ri La ter za, Ba ri 2009, p. 148.
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ике с иле су и за вр еме н ове гв озд ене з ав есе (она је у и сто чној 
Евр опи п ост ој ала и пре Др угог све тског р ата к ако н ав оди и 
Карл Х ау сх офер 1931. г од ине) н ар уш ав але овај при нцип.50 
Али, са бо мба рд ов ањем СРЈ без од обр ења С ав ета бе збе дн-
ости УН, истом пра ксом у сл уч ају п оче тка ок уп ац ије Ир ака 
(к оја је тек post f estum л ег ал из ов ана), з акљу чно са на јн ов ијим 
сл уч ајем Л иб ије, р уше с ув ер ен итет још и в ише од агр ес ије из 
1999. г од ине. З ашто?

П рво је пре дсе дник САД пр ек ршио п ов ељу УН ор-
уж аном пре тњом Л иб ији, што је о пште м есто од осн ив ања 
УН. М еђ утим, с ада СБ УН д он оси Р ез ол уц ију не п ошт уј ући 
уоб ич ај ену пра ксу ч ек ања и зв ешт аја са т ер ена и аут ор из ује 
не ок ол он ија лну ор уж ану и нте рве нц ију. Т име, не с амо да је 
н ар уш ена пра кса н его је Р ез ол уц ијом 1973 н ар уш ено и с амо 
м еђ ун аро дно пр аво и при нцип с ув ер ен ит ета. Уста вни суд 
УН не п ост оји па не м оже ни да и сп ита л ега лност с аме Р ез-
ол уц ије 1973.

Р ан ије ра спр аве о пр еем пц ији и пр еве нц ији пр ест ају да 
би уст уп иле м есто ог ољ еној агр ес ији кроз при нцип о дг ово-
рн ости з ашт ите. Још 2008. гр узи јски пре дсе дник С а ак ашв-
или је гу рнут у во јну а кц ију да би из азвао р еа кц ију Р уске 
Ф ед ер ац ије и п оте нц ија лно у зд рмао м еђ ун аро дно пр аво. 
П осл еди чно пр изн ав ање А бх аз ије и Ј ужне Ос ет ије као н ез-
ав исних д рж ава то је и уч ин ило. Д анас З апа дне з емље о дл-
уч ују к оме ће и к ол ико пр ип асти од пр иро дних б ога тст ава 
Л иб ије или Ир ака, ко ће пре дст ављ ати п об уњ ене Л иби јце а 
ко л ег ити мну власт у А вг ан ист ану. С ув ер ене д рж аве се р уше 
и кроз ек оно мску п ол ит ику к оју пр ом ов ишу Све тска ба нка и 
ММФ још од 1970-их г од ина. О т оме је М ишел Ч ос удо вски 
(Mi chel Cho ss udovsky) још 2003. н ап исао књ игу „Гл об ал из-
ац ија с ир ом аштва и Н ови све тски п ор едак.” Он н ав оди д ес-
ет ине пр им ера з ем аља у ра зв оју к ој има је н ам етан пр ограм 
р ефо рми ММФ-а или В ашин гт она ч ији су р езу лтат увек 
б или п ов ећ ање с ир ом аштва, п ов ећ ање ц ена н ами рн ица и 
др угих пр ои зв ода, је фт ино к уп ов ање д ом аћих пре д уз ећа од 
стр ане в ел иких м еђ ун аро дних ко рп ор ац ија — укра тко р еч-
ено г уб итак ек оно мског с ув ер ен ит ета. Ч ос удо вски н ав оди да 
су п ол ит ике н аво дног п ов ећ ања ко нк урен тн ости од П еруа до 

50 Karl Ha us ho fer, Ge o po li ti ca del le PanIdee, Nu o ve Idee, Ro ma 2006, p. 48.
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В ије тн ама, Уга нде и К ен ије, од Л ати нске Ам ер ике до ј уг о-
исто чне Аз ије пр о узр ок ов али ш ир ење гл ади у тр ад иц и она-
лним и зв озн иц ама хр ане. Јаз и зм еђу све б ог ат ијих и ост алих 
р асте у свим д ел ов има св ета и свим з емљ ама к оје пр им ењ ују 
увек исти р ецепт ММФ-а, к оји се у з апа дним з емљ ама, са 
истим п осл ед иц ама пр им ењ ују и без п оср ед ов ања ММФ-а.51

Ара пска з има или пр ол еће

Пр ом ене, пр евр ати и агр ес ије на ш ирем Бл иском и ст-
оку п огр ешно се у м ед иј има н аз ив ају „ара пско пр ол еће” (јер 
су з ап оч ели з ими а и јер се не р ади о „б уђ ењу” — у Еги пту је 
во јска и зв ела пуч а у Т ун ису је пр ом ењен с амо пре дсе дник и 
оне п ол ит ике к оје су  му ом ог ућ ав але аут ор ита рну власт без 
пр ев ише осл ањ ања на спо љну п омоћ). Марш ка гл оба лном 
ч ове чн ику или на ддр уштву н аст упа и у овим тр ад иц и он ал-
исти чким др уштв има.

Баш као у з емљ ама о к ој има је п исао Ч ос удо вски, ек-
спе рти ММФ-а увек и зн ова и у з емљ ама р ег ије к ојом се б ав-
имо пр еп ор уч ују н аво дну ко нк урен тност, ук ид ање су бве нц-
ија и сл об оду т рж ишта. А лжир је на пр еп ор уку ММФ-а 1994. 
ук инуо г ен ера лни с истем су бве нц ија (што је по тхр ан ило 
ка мп ању Исл ам иста за па рл аме нта рне и зб оре на к ој има су 
п об ед или, услед ч ега су сл ед или пуч и д уги гр ађа нски рат). 
М еђ утим, без о бз ира на гр ађа нски рат, вл асти А лж ира су у 
д уху т рж ишних р ефо рми 1996. ув еле ук ид ање огр ан ич ења 
ц ена и ма ржи на г от ово све п ољ опр ивре дне пр ои зв оде. Ст-
уд ија о т рж ишној л иб ер ал из ац ији и с ир ом аштву у М ЕНА 
з емљ ама из 2009. г од ине, к оја је укљ уч ила в ише аут ора ук-
аз ује да би л иб ер ал из ац ија ц ена п ољ опр ивре дних пр ои зв ода,  
д ов ела до њ их овог п ов ећ ања од 20 о дсто на све тском н ивоу а 
за п ој ед ине пр ои зв оде и зн ача јно в ише. Н ара вно и п оред т ога 
што би у сл уч ају д ер ег ул ац ије и л иб ер ал из ац ије ц ене хр ане 
п ор асле, а с њ има и тр ошк ови ж ив ота, аут ори се з ал ажу за 
н аст авак т аквих п ол ит ика52 До 2011, уп ркос св ему, ММФ је 
пр ом ов исао ук ид ање су бве нц ија и ув ођ ење л иб ер ал из ац ије 

51 Mi šel Čo su dov ski, Glo ba li za ci ja si ro ma štva i No vi svet ski po re dak, Ar tist Be o-
grad 2010, str. 403.

52 Nic ho las Mi not, “Tra de li be ra li za tion and po verty in the Mid dle East and North 
Afri ca”, Intl Food Po licy Res Inst, 2009, pp. 48-54.
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као н ач ина см ањ ења с ир ом аштва, св естан да т аква п ол ит ика 
п ов ећ ава ц ене хр ане. П ол ит ика ст аб ил из ац ије, к ојом се и нс-
ист ира на д еи нде кс ир ању пл ата (д еи нде кс ир ање од и нфл ац-
ије) и с ушти нско з ам рз ав ање пл ата уз п ов ећ ање ц ена, р ез ање 
ја вних тр ошк ова пр еп ор уке су к оје су д ов еле до пр оп асти 
или пр ез ад уж ен ости з емље тр ећег св ета а до фа нт асти чне 
з ад уж ен ости и д ан ашње з емље З ап ада.

Н еки к ажу да је п рва об ој ена р ев ол уц ија она од 1968. 
к оја је п осл уж ила за пад Ша рла де Г ола, пр оти вн ика ул аска 
В ел ике Бр ит ан ије у Евро пску з аје дн ицу и н епр иј ат еља сл обо-
дних з ид ара. Бл ижи п оч етак м оже се н аћи у р уш ењу Н ик олае 
Ч а уш ескуа, р уму нског ди кт ат ора шест м ес еци н акон што је 
пл атио п осле дњи спо љни дуг з емље. Мн оги у н ашој з емљи 
у п ет оо кт оба рском р уш ењу М ил ош ев ића в иде п оч етак об-
ој ених р ев ол уц ија. Они к оји и п оред отв ор ених пр изн ања и 
д ел ими чно о бј ављ ене д ок уме нт ац ије к оја п отв рђ ује з апа дну 
ул огу у об ар ању р еж има и ф ина нс ир ању и ств ар ању О тп ора и 
ДОС-а, тв рде к ако се и скљ уч иво р ад ило о спо нт аном пр евр-
ату или р ев ол уц ији и у С еве рној Афр ици и на Бл иском и ст-
оку в иде и скљ уч иво спо нт ану бо рбу за д ем окр ат ију и сл об-
оду. М еђ утим, б арем део њих је п отв рђ ивао да САД н ап ад ају 
Ирак због н икад пр он ађ еног ору жја за м асо вно ун ишт ење.

П осле ок уп ац ије Ир ака и А вг ан ист ана, ч име је Иран 
окр ужен са з ап ада и и ст ока, сл ед ећи б итан к орак у сл абљ ењу 
ам ери чких пр оти вн ика био је п овл ач ење С ир ије из Л иб ана 
2005. г од ине, н акон ате нт ата на т ад ашњег л иба нског пр ем-
иј ера Р аф ика Х ар ир ија, за к оји је осу мњ ич ена С ир ија. Ум-
еш аност С ир ије оп ов ргао је ја вно њ егов син, С аад Х ар ири у 
се пте мбру 2010. (Т ад ашњи пр ем ијер Л иб ана, Х ар ири, у и нте-
рвјуу је р екао да је о пт ужба на р ачун С ир ије да је ст ај ала 
иза ате нт ата на њ ег овог оца б ила п ол ити чки м от ив ис ана и 
да је л ажно св ед оч ење д ов ело на п огр ешан пут м еђ ун аро дну 
и стр агу о см рти њ ег овог оца).53 Сл ед еће г од ине усл ед ила је 
н е усп ешна офа нз ива Изр а ела у ј ужни Л ибан а пр отив Х изб-
ул аха. Н аре дни к орак био је п ок ушај з ел ене р ев ол уц ије на 
ул иц ама Т ех ер ана 2009/2010. због н аво дних н ер ег ула рн ости 

53 Са ад Ха ри ри је том при ли ком ја сно ре као да Си ри ја ни је уме ша на у уби ство 
ње го вог оца. “Le ba non PM Ha ri ri wit hdraws ac cu sa tion aga inst Syria”, BBC 6 Sep tem ber 
2010, Ин тер нет, http://www.bbc.co.uk/news/world-mid dle-east-11200278, ски ну-
то: 11/11/2010.
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на пре дсе дни чким и зб ор има на к ој има је А хм ад ин еџад уб-
едљ иво тр ију мф овао д оби вши в ише од две тр ећ ине гл ас ова. 
Ка нд идат оп оз иц ије Мир Х ус еин М ус ави (Mir-Ho ssein M o us
avi Kh am eneh) д обио је п од ршку на јб ог ат ијих љ уди у Ир ану 
а з апа дни м ед ији су га в ел ич али као бо рца за д ем окр ат ију. 
На пр от ест има, м ахом у ели тном с еве рном д елу Т ех ер ана 
н ик ада се н ије ок уп ило в ише од н ек ол ико д ес ет ина х иљ ада 
љ уди, на јч ешће пр ипа дн ика в ише сре дње кл асе, при ч ему 
Т ех еран има око 15 м ил и она ст ано вн ика. Д акле, т ада н ије пр-
ошла об ој ена р ев ол уц ија.

К аква је н ас упрот с ит у ац ија у Еги пту, Т ун ису и А лж-
иру, Л иб ији, С ир ији, з емљ ама у к ој има су п рво и зб или н ер-
еди али и у др угим з емљ ама з ахв аћ еним пр от ест има?

Од 1991. Ег ипат з ап оч иње р естру кт ур ир ање ек он ом ије 
по пр огр ам има ММФ-а и вл аде САД. Р езу лтат тих п ол ит ика 
био је б ољ итак за м али број љ уди и имао н еких п оз ити вних 
р езу лт ата на м акр о ек оно мском н ивоу „ек оно мска, п ол ити-
чка, и др уштв ена ц ена ‘п ом оћи’ и ‘р ефо рми’ б ила је на др-
угим би тним п ољ има и з узе тно ште тна по ег ипа тске н ац и-
она лне и нт ер есе.”(пр евод аутор)54

Н акон енор мних ск ок ова ц ена ж ит ар ица (пш ен ица 
п оск уп ела 80 %, к ук уруз 90% и п ир инач 320%)  на све тским 
т рж ишт има ма рта 2008. г од ине, узр ок ов аних и скљ уч иво шп-
ек ул ац иј ама ам ери чких б ан ака, п осе бно Гол дман Сакс, к оје 
су од Об ам ине а дм ин истр ац ије д об иле д ес ет ине и ст от ине 
м ил ија рди д ол ара, в ел ики број љ уди ш иром св ета з ап ада у 
с ир ом аштво.55 Н а име те г од ине је у С еве рној Афр ици 30,7 % 
љ уди ж ив ело са м ање од два д ол ара дне вно, а 2009. тај удео 
се ув ећао на 37%. На и зб оре у овим з емљ ама и зл ази у пр ос-
еку око 25 о дсто гл ас ача (у А лж иру и до 34 о дсто). На п осле-
дње па рл аме нта рне и зб оре у Еги пту, (н ове мбар/д еце мбар 
2010) зва чно је из ашла ч етв рт ина н ар ода са пр авом гл аса, 
н езв ани чно мн ого м ање а вл ад ај ућа па рт ија је оств ар ила н ез-

54 Amal A. Kan deel, “Egypt at a Cros sro ads”, Mid dle East Po licy, Vol. XVI II, No. 2, 
Sum mer 2011, p. 37.

55 Ви ди: “Food Pri ces Pus hed Mo re In to Po verty, World Bank Says”, Blo om berg Fe-
bru ary 15, 2011; Paul Gal lag her, “Ge it hner Runs Pro tec tion Rac ket for Gold man 
Sachs”, Exe cu ti ve In tel li gen ce Re vi ewMay 6, 2011 is sue; El len Brown, “co me le 
ban che e gli in ve sti to ri stan no fa cen do mo ri re di fa me il ter zo mon do”, Co me Don 
Chi sci ot te 07 feb bra io 2011, Ин тер нет, http://www.co me don chi sci ot te.org/si te/
mo du les.php?na me=News &fi le=ar tic le&sid=7943, ски ну то: 11/02/2011.
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аб ел еж ени успех (420 од 444 м еста у ску пшт ини). Оп оз иц ија 
је уг уш ена а исла мска је з абр ањ ена у свим з емљ ама. П ој ач-
ана р епр ес ија у Еги пту к оја је д опр ин ела и зб иј ању пр от еста 
с игу рно је б ила узр ок ов ана пре тхо дним усп ехом исла мске 
оп оз иц ије (на и зб ор има 2005. од 444 м еста ка нд ид ати М усл-
има нског бра тства осв ој или су 88 м еста), али и због п оно вног 
р аста ц ена хр ане к оја је две г од ине р ан ије узр ок ов ала огр ан-
ич ене пр от есте.

У С ир ији још од 1963. Ал ав ити з а уз им ају че лна м еста 
у во јсци и п ол ит ици а од д ол аска Х аф еза ел Ас ада на м есто 
пре дсе дн ика 1970. з а уз им ају и на јв ишу фун кц ију. Ал ав ити 
су ве рска м ањ ина (око 10 о дсто ст ано вн иштва) у С ир ији и 
ј едан од ра зл ога н ез ад ово љства д ела ст ано вн иштва м огао би 
се о бј асн ити и ч ињ ен ицом да в ећи нски с уни тски Ар апи (око 
64 о дсто плус 10 о дсто кур дских с ун ита) н ем ају власт.

О т оме шта се д еш ава у С ир ији, за с ада им амо с амо (дез)
и нфо рм ац ије о н а ор уж аним и н ен а ор уж аним д емо нстра нт-
има са п ог иб иј ама на д ес ет ине ц ив ила а п оч есто и чл ан ова 
во јске и п ол иц ије. Ч ињ ен ица да С ир ија има д ал еко в ећу и 
б оље опр емљ ену во јску од Л иб ије, као и да има п од ршку Ир-
ана, Х изб улах у Л иб ији те р уски во јни п омо рски док у Та рсу, 
фа кт ори су к оји за с ада он ем ог ућ ав ају х ум ан ита рно бо мба рд-
ов ање. Ум есто њих, пр ема С ир ији се пр им ењ ују сан кц ије ЕУ 
и САД. Ист овр ем ено Ту рска, к оја се п осле дњих г од ина п ол-
ити чки пр ибл иж ила С ир ији, све в ише и све о птв ор ен ије кр-
ит ик ује р ежим Б аш ара ел Ас ада. Ту рска п ар авл ад ина о рг ан-
из ац ија О РСАМ (Ce nter for Mi ddle Eastern Str at egic St ud ies – 
O RSAM) осн ов ана 1. ј ан у ара 2009.  к оја се б ави пр о уч ав ањем 
м еђ ун аро дних о дн оса на Бл иском и ст оку и ч ији су чл ан ови 
п озн ати по в ез ама са бр ита нским и ам ери чким об ав ешта јним 
сл ужб ама о рг ан из ов ала је п оче тком ј уна  у А нт ал ији  ко нф-
ере нц ију „Пр ом ена у С ир ији.” На ко нф ере нц ији су ок упљ ени 
пре дста внци с ири јских оп оз иц и оних гр упе из з емље и из ин-
остра нства.56 П рве д емо нстр ац ије п оч еле су п оче тком ма рта 
да би се 15. ма рта пр етв ор иле у уст анак, б арем к ада се р ади 
о п огр ани чном гр аду Д ари, у бл из ини гр ан ице са Јо рд аном и 
н ед ал еко од Изр а ела. Пр от еста нти, то јест уст ан ици, ч есто су 

56 “The Com ple te De cip her Of The «Tran si tion In Syria Con fe ren ce», Car ried Out 
In An talya Bet we en Ju ne 1-2 2011”, OR SAM, Ин тер нет, http://www.or sam.org.
tr/en/sho wAr tic le.aspx?ID=776, ски ну то: 27/08/2011.
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н а ор уж ани као што је то био сл учај са пр ипа дн иц има М усл-
има нске бр аће у с елу J isr al-Shu ghur п озн атом по п од ршци 
исла мском бра тству.

У Б ахр е ину је на вл асти с уни тска д ин аст ија, при ч ему 
ш и ити ч ине в ише од 70 о дсто ст ано вн иштва. Л иби јски в ођа 
р ев ол уц ије од д ол аска на власт ра згр ађ ује д ржа вне о рг ане 
због ч ега ЕУ не м оже да пр им ени бро јне м ех ан изме с ара-
дње јер са др уге стр ане не п ост оје о дг ов ар ај уће и нст ит уц ије. 
Ипак, за ра зл ику од Еги пта и др угих с еве рн о афри чких з ем-
аља, Л иб ија има д ал еко в ећи д ох одак по гл ави ст ано вн ика, 
(12,062 $, ММФ о кт обар 2010), с истем здра вств ене и с оц ија-
лне з ашт ите на в ишем н ивоу од мн огих в ис око ра зв иј ених 
з ем аља: су бве нц и он ис ане ц ене хр ане; бе спла тно здра вство и 
обр аз ов ање; бе спла тне к уће и ст ан ови; с а обр аћај, в од овод и 
к ан ал из ац ија по н иским ц ен ама. В ел ики н ед ост атак Л иб ије 
ј есте што она пре дст авља м ожда на јв ећи з атвор на отв ор еном 
јер је ст ано вн иштву в е ома т ешко да д об ије д озв олу за и зл-
азак из з емље. Пл еме нске п од еле д ода тно ут ичу на ак уе лну 
п об уну д ела Л иб иј аца али и А лжир и М ар око су пл еме нска 
др уштва а то су п ог от ову све д рж аве Ар аби јског п ол у ост рва. 

У н ав ед еним з емљ ама све су м она рх ије а пс ол ут исти-
чке а р еп убл ика нски р еж ими м ахом аут ор ита рни. Све р еп-
убл ика нске з емље–ам ери чки кл ије нти у р ег и ону, од 90-их 
г од ина пр ошлог в ека ст идљ иво, а од п оче тка 21. в ека о длу-
чн ије, спр ов оде ек оно мске р ефо рме пр ема р еце пту ММФ-а и 
САД-а. То је у п ер и оду 1990-1999 р езу лт ир ало бл агим оп ад-
ањем с ир ом аштва (у Еги пту са 19 на 17 о дсто) али су пр ив ат-
из ац ије, п рве нств ено у п ољ опр ивр еди и ба нка рству у п осле-
дњих д есет г од ина д ов еле до т ал аса ос ир ом аш ења. 

Пр от ести због хр ане су и зб иј али у Еги пту 1977. и 1986. 
а у Т ун ису 1984. т ако да н ису н овост. Због ва нре дних п оск-
упљ ења хр ане 2008. 6. апр ила те г од ине је д ошло до п об уне 
у м алом и нд устри јском гр аду М ах али, п ошто је пре тхо дног 
м ес еца хр ана у пр ос еку п оск уп ела 22 о дсто.57 Т ада је као и 
две г од ине к асн ије ам ери чка ба нка Гол дман Сакс шп ек ул-
ис ала на бе рзи ц ене хр ане, пр ева схо дно ж ит ар ица к уп уј ући 
фј уче рсе (хр ану оја још н ије ни з ас ађ ена) и в ешта чким п ов-
ећ ањем п отр ажње р екор дно п од игла ц ене да би већ у апр-

57 Ви ди де пе шу 08CA I RO783 од 16 апри ла 2008.
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илу, п осле пр еста нка шп ек ул ац ија ц ене вр аћ ене на п ер иод с 
п оче тка 2006. Гол дман Сакс, к оји је од вл аде САД д обио на 
д ес ет ине м ил ија рди д ол ара ум есто да тај н овац ул ожи у ун-
утр ашњи пр ивре дни ра звој, опет је у др угој п ол ов ини 2010. 
г од ине п очео са шп ек ул ац иј ама на т рж ишту хр ане. З апл-
аш ени м ог ућим н ест аш иц ама и п оск упљ ењем хр ане, вл аде 
с еве рн о афри чких з ем аља су п оч еле да к уп ују р екор дне к ол-
ич ине ж ит ар ица, уп але у за мку и опет (пр ема з ак ону п отр-
ажње) п од игле све тске ц ене хр ане.

У п осле дњем тр им естру 2010. д ошло је и до н ових енор-
мних п оск упљ ења ц ена ж ит ар ица на све тским т рж ишт има. 
Пр итом тр еба им ати у в иду да су Ег ипат и Иран м еђу пет 
на јв ећих к уп аца пш ен ице на св ету. У Еги пту в ећ ина д ом аћи-
нст ава тр оши око 40 о дсто пр их ода на хр ану, к оја се угла вном 
с аст оји од ж ит ар ица.58 Пр ема И нде ксу ц ена хр ане ФАО-а, 
ц ене хр ане на све тским т рж ишт има су ск оч иле за 36 о дсто у 
п ер и оду април 2010-април 2011.59 Пш ен ица је од ј ан у ара 2010. 
до ј ан у ара 2011. п оск уп ела за 77 о дсто а св е уку пно су ц ене 
ж ит ар ице п ор асле за 71 о дсто.60 Ег ипат и Јо рдан (са в ише од 
две тр ећ ине ст ано вн иштва п ор еклом из П ал ест ине/Изр а ела) 
ј ед ине су исла мске з емље р ег и она к оје су по тп ис але м иро-
вни сп ор азум са Изр а елом. Уз то, исла мске м асе и у Еги пту 
и Јо рд ану г аје п осл ови чну н ет рп ељ ивост пр ема Изр а елу па 
м иро вне сп ор аз уме са Изр а елом д ож ивљ ав ају као п он иж ење. 
Сли чна с ит у ац ија — кл ије нт ел исти чка и п осл еди чно н аро-
дно ра сп ол ож ење  — је и у ост алим с еве рн о афри чким д рж ав-
ама са и з узе тком Л иб ије. Ег ипат је пр итом пр ин уђен да д ржи 
с амо огр ан ич ене н а ор уж ане сн аге на С ин ају (до 3000 во јн ика) 

58 О ма ни пу ла ци ја ма са це ном хра не и ути ца ју на це не на свет ским тр жи шти ма 
и по сле дич но на ства ра ње ат мос фе ре за бли ско и сточ не не ми ре ви ди: El len 
Brown, “Co me le ban che e gli in ve sti to ri stan no fa cen do mo ri re di fa me il Ter zo 
mon do”, 07 feb bra io 2011, Ин тер нет, http://www.co me don chi sci ot te.org /si te/mo-
du les.php?na me=News&fi le=ar tic le&thold=-1&mo de=flat&or der=0&sid=7943, 
ски ну то: 17/02/2011; и ана ли зу “Food Ri ots and Hype rin fla tion Key to North 
Afri can Upri sings”, La ro uc he pac Ja nu ary 31, 2011, Ин тер нет, http://www.la ro-
uc he pac.com/no de/17362, ски ну то: 16/02/2011.

59 FAO Food Pri ce In dex, 05/05/2011, Ин тер нет, http://www.fao.org/wor ldfo od si tu-
a ti on/wfs-ho me/ fo od pri ce sin dex/en/, ски ну то: 07/05/2011.

60 Lu zi Ann Ja vi er and Su san Li, “Cli ma te Chan ge May Ca u se ‘Mas si ve’ Food Dis-
rup ti ons”,  Blo om berg Fe bru ary 15, 2011, Ин тер нет, http://www.bu si nes swe ek.
com/news/2011-02-15/cli ma te-chan ge-may-ca u se-mas si ve-food-dis rup ti ons.
html, ски ну то: 17/02/2011.
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и в рши бл ок аду м усл им ана у Г ази уп ркос с упро тним ж ељ-
ама Еги пћ ана. Мн оги к ажу да су пр от ести р езу лтат в ис оке 
н ез ап осл ен ости м еђу мл ад има — у Еги пту 25 о дсто, Т ун ису 
до 30 о дсто, за Л иб ију н ема п о узд аних ст ат ист ика, пр оц ене 
иду и до 30 о дсто, Л иб ану 21 о дсто. Пр ема зв ани чним п од ац-
има с ир ом аштво је у А лж иру в еће н его у Еги пту 23 о дсто пр-
ема 20 о дсто, док је у Ј ем ену з астр аш уј ућих 45 о дсто.61 М еђ-
утим, ст опа н ез ап осл ен ости мл адих у В ел икој Бр ит ан ији је 
20 о дсто, у Ит ал ији 29 о дсто а у Шп ан ији 42 о дсто.62 О С рб ији 
у к ојој је у о кт обру о пшта уп осл еност б ила 37,7 о дсто са још 
око 19,8 о дсто уп осл ених у с ивом се кт ору б оље је и не г ов ор-
ити. Д акле, с ир ом аштво, п ол ити чка обе спр ављ еност, от уђ-
еност п ол ити чких ел ита и п ол ит ика с упро тна в ећи нском ра-
сп ол ож ењу све су ел еме нти к оји су ук аз ив али на м огу ћност 
и зб иј ања н ем ира. До сп ор ади чних н ем ира у овим з емљ ама 
је и д ол аз ило и они су на јч ешће б рзо г уш ени. У Л иб ији је 
п об уна на и ст оку з емље уг уш ена 1993. и т ада н ије д ошло до 
во јне и нте рве нц ије. Да ли је н еко по тп алио ф итиљ?

Пе нз и он ис ани г ен ерал В если Кларк, у С рб ији п ознат 
по злу, од ржао је 3. о кт обра пр ед ав ање у Сан Фра нц иску п ов-
одом о бј ављ ив ања св оје књ иге. Т ада је и зј авио да је п осле 
11. се пте мбра 2001. д ошло до п ол ити чког п уча у САД. Он 
је р екао да му је ј едан оф ицир из здр уж еног Г ен ера лшт аба 
у Пе нт аг ону, пр ил иком п ос ете 21. се пте мбра 2001. р екао да 
ће САД н ап асти Ирак. Шест н ед еља п осле н ап ада на А вг ан-
истан, исти оф ицир му је р екао да ће у н аре дних пет г од ина, 
САД н ап асти и пр ом ен ити власт у 7 з ем аља Ир аку, С ир ији, 
Л иб ији, Л иб ану, С уд ану, С ом ал ији и Ир ану.63 Кларк је т ада 
(2007. г од ине) р екао да пр облем у Ир аку и А вг ан ист ану н ије 
број во јн ика већ „З ашто смо т амо, са к ојом св рхом?!... То је 
пр аво п ит ање”. Н ара вно, н еки пл ан ови се не оств аре у з ам-
ишљ еном р оку а н еки уо пште, али је и нд ик ати вно да је у 
Л иб ану 2005. д ошло до п овл ач ења С ир ије, да је Ирак ок уп-

61 “North Afri ca: Arab Re gi mes Fe ar Bread In ti fa dah”, All Afri ca com 18 Ja nu-
ary 2011, Ин тер нет, http://al la fri ca.com/sto ri es/201101180480.html, ски ну то: 
17/02/2011.

62 “Young and jo bless”, The Eco no mist Dec 16th 2010, Ин тер нет, http://www.eco no-
mist.com/blogs/daily chart/2010/12/youth_unem ployment, ски ну то: 18/02/2011.

63 “Wes Clark - Ame ri ca’s Fo re ign Po licy “Co up””, 05.11.2007, сни мак на Youtu be, 
http://www.youtu be. com/watch ?v=TY2DKza stu8, ски ну то: 16/05/2011.
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иран 2003, С удан п од ељен 2011, У в од ама С ом ал ије је Н АТО 
м ис ија в ише од а вг уста 2009, Л иб ија се бо мба рд ује и с амо су 
С ир ија и Иран ост али са н епр ом ењ еним р еж им има.

Ам ери чке д ипл ома тске д еп еше о бј ављ ене п утем оп ер-
ац ије ‘В ик иликс’, као и л ока лни В ик иликс зв ани П ал ести нска 
д ок уме нта (P al est ine p apers) к оји је п очео са о бј ављ ив ањем на 
л ока лном Си-Ен-Ен-у — Ал Џ аз ири, св ед оче о по лтро нству 
и кл ије нт ел изму л ока лних р еж има к оји т уж ак ају је дни др уге 
в ел иком ш ер ифу — Ам ер ици, а ж але се сви з аје дно на Иран, 
Х амас и Х изб улах. Пр ит ужбе на Х амас од стр ане ш ефа во јне 
бе збе дн осне и об ав ешта јне сл ужбе Еги пта Ом ара С ол им ана 
д елуј ко нтр ади кто рно к ада се има у в иду н еда вно п ом ир-
ење Ф ат аха и Х ам аса. П ог от ову је све не оби чно с о бз иром на 
н еда вно о бј ављ ена д ок уме нта о м уч ењу и уб иј ању пр ипа дн-
ика Х ам аса од стр ане стр ане Ф ат ах ових љ уди сп ец ија лно о б-
уч ав аних под на дз ором ам ери чког г ен ер ала К ен ета Де јт она 
(Lt. G en eral K eith Dayton).64 Оно што је ј асно, ј есте да је власт 
Ф ат аха, ф ина нс ир ана и п од рж ав ана од стр ане САД, ЕУ и др-
угих з ем аља све в ише г уб ила л ег ит им итет јер је на п рвим и 
за с ада ј ед иним и зб ор има за пре дста вни чко т ело П ал ести-
нске аут он ом ије а пс олу тну в ећ ину п осл ан ика д обио Х амас а 
Ф атах је, уз ас исте нц ију Изр а ела, пр е узео власт на З апа дној 
об али.65 Ха пш ења, м уч ења и пр еб иј ања из аз ив али су ра ст уће 
н ез ад ово љство и зн утра а н еп оп устљ ивост Изр а ела с др уге 
стр ане вр ем еном су ств ар али а тмо сф еру не о пхо дн ости д ог-
ов ора са Х ам асом.

М еђ утим, у тим д ок уме нт има је уо чљ ива и бр ига ам-
ери чког ш ер ифа за пр он ал аж ење н ових вл асти у Еги пту, 
Т ун ису и А лж иру (нпр. д еп еша 10C A IRO47). Ист овр ем ено, 
ам ери чке д ипл ом ате и из асл ан ици ук аз ив али су на н еспре-
мност л ока лних вл асти, п осе бно у Еги пту и Т ун ису да о длу-
чн ије спр ов оде р ефо рме а од 2008. и да усп ор ав ају р ефо рме, 
што је г ен ера лна оц ена за р ег ион (па и за Јо рдан). Фр идом 
Х аус, н астао ф уз ијом две о рг ан из ац ије уз п од ршку пре дсе-
дн ика Фре нкл ина Р узве лта к ако би в рш или пр оп ага нду за 

64 “Dayton’s mis sion: A re a der’s gu i de”, The Pa le sti ne Pa pers, Al Ja ze-
e ra 25 Jan 2011, Ин тер нет, http://en glish.alja ze e ra.net/pa le sti ne pa-
pers/2011/01/2011125145732219555.html, ски ну то: 19/02/2011.

65 Ви ше о то ме ви ди у: Slo bo dan Jan ko vić, „Bli ski is tok pre i po sle Ana po li sa”,, 
op., cit, стр.
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уч ешће САД у II све тском р ату, 2009. вр аћа Јо рдан на л исту 
н есл обо дних з ем аља и кр ит ик ује и М ар око.66 У ес еју „Fr e-
edom and Fr e edom H o use”, Ханс Мо рге нтау (Hans J. Mo rgen-
thau) ук аз ује да је ова о рг ан из ац ија к оју са пр еко 80 о дсто 
б уџ ета ф ина нс ира вл ада САД и д аље ост ала по дстр екач ја-
вн ости за п од ршку ам ери чких р ат ова, у том сл уч ају у В ије-
тн аму.67 Пр ема и зв ешт ај има Евро пске к ом ис ије о с усе дској 
п ол ит ици са з емљ ама ј ужног М ед ит ер ана у 2009, з акљ уч ује 
се да се све вл аде пр от иве п ол ити чким пр ом ен ама а мн оге 
б ел еже п ого рш ање љу дских и п ол ити чких пр ава. Н ара вно, 
з емље чл ан ице ЕУ, као и САД, з аи нт ер ес ов ане су за љу дска 
пр ава као и за ла њски снег, што д емо нстр ир ају у Ир аку и 
А вг ан ист ану, а Ам ер ика и у П ак ист ану, са ко нстан тним уб-
иј ањем ц иви лног ст ано вн иштва, као и п он аш ањем на Х а ит-
ију. Ов акво п он аш ање у по тп ун ости је у скл аду са м ас акр-
ир ањем ц иви лног ст ано вн иштва у В ије тн аму, Гв ат ем али и 
ул ози ових з ем аља у гр ађа нским и м еђ ун аро дним р ат ов има 
у Афр ици. З ато је дна р ац и она лна ан ал иза не м оже искр ено 
уз ети у о бзир бр игу за љу дска пр ава као узрок за п ол ити-
чки а нг ажман в ел иких с ила, али м оже и м ора в ид ети то као 
п овод или и зг овор за д ел ов ање н аво дних з ашти тн ика х ум ан-
ита рног или др угог пр ава. 

Осим н ефер и зб ора, з абр ане р ел иг и озних п ол ити чких 
стр ан ака и ха пш ења оп оз иц ије к оји р ан ије н ису з авр еђ ив али 
т ако с ист ем ати чне пр от есте и а кц ије ам ери чких п ар авл ад-
иних о рг ан из ац ија, те пр обл ема н асле дн ика  и огр ан ич ав ања 
ам ери чке д ем окра тске п ом оћи Х осни М уб арак али и Бен Али 
им али су и др уга н есл аг ања:

Н агл аш ене з аме рке Еги пту од 2005. ј есу и да огр ан ич-
ава обим и м од еле п од ршке Ам ер ике и З ап ада ц иви лном се-
кт ору и д ем окра тској п ом оћи. Иако је ег ипа тски па рл амент 
још 26. м аја 1999. и згл асао З акон 153 о Гр ађа нским удр уж
ењ има и др угим о рг ан из ац иј ама (Law on C ivil A ss oc i at ions 

66 “Fre e dom Ho u se: A Hi story”, Fre e dom Ho u se , Ин тер нет, http://www.fre e dom-
ho u se.org/tem pla te.cfm? pa ge=249, ски ну то: 01/04/2011; за ран ги ра ње Јор да-
на ви ди: In ve sting in Fre e dom: An Analysis of the Oba ma Ad mi ni stra tion FY 
2011 Bud get Re qu est for De moc racy and Hu man Rights, Fre e dom Ho u se Spe cial 
Re port, April 2010, Ин тер нет, http://www.fre e dom ho u se.org/uplo ads/spe ci al re-
ports/FY2011Bud ge tA nalysis_Ne ar East.pdf, p. 30, ски ну то: 28/02/2011.

67 Hans J. Mor gent hau, Truth and Po wer: Es says of A De ca de, New York, Pra e ger, 
1970, pp. 45-50.
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and I nst it ut ions) к оји је оц ењен као р естри кт иван тек од 2005. 
п оч иње н агл аш ена кр ит ика њ ег ове пр им ене. НЕД (N at i onal 
E nd ow ement for D emo cracy) к оји је по тп ом огао об ој ене р ев ол-
уц ије на пос тс овје тском пр ост ору о бј авио је 2006. и зв ештај 
„Пр оти в удар д ем окра тској п ом оћи” к оји н ав оди д рж аве к оје 
на јв ише спр еч ав ају, огр ан ич ав ају, ко нтр ол ишу д ем окра тску 
(ам ери чку) п омоћ: би вше с овје тске д рж аве Евр о аз ије, К ина, 
В ен ец у ела, Ег ипат и Зи мба бве.68 И зв ештај НЕД-а п оз ива се 
и на и зв ешт аје Хј уман Рајтс В оча и М еђ ун аро дног це нтра за 
н епр офи тно пр аво из 2005. г од ине (I nte rn at i onal Ce nter for 
Not-for-Pr ofit Law). Н апред н ав ед ени н епр офи тни м еђ ун аро-
дни це нтар н аст авио је да се б ави пр ав има н евл ад иног се кт-
ора у Еги пту 2008. о бј ављ уј ући в ише чл ан ака на исту т ему.69

Сли чна или иста н еп очи нства ч инио је и р ежим З ин-
ед ина Бен Ал ија у Т ун ису. Оп ер ац ија В ик иликс пр еко д еп-
еше 09T UNIS492 од 17. ј ула 2009. о бзн ањ ује да Т унис н ије 
биo бл изак с ав езник САД-а, јер н ије сл ушао њ их ове с ав ете у 
п огл еду ек оно мских пр обл ема, к ору пц ије и п осл еди чног н ез-
ад ово љства Т ун иж ана. „Пре дсе дник Бен Али ст ари, њ егов 
р ежим је скл ер от ичан и н ема ј асног н асле дн ика.” Б ило је 
усп еха у с ара дњи али и н е усп еха: „Д ел ими чно нас је бл ок ир-
ало (т ун ижа нско) М ин иста рство спо љних п осл ова к оје т ежи 
да ко нтр ол ише све н аше ко нта кте у вл ади и у мн огим др-
угим о рг ан из ац иј ама. Т ун ижа нска вл ада пр еч есто пре тп ост-
авља ил уз ију а нг ажм ана пр авој... с ара дњи. Кљу чне пр ом ене 
у Т ун ису м ор аће да с ач ек ају до о дл аска Бен Ал ија (пр евод и 
по двл ач ење С.Ј.). Бл ок ада ам ери чког д ел ов ања у Т ун ису об-
ављ ена је и п утем пр ом ене Кр иви чног з ак он ика 2010. г од ине, 
к ада је и нкр им ин ис ана „св ака ос оба коа би, д ирек тно или 
и нд ирек тно, им ала ко нта кте са аге нт има стр ане з емље, стр-
аним и нст ит уц иј ама или о рг ан из ац иј ама к оје би их охр абр-
иле да угр озе в ита лне и нт ер есе Т ун иса и њ ег ову ек оно мску 
бе збе дност.” К оме нт атор Евро пског с ав ета за спо љне о дн осе 
к аже да ће т акав З акон ун ишт ити све пр е ост але љу дск опр ав-
ашке НВО.70

68 The Bac klash aga insT De moc racy as si sTan ce, Na ti o nal En dow ment for De moc-
racy Ju ne 8, 2006, pp. 4, 7, 11, 15.

69 In ter na ti o nal Jo ur nal of NotforPro fit Law / vol. 10, no. 4, August 2008 / 4, pp. 
25-42.

70 “Tu ni sia is a stra te gic op por tu nity for the EU”, op. cit.
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У д еп еши 10C A IRO47 2010-01-06 (6. ј ан уар 2010) и др-
уг има на В ик или ксу, в иди се да Ам ер ика б арем од 2008. 
г од ине ф ина нс ира и о б уч ава ег ипа тски ц иви лни се ктор, 
тзв. спо нт ане фе јсб уко вце и тв ит ер аше к оји тр еба да п ост-
ану н ова п ол ити чка сн ага. Они су од 2008-2010 п овр ем ени 
г ости Фр идом Х а уса и Стејт Д епар тме нта. О вде се н ав оди да 
САД ф ина нс ир ају и о б уч ав ају и ка нд ид ате за па рл аме нта рне 
и зб оре 2010. к оји ће к асн ије спо нт ано пр еко и нте рнет мр ежа 
о рг ан из ов ати д емо нстр ац ије к ој има ће се пр идр уж ити и гла-
вна оп оз иц и она стру кт ура — М усл има нско бра тство. Г от ово 
исти сц ен арио је и у ост алим бл иск о исто чним з емљ ама, сем 
у Л иб ији к оја је спр еч ав ала б ило к акво д ел ов ање н евл ад иног 
се кт ора ф ина нс ир аног од з апа дних вл ада и б ог атих ф ила
нтр опа. Њ ујорк тајмс је 14 апр ила 2011. п исао о ам ери чкој 
п оз ад ини ара пског б уђ ења. У чла нку „Ам ери чке о рг ан из ац-
ије су п ом огле р ађ ању ара пских уст ан ака”, тв рди се д од уше 
к ако су то с ам осво јне р ев ол уц ије, али ам ери чке о рг ан из ац-
ије М еђ ун аро дни р еп убл ика нски и нст итут (the I nte rn at i onal 
R ep ubl ican I nst it ute), Н ац и она лни д ем окра тски и нст итут 
(the N at i onal D emo cr atic I nst it ute) и Фр идом Х аус (Fr e edom 
H o use) ф ина нс ир але су и о б уч ав але п окр ете у Еги пту, Б ахр-
е ину као и л ид ера п об уњ ене омл ад ине у Ј ем ену. „(...) Ам ери-
чко пр ом ов ис ање и згра дње д ем окр ат ије игр ало је в ећу ул огу 
у по дхр ањ ив ању пр от еста н его што се р ан ије зн ало...” Они 
су о б уч ав ани у к ор ишћ ењу с авр ем ених те хн ика за с оц ија-
лно умр еж ав ање и к ор ишћ ење „м оби лних те хн ол ог ија к ако 
би пр ом ов ис али д ем окр ат ију.” Ов акве об уке ф ина нс ир али су 
п оред Стејт д епар тме нта и F ac eb ook, G o ogle и MTV. 71

Д еп еша C A IRO 002224 св ед очи да иако је М уб ар аков 
син Г амал н ам ер авао да н аст ави са пр ивре дним р ефо рм ама 
(пр ив ат из ац иј ама, од к ојих се и ли чно об ог атио, см ањ ив ањем 
д ржа вних су бве нц ија) био је пр отив ам ери чког ф ина нс ир ања 
ег ипа тских н евл ад иних о рг ан из ац ија к оје се з ал ажу за д ем-
окр ат из ац ију и д обро упр ављ ање. Д еп ешом 08C A IRO2091 од 
23. се пте мбра 2008. об ав ешт ава се Стејт Д епар тмент да ће 
у сл уч ају см рти М уб ар ака ег ипа тска во јска пр е уз ети власт 
и да н еће д озв ол ити да се њ егов син Г амал, к ога је пре дсе-

71 “U.S. Gro ups Hel ped Nur tu re Arab Upri sings”, April 14, 2011, Ин тер нет, http://
www.nyti mes.com/ 2011/04/15/world/15aid.html?_r=2&part ner=rss&emc=rss& 
pa ge wan ted=all, ски ну то: 20/05/2011.
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дник Еги пта пр ипр емао за н асл еђе, д ок опа оч еве фун кц ије и 
ут иц аја. Д акле, тр еб ало је на вр еме ос иг ур ати пр им опр ед ају 
вл асти у кр угу ам ери чких пр иј ат еља и под ам ери чком ко-
нтр олом.

Фо нд ац ија Ка рн еги, ф ина нс ир ана од стр ане вл аде 
САД, осн ов ала је п оче тком 2010. Ра дну гр упу за Ег ипат (The 
Wo rking Gr oup on Egypt) к оја је пре дл аг ала р ез ол уц ије Ко-
нгр есу и з ал аг ала се за п ол ити чке пр ом ене у Еги пту, л ог-
исти чки п од рж ав ај ући М ух ам еда ел Б ар ад еја и др уштво око 
њ ега.72 Н ара вно, п рви на л исти ели тног др уштва нц ета к оје се 
з ал аг ало и з ал аже за тра нсп аре нтост, р ефо рме и д ем окр ат ију 
у Еги пту је пр ави ч овек, у овом сл уч ају Ел иот Абрамс (E ll iott 
Abrams – С авет за спо љне о дн осе). Абрамс (1948-) се пр осл
авио уч ешћем у ил ега лним и сп ор ук ама ору жја Ко нтр асу у 
Н ик ар агви и л ажним св ед оч ењ има те пр икр ив ањем п од ат ака 
у Ко нгр есу САД о м асо вним уб иств има ц ив ила у Ел Са лв ад-
ору, тв рд ећи да су н ета чне в ести о м асо вним уб иств има и да 
се с амо р ади о и нц иде нту.73 Овај тра нсп арен тни, д ем окр ат-
ичан и н ад асве р ефо рм исан к ар иј ер иста је у св ед оч ењу пред 
Ко нгр есом 1991. пр изнао и да је та јно и без сл ужб ене р ег ула-
рне пр оц ед уре д обио 10 м ил и она д ол ара п ом оћи од Бр ун еја 
за бо рце Ко нтр аса у Н ик ар агви 1986. г од ине. С амо их је, тв-
рди се сл уча јно, упл атио на п огр ешан шва јца рски р ачун па је 
н еби тно к оме су но вци от ишли.74

К оји је р езу лтат у овим з емљ ама? Ам ер ика је з ад рж-
ала и пр ош ир ила ут ицај, а з емље у к ој има је з ап очет пр оцес 
д ем окр ат из ац ије з апр аво су пр ихв ат иле ам ери чки спо нз ор-
ис ане гр упе и п ој еди нце као уср ећ ит еље. Ипак, не м оже се 
још у по тп ун ости тв рд ити да су пр ом ене з ав рш ене и у сп еле. 
У Еги пту је д ошло до још је дног у н изу во јних п уч ева, у Т ун-
ису је д ошло до по тп ун ијег пр ева рта, али и зб ори к оји сл еде 
на л ето, б иће ј асн ији п ок аз атељ, да ли ће САД у сп ети да ув-
еду ко нтр ол ис ане д ем окр ат ије, к оје ће јој пр уж ити п ој ач ани 

72 “A Let ter to Sec re tary Clin ton From the Wor king Gro up on Egypt”, Car ne gie 
En dow mentApril 7, 2010, Ин тер нет, http://www.car ne gi e en dow ment.org/pu bli-
ca ti ons/in dex.cfm?fa=vi ew&id=40535, ски ну то: 13/05/2011.

73 Ви ди: Ин тер нет, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/El li ott_Abrams#El_Sal va dor; 
Ин тер нет, http://gro ups.yahoo. com/gro up/So me Unk now nUS Hi story/mes sa-
ge/259 и http://www.fas.org/irp/of fdocs/walsh/chap_25.htm.

74 Исто.
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л ег ит им итет да се пр от иви т е окра тској вл ад ав ини у Ир ану и 
аут ор ита рном р еж иму у С ир ији. Исла мска оп оз иц ија тек тр-
еба да п ок аже св оју сн агу. М еђ утим, у а тмо сф ери оп иј ен ости 
због св рг ав ања аут окра тских пре дсе дн ика, и без л ог исти чке 
п од ршке са стр ане исл ам исти им ају м ин има лне ша нсе за 
успех.

Сл учај Л иб ија

Л иб ија је на јб ог ат ија з емља на фтом на с ев еру Афр ике и 
и зв ози ц рну те чност и гас у Ит ал ију и др уге евро пске з емље 
али и у С рб ију. В ажност Л иб ије на л ока лном н ивоу, огл ед ала 
се и у б ил ат ера лном сп ор аз уму о р еа дм ис ији са Ит ал ијом на 
ком осн ову је ова чл ан ица ЕУ вр аћ ала н ед ок уме нт ов ане им-
игра нте к оји би пр еко Л иб ије д ошли до њ ених об ала. Л иб ија 
је и з узе тна на с ев еру Афр ике и пр ема т оме што в оди с ам-
оста лну ун утр ашњу и спо љну п ол ит ику што је до с ада св-
рст ав ало у м ал обро јни ред з а иста с ув ер ених д рж ава у п осле-
дњих 20-ак г од ина. Наф тно б ога тство Г ад афи је к ор истио да 
н ат ера стр ане ко мп ан ије да на јв ећи део пр их ода ост аве Л иб-
ији (E PSA-4 уг ов ори — оби чно пр еко 90 о дсто) ук ол ико ж еле 
да н аст аве или з апо чну п осао пр он ал аж ења и ек спл о ат ац ије. 
П осле ук ид ања сан кц ија 2003. Л иб ија је п оч ела да се отв ара 
за стр ана ул аг ања, пр ева схо дно у ене рге тски се ктор, али су 
усл ед или и гр ађ ев ина рство и т ур изам а од 2010. је н ај ављ ено 
и п оно вно отв ар ање два в ел ика ру дн ика гв ожђа.75 Л иби јска 
наф тна ко мп ан ија је на јб оља н ал аз ишта з ад рж ав ала ѕа с ебе 
а стр ане фи рме су им але в ел ике тр ошк ове и због м алог бр оја 
н ов он ађ ених н ал аз ишта на фте (27) у о дн осу на број б уш от-
ина (бл изу 600). Фи рме к оје су већ им але уг ов оре о ек спл о-
ат ац ији од 2007. су фо рс ир ане да п он ово пр ег ов ар ају и по тп-
ишу д ал еко м ање п ово љне E PSA-4 уг ов оре. Пр ема н ав од има 
Ро јте рса (R e uters) у је дној од д еп еша пр ист иглих оп ер ац ијом 
В ик иликс, тв рди се да су Г ад афи и с ин ови и зн уђ ив али од 
з апа дних наф тних ко мп ан ија да пл ате 1,5 м ил ија рди д ол ара 
к ол ико је Л иб ија пл ат ила у фонд за ж ртве л иби јских т ер ор-
иста из 1980-их. Ит ал ија нска ЕНИ ј есте б ила пр им ор ана да 

75 “Libya to re su me iron ore pro duc tion in 2010”, 08 Ja nu ary 2010, Ин тер нет, 
http://www.com mo dityon li ne.com/news/Libya-to-re su me-iron-ore-pro duc tion-
in-2010-24527-3-1.html, ски ну то: 17/05/2011.
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упл ати м ил ија рду д ол ара 2007. али да би д об ила уг овор до 
2042. г од ине.76 С др уге стр ане Л иб ија је и нв ест ир ала у бро јне 
з апа дне фи рме н акон ск ид ања ам ери чких сан кц ија: Re psol 
(Шп), Edf, E xxon, S i emens, Br itish P etr ol eum, Gl ax oSmi thKl ine, 
Royal Dutch Shell, bank Sta ndard Cha rt ered, V od af one, P ea rson, 
A lc atel L ucent, Ch evron, Pfi zer, X erox, Ha ll ibu rton и H oneywell 
(к оја р ади у во јној аер осв еми рској и нд устр ији), EADS (евро-
пска во јна и нд устр ија), Uni cr edit (7,8 о дсто ба нке), Nestlé .77 
И нв ест ир ање 100 м ил и она евра у в од ећег ит ал ија нског пр-
ои зв ођ ача ору жја Фи нм ек ан ику (Fi nme cc an ica) Л иб ија је об-
ав ила кр ајем ј ан у ара 2011. са н ај авом д аље к уп ов ине д е он ица 
ове ко мп ан ије.78 З ам рз ав ање л иби јске им ов ине к ојом з емље у 
к ој има је Л иб ија и нв ест ир ала (с амо у САД 33 м ил ија рде д ол-
ара) и згл еда сл обо дно ра сп ол ажу, п опр има ко нт уре в ел ике 
пља чке. Ма хмуд Џ ебрил (Ma hmoud G ebril E lwa rfally), тзв. 
пр ивр ем ени пр ем ијер Пр ел азног н ац и она лног с ав ета Л иби-
јске Р еп убл ике (вл ада п об уњ ен ика), к оји је пр ошао ин иц иј
ац ију код д ржа вне с екр ета рке САД Х ил ари Кли нтон, али је 
и од Евро пског па рл аме нта у Стр азб уру оц ењен као п од обан 
(sic!) да в оди л иби јске исл ам исти чке и ост але бо рце за д ем-
окр ат ију79 у чла нку у Њ ујорк Та јмсу 12. м аја 2011. п охв алио 
је в ише п ута САД и ‘м еђ ун аро дну з аје дн ицу’ (што је уоб ич-
ајен те рмин за З апад) за д ос ад ашњу п омоћ али и з ам олио за 
н аст авак те мпа Н АТО д ел ов ања (н аст ављ ање бо мба рд ов ања 
њ ег ове з емље) али и да још в ише п омо гне у з ашт ити ц ив-
ила, да се САД пр идр уже Фра нц уској, Ит ал ији, К ат ару и Га-
мб ији у пр изн ав ању њ ег ове вл аде. К она чно он тр ажи да се 
п об уњ ен иц има к оје пре дв оди д ају п аре к оје је Г ад афи (Л иби-

76 Sa ra Led with, Ca bles show Libya pres sed oil firms to re im bur se ter ror costs, Re
u ters Feb 23, 2011, Ин тер нет http://www.re u ters.com/ar tic le/2011/02/23/us-gad-
da fi-oil com pa ni es-wi ki le aks-idU STRE71M5Y420110223, ски ну то: 27/02/2011.

77 “Kad ha fi im po se sa loi grâce au fric”, Co ur ri er In ter na ti o nal 08.03.2011, Ин-
тер нет, http://www. co ur ri e rin ter na ti o nal.com/ar tic le/2011/03/08/kad ha fi-im po-
se-sa-loi-gra ce-au-fric, ски ну то: 18/05/2011.

78 Ин тер нет, http://www.ipo po la ri.it/news-in ter na zi o na li/65-po li ti ca-in ter na zi o na-
le/812-men tre-il-me dio-ori en te -bru cia-ghed da fi-com pra-100-mi li o ni-di-azi o ni-
fin mec ca ni ca-di ven ta-un-po-pa dro ne-di-ar mi-na vi-e-aerei-non-si-sa-mai, ски-
ну то: 18/05/2011.

79 “Ver hof stadt con gra tu la tes Mah moud Ge bril on be ing no mi na ted as Pri me Mi ni-
ster of the Libyan In ter im Go vern ment”, 24 Mar 201,1Ин тер нет, http://pr.eurac-
tiv.com/press-re le a se/ver hof stadt-con gra tu la tes-mah moud-ge bril-be ing-no mi na-
ted-pri me-mi ni ster-libyan-in ter im, ски ну то: 03/04/2011.
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јски с ув ер ени фонд, д ржа вна и пр ива тна пре д уз ећа) ул ожио 
у ин остра нству м акар у в иду за јма, п ов ер ени чких фо нд ова 
или др угим м ех ан изм има. Д акле, г осп один Џ ебрил к оји је 
од стр ане ЕУ и САД, а не од л иби јског н ар ода, пр изнат за 
пре дста вн ика п об уњ ених ц ив ила (шта је са он има к оји се не 
б уне и к оји п од рж ав ају р ежим Г ад аф ија, к ол ико је њих и да 
ли су они в ећ ина, н езго дна су и н еп оже љна п ит ања на З ап-
аду) тр ажи л иби јске п аре, м акар му б иле и п озај мљ ене а о нда 
ће ва љда, н ова сл обо дна Л иб ија, пл ат ити и нт ерес з апа дним 
з емљ ама што су јој п оза јм иле со пств ени н овац?!80

К ада су не/спо нт ане п об уне п оч еле да се ш ире у р ег и-
ону Г ад афи је кр ит ик овао Бен Ал ија и М уб ар ака за п оп устљ-
ивост. Уск оро му је пр уж ена пр ил ика да се п ок аже. Још у ј ан-
у ару је п очео са уб рз ав ањем и згра дње к ућа за ст ано вн иштво 
к оје их н ема (у Г ад аф иј евој Л иб ији ст ано вн иштво д об ија бе-
спла тно к уће од д рж аве) и осл об одио је 110 исл ам иста (пр-
ипа дн ика ЛИФГ-а — Libyan Isl amic Fi ghting Gr oup (LIFG), 
к оји ће се уск оро ору жјем пр идр уж ити п об уни.81 П ошто је 
во јним п учем Х осни М уб арак свр гнут 11. фе рб у ара у Еги пту, 
п оч ело је у Л иб ији 15. ф ебр у ара.

К рш ењу љу дских пр ава пре тх одио је И зв ештај ра дне 
гр упе за Un ive rsal P er i odic R ev iew од 4. ј ан у ара 2011, к оји и зв-
ешт ава о ст ању љу дских пр ава у Л иб ији за С ав ета за љу дска 
пр ава Г ен ера лне ску пшт ине УН. Овај и зв ештај је био п ов-
ољан за Л иб ију и од 46 з ем аља чак 36 се и зј асн ило п ово љно а 
с амо н ек ол ико је им ало н едв осм исл ено н ег ат иван став (Изр-
аел, Шва јца рска, Аустр ал ија, Че шкa и В ел ика Бр ит ан ија).82

Све тске аге нц ије су об ав ест иле ја вност да су 15. ф ебр-
у ара и зб или п рви пр от ести у Л иб ији. Т ада и сл ед ећег д ана је 
пр ема и зв ешт ај има л окл аних веб са јт ова уб иј ено 7 љ уди од 
н ек ол ико ст от ина к оји су пр от ест ов али у Бе нг аз ију због ха-
пш ења л ока лног адв ок ата (Fe thi Ta rbel). У д емо нстр ац иј ама 
је уч еств ов ало н ек ол ико ст от ина љ уди и они су, пр ема и зв-

80 Mah moud Ge bril El war fally, “What the Libyan Re si stan ce Ne eds”, The New 
York Ti mes May 12, 2011, Ин тер нет, http://www.nyti mes.com/2011/05/13/opi-
nion/13el war fally.html, ски ну то: 19/05/2011.

81 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” Con gres si o nal Re se arch Ser vi ce (CRS), Fe bru ary 18, 2011, p.2.

82 Re port of the Wor king Gro up on the Uni ver sal Pe ri o dic Re vi ew: Libyan Arab Ja
ma hi riya, Uni ver sal Pe ri o dic Re vi ew, Hu man Rights Co un cil Six te enth ses sion, 4 
Ja nu ary 2011, A/HRC/16/15, pp. 6-13.
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ешт ају за Ам ери чки ко нгрес од 18. ф ебр у ара 2011, з ап ал или 
н ек ол ико п ол ици јских ст ан ица и др угих вл ад иних згр ада.83 
П ошто су на њ их овој с ахр ани 17. ф ебр у ара ож ал ошћ ени н ап-
али во јну к аса рну у Бе нг аз ију и г ађ али је м ол от овљ евим 
ко кт ел има, во јска је отв ор ила в атру и уб ила њих 12.84 Овај 
дан, озн ачен као дан б еса био је п ет ог од ишњ ица п об уне исл-
ам иста у Бе нг аз ију, к оји су 2006. пр от есте пр отив да нских 
стр ип ова о м усл има нском пр ор оку М ух ам еду пр е окр ен ули 
у пр отест пр отив вл асти.85 Ипак, иако су пр от ести г от ово од 
с амог п оче тка пр ер асли у ор уж ану п об уну к оја би се у св акој 
с ув ер еној з емљи г уш ила ору жјем, УН су 26. ф ебр у ара ув-
еле сан кц ије Р ез ол уц ијом СБ УН 1970 а 17. ма рта је д он ета и 
ф ам озна Р ез ол уц ија 1973 к оја на на јв ишем н ивоу пр ом ов ише 
при нцип R2RPR (R espo ns abilty to pr event, pr otect and r eact 
— о дг ово рност за пр еве нц ију, з ашт иту и р е аг ов ање). Овај 
при нцип, д од уше и нд ирек тно, пр им ењ ује Н АТО још од Стр-
ат ешког ко нце пта из 1999. а афи рм ише га и у Л ис або нском 
ко нце пту од 2010. к ојим с еби д аје з апр аво да пре д упр еди с ук-
обе и р из ике по з емље чл ан ице.86 Б ило је в ише ин иц иј ат ива 
да се ко нцепт пр еве нц ије, п рв оби тно пр еем пц ије ув еде као 
опра вд ање агр ес ије, о дн осно во јне и нте рве нц ије, у м еђ ун-
аро дним о дн ос има. М ас акр у Р уа нди, т ум ач ење д ог ађ аја у 
Ср ебр ен ици, ко нтр ове рзе око сл уч аја Р ачак и д еф ин ити вно 
т ер ор исти чки н апад у САД од 11. се пте мбра 2001. н агл ас или 
су ов акве т еме. Још је 1998. ге нсек УН К офи Анан р екао к ако 
д ржа вне гр ан ице в ише не тр еба да пре дст ављ ају з ашт иту за 
ра тне зл очи нце или м асо вне уб ице (st ate fro nt iers sh ould no 
lo nger be seen as w ate rtight pr ote ction for war cr im inals or mass 
mu rd erers).87

83 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” op., cit, p.2.

84 “12 kil led as Libyan tro ops fi re on mo ur ners”, Fe bru ary 19, 2011, Ин тер нет, 
http://www.glo bal news.ca/ world/kil led+Libyan+tro ops+fi re+mo ur ners/4316268/
story.html, ски ну то: 17/05/2011.

85 Chri stop her M. Blan chard and Ja mes Za not ti,  “Libya: Bac kgro und and U.S. Re-
la ti ons,” op., cit, p.1, fo ot no te 3.

86 Stra te gic Con cept For the De fen ce and Se cu rity of The Mem bers of the North 
Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion, Adop ted by He ads of Sta te and Go vern ment in Lis-
bon.

87 Пре ма: Mat thew Krain, “In ter na ti o nal In ter ven tion and the Se ve rity of Ge no ci-
des and Po li ti ci des”, In ter na ti o nal Stu di es Qu ar terly (2005) 49, p. 364.
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Све тски с амит УН је 2005. п рви пут зв ани чно пр ом ов-
исао о дг ово рност за з ашт иту.88 Овај при нцип пр е им ен овао 
је сл ичан при нцип х ум ан ита рних и нте рве нц ија а п ов одом бо-
мба рд ов ања Л иб ије к ор истио га је и пре дсе дник САД Б арак 
Об ама.89 У Р ез ол уц ији се о дг ово рност на з ашт иту ц иви лног 
ст ано вн ишта п ом иње у уво дном д елу али се у чл ан ов има 4, 6 
и 8 аут ор из ују з емље чл ан ице с ам оста лно или кроз р ег и она-
лне о рг ан из ац ије и удр уж ења да у сп ост аве з ону н ел ет ења и 
к ор исте сва сре дства и з узев во јне ок уп ац ије к ако би з ашт ит-
или ц ив иле под пре тњом н ап ада. Кр ит ику р ез ол уц ије и о дг-
ово рн ости з ашт ите и ск аз ало је в ише аут ора (А. М езј ајев. В. 
Ен гдал, код нас М иша Ђу рк овић, Але кса ндар П авић). Текст 
Р ез ол уц ије 1973 је пр обл ем ат ичан јер осим што д озв ољ ава 
б ило к ојој чл ан ици да с ама о др еди н ачин з ашт ите ц ив ила он 
угр ож ава при нцип с ув ер ен ит ета а и н ед ово љно је ј асан:

1) п оз ива на пр екид в атре али пр ев иђа да на то п оз ове 
све стр ане у с ук обу.

2) п оз ива на з ашт иту ц ив ила ув ођ ењем з оне н ел ет ења 
и др угим сре дств има. Али шта у сл уч ају да, као што 
се и д еш ава, ц иви лно ст ано вн иштво Л иб ије стр ада 
од стр аног бо мба рд ов ања или од н а ор уж аних ц ив
ила, тј. п об уњ ен ика?

У п огл еду ек стре мног к рш ења љу дских пр ава, у овом 
сл уч ају г уш ења н аро дних пр от еста уп отр ебом уб ој итог н а-
ор уж ања, што за р езу лтат има уб иј ање и р ањ ав ање оних к оји 
пр от ест ују и  др угих ц ив ила, те уб иј ања ц иви лног ст ано вн-
иштва уо пште, вр еди н ав ести н ек ол ико пр им ера:

1) И стр аж ив ање Ма рка Х еро лда (Marc H erold), пр оф ес-
ора ек он ом ије на ун иве рз ит ету  Њу Хем пшир п ок аз ала су да 
је је дна з емља у к о ал иц ији са др уг има уб ила б арем 3.767 ц ив-
ила и зм еђу 7. о кт обра и 10. д еце мбра 2001 — у пр ос еку м ин-
имум 62 ц ив ила дне вно — у тр ећој з емљи. Ова з емља не с амо 
да је у к о ал иц ији са др уг има ок уп ир ала тр ећу з емљу н его 
је и н аст ав ила да уб ија ц ив иле у тој з емљи али пр ец изних 
п од ат ака о т оме н ема јер н ико не в оди ст ат ист ике. П рве пр-

88 2005 World Sum mit Out co me: Ac hi e ve ments in Bri ef, 14–16 Sep tem ber 2005.
89 Bon ney Kapp, “Oba ma’s Libya Spe ech: The Hig hlights”, March 28, 2011, CNN, 

Ин тер нет, in http://whi te ho u se.blogs.cnn.com/2011/03/28/oba mas-libya-spe ech-
the-hig hlights/, ски ну то: 18/05/2011.
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оц ене п оч ињу да се б ел еже тек од 2007. г од ине а м ис ија УН 
у п ом ен утој ок уп ир аној з емљи н аст оји да на све н ач ине ум-
ањи број ц ив ила стр ад алих од во јн ика п рве з емље. З емља 
ок уп атор н ик ада н ије б ила под сан кц иј ама УН, њ ена власт 
н ије н ик ада ос уђ ена за уб иј ање ц ив ила иако има д угу ист ор-
ију ов аквих зл оч ина и св ак ако н ије н ик ада во јно н апа дн ута 
од др угих з ем аља због уб иј ања ц ив ила, што д ок аз ано ч ини 
у в ише з ем аља св ета. Н ара вно, р ади се о САД а ок уп ир ана 
з емља је А вг ан истан.90

2) Пр ема п ис ању Х а ар еца, у и зв ешт ају Изр ае лске во јске 
(ИДФ-а) т оком оп ер ац ије „Л ив ено ол ово” д еце мбар 2008-ј ан-
уар 2009, у П ој асу Г азе, изр ае лске тр упе су усм рт иле 1370 
љ уди од ч ега пр еко 600 м ил ит ан ата, 309 ц ив ила и 320 н е-
иде нт иф ик ов аних. На изр ае лској стр ани б ило је 13 ж рт ава, 
од к ојих 3 ц ив ила. Од 309 п ал ести нских ц ив ила, изр ае лска 
во јска тв рди 189 су д еца и спод 15 г од ина.91 К асн ији и зв ештај 
истог и зв ора пр ом енио је бро јке па су ц ив или сп али на 295 а 
стр ад алих п ал ести нских п ол иц ај аца је 248. Др уги и зв ешт аји, 
па и Гол дст онов, п ом ињ али су в ећи број стр ад алих ц ив ила. 
М еђ утим, изр ае лски к оме нт ат ори су и ст иц али да је њ их ова 
во јска пр опо рц и она лно усм рт ила м ање ц ив ила (м ање од 1:1) 
н его Н АТО у С рб ији 1999, к ада је пр ема њ има на је дног уб-
иј еног во јн ика ишло 4 уб иј ена ц ив ила.92 Иако је Гол дстон у 
апр илу н ап исао у В ашин гтон Пост-у да д анас в ише зна и да 
би с ада њ егов и зв ештај био др уг ач ији он не н ег ира број уб-
иј ених н ити пр омер ц ив ила. Ј ед ино што ч ини, ј есте да тв рди 
да је Х амас н аме рно ч инио зл оч ине а Изр аел је сл уча јно и 
к ол ат ера лно уб ијао ц ив иле.93

3) У С а уди јској Ар аб ији су ира нски х од оч асн ици 31. 
ј ула 1987 з ап оч ели д емо нстр ац ије у М еки на к оје је с а уди-
јска п ол иц ија о дг ов ор ила в атром а р езу лтат п уц ања и ста-

90 Ура ђе но на осно ву из ве шта ја аген ци ја за пру жа ње ху ма ни тар не по мо ћи, 
УН-а, све до ка са те ре на, из ве шта ва ња ТВ ста ни ца, но ви на и но вин ских 
аген ци ја. 

91 “IDF: 600 Ha mas men, 309 ci vi li ans died in Ga za of fen si ve”, 25.03.09, Ин тер-
нет, http://www.ha a retz.com/print-edi tion/news/idf-600-ha mas-men-309-ci vi li-
ans-died-in-ga za-of fen si ve-1.272820, ски ну то: 16/05/2011.

92 Ci vi lian Ca su al ti es, Ин тер нет, http://www.gold sto ne re port.org/con tro ver si es/ci-
vi lian-ca su al ti es, ски ну то: 16/05/2011.

93 Ric hard Gold sto ne, “Re con si de ring the Gold sto ne Re port on Israel and war cri-
mes”, The Was hing ton Post  April 2 2011.
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мп еда м усл има нских х од оч асн ика био је 402 м ртвих и 649 
р ањ ених.94

4) Н ем ири у Ј ем ену са пр от ест има пр отив пре дсе дн ика 
тр ају још од ср ед ине ј ан у ара али оно што је још г оре ј есте да 
УН и пред и згл ас ав ања Р ез ол уц ије к оја је ос уд ила стр ад ање 
ц ив ила у Ј ем ену 1994. н ије н ишта уч ин ила да то и спр ечи.95 
Осим т ога, 2009. г од ине у с ара дњи са вл адом Ј ем ена а и згл-
еда на ли чно н ар еђ ење пре дсе дн ика Ба рка Об аме, ам ери чка 
во јска је Об аме, ам ери чка во јска је р ак ет ир ала циљ у Ј ем ену. 
Т ада је гр ешком уб ила 35 ц ив ила (14 ж ена и 21 д ете) и н ара-
вно за то н ису о дг ов ар але ни Ј емен ни САД, а и к оме би?96

5) Т оком ф ебр уа рских пр от еста ш ии тске в ећ ине у Б ахр-
е ину, уб иј ено је б арем 5 ц ив ила а пр от есте је уг уш ила с а уди-
јска во јска на п озив б ахр еи нског м она рха. Н ара вно, ни ЕУ, 
ни САД н ити др уге з емље и и нст ит уц ије н ису п озв але н ити 
ув еле сан кц ије С а уди јској Ар аб ији и Б ахр е ину, а још м ање су 
п оч еле са бо мба рд ов ањем ових з ем аља.97

6) К она чно, к ада су то бо мб ар ов ане САД због г ен оц ида 
над В ије тна мским н ар одом — уб иј ања м ил и она и ун ак аж ења 
ж иво тне ср ед ине а о нда и љ уди к оји се хр ане з емљом тр ет-
ир аном аге нс има Оранж и Пинк? К ада су и од к ога бо мба-
рд ов ани Ам ер ика, В ел ика Бр ит ан ија, Н ема чка и Фра нц уска 
а р ач уни њ их ових вл ад ај ућих п ол ити чких ел ита у ин остра-
нству ко нф иск ов ани због стр ад ања ст от ина х иљ ада д еце у 
С ад ам овом Ир аку пр о узр ок ов ано м еђ ун аро дним сан кц иј ама 
а п отом стр ад ања в ише од 600 (сл ов има шест ст от ина) х иљ-
ада Ир ач ана у п ер и оду март 2003–ј уни 2006? Ко је и да ли је 
бо мба рд овао, ув одио сан кц ије и пре д узео све не о пхо дне м ере 
к ако би се ам ери чки во јни ек спа нз и он изам пре дст ављен као 
ш ир ење сл об ода и д ем окр ат ије з а уст авио и зл ишна су п ит-

94 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/1987_Hajj_De mon stra ti ons, ски ну то: 22/04/2011.
95 Ин тер нет, http://ar tic les.la ti mes.com/1994-06-30/news/mn-10313_1_se cu rity-

co un cil, 18/05/2011.
96 “Ca ble re ve als US be hind air stri ke that kil led 21 chil dren in Yemen”, Raw Story, 

De cem ber 2nd, 2010, Ин тер нет, http://www.raw story.com/rs/2010/12/02/ca ble-
re ve als-air stri ke-kil led-21-chil dren-yemen/?utm_med ium=twit ter&utm_so ur-
ce=twit ter fe ed, ски ну то: 19/05/2011.

97 “Pro te ster shot po int blank in the head as fi ve are kil led in vi o lent clas hes in Ba-
hrain”, Dailymail May 04 2011, Ин тер нет,  http://www.dailymail.co.uk/news/ar-
tic le-1366749/Ba hrain-pro te ster-shot-po int-blank-head-5-kil led-vi o lent-clas hes.
html#ixzz1LNpJEG So
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ања. Ипак, она су не о пхо дна да би се п ор ем ећ ени ди скурс у 
др уштв еним н а ук ама а п осе бно у ‘н а уци’ о м еђ ун аро дним 
о дн ос има иоле вр атио б арем у окв ире здр авог р аз ума, ако не 
у д омен п отр аге за н ау чном ист ином или још в ише за Ист-
ином.

Због н аво дне бр иге о ц ив ил има (к оји су у Л иб ији, с уд-
ећи пр ема з апа дним п ол ит ич ар има али и С ав ету бе збе дн-
ости УН, сви о др еда пр отив Г ад аф ија) п оч ело је м еђ утим бо-
мба рд ов ање Л иб ије од стр ане а нгло-фра нц уске к о ал иц ије и 
САД да би све пр ер асло у рат Н АТО-а. Пр итом је и он ако ср-
оч ена Р ез ол уц ија 1973 пр ек рш ена од стр ане з ем аља к оје бо-
мба рд ују Л иб ију р ади н аво дне з ашт ите ц ив ила, јер и ц ив или 
стр ад ају од њ их ових бо мби, п об уњ ен ици к ор исте ав иј ац ију, 
те нк ове и др угу в рсту т ешког и л аког н а ор уж ања а в ише од 
св ега д ржа вни и зв ани чн ици Н АТО и ЕУ ја вно и зј ављ ују да 
им је циљ пр ом ена р еж има што је д ирек тно р уш ење с ув ер-
ен ит ета и н ад ил ази окв ире Р ез ол уц ије СБ УН 1973. Н АТО се 
ж али да не м оже увек ј асно да ра сп озна да ли су сн аге на т ер-
ену Г ад аф иј еве или п об уњ ени чке па отуд и п он екад ун ишти 
п об уњ ени чке те нк ове. Др угим р еч има, Н АТО уч еств ује у гр-
ађа нском р ату у Л иб ији, по тп ир ује га а у т оме ас ист ира и ЕУ. 
Јер Р ез ол уц ија 1973 не г ов ори о з ашт ити п об уњ ен ика, што је 
м ис ија Н АТО. Пр ема т оме Н АТО и чл ан ице ЕУ ун утар њ ега 
в рше ор уж ану агр ес ију на Л иб ију и н ем ају аут ор из ац ију ни 
под ион ако пра вно су мњ ивом р ез ол уц ијом 1973! Као и у р ан-
ијим сл уч аје вмиа, ц ив или, о к ој има н ико з апр аво и не бр ине, 
и зг овор су за ист ори јски ч есто пр ису тну от им ач ину и пља-
чку.

Н ара вно у сл уч ају Ј ем ена, н ема во јне и нте рве нц ије а 
још м ање у Б ахр е ину. Она је м ог ућа у Л иб ији, з емљи са з ан
ема рљ ивом во јном сн агом, к оју н ек ажњ ено и без р из ика м огу 
да бо мба рд ују евро пске с иле и САД. Л иб ија има 5 м ил и она 
ст ано вн ика а к ако р ече ам ери чки с ен атор Џон М екејн, н ам
ет ање з оне н ел ет ења н еће б ити т ешко јер је л иби јска пр
оти вв азд ушна о дбр ана „н ек ако з аст ар ела”.

* * *

Циљ Ам ер ике али и м еђ ун аро дног к ап ит ала к оји и нт-
ер есе а рт ик ул ише ч есто кроз п ол ит ику САД и м еђ ун аро дних 
ф ина нси јских и нст ит уц ија у р ег и ону био је д ем окр ат из ац-
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ија Бл иског и ст ока и С еве рне Афр ике — н аст авак п оз апа-
дњ ав ања св ета кроз пр ом оц ију пос тм оде рне в из ије л иб ера-
лне д ем окр ат ије; пр ош ир ење д ом ин ац ије на Бл иском и ст оку 
к ако би п ост ала а пс олу тни г осп одар пр ои зво дње и т рг ов ине 
на фтом и г асом са Бл иског и ст ока и С еве рне Афр ике; и т име 
д ирек тно ут иц ала на пр ивре дни ра звој К ине, И нд ије и ЕУ 
као з ав исних од ув оза ових с ир ов ина и огр ан ич ење ене рге-
тске д ипл ом ат ије Р ус ије; Г е огра фски д омет од М ар ока до 
К аза хст ана–пр ом ена аут окра тских и ди кт ато рских р еж има 
тр еба да сти гне све до А лма Ате к ако би се об есм исл ило и 
п он ишт ило у зд из ање Р ус ије као в ел ике с иле и њ ена д ом ин-
ац ија у пос тс овје тској Це нтра лној Аз ији.

П оз апа дњ ав ање, о дн осно тра нз иц ија ка пос тд ем окра-
тском (C. Cr ouch, 2004) гл об ал из ов аном св ету, са или без 
р ег и она лних р ат ова огл еда се и кроз д аљу ер оз ију при нц ипа 
с ув ер ен ит ета а т име и осно вних п ост ул ата м еђ ун аро дног пр-
ава и а кт уе лних и нст ит уц ија све тског п оре тка. При нцип где 
во јно сн ажн ије з емље, без опра вд ања или са н ед ово љним о бј-
ашњ ењ има з ав оде сан кц ије, бо мба рд ују, ок уп ир ају во јно сл-
аб ије з емље ( ј ачи тл ачи) или оне к оје на р ег и она лном н ивоу 
пре дст ављ ају из аз ив ача пр ети да фо рм ал из ује н ово ур еђ-
ење на све тском н ивоу. Пр ом ене на Бл иском и ст оку б иле су 
и ост але бо рба за пр иро дна б ог аства, з а уз им ање стр ат ешки 
би тних во јних и т рг ова чко-п омо рских о др ед ишта. Оне су 
део ид е ол ошке па и ве рске бо рба на м есту где се пр епл ићу 
ц ив ил из ац ије, п ут еви и пр оје кц ије в ел иких с ила, ку лт ура и 
ц ив ил из ац ија. Ара пско б уђ ење, пр ипр емљ ено, по дста кн уто 
и ф ина нс ир ано сп оља п ок аз ало се као још је дна у н изу об ој-
ених р ев ол уц ија — с ада з ел ена, што је н азив к оји се п овр ем-
ено к ор исти и у Ир ану, Т ун ису и др угде.

З апр аво, не ок ол он ија лна п ол ит ика п ој ед иних з ем аља 
З ап ада у Л иб ији н аст авља пр оцес пр е обл ик ов ања све тског 
п оре тка у пос тс ув ер ен исти чку еру са н овим в идом и мп ер иј-
ал изма к оји као и св аки има ун иве рза лне–гл оба лне пр ете нз-
ије.

Д акле, да се з акљ уч ити да је ф итиљ по тп аљен са З апа-
дне стр ане Атла нт ика а да кра јњи циљ н ије С еве рна Афр-
ика већ п осле дњи с ув ер ени р еж ими у р ег и ону. Не з аб ор ав-
имо да од ср ед ине ф ебр у ара п ост оје п ок уш аји да се из аз ову 
ули чне д емо нстр ац ије и у Ир ану. У С ир ији, су се д ем остр-
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ац ије, б арем на ТВ, р адио и и нте рнет в ест има пр ош ир иле у 
в ише гр ад ова ове з емље. К ада и ако би они п али, з а окр уж ив-
ање Р ус ије и н ови пр ит исак на К ину б или би сл ед ећи к орак. 
З ато се с п уним пр авом м оже оч ек ив ати да је пр оје кт ов ање 
з ел ене р ев ол уц ије пл ан ир ано да д осе гне све до К аза хст ана. 
М еђ утим, з апа дни пр ит исак на др уге с иле, н аг они и др уге 
на п ој ач ано гр абљ ење за р есу рсе, т име и т ер ит ор ије, па смо 
св ед оци п осле дњих две г од ине, и нв ест иц ија в ише м ил ија рди 
д ол ара К ине у Це нтра лну Аз ију. На пр ит исак, К ина и Р ус ија 
за с ада не о дг ов ар ају агр еси вно. Пл ан ир ани з амах з ел ено об-
ој ене р ев ол уц ије до Аст ане био би п ол ити чки успех САД а 
ек оно мски огро мних м еђ ун аро дних ко рп ор ац ија к оје п ол ако 
з атв ар ају мр ежу м он оп ола на и нте рко нт ине нта лном н ивоу. 
На ид е ол ошком пл ану З апад би н акон р ађ ања ср ед ином 11. 
в ека др уги пут у ист ор ији (п осле и мп ер иј ал исти чке ф азе 
к ол он иј ал изма) имао м огу ћност да о б ухв ати ц елу пл ан ету. 
С амо ов ога п ута, р ади се о пос тд ем окра тском и пос тхр ишћа-
нском  З ап аду.

Slo bo dan Jan ko vic 

CHAN GES IN THE MID DLE EAST AND 
NORTH AFRI CA 

To wards a PostSo ve re ign World Or der  

Sum mary

Pro tests in Egypt and Tu ni sia re sul ted in mi li tary co up or 
re la ti vely pe a ce ful han do ver of po wer af ter de ca des of pre si den
tial aut ho ri ta ri a nism. The chan ge was fo men ted, nur tu red and 
or ga ni zed from out si ders. Spe cu la tion with food pri ces, glo ba li
za tion of fi nan ce and op pres si ve aut ho ri ta ri a nism we re the ele
ments that hel ped the on go ing tran sfor ma tion in the re gion of the 
Bro a der Mid dle East. Mi li tary in ter ven tion in Libya, ac ti vity of 
ma jor po wer bro kers in this ca se ex po sed we ak ness of the in ter
na ti o nal law, cri sis of the UN in sti tu ti ons, and in par ti cu lar of the 
EU. Furt her ero sion of so ve re ignty an no un ces the tran sfor ma tion 
of the cur rent world or der. Aut hor stu died the bac kgro und of the 
chan ges, im ple men ta tion of the R2P mec ha nism and ro le of the 
big po wers.
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R es ume

 The cha nges in the Mi ddle East sta rted in the end of 2010 
and in the b egi nning of 2011 in the form of upr isings of p e ople 
who d ema nded the bread, or, in o ther words, in the form of pr
otests of the p e ople who w ere afraid of hu nger and p overty due 
to a su dden r ise of the pr ices of gr ains and g oods in g en eral. All 
this has tu rned i nto a r em oval from the o ffi ce of s ome au th or it
arian fi g ures in T un isia and Egypt, but it has not tu rned out to be 
the cha nge of the r eg imes as well and in a dd ition it a pp e ared a lso 
as an ou tbr eak of d emo nstr at ions in s ev eral o ther st ates ra nging 
from M oro cco and A lg eria to B ahrain and Yemen. Cu lm in ation 
of the cha nges in the term of first six months was an a ggre ssion 
on Libya for which the S ec urity C ou ncil of Un ited N at ions was 
r espo ns ible of, as it ado pted the R es ol ution 1973 on March 17th 
which is l egally i nsu ffi c ient or i nco ns istent with i nte rn at i onal law. 
H ow ever, this R es ol ution was only a va ng uard for fur ther n eg
ation of s ov er eignty pri nc iples and even for di sr espect of such 
R es ol ution i tself by Fra nce, Gr eat Br itain and the Un ited St ates 
of Am er ica in the op er ation “Odyssey’s Dawn” and in the N ATO’s 
op er ation “Un ited Pr ote ctor” of March 22nd 2011. 

This text a nswers s ev eral q u est ions: What is g oing on in 
Nor thern Afr ica and Mi ddle East? It is a ba ttle for fr e edom and 
d emo cracy? Is it the word ab out upr isings of Isl amists who want 
to est ablish Isl amic d emo cracy s im ilar to the one in Iran? Is it the 
word ab out upr isings of p oor and p ol it ically d ise mp ow ered p e
ople due to dr astic r ise of the food pr ices and vu lgar r edr awing of 
v oting r esults? Is this the most p owe rful w ave of soca lled “c ol our 
r ev ol ut ions” in a dd ition to i nte rve nt ions for m ast ering energy as 
it was st ated on v ar i ous a lte rn at ive webs ites and in s ome est abli
shed j ou rnals? How are the bo mbing of Lybia and a ct ions of sp
ecial ra ngers on the fi eld as well as a rm ament of the r ebels g oing 
to fit i nto all this? What are the co ns eq ue nces of this for the world 
o rder? How long will it last, in what d ire ct ions it will be spread 
and what kinds of co ns eq ue nces will its spr e ading bring along? 
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Ja nk ovic d eals with the p ol itics of gr eat p owers in the r eg
ions and i ntr od uces r e aders to key el ements of the Mi ddle East 
cr isis, u nc ov ering m ot ives for r em oval of the Pr es idents of T un
isia and Egypt from the o ffi ce and m akes a q u est ion r ega rding the 
b egi nning of the soca lled “c ol ored r ev ol ut ions” co ns isting of a 
sch ema i nto which the events in Egypt and T un isia do fit in, but 
not the ones in Libya.

Au thor of the text co ncl uded that the f use for the cr isis was 
m ade on both s ide of the Atla ntic and that the cu rrent cha nges 
h ave s ev eral o bje ct ives and co ns eq ue nces: 1)Co nt in u ation of 
su ppre ssion of s ov er eignty pri nc iples, 2)I ncl usion of r em a ining 
te rr it or ies of the Mi ddle East i nto the N ATO par tne rship and 
pr ogram system,  3)Co nt in u ation of gr eat W estern p owers and 
transn at i onal co rp or at ions’ p ol itics of m ast ering energy and 4) 
W e ak ening and a dd it i onal co ntrol of the EU p ote ntial f or eign p ol
it ical p ower as well as m aking i mpact on ec on omic d ev elo pment 
of Ru ssia, Ch ina and I ndia, 5) G e ogra ph ical ra nge is set to e nco
mpass Isl amic st ates from M oro cco to K azakhstan.

 Овај рад је примљен 5. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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ЈованБ.Душанић*

ПО КУ ШАЈ РЕ А НИ МАЦИЈЕ 
НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА

Не мо же др во до бро пло до ве зле ра ђа ти, 
ни др во зло, пло до ве до бре ра ђа ти. 

Сва ко др во ко је не ра ђа до бра пло да, се че се и у огањ ба ца. 
И та ко, да кле, по пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их.

ЕванђељепоМатеју,7:18-20

У ја ну а ру ове го ди не, са мо не ко ли ко са ти по што сам 
за вр шио текст Сеулски уместоВашингтонског консензуса, 
од пред сед ни ка Ака де ми је еко ном ских на у ка, ко ле ге Љу бо-
ми ра Ма џа ра до био сам елек трон ску по шту  ко јом ме оба-
ве шта ва дасеуАкадемијиекономскихнаукаприпремарас-
праваонеолиберализму,закојубињеговприложенитекст
поднасловом А́ветнеолиберализма́ могаопослужитикао
иницијални и пред ло жио да при пре мим свој при лог. Та да сам 
се крат ко освр не мо, у postscriptum-у тек стa Сеулскиуместо
Вашингтонскогконсензуса,на не ке ста во ве из не те у при ло-
гу ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра и то по слао као свој од го вор за 
по зив на рас пра ву.1

По сле ско ро по ла го ди не, усле дио је исти по зив, са на-
зна че ним тач ним да ту мом (17.06.2011) рас пра ве за окру глим 
сто лом о нео ли бе ра ли зму на Еко ном ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду (Про фе сор ска са ла). Са да је по зив сти гао по штом и 
у при ло гу је по но во до ста вљен као пред ло жак за рас пра ву 

* Висока школа за пословне студије, Београд

1 Ви де ти: http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/se ul ski-ume sto-va sing-
ton skog-kon sen zu sa-i-po ku saj-re a ni ma ci je-neo li be ral nih-dog mi.html
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текст ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра Аветнеолиберализма. У са-
жет ку овог тек ста у пр вој ре че ни ци се ис ти че да сврхаовог
текстајестеодлучносупротстављањеантилибералнојми-
сликојауСрбијипостајесвемаркантнијаиутицајнија.

У са мом тек сту ко ле га Љу бо мир Ма џар ис ти че да се бе 
ви ди каоштомеуосталомвидивећинаприпадникаструке,
каоекономистукојиспадаулибералнооријентисанитабор.
Но,јанисамнасамомњеговомекстрему(стр. 3). И за и ста, 
и овај ве о ма оп ши ран текст (као и ње гов до са да шњи ви ше-
де це ниј ски, та ко ђе обим ни, опус) по твр ђу је ње го ву по све-
ће ност нео ли бе ра ли зму, а не ки од из не тих ста во ва упу ћу ју 
на за кљу чак да они ни су да ле ко ни од самогнеолибералног
екстрема.То би се, пр вен стве но, мо гло ре ћи за ње го во схва-
та ње уло ге др жа ве (у тек сту он др жа ву ква ли фи ку је каоде-
структивнусилу,каомеханизамкојиизпривредеиодста-
новништва безобзирно исисаваживотне сокове– стр. 14), 
у ве зи са ко јом ко ле га Љу бо мир Ма џар пи ше дабинајвиши
друштвениприоритетмораодабудеизградњаштоефика-
снијихмеханизамаконтроленаддржавом,јертајмалохла-
коможедаподивља,атоустварноститакоичесточини,
ипредузимањенапорадаседржаваскрешеисасече,дајој
сеодузмуширокаподручјаинтервенције... (стр. 25-26).2 Ова-
кав став је ско ро иден ти чан са ми шље њем Гро ве ра Нор кви-
ста, пред сед ни ка удру же ња Американцизапорескуреформу 
(у ли те ра ту ри се оно че сто на во ди као при мер екс трем ног 
нео ли бе ра ли зма), ко ји је сма трао да др жа ву тре ба та ко сма-
њи ти  (скресатиисасећи – ка ко би ре као ко ле га Љу бо мир 
Ма џар) да она мо же ста ти у ка ду, а по том је ту и  за да ви ти.

На да ље, у на ве де ном тек сту ко ле га Љу бо мир Ма џар 
пи ше: Другатешкоразумљиваставкајестежестокаосу-
да,самногоједаигорчине,којиантилибералиупућујутзв.

2 Др жа ва ни је про блем са ма по се би, ка ко то твр де нео ли бе ра ли, не го она 
је сте про блем ка да је не ком пе тент на, не е фи ка сна и нео д го вор на, а ка квом 
су је ство ри ли на ши вла сто др шци. Еви дент но је да еко ном ску по ли ти ку у 
Ср би ји од 2000. го ди не ре а ли зу ју нео ли бе рал ни еко но ми сти из Г 17 плус 
и њи хо ви исто ми шље ни ци (уз не се бич ну „по моћ“ нео ли бе рал них иде ја и 
струч ња ка из ММФ-а), а њу ка рак те ри ше ве о ма чуд на ме ша ви на во лун та-
ри стич ког др жав ног ин тер вен ци о ни зма, с јед не, и нео ли бе ра ли зма, с дру ге 
стра не. У успе шним зе мља ма „ви дљи ва“ (др жа ва) и „не ви дљи ва“ (тр жи ште) 
ру ка, др жав но и при ват но вла сни штво, те др жав ни сек тор и при ват но пред-
у зет ни штво де лу ју за јед но и ус кла ђе но, а др жав на и пред у зет нич ке по ли ти-
ке ни су ор јен ти са не са мо на крат ки, не го на сред њи и ду ги рок
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Вашингтонскомконсензусуко јинијеништадругодосписак
рецепатазауредноидисциплиновановођењеекономскепо-
литике.Коприздравојпаметиможедабудепротивтога.
(стр. 20).3

Са на ве де ним и слич ним ста во ви ма убе ђе ног и стра-
сног нео ли бе ра ла, ка кав је ко ле га Љу бо мир Ма џар, мо жда је 
ра ни је и има ло не ког сми сла по ле ми са ти, али је да нас исто-
риј ска прак са (ко лапс пост со ци ја ли стич ких при вре да ко је су 
се у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке при др жа ва ле Ва шинг тон-
ског кон сен зу са, а по том и свет ска еко ном ска кри за) ста ви-
ла тач ку на те о риј ске спо ро ве о нео ли бе ра ли зму. Шта ви ше, 
мно ги од нај и стак ну ти јих иде о ло га нео ли бе ра ли зма су се, 
по след њих го ди на, јав но од ре кли сво јих по гле да и при зна ли 
да је све то, што су ра ни је про по ве да ли и за што су се свој ски 
за ла га ли, би ла ве ли ка гре шка. Због то га ми слим да је пред ло-
же на те ма за рас пра ву (у Ака де ми ји еко ном ских на у ка) би ла 
ак ту ел на, али и на су шно по треб на, пре јед не де це ни је (ка да 
смо се опре де љи ва ли за тран зи ци о ни пут еко ном ских ре фор-
ми),4 а са да, чи ни ми се да, је она по ста ла бес пред мет на. 

Не по ко ле бљи ви за ступ ни ци нео ли бе ра ли зма у Ср би ји 
–  а ко ле га Љу бо мир Ма џар је си гур но је дан од нај мар кант-

3 Мо гу са мо да прет по ста вим ре ак ци ју ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра на на сло ве 
(и под на сло ве) не ких од мо јих књи га, као на при мер: Washingtonconsensus–
кодификованипрограмекономскогнеоколонијализма(2007)илиМонетарни
итржишнифундаментализам–каоалибизанекомпетентност(2004).

4 Не ко ли ко го ди на по сле „српскеоктобарскереволуције“ ко ле га Љу-
бо мир Ма џар ће на са ве то ва њу На уч ног дру штва еко но ми ста (НДЕ) 
по ку ша ти да об ја сни и оправ да од су ство кри ти ке на ше ака дем ске 
еко ном ске јав но сти (ви де ти: Економски анали, 12/03). Упоследњих
паргодина,одоктобарскогпреврата2000.наовамо,критикајене-
какозамрла.Тоједобримделомиразумљиво.Читавихдесетгодина
смоприжељкивалирадикалнеполитичкеидруштвенепроменеиза-
зивалидемократскеснагеукојимајеиширајавноствиделачиниоце
цивилизацијскееманципације.Најзадседогодиоитајдугоижељно
чеканиполитичкипреокрет;последњастваркојасеутаквомспле-
туоколностимоглајавитикаоидејаипоривјестенекаквакритика
онихукојесмогодинамаполагалисвенаде.У исто вре ме мо ји кри-
тич ки тек сто ви (па и ре фе ра ти на са ве то ва њи ма НДЕ) су од стра не 
про грам ских са ве та и/или ре дак циј ских од бо ра би ли цен зу ри са ни  
(ви ше или ма ње скра ћи ва ни), па чак и ба ца ни у „кош за от пад ке“ 
(ви де ти: postscriptum)  и по ред мо јих апе ла да то не тре ба чи ни ти, јер 
сва ко од нас – ака дем ских еко но ми ста сво је тек сто ве пот пи су је име-
ном и пре зи ме ном, авремејенајбољисудијаивидећемокојеоднас
био у праву. (ви де ти: http://sta ri sajt.nspm.rs/eko nom ska po li ti ka/2006_
pre pi ska.htm).
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ни јих ме ђу њи ма – сво је те о риј ске еко ном ске за кључ ке из-
во де из ме та фи зи ке, а не из ем пи риј ских чи ње ни ца, за не ма-
ру ју ћи при то ме да је еко ном ска на у ка  дру штве на, а не не ка 
чи сто ака дем ска, ап стракт на, ме та фи зич ка, езо те рич на или 
лар пур ла ри стич ка ди сци пли на. Еко ном ска на у ка тре ба, пре 
све га, да по мог не но си о ци ма еко ном ске по ли ти ке у на сто ја-
њи ма да обез бе де ду го роч но одр жив ди на ми чан при вред ни 
раст уз пу ну за по сле ност, те  социјалноодговорну и пра вед-
ну рас по де лу на ци о нал ног до хот ка. Због то га ме на ши нео-
ли бе ра ли нео до љи во под се ћа ју на зна ме ни тог фи ло зо фа (на 
ко га се ко ле га Љу бо мир Ма џар по зи ва и у свом ра ду – стр. 
22 – Но,јазаједносаХегеломмислим…Хегелбисе,некбуде
поновљено,саовиментузијастичносагласио), ко ји је на при-
мед бу да чи ње ни це не у мо љи во до ка зу ју ка ко ње го ве тврд-
ње ни су тач не, од но сно да је ње го ва те о ри ја у рас ко ра ку са 
ствар но шћу (ра ди ло се, на и ме, о бро ју пла не та ко ји је он „до-
ка зао“ сво јом фи ло зоф ском те о ри јом), од го во рио: Тим горе
почињенице.

Не ви дим за што је по треб но „ме ри ти реп уби је ном ву-
ку“, од но сно у че му би био ве ли ки иза зов за истин ске кри-
ти ча ре нео ли бе ра ли зма (ко ји су о то ме пи са ли де це ни ју уна-
зад – а ме ђу срп ским ака дем ским еко но ми сти ма их је би ло 
све га два-три) или хра брост за ра ни је за го вор ни ке, а са да 
же сто ке кри ти ча ре нео ли бе ра ли зма (људизасваковреме) да 
рас пра вља ју о овој те ми. Још ма ње ми је ја сно за што је то 
по треб но за ступ ни ци ма нео ли бе ра ли зма. Мо гу да раз у мем 
да истин ским за го вор ни ци ма нео ли бе ра ли зма, ни је ла ко да 
при хва те (по го то во, јав но при зна ју) да је све оно што су го-
ди на ма и де це ни ја ма за го ва ра ли и у шта су ве ро ва ли би ла 
јед на ве ли ка за блу да, али ми је не ја сна њи хо ва упор ност да 
до ка зу ју не што што се очи глед но до ка за ти не мо же.

Уме сто по ле ми ке ко је би се све ла на „ја ло ву“ ин те лек-
ту ал ну акро ба ти ку, нео ли бе ра ле бих под се тио на текст но-
бе лов ца Џо зе фа Сти гли ца, јед ног од нај по зна ти јих са вре ме-
них еко но ми ста (про фе со ра на нај пре сти жни јим свет ским 
уни вер зи те ти ма, а ра ни је пред се да ва ју ћег Ве ћа еко ном ских 
са вет ни ка пред сед ни ка САД Би ла Клин то на, те пот пред сед-
ни ка Свет ске бан ке). У тек сту Крајнеолиберализмаон пи-
ше: Свет није био милосрдан према неолиберализму, том
бућкуришуидеја,базираномнапретпоставцифундамента-
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листадатржиште,каосаморегулирајућисистем,ефикасно
расподељујересурсеиодличнослужиинтересимадруштва.
Управотајтржишнифундаментализамлежиуосновита-
козваног„Вашингтонскогдоговора“…Неолибералнитржи-
шнифундаментализамјеувекбиополитичкадоктринакоја
јебилауслужбиодређенихинтереса.Оннијеникадабиопо-
тврђенуекономскојтеорији.Садајејаснодаганијепотвр-
диланиисторијскапракса.5

По чет ком ове го ди не (14.01.2011) про фе сор Јо же Мен-
цин гер, је дан од нај по зна ти јих са вре ме них еко но ми ста са на-
ших про сто ра и „ар хи тек та“ успе шне сло ве нач ке тран зи ци је, 
дао је ин тер вју за под го рич ки не дељ ник Монитор. Ин тер вју 
је на сло вљен са  „Неолиберализамјепроизвеокризу“, што ја-
сно ука зу је на ко ре не свет ске еко ном ске кри зе (2008), а упра-
во је  ова кри за на по кон ставилатачкунаспоровеоекономском
неолиберализму,акојисесадакоднас,итоодстранеАкадемије
економскихнаука,покушавајудареанимирају.

По зна то је да нео ли бе ра ли ма и та ко ве ли ки ауто ри те-
ти са вре ме не еко ном ске ми сли – ка кви су но бе ло вац Џ. Сти-
глиц и про фе сор Ј. Мен цин гер – ни су „по во љи“ (по што не 
де ле њи хо ва иде о ло шка уве ре ња), па ћу да их под се тим да је 
(нео ли бе рал но ори јен ти са ни) ве о ма ути цај ни и (на ро чи то, од 
стра не нео ли бе ра ла) це ње ни TheFinancialTimes, пи шу ћи о 
Из ве шта ју Спен со ве ко ми си је за раст и раз вој, свој увод ник 
од 22.05.2008 го ди не за по чео ре че ни цом: Вашингтонскикон-
сензус–стабилизуј,приватизуј,либерализуј–јемртав.

На и ме, но бе ло вац Мајкл Спенс је био на че лу Ко ми си ја за 
раст и раз вој (а у ње ном ра ду је по ред 21 стал ног чла на из 18 зе-
ма ља, уче ство ва ло још око 300 углед них струч ња ка) и она је про-
у чи ла ис ку ство и раз вој не мо де ле 13 еко ном ски нај у спе шни јих 
др жа ва у пе ри о ду од 1950. до 2005. го ди не (ко је су у кон ти ну и-
ра ном пе ри о ду од нај ма ње 25 го ди на оства ри ле про сеч ну сто пу 
ра ста из над 7 од сто), с ци љем да зе ма ља у раз во ју по ну ди пре-
по ру ке за оп ти мал ну – ду го роч но одр жи ву – стра те ги ју раз во ја. 

За кљу чак Ко ми си ја је да не ма је дин стве ног ре цеп та за 
раз вој, али оно што је за јед нич ко за ана ли зи ра них 13 еко ном ски 
нај у спе шни јих др жа ва је сте да су на че лу ових др жа ва би ле ве о ма 
спо соб не, ак тив не и праг ма тич не вла де ко је су има ле кључ-

5 Ви де ти: http://www.pro ject-syndi ca te.org/com men tary/sti glitz101/En glish
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ну уло гу у раз во ју еко но ми је и би ле по све ће не еко ном ском 
ра сту. Ма да не да је го то ве ре цеп те, Из ве штај се дис тан ци ра 
од вла да ју ће нео ли бе рал не еко ном ске дог ме, и у ње му се кон-
ста ту је да ана ли зи ра не зе мље, у спро во ђе њу раз вој не по ли-
ти ке, ни су би ле пре ви ше на кло ње не сло бод ном тр жи шту, те 
да кључ ну уло гу у раз во ју при вре де има др жа ва на чи јем је 
че лу ак ти ва и праг ма тич на вла да. 

Мно ги од за кљу ча ка из Из ве шта ја Ко ми си је за раст и 
раз вој на шли су сво је ме сто у Се ул ском кон сен зу су, нај зна-
чај ни јем до ку мен ту ко ји је усво јен (11-12. но вем бра 2010) у 
Се у лу на пе том по ре ду са ми ту ли де ра зе ма ља чла ни ца Г 
20 (у ову гру пу ула зи 19 ве ли ких на ци о нал них еко но ми ја – 
Аустра ли ја, Ар ген ти на, Бра зил, В. Бри та ни ја, Ин ди ја, Ин-
до не зи ја, Ита ли ја, Ја пан, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Ка на да, 
Ки на, Мек си ко, Не мач ка, Ре пу бли ка Ко ре ја, Ру си ја, Са у диј-
ска Ара би ја, САД, Тур ска и Фран цу ска, те Европ ска уни ја). 
Се ул ски кон сен зус од ба цу је нео ли бе рал ну гло ри фи ка ци ју 
сло бод ног тр жи шта и уни вер за лан про грам раз во ја за све зе-
мље без об зи ра на њи хо ве спе ци фич но сти. Овим до ку мен-
том, ка ко то пи ше TheFinancialTimes,  за би јен је јошједан
ексеруковчегмртвогаВашингтонскогконсензусаи њи ме се 
от кла ња ју кључ не сла бо сти нео ли бе рал ног Ва шинг тон ског 
кон сен зу са.

Прво, за раз ли ку од Ва шинг тон ског кон сен зу са ко ји је 
ин си сти рао на мак си мал ном по вла че њу др жа ве из еко ном ске 
сфе ре (а тр жи ште ће као са мо ре гу ли ра ју ћи си стем, обез бе-
ђи ва ти оп ти мал не ре зул та те и од лич но слу жи ти ин те ре си ма 
дру штва), Се ул ски кон сен зус пред ви ђа зна чај ни ји др жав ни 
ин тер вен ци о на ли зам.

Друго, Се ул ски кон сен зус у свој фо кус ста вља еко ном-
ски (ди на ми чан, ста би лан, одр жив и све о бу хва тан) раст, за 
раз ли ку од Ва шинг тон ског кон сен зу са где су за ме ње ни ци-
ље ви и сред ства у стра те ги ји при вред них ре фор ми. Фи нан-
сиј ска ста бил ност (ни ска сто па ин фла ци је и ста би лан де ви-
зни курс), при ва ти за ци ја и ли бе ра ли за ци ја про гла ше ни су 
ци ље ви ма, уме сто да бу ду са мо не ка од сред ста ва стра те ги је 
еко ном ских ре фор ми.

Треће, али ни шта ма ње ва жно – за раз ли ку од Ва шинг-
тон ског кон сен зу са ко ји је био уни вер за лан про грам на ме-
њен (тач ни је на ту ран) свим зе мља ма, Се ул ски кон сен зус ја-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.319-335

325

сно на гла ша ва да не по сто ји уни вер зал на фор му ла за успех 
при ре фор ми са њу при вре да, те да би сва ка зе мља са ма тре-
ба ло да раз ра ди и спро во ди стра те ги ју раз во ја узи ма ју ћи у 
об зир соп стве не спе ци фич но сти.

На по след њем го ди шњем за се да њу ММФ-а и Свет-
ске бан ке, ко је је одр жа но у апри лу 2011. го ди не, пр ви чо век 
ММФ-а До ме ник Строс-Кан (и сам до ско ра убе ђе ни нео ли-
бе рал) је у свом 90-о ми нут ном за па же ном из ла га њу под вр-
гао оштрој кри ти ци по сто је ћи ме ђу на род ни по ре дак и за ло-
жио се за ње го во од ба ци ва ње и из град њу но вог пра вед ни јег 
све та. ММФ је пу не две де це ни је био ба сти он иде о ло ги је 
Ва шинг тон ског кон сен зу са и кључ ни ин стру мент за на ме та-
ње те нео ли бе рал не иде о ло ги је це лом све ту, да би са да пр ви 
чо век ММФ-а при знао да Ва шинг тон ски кон сен зус во ди у 
еко ном ску ка та стро фу, те да се он сасвојимпоједноставље-
нимекономскимидејамаирецептимаурушиотокомсвет-
скеекономскекризеипостаодеопрошлости.

И на кра ју, да на ве дем и при мер, до не дав но, нај све ти ја 
„ико на“ нео ли бе ра ла – Але на Гри спе на. Он је две де це ни је 
(1987-2006) био је дан од нај моћ ни јих љу ди све та, на ла зив-
ши се на че лу Цен трал не бан ке САД (Си стем фе де рал них 
ре зер ви), и до бро се се ћа мо ње го ве зна ме ни те фра зе: Letmar-
ketdoit’smagic–Несметајтетржиштударади).Углед ни 
бри тан ски TheGuardian је об ја вио спи сак свет ских лич но-
сти ко је су нај од го вор ни је за свет ску еко ном ску кри зу. Ален 
Гри спен се на том спи ску на ла зи на пр вом ме сту (са 31,9% 
гла со ва) – дру ги на ли сти је Џорџ Буш Мла ђи (16,7%), а тре ћи 
пре ми јер В. Бри та ни је, Гор дон Бра ун (14,1%).6 

На са слу ша њу пред Кон гре сом САД Ален Гри спен је 
из ја вио да јеимаовеликуверуумоћтржишта, те да јена-
кнадноувидеогрешкуунеолибералнојидеологијислободног
тржишта. На том са слу ша њу пред се да ва ју ћи (Wax man) пр-
во ци ти ра ра ни ју из ја ву Але на Гри спе на (Ја имам иде о ло ги-
ју. Ми слим да сло бод но тр жи ште пред ста вља нај бо љи на чин 
ор га ни зо ва ња еко но ми је), па ка же:  ви сте би ли убе ђе ни у то 
да тр жи ште са мо се бе ре гу ли ше …мо је пи та ње је јед но став-
но – далистегрешили, Ален Гри спен од го ва ра: да, от крио 

6 Ви де ти: http://www.gu ar dian.co.uk/bu si ness/poll/2009/jan/26/road-to-ruin-
re ces sion
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сам да је то би ла гре шка. На до пун ско пи та ње:  на шли сте 
гре шку, а Ален Гри спен још јед ном по на вља: да, уви део сам 
гре шку у мо де лу. Пред се да ва ју ћи да ље пи та: Дру гим ре чи-
ма, ви сте уви де ли да је ваш по глед на свет, ва ша иде о ло ги ја 
би ла по гре шна, а од го вор гла си: У пра ву сте. Био сам оча јан 
због те чи ње ни це … све у шта сам ве ро вао 40 го ди на би ла је 
гре шка.

У до ку мен тар ном фил му „The Warning“ (Упозорење)
мо гли смо да по гле да мо ин сер те са го ре на ве де ног са слу ша-
ња. На екра ну ви ди мо ка ко се, не ка да мо ћан чо век, са мо у-
ве ре ни и ва тре ни по бор ник нео ли бе ра ли зма, пре тво рио у 
јед ног сла ба шног, не си гур ног и уту че ног де ди цу.Ни је би ло 
при јат но гле да ти ка ко осо ба, ко ја цео свој рад ни век ве ру ју ћи 
и бо ре ћи се за сво ја убе ђе ња, на кра ју жи во та до ла зи до за-
кључ ка да је све оно што је ра ди ла, у шта је ве ро ва ла и за што 
се бо ри ла, за пра во би ла са мо јед на ве ли ка гре шка. Мо же мо 
са мо да прет по ста ви мо ка ко се осе ћа чо век ко ји то спо зна. 
Ме ђу тим, тре ба ода ти при зна ње они ма ко ји смог ну сна ге да 
то и јав но са оп ште.

Раз у мем да то ни је ла ко, али је нео п ход но и за све (а пре 
све га, за њих са ме) из у зет но ко ри сно.

P.S.
Као што сам већ на го ве стио у фу сно ти 4 мо ји ре фе ра ти на 

са ве то ва њи ма На уч ног дру штва еко но ми ста су по сле уза стоп-
них цен зу ри са ња (ве ћег или ма њег скра ћи ва ња) већ 2006. го ди-
не, би ли ба че ни у „кош за от пат ке“. По сле то га је усле ди ла мо ја 
пре пи ска са пред сед ни ком Про грам ског са ве та и Ре дак циј ског 
од бо ра НДЕ. У пр вом пи сму на пи сао сам(ви де ти:http://sta ri sajt.
nspm.rs/eko nom ska po li ti ka/2006_pre pi ska.htm).

Ва ша од лу ка да пр во од ме не тра жи те да на пи шем ре фе-
рат за тра ди ци о нал ни де цем бар ски скуп ко ји ор га ни зу је те, а два 
да на пред ње гов по че так ме оба ве сти те да ре фе рат (либерали-
зација,стабилизација,приватизација–Программодернизације
Србијеилипрограмекономскогнеоколонијализма)ко ји сам Вам 
до ста вио у ро ку ко ји сте зах те ва ли – збогвеликогбројаприспелих
радова– ни сте при хва ти ли заофицијелнипрограмКонференци-
је, раз лог је због че га Вам се обра ћам. 

Ве ћи ну мо јих тек сто ва са ових на ших ску по ва до са да сте 
ско ро ре дов но цен зу ри са ли (ви де ти у Економскиманалима,де-
цем бар 2003, мој апел да то не чи ни те), а са да сте на пра ви ли но-
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ви ис ко рак и мој рад у це ли ни за бра ни ли за јав ну пре зен та ци ју. 
Сма трао сам, и сма трам, да на овим на шим ску по ви ма, (по го то-
во што их ор га ни зу ју ин сти ту ци је та ко звуч них име на – Научно
друштвоекономиста,Академијаекономскихнаука,Економски
факултет) тре ба да се чу ју раз ли чи та, па и су прот ста вље на, ми-
шље ња, а не са мо ми шље ња еко но ми ста исто ми шље ни ка – нео-
ли бе ра ла. 

Ме ђу тим, од лу ка ко ју сте до не ли је и нај бо ља по твр да ис-
прав но сти не ких од мо јих ста во ва ко је сам из ло жио и у ре фе ра ту 
ко ји сте за бра ни ли. У ње му сам, из ме ђу оста лог, на пи сао и сле-
де ће: По ста вља се пи та ње ка ко то да је нео ли бе рал ни про грам 
ра ди кал них еко ном ских ре фор ми (и по ред не га тив них ис ку ста ва 
ко је су мно ге зе мље има ле спро во де ћи га) то ли ко по пу ла ран и ско-
ро јед но ду шно при хва ћен од на ше по ли тич ке и еко ном ске ели те. 

Пре све га, тре ба има ти у ви ду да свет ска оли гар хи ја и 
круп ни ка пи тал има ју сво је ин те ре се, а уз то по се ду ју огро ман 
но вац и пре ко ње га и све ути цај ни је ме ди је. Од свет ске оли гар-
хи је и круп ног ка пи та ла за ви си ко ји про јек ти ће би ти фи нан си ра-
ни и ко ће на њи ма ра ди ти (и до бро за ра ди ти), ко ће до би ти раз не 
сти пен ди је, гран то ве и пу то ва ти на ме ђу на род не ску по ве, ко ће 
би ти увод ни ча ри или ме ди ја то ри струч них ску по ва, уче сни ци 
»струч них« еми си ја на њи хо вим »ре форм ским и не за ви сним« 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња пре ко ко јих ће ме диј ски да бу ду 
про мо ви са ни у во де ће »екс пер те« и бу ду кан ди до ва ни и за кључ-
на еко ном ска ме ста у др жа ви. Нај рев но сни ји ме ђу њи ма има ју 
шан су да по ста ну до бро пла ће ни чи нов ни ци ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја или са вет ни ци свет ске оли гар хи је у не кој од не раз ви-
је них зе ма ља. 

Исти не ра ди тре ба ре ћи да ваш по сту пак ни је не што што 
се сре ће са мо на на шим про сто ри ма. Ри гид не ко му ни стич ке 
иде о ло шке ко ми си је за ме ње не су еко ном ско-по ли тич ким иде о-
ло шким апа ра том ко ји да нас функ ци о ни ше на је дан мно го суп-
тил ни ји на чин. Та ко у углед ном LeMondediplomatique(срп ско 
из да ње, јун 2003) пи ше: 

По сте пе ну ути ца ја ко ји има ју на др жав ни апа рат у нај ра-
зви је ни јим зе мља ма све та, пре свих САД и В. Бри та ни ји, нео ли-
бе ра ли су у по зи ци ји да ути чу на по ли тич ке то ко ве и на од лу-
ке мул ти ла те рал них ин сти ту ци ја, по себ но на „све то трој ство“ 
ко је чи не ММФ, Свет ска бан ка и Свет ска тр го вин ска ор га ни-
за ци ја. Ве дре ћи и обла че ћи у ме ди ји ма ко ји су до ми ни ра ли над 
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свет ским јав ним мње њем, нео ли бе ра ли су мо гли да бо ја ди шу или 
пак пот пу но да уки ну ин фор ма ци је ко је им ни су по во љи, а по себ но 
оне ко је се од но се на број ке ве за не за сто пу раз во ја. С об зи ром да 
сто је на по зи ци ји си ле у оде ље њи ма за еко но ми ју нај у глед ни јих 
свет ских уни вер зи те та, буд но мо тре да ни је дан је ди ни еко но ми-
ста-ди си дент не бу де при мљен за про фе со ра ка ко не би ужи вао у 
пре сти жу ко је би му пру жа ло про фе сор ско зва ње. 

У зе мља ма ко је су у про це су раз во ја, сна жне мен ге ле нео-
ли бе ра ли зма су још ја че сти сну те. Мно ге вла де су при ну ђе не тек 
да пре жи вља ва ју због по ли ти ке ММФ-а, Свет ске бан ке и нај бо га-
ти јих зе ма ља, чи ја фи нан сиј ска по др шка им је нео п ход на иако 
та ква по ли ти ка до во ди до бес ко нач ног ва ља ња у бла ту еко ном-
ске кри зе у про це су раз во ја... Пред ло зи за ал тер на тив на ре ше ња 
су све ма ло број ни ји јер ин те лек ту ал ци не ма ју до вољ но по ве ре ња 
у но ве иде је ко је би иза зва ле и над ја ча ле уста ље ну, кру ту прак-
су нео ли бе ра ли зма. Не ки од њих су чак и пре бе гли у су про тан 
та бор нео ли бе ра ла у че му не ма ни чег чуд ног с об зи ром да јед на 
кон сул та ци ја за ра чун ММФ-а или Свет ске бан ке до но си оно ли-
ко нов ца ко ли ко се у нор мал ним окол но сти ма за ра ди ви ше го ди-
шњим пре да ним ра дом на уни вер зи те ту број них не раз ви је них 
зе ма ља. 

Кон тро ли шу ћи та ко гло бал ни по ли тич ки и ин те лек ту ал ни 
до мен, нео ли бе ра ли рас по ла жу свим сред стви ма с ко ји ма мо-
гу да пре тво ре у бе зна чај ни, уса мље ни глас сва ког ко се усу ди 
да их кри ти ку је. На рав но, уко ли ко их кроз не ви ђе ну ме диј ску 
ма ши не ри ју не про гла се не спо соб ним да схва те „шта се то, за бо-
га, за пра во за и ста де ша ва око њих“. Та ко, сва ка озбиљ на де ба та 
би ва са се че на у ко ре ну, а ди си ден ти се др же у стро го чу ва ном 
ре зер ва ту, си сте мат ски иг но ри са ни од ме ди ја, што све за јед но 
до при но си ја ча њу и до ми на ци ји ли бе рал не док три не... Упр кос 
нео спор ном не у спе ху, нео ли бе рал на дог ма о пред но сти ма сло-
бод ног тр жи шта и да ље се на ме ће за хва љу ју ћи еко ном ско-по ли-
тич ком иде о ло шком апа ра ту ко ји, по сво јој ве ли чи ни и ути ца ју, 
не ма пан да ма... 

У Бе о гра ду, 12. де цем бра 2006.7    

7 На кра ју овог пи сма на пи сао сам и сле де ћи postscriptum: Ка да сам на-
пи сао овај да тум (12. де цем бар), се тих се да сам упра во на да на шњи 
дан пре не што ви ше од 20 го ди на био ухап шен (због сум ње да сам по чи нио 
кри вич на де ла из чла на 133/1 и 157 Кри вич ног за ко на СФРЈ – вер-
балниделиктилиделиктмишљења) и „смештен“ ме ђу ду го го ди шње 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС-бр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.319-335

329

Непролазнавременасамоједнекњиге

Ауторизованадискусијазаокруглимстолом
онеолиберализмуодржана17.04.2011.
наЕкономскомфакултетууБеоградуу
организацијиАкадемијеекономскихнаука

Чувајтеселажнихпророка,којивамдолазеу
оделуовчијем,аизнутрасуграбљививуци.

Поплодовимањиховимпознаћетеих.
ЕванђељепоМатеју, 7:15-16

У до пи су ко јим смо по зва ни на окру гли сто о нео ли-
бе ра ли зму, пред сед ник Ака де ми је еко ном ских на у ка, ко ле га 
Љу бо мир Ма џар, на гла сио  је ка ко је по жељ но да на ши при-
лозибудудостављенипетданапреодржавањарасправе,у
комслучајубионибилиелектронскидостављенисвимпо-
званимучесницима. По што сам то ура дио у скла ду са пре по-
ру ком, прет по ста вљам да су сви за ин те ре со ва ни уче сни ци 
овог окру глог сто ла упо зна ти са мо јим при ло гом (Покушај
реанимацијенеолиберализма). 

При лог сам до ста вио ра ни је, ка ко га са да у це ло сти не 
бих пре при ча вао, не го бих ис ко ри стио при ли ку да се освр-
нем на не ке од ста во ва ко је је упра во из ло жио ко ле га Љу бо-
мир Ма џар у сво ме увод ном из ла га њу, као и не ки од дру гих 
да на шњих ди ску та на та. По тен ци рао бих три ства ри.

Пр во, ко ле га Љу бо мир Ма џар са пу ним пра вом ис ти че 
да смо ду го жи ве ли у со ци ја ли зму где су по сто ја ле оба ве зу-
ју ћу док три ну и уче ње, те смо би ли са те ра ни у идеолошки
тор у ко ме је по сто јао времесамоједнекњиге у ко јој су „про-
по ве да не“ ко му ни стич ке дог ме, а од ко јих се ни је мо гло мно-
го од сту па ти. Ме ђу тим, не бих се сло жио са ње го вом кон-

ро би ја ше и по ли циј ске про во ка то ре у ће ли ји за тво ра „Туњице“ не да-
ле ко од Ба ња лу ке, а по том и (због мо рал но-по ли тич ке не по доб но сти) 
из ба чен са Еко ном ског фа кул те та у Ба ња лу ци, где сам – до та да – 
ра дио као до цент на пред ме ту Мо не тар на еко но ми ја). У зва нич ном 
са оп ште њу ко је је пре не ла ско ро сва та да шња ју го сло вен ска штам па 
окри вљен сам
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ста та ци јом да се уру ша ва њем со ци ја ли зма си ту а ци ја у том 
по гле ду ра ди кал но про ме ни ла. 

По след њих пар де це ни ја уме сто јед ног идеолошкогто-
ра са те ри ва ни смо у дру ги, у ко ме  та ко ђе по сто ји времесамо
једнекњиге, са мо што су у њој ко му ни стич ке би ле за ме ње не 
нео ли бе рал ним дог ма ма, од ко јих се та ко ђе ни је мо гло мно-
го од сту па ти. Пра во вер ни чу ва ри „исти на“ (и ра ни је, као и 
са да) су буд но мо три ли да оне мо гу ће оне ко ји се др зну да до-
ве ду у сум њу вла да ју ће иде о ло шке дог ме, са мо што су чу ва-
ри ра ни је би ле ри гид не ко му ни стич ке иде о ло шке ко ми си је, 
а са да је то нео ли бе рал ни еко ном ско-по ли тич ки иде о ло шки 
апа рат ко ји функ ци о ни ше на је дан мно го суп тил ни ји на чин. 

Са они ма ко ји се не „при др жа ва ју“ вла да ју ћих иде о ло-
шких дог ми ко му ни сти су се не ми ло срд но об ра чу на ва ли (из-
ба ци ва ње са по сла и „сме шта ње“ у за тво ре), а нео ли бе ра ли 
су то ра ди ли мно го „не жни је“, па су кон тро ли шу ћи на уч ни 
и ме диј ски про стор буд но мо три ли да ни јед но „по гре шно 
уче ње“ не до би је ши ри јав ни од јек, па чак (у екс трем ни јим 
слу ча је ви ма) да не ви ди ни „све тлост да на“. Они ко ји ни су 
„ис по ве да ли“ нео ли бе рал не дог ме, и ов де на са ве то ва њи ма 
нас еко но ми ста, ако су уоп ште до би ја ли реч, би ло је то на 
не кој од сек ци ја (а не ње ном пле нар ном де лу) и то на са мом 
кра ју (ка да су се слу ша о ци „про ре ди ли“), а њи хо ви тек сто ви, 
уко ли ко  ни су за вр ша ва ли у корпизаотпад би ли су (ви ше 
или ма ње) скра ћи ва ни – цен зу ри са ни у збор ни ци ма ра до ва и 
струч ним ча со пи си ма. Нај по жељ ни ји су би ли и оста ли они 
ко ји су се увек при др жа ва ли „ис прав ног уче ња“, не ка да су то 
би ли „ку мро вач ки“, а са да „се ге дин ски кур си сти“ –  ка ко то 
при ме ти ко ле га Да ни јел Цве ти ча нин. 

Дру го, на кра ју  да на шњег увод ног из ла га ња ко ле га 
Љу бо мир Ма џар је из ра зио на ду да ће ди ску си ја за окру глим 
сто лом би ти ре лак си ра на, те да ми сли да ће се на ро чи то опу-
ште но осе ћа ти (нео)ли бе ра ли. Ме ђу тим, ко ли ко сам ја мо гао 
да при ме тим, би ло је са свим су прот но, те су нај ве ћи сте пен 
на пе то сти и нер во зе по ка за ли упра во пред став ни ци широ-
коафирмисаногистраживачкогцентра (ка ко то ре че ко ле га 
Љу бо мир Ма џар) ЦЛДС-a (Цен тар за ли бе рал но-де мо крат-
ске сту ди је) – ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић, те ко ле ге Бо шко 
Ми ја то вић и Бо рис Бе го вић. Али мо жда је то био са мо мој су-
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бјек тив ни ути сак, а то (уоста лом) и ни је то ли ко ва жно. Мно-
го ва жни је је сте то што су нам они са оп шти ли. 

Оно што је би ло за јед нич ко за сва три са рад ни ка ЦЛДС 
је сте да су они ве о ма ја сно де мон стри ра ли оно што сам већ 
на пи сао у при ло гу, од но сно под се ћа ли су на зна ме ни тог фи-
ло зо фа, ко ји је на при мед бу да чи ње ни це не у мо љи во до ка-
зу ју ка ко ње го ве тврд ње ни су тач не, од но сно да је ње го ва 
те о ри ја у рас ко ра ку са чи ње ни ца ма, од го во рио: Тимгорепо
чињенице.

На кон ста та ци ју да је вре ме нај бо љи су ди ја, а прак са 
нај бо љи ве ри фи ка тор ис прав но сти раз ли чи тих те о риј ских 
ста во ва, те чи ње ни цу да је да нас исто риј ска прак са (ко лапс 
пост со ци ја ли стич ких при вре да ко је су се у во ђе њу еко ном ске 
по ли ти ке при др жа ва ле Ва шинг тон ског кон сен зу са, а по том 
и свет ска еко ном ска кри за) ста ви ла тач ку на те о риј ске спо ро-
ве о нео ли бе ра ли зму, од го вор је био да су не ке од  пост со ци-
ја ли стич ких зе ма ља има ле са мо ма ле про ла зне по те шко ће и 
да  се бр зо опо ра вља ју (ко ле га Бо рис Бе го вић), да не ма го во ра 
о би ло ка квој (а по го то во ве ли кој) свет ској еко ном ској кри зи, 
не го се ту ра ди о јед ној уоби ча је ној ре це си ји (ко ле га Бо шко 
Ми ја то вић), те да је то бе зна чај на епи зо да ко је се за го ди ну-
две не ће мо ни се ћа ти (као фи ја ска ко га смо има ли са на бав-
ком вак ци на за свињ ски грип – ка ко је то ле по илу стро ва ла 
ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић).

По ред то га, ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић нам је на гла-
си ла ка ко су еко но ми ја и со ци јал на од го вор ност не спо ји ви, 
те да еко но ми ја не по зна је ка те го ри ју пра вич но сти. Ова кво 
схва та ње од лич но де мон стри ра раз ли ку из ме ђу кла сич ног 
ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли зма  (да нас се не ко ли ко ди ску та-
на та  упра во  пи та ло у че му је та раз ли ка). По ред мно го за јед-
нич ког, раз ли ка из ме ђу кла сич ног ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли-
зма огле да се и у то ме што је ли бе ра ли зам био иде о ло ги ја на-
ци о нал не бур жо а зи је ко ја је би ла до не кле уко ре ње на у соп стве ном 
на ро ду, те ни је мо гла да бу де пот пу но рав но ду шна на со ци јал ну 
за шти ту соп стве ног на ро да. С дру ге стра не, но си оц нео ли бе рал-
не иде је је сте тран сна ци о нал на бур жо а зи ја (ко ја ни је уко ре ње на 
у со ци јал ним струк ту ра ма на ци о нал них дру шта ва – не го фор-
ми ра по себ но над на ци о нал но дру штво, та ко зва ну свет ску оли гар-
хи ју) ионаинсистирасамонаекономскојефикасностииинди-
ферентнајенабилокаквуправичностисоцијалнуодговорност.
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У при ло гу ко ји сам до ста вио за овај окру гли сто ис-
та као сам да је економска наука друштвена, а не нека чи-
стоакадемска,апстрактна,метафизичка,езотеричнаили
ларпурларистичкадисциплина.Економсканаукатреба,пре
свега,дапомогненосиоцимаекономскеполитикеунастоја-
њимадаобезбедедугорочноодрживдинамичанпривредни
растузпунузапосленост,тесоцијалноодговорнуиправичну
расподелу националног дохотка.Због то га је нео п ход но да 
се упо ре доса пи та њем еко ном ске ефи ка сно сти ин си сти ра на 
со ци јал ној од го вор но сти и на пи та њу пра вич но сти, а то је 
на ро чи то зна чај но у пе ри о ди ма ве ли ких про ме на што је слу-
чај и код пост со ци ја ли стич ких зе ма ља у тран зи ци ји ка да до-
ла зи до ве ли ких еко ном ских и со ци јал них пре ра спо де ла, ко је 
су ре зул тат и ве ли ке ко руп ци је, те его и стич ког по на ша ња и 
не ве ро ват не по хле пе но ве еко ном ске и по ли тич ке но мен кла-
ту ре (пред у зет ни ка и по ли ти ча ра).

Да су еко но ми ја и со ци јал на од го вор ност спо ји ви, те да 
еко ном ска на у ка по зна је и ка те го ри ју пра вич но сти, по ка зу је 
озбиљ на еко ном ска ли те ра ту ра од нај ста ри јих да на до да нас. 
Ко ле ги ни цу Да ни цу По по вић бих под се тио да је је дан од ро-
до на чел ни ка и нај зна чај ни јих еко ном ских ми сли о ца – Адам 
Смит – у сво ме де лу „Те о ри је мо рал них осе ћа ња“ (TheTheory
ofMoralSentiments) из дав не 1759. го ди не, на гла ша вао да „тр-
го вач ко дру штво“ не би мо гло оп ста ти уко ли ко ње го ви ак те-
ри сво је его и стич ке стра сти не би кон тро ли са ли – убла жа ва-
ли, пре у сме ра ва ли и ка на ли са ли – и на тај на чин омо гу ћи ли 
склад ни ји жи вот ме ђу љу ди ма. Због то га пи та ње еко ном ске 
ефи ка сно сти ни је мо гу ће у це ло сти одво ји ти од со ци јал не 
од го вор но сти, те пи та ња пра вич но сти и мо рал них пи та ња, 
по што су она ме ђу соб но усло вље на. Без пра вич но сти ни је 
мо гу ће на ду ги рок обез бе ди ти ни еко ном ску ефи ка сност.  Од 
на ших са вре ме ни ка, ко ле ги ни цу Да ни цу По по вић би под се-
тио на рад но бе лов ца Џо зе фа Сти гли ца „За по сле ност, со ци-
јал на прав да и дру штве но бла го ста ње“ (Employment, social
justica and societal well-being, Internacional Labour Review,
vol.141.no.1-2/2002)

Тре ће, ин те ре сант но је би ло слу ша ти ин тер пре та ци ју 
ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра (о че му пи ше по дроб но и у тек сту 
ко ји нам је до ста вљен као пред ло жак за рас пра ву)  о узро ци-
ма ко лап са срп ске при вре де до ко га је до шло, и по ред чи ње-
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ни це да су еко ном ску по ли ти ку од 2000. го ди не ре а ли зо ва ли 
еко но ми сти-нео ли бе ра ли из Г 17 плус и њи хо ви исто ми шље-
ни ци (уз не се бич ну „по моћ“ нео ли бе рал них иде ја и струч-
ња ка из ММФ-а).

Да су учин ци еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји у по след-
њој де це ни ји ка та стро фал ни, не спо ри ни ко ле га Љу бо мир 
Ма џар ко ји у тек сту пи ше: Заовихдесетгодина,откакоје
навластдошлаполитичкаопција,којасебе,узнашувећин-
ску сагласност, назива демократском, кроз приватизаци-
ју, задуживање и изједањефакторских доходака дословно
је истопљен велики деодруштвеног богатства– упореди:
Ј.Душанић,´Бећарскаекономија́ ,посебностране36-55–а
привредајеоштећенаумерикојаћеизискиватидецениједа
бисетаоштећењаненадокнадила–јертонијемогуће–не-
готексанирала. (стр. 15)

Ме ђу тим, ко ле га Љу бо мир Ма џар сма тра да за ко лапс 
срп ске при вре де ни су кри ви ни кре а то ри (свет ска оли гар хи ја 
на че лу са ММФ-ом), ни ре а ли за то ри (еко ном ска но мен кла ту-
ра – пред во ђе на нео ли бе ра ли ма из Г 17 плус), те да је Ср би ја 
осуђена–аиостаћетакоудугој,вишенегодогледнојбудућно-
сти(збогвеликеетничке,верске,културне,историјске,економ-
ске,социјалнехетерогеностидруштвеногбића)–нагломазне,
споре,неучинковите,апосвојприлициикорумпираневладе(стр. 
22-23).  

Ова квим ста во ви ма ам не сти ра се вла да ју ћа гар ни ту ра за 
ка та стро фал не ре зул та те сво га ра да, по што је Србија осуђенана
гломазне,споре,неучинковитеикорумпираневладе,те да је  не-
мо гу ће има ти успе шну др жа ву на че лу са аутен тич ном до ма ћом
ефи ка сном и ча сном вла дом, јер она – по ми шље њу ко ле ге Љу-
бо ми ра Ма џа ра– постојисамоумаштиутопијскизанесених(и
изгубљених)антилиберала. (стр. 21)

Оно што ви ше за бри ња ва је сте да се ова квим по да нич ким 
дис кур сом ши ри де фе ти зам у соп стве ном на ро ду, јер смо то бо-
же (из ра зно ра зних раз ло га) ин фе ри ор ни као др жа ва и на род у 
од но су на дру ге ци ви ли зо ва на дру штва и осу ђе ни на не у спе хе, 
те да се у зе мљи ни шта до бро не мо же да ура ди без спољ них 
при ти са ка и ста ра тељ ства бо га тих и моћ них  – ко ло ни за то ра. 

Ма да ко ло ни за тор (ко ји се бе сма тра успе шним, ци ви-
ли зо ва ним и мо рал ним) сво је ста ра тељ ство оправ да ва же-
љом да ко ло ни зо ва ног (ко га тре ти ра као за о ста лог, не ци ви-
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ли зо ва ног и мо рал но про бле ма тич ног) уз диг не и при бли жи 
ни воу на ко ме се он на ла зи, ствар ност по ка зу је да ко ло ни зо-
ва ни (упр кос све стра ној „по мо ћи“ ста ра те ља) све ви ше за о-
ста је за ко ло ни за то ром, а на пре дак ко ло ни зо ва них је мо гућ 
тек ка да се осло бо де ко ло ни јал них око ва. 

По ред то га, ова квим и слич ним тврд ња ма се гра ђа ни ма у 
Ср би ји на ме ће сли ка о то ме ка ко су не спо соб ни, ло ши, зли и 
за о ста ли, а ко ју де це ни ја ма ши ре на ши евро а тлан ски „при-
ја те љи“. У то ме су на ши евро а тлан ски „при ја те љи“ до бра-
но ус пе ли ка да се ра ди о њи хо вим гра ђа ни ма, али то још не 
успе ва да по стиг ну код ве ли ке ве ћи не гра ђа на Ср би је. На-
жа лост, зна тан број јав них лич но сти (ко ји су ме диј ски до ста 
екс по ни ра ни) у Ср би ји у то ме им (све сно или не све сно) свој-
ски по ма же. 

И на кра ју, исто риј ска ис ку ства дру гих зе ма ља по ка зу ју да 
то ни је ни тач но. Као при мер на ве шћу Син га пур (јед ног од азиј-
ских „ти гри ћа“ ко је је ма ло пре спо ми њао и ко ле га Бо рис Бе го-
вић) ко ји је упр кос ло ших пре ди спо зи ци ја (ма ла зе мља без би ло 
ка квих ре сур са, окру же на не при ја тељ ски на стро је ним су се ди-
ма, рас тр за на ме ђу на ци о нал ним су ко би ма уну тар зе мље…) за 
ре ла тив но крат ко вре ме по сти гао из у зет не ре зул та те у еко но ми-
ји и у дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та, и то пре све га, за хва-
љу ју ћи ком пе тент ној, ефи ка сној и од го вор ној вла ди.

Под се ти мо се да је Син га пур (у ко ме ве ћи ну ста нов ни ка 
чи не Ки не зи, а оста так углав ном Ма лај ци и Ин ду си) за вре ме 
Дру гог свет ског ра та био под оку па ци јом Ја па на, а по сле то га 
бри тан ска ко ло ни ја до 1959. го ди не. По сле кр ва вих ет нич ких су-
ко ба (из ме ђу Ма ла ја ца и Ки не за) Син га пур је 1964. го ди не иза-
шао из са ста ва Ма ле зи је.

Ли Ку ан Ју-а, ко ји је био пр ви пре ми јер Син га пу ра и на 
том ме сту остао ду же од три де це ни је, на по чет ку сво је књи-
ге Изтрећегсветаупрви–Сингапурскаисторија:1965-2000
(Lee Kuan Yew, FromThirdWorldtoFirst,TheSingaporeSto-
ry:1965-2000;Sin ga po re Press Hol dings, 2000) пи ше: Написао
самовукњигузамладестановникеСингапура,којиприхватају
друштвенустабилност,економскирастипроцваткаонешто
штосесамоодсебеподразумева.Желеобихдаонизнају,како
друштвенимир,личнабезбедност,економскиисоцијалнипро-
гресипроцватнедолазесамиодсебенегосурезултатнепре-
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киднихнапораисталногинтересовањаодстране,изабранена-
родом,часнеиефикасневладе.

Пред го вор за ову књи гу на пи сао је Хен ри Ки син џер. У 
ње му он, из ме ђу оста лог, пи ше:Лишенбилокаквихприродних
ресурса,изгледалоједајеСингапуросуђендазависиодјачих
суседа,уколикоуопштеуспедасачувасвојунезависност.ЛиКу-
анЈујемислиодругачије.Сваковећедостигнуће,пренегошто
сеоствари–јестемашта.Аонјемаштаоодржави,којанеће
самоопстати,негоћеипрестићидруге.Недостатакресурса
морабитикомпензиранпреимућствоминтелекта,дисциплине
икреативности.ЛиКуанЈујепозваограђанедаучинеоно,што
онипретоганисусматралисвојомобавезом:првоучинитисвој
градчистим,азатимпревазићиисконскунетрпељивостпре-
масуседимаимеђусобнеетничкенесугласицеисвимапоказати
преимућстворада.

Да на шњи Син га пур је оства ре ње те ма ште. Го ди шњи до-
хо дак по ста нов ни ку од не што ма ње од 1.000 (у мо мен ту сти-
ца ња не за ви сно сти) до сти гао је да нас ско ро 30.000 аме рич ких 
до ла ра. Син га пур је, у обла сти ви со ких тех но ло ги ја, ли дер у Ју-
го и сточ ној Ази ји – ње го ва ко мер ци јал на вра та и на уч ни цен тар.

Усу дих се да, на кра ју, ци ти рам и ових не ко ли ко ре че ни ца 
Хен ри ја Ки син џе ра, ма да ко ле ги Љу бо ми ру Ма џа ру, ка ко ка же, 
нијемногоузбудљиванитизанимљивааргументација оних ко ји 
апе лу ју за ефи ка сном државомкојапостојисамоумаштиуто-
пијскизанесених(иизгубљених)антилиберала.

 Овај рад је примљен 23. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.





337337

ПРИКАЗИ
Љу би ша Ми тро вић

ДЕ МО КРА ТИ ЈА НА ЗА ЛА СКУ  ............................  339-344
Сла ђа на Мла де но вић 

У ТУ ЂЕМ ВЕ КУ ........................................................  345-348
Ду брав ка Ста јић 

СРП СКИ СОЦИЈАЛИСТА ДР ЖИВ КО  
ТОПАЛОВИЋ (1886-1972) .......................................  349-353





339

ПРИКАЗИ

УДК 321.7(049.3)

Љу би ша Ми тро вић

ДЕ МО КРА ТИЈА 
НА ЗА ЛА СКУ 

Зоран Видојевић, Де мо
кра тија на за ла ску (Слу
жбе ни гла сник, Институт 
друштвених наука, Бе о
град, 2010. стр. 3441)

* Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи тет у 
Ни шу

1 Реч на промоцији књиге Зорана 
Видојевића Демократија на заласку, 
(Филозофски факултет, Косовска 
Митровица, 24.03.2011)

По ја ва сва ке но ве књи ге у ака
дем ској за јед ни ци пред ста вља 
свет ко ви ну у ма лом. Та ра дост 
тим пре је ве ћа ако књи ге до не су 
на уч ни но вум и обо га ћу је на уч
ну за јед ни цу но вим са зна њи ма и 
вред но сти ма. А упра во сту ди је 
ко ле ге про фе со ра Ви до је ви ћа, по 
пра ви лу, су та кве. Ис тра жи вач ке 
а не ре сав ске. Кри тич ке, а не кри
ти зер ске или апо ло гет ске. Ана ли
тич ке и син те тич ке. Ре ал но пе си
ми стич ке и ре ал но оп ти ми стич
ке. Пи са не сна гом со ци о ло шке 
има ги на ци је, по лет не и ар гу мен
тов не, као да су иза шле из Мил со
ве ин те лек ту ал не ра ди о ни це.

Не ко ли ко ре чи о ауто ру:
Зо ран Ви до је вић, спа да у ред 

нај вред ни јих на ших со ци о ло га 
(по сле Лу ки ћа, Ми ли ћа, По по
ви ћа и Пе чуј ли ћа, као до а је на). 
Пи сац је по зна тих сту ди ја „Са
мо у пра вља ње – де ло рад нич ке 
кла се“, “Дра ма со ци ја ли зма“, 
„Кон флик ти – од кла сних до 
рат них“, „Тран зи ци ја, ре ста у
ра ци ја и нео то та ли та ри зам“,  
„Ку да во ди гло ба ли за ци ја?“. Сва
ка од тих књи га бо га ти ла је са зна
ња у на уч ној за јед ни ци со ци о ло га 
Ср би је.
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Зо ра на знам већ 30 го ди на. Од 
то га, пре ко 20 го ди на смо у ак тив
ној са рад њи на из во ђе њу на ста ве 
на по сле ди плом ским и док тор
ским сту ди ја ма на сме ру Со ци о
ло ги ја дру штве ног раз во ја на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу.

И ода ћу вам тај ну: Зо ран се ба
ви и по е зи јом и члан је Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. 

Књи га Зо ра на Ви до је ви ћа 
„Де мо кра ти ја на за ла ску“, у сво
јој струк ту ри по ред, Уво да, има 
5 по гла вља: Ло ги ка па да; Мо рал, 
еко но ми ја и де мо кра ти ја у све
тло сти епо хал них иза зо ва; Тран
зи ци ја, де мо кра ти ја и дру штве на 
свест; Ср би ја – дра ма оп стан ка и 
Ка свод ном ми шље њу.

Књи га је снаб де ве на са им по
зант ном ли те ра ту ром пре ко 300 
би бли о граф ских је ди ни ца.

Књи га ко ју пред ста вља мо 
син те тич ки је из раз до са да шњег 
ви ше де це ниј ског ра да Зо ра на Ви
до је ви ћа из обла сти со ци о ло ги је 
раз во ја и по ли тич ке со ци о ло ги је 
са вре ме ног дру штва. Она, у овом 
вре ме ну не спо ко ја, тран зи он ског 
ха о са, гло бал ног не ре да, об но ве 
„ди пло ма ти је то пов ња ча и кр
ста ре ће то ма хавк  де мо кра ти је, 
по ка зу је „Сјај и бе ду“ ли бе рал не 
(пред став нич ке) де мо кра ти је, ко
ја се пред на шим очи ма уру ша ва, 
јер је одво ји ла др жа ну и по ли тич
ку моћ од на ро да и пре тво ри ло 
се у пу ко ору ђе ка пи та ла (ка пи
та лопар ла мен та ри зма Т. Не гри) 
– по ста ју ћи „де мо кра ти ја без на

ро да“ (М. Ди вер же). Оту ђу ју ћи 
се од де мо са – по ли ти ка је из но ва 
по ста ла суд би на, си ла из над дру
штва – су прот ста вље на сна га ма 
раз во ја и на прет ка.

У овој сту ди ји Зо ран Ви до је
вић пра ти иде ју и прак су де мо кра
ти је у рав ни ње ног исто риј ског 
раз во ја и са вре ме ног ком па ра
тив ног ис ку ства. Он ис пи ту је, не 
са мо идеј ноте о риј ски раз вој, већ 
и ин сти ту ци о нал ну ко сти мо гра
фи ју, и дру штве не ак те ре – ње ног 
на прет ка, ква ре ња и уру ша ва ња. 
По ен та ауто ро вих ис тра жи ва ња 
је: ка да се де мо кра ти ја одво ји од 
де мо са; ка да се по ли тич ка де мо
кра ти ја одво ји од со ци јал не; ка да 
се бор ба за сло бо ду одво ји од бор
бе за со ци јал ну јед на кост – он да 
на ста је, пре или ка сни је, бло ка да 
истин ског де мо крат ског раз во ја: 
по ли тич ке ин сти ту ци је се фор
ма ли зу ју/би ро кра ти зу ју, реч ју 
оту ђу ју од во ље и ин те ре са гра ђа
на. Гра ђа нин пре ста је би ти но си
лац су ве ре ни те та, мно же се број
ни оту ђи ва чи по ли тич ке мо ћи од 
дру штва, по пут па ра зи та и пре да
то ра... На ста је су ши ца и па ра ли
за си сте ма, а де мо кра ти ја по ла ко 
из у ми ре... По ли ти ка се ту ђи од 
де мо са и иш че за ва у пла вет ни ло 
не ба. Де мо кра ти ја по ста је ли це
мер на ма ска, иза ко је те чу про це
си ма ни му ла ци је  де мо кра ту ре.

Зо ран пра ти ди ја лек ти ку по
ли тич ке мо ћи и де мо кра ти је као 
про це са и по рет ка: од ан ти ке 
до са вре ме но сти. Ње гов со ци



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 339-344

341

о ло шки при ступ увек се кре ће 
си мул та но на два пла на: ем пи
риј ски – кон крет ноисто риј ски 
и нор ма тив ни – пој мов нока те
го ри ја л  ниме та па ра диг мат ск и. 
Они се, кроз при зму ње го ве со
ци о ло шке има ги на ци је, су сре ћу 
и укр шта ју – у ње го вом тра га њу 
за од го во ром. Шта су штин ски и 
суп стан ци јал но озна ча ва иде ја/
по јам де мо кра ти је?  Ка ко се он ме
њао и до гра ђи вао кроз епо хе; ко ји 
су ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми 
из гра ђи ва ни; ка кав је њи хов до
мет; осо би то за др жа ва ју ћи се на 
пи та ње: Шта је са де мо кра ти јом 
у XX ве ку и ка ко се ли бе рал на де
мо кра ти ја из ро ди ла фа ши зам, а 
со ци ја ли стич ка мо но пар ти зам у 
ста љи ни зам, као два об ли ка то
та ли та ри зма у XX ве ку; те ка ко 
да нас нео ли бе рал ни гло ба ли зам 
– отва ра пут пост мо дер ном то та
ли та ри зму, ко ји мра чи сун це сло
бо де и там ни хо ри зонт прин ци па 
на де, те ауто ра до во ди до за кључ
ка – да жи ви мо у до ба де мо кра
ти је на за ла ску.

Но, аутор ни је по ли тич ки ни
хи ли ста. Упо ре до са ана ли зом 
 број них про це са дис функ ци ја, 
де фор ма ци ја и ква ре ња де мо кра
ти је: ње ног пре тва ра ња у ма ску и 
де мон кра ту ру, ин стру мент вла
да ња (ма ни пу ла ци је ма њи не над 
ве ћи ном), аутор тра га за пу те ви
ма по врат ка ње ног аутен тич ног 
сми сла и до сто јан ства: не са мо 
кроз под се ћа ње на истин ске вред
но сти ан тич ке и но во ве ков не ли

бе рал не и со ци јал не де мо кра ти је, 
прин ци пе по де ле вла сти и ње не 
де мо крат ске кон тро ле, већ кроз 
пле до а је за по ве зи ва ње по ли тич
ке и со ци јал не де мо кра ти је, кроз 
об но ву и раз вој об ли ка не по сред
не – пар ти ци па тив не (и за што да 
не – са мо у прав не) де мо кра ти је, 
ко ја би по ли ти ку вра ти ла де мо су 
и учи ни ле из но ва на род про ме теј
ским  спо соб ним да ства ра исто
ри ју. Уме сто ели ти стич ке дог ме 
– да су је ди но ели те ства ра о ци 
исто ри је, те да исто ри ја пред ста
вља „гро бље ели та“, а ма се су ње на 
пу ка си ро ви на ко је ели те об ли ку
ју сво јом во љом у ре тор та ма об ли
ко ва ња исто ри је све та нео п ход но 
је ре ха би ли то ва ти уло гу гра ђа на 
и дру штве них по кре та као ак те ра 
дру штве них про ме на.

Ко ле га Ви до је вић са не спо ко
јем го во ри о ста њу ли бе рал не де
мо кра ти је да нас, о ње ном ква ре
њу, де фи ци ту: о ато ми за ци ји ин
ди ви дуа, по вла че њу јав ног чо ве ка 
и апа ти ји ма са, о пар ти за ци ји и 
иди о ти за ци ји по ли тич ког жи
во та. О но вим ла жним ко ва чи ма 
про гре са, о ши ре њу кул ту ре ли це
мер ја, ма ни пу ла ци је, зла, на си ља 
и смр ти ши ром пла не те. О но вим 
го спо да ри ма по ли тич ке и свет ске 
мо ћи. О оту ђи ва њу ин сти ту ци
ја пар ла мен тар не де мо кра ти је од 
на ро да (ка ко пар ла мен ти по ста
ју по слов ни од бор бур жо а зи је и 
пу ка бр бља о ни ца, о оту ђи ва њу 
из вр шне вла сти, о пре зи ден ци
ја ли стич ком си сте му и дру гим 
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об ли ци ма оли гар хи ја ли за ци је, 
при ва ти за ци је и би ро крат ске 
зло у по тре бе по ли ти ке. Он ове 
фе но ме не/про це се пра ти ка ко на 
ма кро  свет ско и сто риј ском та
ко и на ци о нал ноло кал ном (у зе
мља ма у тран зи ци ји), из вла че ћи 
ре ле вант не за кључ ке ка ко за те о
ри ју та ко и ак ту ел ну дру штве ну 
прак су. У том сми слу син те за ко ју 
из ла же на кра ју – у по гла вљу „Ка 
свод ном ми шље ну“ има ви сок те
о риј ски и ин струк тив ни зна чај. 

Нор ма тив ну де фи ни ци ју де
мо кра ти је З. Ви до је вић да је у 
– спо ју ли бе ра ли зма и со ци ја
ли зма, тј. со ци јал де мо крат ском 
кљу чу: „Пра ви сми сао де мо кра ти
је са сто ји се у отва ра њу ре ал них 
мо гућ но сти да сва ки по је ди нац 
у со ли дар ној, јед на ко прав ној и 
про спе ри тет ној за јед ни ци са дру
ги ма, по ста је су бјект дру штве ног 
жи во та, да се уки да јаз из ме ђу вла
да ју ћих и оних ко ји ма се вла да, 
оства ру је оп ште до бро, по сти же 
из ра зи то ве ћин ско за до вољ ство 
по сто је ћим по рет ком и вла сти
том жи вот ном пер спек ти вом, при 
че му се исти прин ци пи про ши ру
ју и на ра ван це ло куп ног чо ве чан
ства“. Овај по јам укљу чу је – но ви 
сми сао по ли ти ке, у је дин ству са 
ети ком, ква ли тет на чи на жи во та; 
је дин ство по ли тич ке и со ци јал не 
де мо кра ти је.

Пу те ви опо рав ка/об но ве 
аутен тич них вред но сти де мо кра
ти је и ње не про гре сив не уло ге у 

дру штве ним про ме на ма З. Ви до
је вић ви ди:

Нај пре, у по ве зи ва њу иде је ли
бе ра ли зма и со ци ја ли зма, пој ма 
де мо кра ти је са сло бо дом и јед на
ко шћу; без то га де мо кра ти ја се, 
пре или ка сни је, ква ри, гу би уто
пиј ски етос вла да ви не на ро да и 
пре тва ра у вла да ви ну ели те про
тив на ро да;

Дру го, у по ве зи ва њу ин сти ту
ци ја пред став нич ке са раз во јем 
ин сти ту ци ја и прак се не по сред не 
де мо кра ти је.

Тре ће, у су штин ском по ве зи
ва њу/оства ри ва њу по ли тич ке и 
со ци јал не де мо кра ти је ( ети ке и 
по ли ти ке).

О то ме аутор, сво је ис тра жи
ва ње пот кре пљу је, ка ко ана ли зом 
те о риј ског та ко и прак тич ног ис
ку ства... Од кла сич не по ли тич ке 
ми сли до са вре ме них ис тра жи ва
ча (Да ла и дру гих ауто ра).

Аутор ак те ре бор бе за де мо
кра ти ју тра жи и сво јом про спек
ци јом на ла зи у:

 но си о ци ма но вих про из
вод них сна га  дру штва зна
ња;

 тзв. сло је ви ма но ве „рад
нич ке кла се са вре ме ног до
ба“;

 у об но вље ној уло зи ин те ли
ген ци је, ин те лек ту а ла ца;

 у но вој мла дој ге не ра ци ји 
не при ста ја ња и от по ра;

 у но вој свет ској ко а ли ци ји 
ал тер гло ба ли ста, ан ти ко
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ло ни ја ли ста и ан ти им пе
ри ја ли ста;

 у по ја ви европ ског со ци јал
ног по кре та (П. Бур ди је).

На жа лост, на јав ној сце ни све
та/и ло кал но да нас су ак тив ни је 
сна ге исто риј ске нео кон зер ва
тив не ре ста у ра ци је и ре гре си је 
од сна га со ци јал ног про гре са и 
еман ци па ци је. На де лу је осе ка/
де фан зи ва ле ви це. Из вр ше на је 
ње на сна жна стиг ма ти за ци ја по
сле сло ма со ци ја ли зма). На уда ру 
су да нас ка пи тал сна га – син ди
ка ти, пред став ни ци на ци о нал но 
осло бо ди лач ких и ан ти ко ло ни
јал них по кре та. Уме сто њих, из 
цен тра Им пе ри је – фор си ра ју се 
НВО – као тро јан ски коњ ве ли
ког бра та (и ин стру мент ма ни пу
ла ци је, иде о ло ги је људ ских пра ва 
и из во за де мо кра ти је) у функ ци ји 
раз би ја ња на ци о нал ног су ве ре
ни те та, но ве дик та ту ре ка пи та
ла, ре ко ло ни за ци је све та. На том 
пла ну ре ха би ли ту је се уло га им
пе ри ја ли стич коко ло ни јал не уло
ге за пад них зе ма ља, њи хо ва ко
ло ни за циј ска ми си ја у XIX и XX 
ве ку. У то ме пред ња че – сво јим 
сту ди ја ма и де ло ва њем – ге о стра
те зи (ен гле ски и аме рич ки): Ро
берт Ку пер и Ро берт Кај ган: ко ји 
твр де да је до шло вре ме за об но ву 
гло бал них ли бе рал них им пе ри ја 
– и да та кве уло ге За пад тре ба да 
при хва ти – де лу ју ћи свим си ла ма 
стра те ги је „твр де“ и „ме ке“ мо ћи.

На жа лост, ис хо ди шта са вре
ме ног не кон тро ли са ног кре та

ња гло бал ног ка пи та ла – мо же 
нас до ве сти до пост мо дер ног 
фа ши зма. Упо тре бе ого ље не мо
ћи кор по ра тив них ели та про тив 
оси ро ма ше них из глад не лих ма
са (на ро да)... Али и но ве на род не 
бу не, ре во лу ци је са не из ве сним 
ис хо дом...?

Свет је да нас на рас кр шћу. Бу
дућ ност ће за ви си ти не са мо од 
на ших те о ри ја (о њој), већ и број
них не пред ви дљи вих фак то ра: да 
ли у прав цу но ве Апо ка лип се или 
но ве Еман ци па ци је  за ви си ће од 
број них фак то ра и ак те ра ко ји су у 
игри у са вре ме ном све ту.

На кра ју уме сто за кључ ка мо
гу се по ста ви ти не ка пи та ња, за 
де ба ту:

1. Где ле жесо ци о ло шки  ду
бљи струк тур но – ци ви
ли за циј ски из во ри/узро ци 
кри зе са вре ме не де мо кра
ти је: По јам де мо кра ти је 
из ве ден из прак се ан тич
ких по ли са, и вр ху ни са ли
бе рал ном пред став нич ком 
и об ли ци ма не по сред не, 
бес пар тиј ске са мо у прав не 
де мо кра ти је. Основ не ма
три це на ко ји ма су ег зи сти
ра ли ови об ли ци де мо кра
ти је – у ери гло ба ли за ци је 
и нео ли бе рал ног „ка пи та
ли зма ка та стро фе“ су да нас 
ра зо ре ни. По ста вља се пи
та ње ка кав је, да кле, ути цај 
про це са гло ба ли за ци је, ра
за ра ња рас па да на ци је као 
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гло бал них гру па и на стан
ка ере пост на ци о нал них 
кон сте ла ци ја на кри зу (за
ла зак де мо кра ти је)?

2. Ан тро по ло шкокул ту
ро ло шки фак то ри кри зе 
де мо кра ти је у усло ви ма 
ма сов ног по тро шач ког 
дру штва и по ја ве фе но ме
на ин ди ви ду а ли зи ра ног 
дру штва (ато ми за ци је, со
ци ја ли за ци је) – ка да до ла
зи до по ти ски ва ња јав ног 
чо ве ка, гра ђа ни на, ње гов 
су ве ре ни тет, а ње гов су ве
ре ни тет се за ме њу је по тро
шач ки су ве ре ни тет, а у ње
му не ма прин ци па рав но
прав но сти (јер бо га ти ви се 
тро ше, од си ро ти ње ко ја 
је ус кра ће на у по тро шњи) 
Ка кав је ути цај ових про
це са ин ди ви ду а ли зи ра ња/
иди о ти за ци је дру штва – на 
по ја ву де фи ци та де мо кра
ти је, и пре у зи ма ње мо ћи 
од стра не оту ђе них ели та 
(еко ном ских, по ли тич ких, 
ме диј ских). Пре тва ра ње 
де мо кра ти је у ли це мер ну 
ма ску.

3. По ста вља се пи та ње: ка
кве су мо гућ но сти об но ва 
не по сред не де мо кра ти је 
„од о здо“ у са вре ме ном дру
штву и ко ли ко тај по крет за 
не по сред ном де мо кра ти
јом у са вре ме ном дру штву 
мо же би ти фак тор ко рек

ци је и де мо крат ске кон тро
ле?

3. Жи ви мо у гло бал ној ери 
ко ја зах те ва но ве гло бал
не „тран сна ци о нал не“ об
ли ке упра вља ња све том и 
из град њу њи хо ве ор ган ске 
по ве за но сти са ло кал ним, 
ре ги о нал ним и на ци о нал
ним ин сти ту ци ја ма у са
вре ме но сти.

Сва ова и дру га пи та ња зах те
ва ју до дат ну про бле ма ти за ци ју 
ка ко би се за у ста вио про цес уру
ша ва ња де мо кра ти је у са вре ме
но сти и ка ко би се по ли ти ка из 
пла вет ни ла не ба вра ти ла у кри ло 
гра ђан ства и на ро да, по сто је ћи 
део њи хо ве де лат не мо ћи у упра
вља њу дру штвом и соп стве ном 
суд би ном. На рав но, тај про цес 
пре вла да ва ња фе но ме на по ли
тич ког оту ђе ња и по дру штва
ља ња по ли тич ке мо ћи је мно го 
ком плек сни ји про блем и он се не 
мо же оства ри ти без но вих об ли ка 
је дин ства по ли тич ке и со ци јал не 
ре во лу ци је и прин ци пи јел не бор
бе за пост ка пи та ли стич ку ал тер
на ти ву.
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УДК 821.163.4194(049.3)

Сла ђа на Мла де но вић 
У ТУ ЂЕМ ВЕ КУ

До бри ца Ћо сић, У ту
ђем ве ку, Слу жбе ни гла
сник, Бе о град, 2011. 

„Днев ник је спо зна ја се бе и ре
ал но сти у ко јој жи ви пи сац“ (стр. 
136). Ова ре че ни ца на нај бо љи 
на чин осли ка ва по тре бу ве ли ког 
срп ског пи сца, До бри це Ћо си ћа, 
да во ди днев ник, од но сно по све
ти па жњу сва ко днев ним до га ђа
ји ма и дâ им свој лич ни пе чат. Ме
ђу тим, иако књи га „У ту ђем ве ку“ 
пред ста вља збир ку днев нич ких 
за пи са, од 4. ја ну а ра 2000. го ди
не (од Ћо си ће вог 78. ро ђен да на) 
до 15. мар та 2003. го ди не (ка да је 
са хра њен пре ми јер Ср би је, Зо ран 

Ђин ђић), за њу се мо же ре ћи да 
је и мно го ви ше. На и ме, До бри
ца Ћо сић, све док и уче сник мно
гих про ме на у Ср би ји, ре ша ва да 
свој ро ман си јер ски опус са чу ва 
за два де се ти век, ко ји он сма тра 
сво јим. Но ви век је ње му туђ, јер 
пред ста вља оли че ње све га оно га 
што он ни је и не мо же да при хва
ти – про менâ ко је ра за ра ју би ће 
срп ског на ро да, че му он и као пи
сац и као чо век упор но по ку ша ва 
да се од у пре. Опи ра ње про ме на
ма огле да се у то ме што Ћо сић од
би ја да жи ви у све ту ну ла, ко је код 
ње га иза зи ва ју ег зи стен ци јал ну 
не ла го ду (стр. 11). Уме сто то га, он 
ре ша ва да жи ви у све ту је ди ни це 
и де вет ке, ко је пред ста вља ју ње го
во вре ме (стр. 8), због че га је 2000. 
го ди на у ње го вим за пи си ма до би
ла об лич је фор му ле – 1999. + 1. 

Из ве сност по чет ка но вог до
ба, ко је у не ким љу ди ма иза зи
ва оп ти ми зам, Ћо си ћу до но си 
не спо кој. Он је ду бо ко све стан 
соп стве не од го вор но сти, ка ко у 
лич ном, та ко и у јав ном жи во ту. 
Ста во ви о са вре ме ни ци ма, при
ја те љи ма и по ро ди ци, са мо су ре
флек си ја од но са пре ма се би. А он 
је ви ше стру ко сло жен. Ћо си ћа 
му че пи та ња из про шло сти, ко ју 
је све стан да не мо же да про ме
ни, али не же ли ни да се пре пу сти 
де ло ва њу Исто ри је (увек са ве ли
ким И на на шим про сто ри ма). С 
јед не стра не, ње га ка рак те ри ше 
го то во про роч ка про ниц љи вост 
и спо соб ност пред ви ђа ња до га ђа
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ја, а с дру ге стра не, и сам при зна је 
да по не кад ни је успе вао да са гле да 
ис хо де од ре ђе них зби ва ња (стр. 
38). Не ко ли ко вер ти ка ла ко је се 
у овој књи зи мо гу уочи ти чи не те
мељ на пи та ња оп стан ка срп ског 
на ро да. Ћо сић у сво јим раз ма
тра њи ма ак ту ел не по ли тич ке си
ту а ци је увек ис ти че ве зе са про
шло шћу и гре шка ма ко је су та да 
учи ње не. Ње га ду бо ко му чи ра ср
бља ва ње Цр не Го ре, про блем срп
ства у Вој во ди ни, по ло жај Ср ба у 
Ре пу бли ци Срп ској и оних ко ји су 
би ли прог на ни из Хр ват ске, али 
и пи та ње Ко со ва и Ме то хи је, ко
је нај че шће и раз ма тра. У ко ре ну 
свих раз ма тра ња је страх Ћо си ћа 
да ће Ср би у XXI ве ку до жи ве
ти суд би ну Ха за ра, и не ста ти као 
на род. Иако из но си не по пу ла ран 
став – да је по треб но ко нач но се 
те ри то ри јал но и на сва ки дру ги 
на чин раз гра ни чи ти са Ал бан ци
ма, не мо же се ре ћи да Ћо сић тај 
свој став ни је ду бо ко уте ме љио у 
свом схва та њу Исто ри је, од но са 
дру гих др жа ва, пре све га са За па
да, пре ма ма лом на ро ду ка кав су 
Ср би, и по тре би да се Ср би оку пе 
на јед ном хо мо ге ном про сто ру, на 
ко ме ће ус пе ти да се пре по ро де и 
оп ста ну у усло ви ма ту ђег ве ка, ко
ји је за њих на ро чи то не по во љан. 
За то Ћо сић оштро за ме ра они ма 
ко ји се од ри чу срп ства и за ме њу ју 
га мон ди ја ли змом, евро пеј ством 
и аме ри ка ни змом, ко ји у крај њој 
ли ни ји до во де до ра ср бља ва ња 
Ср ба и у Ср би ји, а на ро чи то у Бе

о гра ду. Ко ре не те по ја ве, као и у 
мно гим дру гим слу ча је ви ма, Ћо
сић на ла зи у Исто ри ји. Исто ри ја 
срп ског на ро да је исто ри ја ра то ва 
и три ре во лу ци је. Пр ва је из ве де на 
у Пр вом и Дру гом срп ском устан
ку, а дру га и тре ћа у Пр вом, од но
сно Дру гом свет ском ра ту. И, док 
је иде о лог пр ве ре во лу ци је био 
на род, од но сно срп ски до ма ћин, 
иде о лог дру ге две ре во лу ци је, ју
го сло вен ске и бољ ше вич косо
ци ја ли стич ке, је би ла ин те ли ген
ци ја, ко ја је за Ћо си ћа пред мет 
стал них на па да, јер је упра во она 
сим бол ра ср бља ва ња и по ка за тељ 
оно га што је ло ше у срп ском дру
штву (стр. 274275). За ни мљи во 
је да Ћо сић и у свом жи вот ном 
ис ку ству, пла ни ра ју ћи да на пи ше 
исто ри ју сво је по ро ди це, пре по
зна је жи вот ност срп ског се ља ка 
са здра вим на че ли ма, што је угро
же но на глом се о бом у гра до ве 
ко ја је про у зро ко ва ла од ри ца ње 
од свог иден ти те та. Ћо сић за
кљу чу је да ће дру ге на ци је обез
бе ди ти оп ста нак срп ске на ци је, 
не би ли се би очу ва ле иден ти тет 
(стр. 285). Он ве ру је да је по треб
но на пра ви ти оштре ре зо ве за рад 
оп стан ка, оздра вље ња и на прет ка 
срп ског на ро да. Јед на од глав них 
од ли ка срп ског на ро да је из у ми
ра ње са мо по што ва ња на ро да и 
ко лек тив ни ни хи ли зам. У та квом 
ста њу по чи њу да вла да ју ко руп ци
ја и кри ми нал и све је под ло жно 
про да ји и ку по ви ни.  
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Ћо сић сма тра XX век не са мо 
сво јим, не го и срп ским ве ком. У 
срп ском XX ве ку до шло је, пре ма 
Ћо си ће вом ми шље њу, до рас па да 
че ти ри ето са: 1) на ци о нал нохе
рој ског, ко ји је ис по љен у Бал кан
ским ра то ви ма и Пр вом свет ском 
ра ту; 2) ре во лу ци о нар нопар ти
зан ског; 3) ан ти ти то и стич ког, 
ко ји је био аутен тич но со ци ја ли
стич ки и кри ти чар ски; 4) на ци о
нал но и др жав но об но ви тељ ског 
ето са ко ји се ис по љио у ра то ви ма 
од 1991. до 1995. го ди не, а ко ји је 
ко нач но не стао 1999. го ди не у ко
сов ској аго ни ји и бом бар до ва њу 
НА ТО пак та (стр. 51). 

Оне спо ко ја ва ју ће је Ћо си ће
во за па жа ње да је у пе ри о ду ти
то и зма (ко ји без остат ка на па да 
као нај го ри по ре дак на све ту), 
био угро жен ње гов жи вот, али не 
и де ло, што му је омо гу ћи ло да се 
свр ста у ред нај ве ћих пи са ца дру
ге по ло ви не и кра ја XX ве ка, али је 
у но вом ве ку обрат но – угро же но 
је ње го во де ло (стр. 241). Ћо сић се 
рет ко по и ме ни це ба ви они ма ко ји 
га на па да ју, про гла ша ва ју ћи га за 
ду хов ни и мо рал ни стуб срп ства, 
и пи та се да ли уоп ште је дан чо век 
(и да ли баш он) тре ба да има та
кву уло гу у суд би ни срп ског на ро
да (стр. 243). Исто вре ме но, Ћо сић 
у скла ду са сво јим опре де ље њем 
да слу жи оно ме што сма тра оп
штим до бром, кул ту ри и на ро ду 
ко ме при па да, ма кар и на соп стве
ну ште ту, и ци љем ко ји је као пи
сац сам се би по ста вио, да ту ма чи 

људ ску суд би ну, да је се би за пра во 
да до но си за кључ ке о срп ском на
ро ду. Ње го ви за кључ ци ни су увек 
по хвал ни, јер као што при хва та 
соп стве ну од го вор ност, оче ку је 
да је и Ср би као на род при хва те, 
али ипак за кљу чу је – „ми смо до
бар свет“ (стр. 168). 

Ћо сић је сто га све стан да је 
ње му сва ка власт не при ја тељ, и 
да он сва кој вла сти мо ра да оста
не опо зи ци ја. Ме ђу тим, из ње го
вих бе ле жа ка се мо же ви де ти да 
он ни је мо гао да оста не по стра
ни, де ли мич но због сво је по тре
бе да де ла за оп ште до бро, али и 
због то га што су ње го во ми шље ње 
тра жи ли љу ди ко ји су би ли на по
зи ци ја ма вла сти и мо ћи. О сви ма 
њи ма је Ћо сић до нео свој суд, али 
се ви ди да су ње го ви су до ви би
ли под ло жни про ме на ма, и усло
вље ни осо би на ма ко је су ње го ви 
са вре ме ни ци ис по ља ва ли у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма. Као и у по
гле ду дру гих пи та ња о ко ји ма се 
из ја шња вао, Ћо сић при зна је сво је 
за блу де ве за не за по је ди не љу де. 
Ње го ва де ла, као и ре чи, че сто су 
би ли по гре шно схва ће ни. 

Ма да се углав ном од ре ђи вао у 
од но су на до га ђа је, Ћо сић не про
пу шта да из ра зи сво је ста во ве. 
Иако чо век ве ли ког зна ња и мо ћи 
за па жа ња, спо со бан да по ле ми ше 
и са са вре ме ни ци ма и са ста во ви
ма зна ме ни тих пи са ца ко је је че
сто ци ти рао, Ћо сић оста је окре
нут Ср би ма и срп ству, и пре све га 
се од ре ђу је у од но су на на ци о нал
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но пи та ње. „Ја ни ка да не бих био 
де мо крат ски на ци о на лист да ме 
не бо ли пат ња ве ћи не Ср ба и да 
ег зи стен ци јал но ни је угро же на 
Ср би ја, зе мља слав не про шло сти 
ко ја за слу жу је по што ва ње и по
нос, упр кос сво јим па до ви ма. Ја 
не мо гу да мр зим ни је дан на род; ја 
мр зим ње го ве шо ви ни сте ко ји ши
ре ср бо фо би ју, ру со фо би ју, ан ти
се ми ти зам“ (стр. 223). То је ујед но 
и нај бо љи од го вор на све оп ту жбе 
про тив ни ка, а и бив ших при ја те
ља, да је упра во он по ну дио те мељ 
срп ском екс пан зи о ни зму. Ћо сић 
ни је же лео да од го ва ра на та кве 
тврд ње, већ је пре пу стио сво јим 
са вре ме ни ци ма и по том ци ма да 
до не су суд о ње го вом књи жев ном 
и све у куп ном жи вот ном де лу. И, 
као што не во ли про ме не ко је ста
рост са со бом но си за чо ве ка, та
ко оста је за бри нут због ди на ми ке 
про ме на ко је но си ту ђи, XXI век. 
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УДК 32:929To palović Ž.(049.3)

Ду брав ка Ста јић 
СРП СКИ 
СОЦИЈАЛИСТА ДР 
ЖИВ КО ТОПАЛОВИЋ 
(18861972)

Драган Су бо тић, 
Срп ски социјалиста 
Др Жив ко Топаловић 
(18861972), Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град 2011, стр. 267. 

Под јед но став ним на сло вом 
„Срп ски со ци ја ли ста др Жив ко 
То па ло вић (18861972)“ об ја вље
на је књи га ко ја са др жи сту ди ју 
о овом зна чај ном со ци ја ли сти, 
ње го ве ра до ве из ду гог и бур ног 
по ли тич ког жи во та. Ти ра до ви 

об у хва та ју пе ри од од по чет ка де
ло ва ња ауто ра у Срп ској со ци јал
де мо крат ској пар ти ји, у пе ри о ду 
из ме ђу 1903. и 1914. го ди не, пре ко 
ра до ва об ја вље них у зе мљи и у гла
си ли ма Со ци ја ли стич ке ин тер
на ци о на ле у ко јој је био ак ти ван 
го то во ше зде сет го ди на, до члан
ка из пе ри од еми гра ци је по сле 
Дру гог свет ског ра та. Сти ца јем 
жи вот них окол но сти и пре вре ме
на окон ча ног жи вот ног и на уч ног 
пу та др Дра га на Су бо ти ћа ово 
је ње го ва пост хум но об ја вље на 
књи га, са пу ним аутор ством при
ре ђи ва ча, пи сца увод не сту ди је и 
из бо ра из би бли о гра фи је ра до
ва Жив ка То па ло ви ћа. Књи га је 
по де ље на на че ти ри де ла: пр ви је 
увод на сту ди ја у ко јој је др Дра ган 
Су бо тић ва ло ри зо вао по ли тич
ки рад и иде је Жив ка То па ло ви ћа 
(535), дру ги део са др жи тек сто ве 
Жив ка То па ло ви ћа о иде ја ма Ди
ми три ја Ту цо ви ћа (3765), тре ћи 
део је нај о бим ни ји и са др жи по
ли тич ке и пу бли ци стич ке тек сто
ве од 1920. до ше зде се тих го ди на 
(67457), че твр ти део чи ни би бли
о гра фи ја ода бра них ра до ва Жив
ка То па ло ви ћа (261265).

Жив ко То па ло вић је то ком 
свог ду гог жи во та био ле ви чар и 
убе ђе ни со ци јал де мо кра та. Као 
мла ди сту дент Прав ног фа кул те
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за по
чео је ак тив ност у син ди кал ном 
по кре ту и Со ци јал де мо крат ској 
пар ти ји Ср би је. Ка сни је, са док
то ра том пра ва из Бер ли на, као 
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адво кат, слу жбе ник Ме ђу на род не 
орга ни за ци је ра да у Же не ви и ви
со ки функ ци о нер Со ци ја ли стич
ке Ин тер на ци о на ле, он је за сту
пао ову иде ју, и ни је је на пу стио 
без об зи ра на по ли тич ке пр о ме не 
и пр о ме не ме ђу на род ног по кре та. 
Ње го ва ак тив ност у ра ду Со ци ја
ли стич ке Ин тер на ци о на ле из
дво ји ла га је као „европ ског со ци
јал де мо кра ту, пре не го до ма ћег“, 
ка ко је оце нио исто ри чар То ма 
Ми лен ко вић. За јед но са су пру
гом Ми ли цом при дру жио се чет
нич ком по кре ту и са за јед ни цом 
гра ђан ских пар ти ја, као пред сед
ник Кон гре са у са ли Ба 25.28. ја
ну а ра 1944. го ди не, до при нео де
фи ни са њу по ли тич ке плат фор ме 
ко ја је тре ба ло да по ве же рав но
гор ски по крет са пар ти зан ским. 
То су са мо не ки од зна чај них до
га ђа ја у по ли тич кој и ин те лек ту
ал ној би о гра фи ји Жив ка То па
ло ви ћа. Основ на иде ја на ко јој је 
за сни вао сво је де ло ва ње би ла је 
да рад нич ка кла са мо же да оства
ри сво ја пра ва са мо у еко ном ски 
и по ли тич ки раз ви је ној зе мљи, да 
се де мо кра ти ја не осва ја си лом, и 
да со ци ја ли зам ни је мо гућ у си ро
ма шним зе мља ма, са ма лом или 
не по сто је ћом тра ди ци јом по ли
тич ке пар ла мен тар не де мо кра ти
је. Ова ди ле ма обе ле жи ла је чи тав 
20. век, по чев ши са Око бар ском 
ре во лу ци јом у Ру си ји 1917. го ди
не, до па да Бер лин ског зи да 1989. 
го ди не. Жив ко То па ло вић до кра
ја свог ду гог жи во та за сту пао је 

иде ју осло бо ђе ња рад ни ка, ка ко 
пу тем еко ном ских пра ва и ко лек
тив них уго во ра са по сло дав ци ма, 
та ко и у окви ру пар ла мен тар не де
мо кра ти је.

У сво јим се ћа њи ма на рад кон
гре са у се лу Ба, То па ло вић ис ти че 
сле де ће: „...не де љу да на по сле Кон
гре са, ка да се за ње га у Бе о гра ду 
са зна ло, не мач ки Ге ста по по хап
сио је све де ле га те, ко је је мо гао 
на ћи; кон фи ско вао је имо ви ну 
пред сед ни ка Кон гре са Жив ка 
То па ло ви ћа, по ро ди цу му раз ју
рио, док се же на спа сла бек ством у 
шу му. Жив ко је пр о гла шен за бан
ди та и пре ма ње му је по сту пље
но ка ко се по сту па са бан ди ти ма 
и од мет ни ци ма. Ге ста по је јав но 
усред Бе о гра да спа лио пред Жив
ко вом ку ћом ње го ву би бли о те ку и 
архив Со ци ја ли стич ке Стран ке 
Ју го сла ви је и Ује ди ње них син ди
ка та Ју го сла ви је, ко ји су се у ку ћи 
на ла зи ли. Пљач ка ње Жив ко ве 
ку ће у Бо кељ ској ули ци бр ој 3 у 
Бе о гра ду тра ја ло је не ко ли ко да
на. Ства ри су од ву кли и ку ћу за
пе ча ти ли не мач ки ге ста пов ци. О 
све му то ме по сто је мно го број ни 
све до ци у Бе о гра ду. И ко му ни
стич ка по ли ци ја у Бе о гра ду има о 
то ме сво је за пи сни ке, па је и у по
зни јим пу бли ка ци ја ма ре че но: да 
је Жив ко ва ку ћа опљач ка на“ (стр. 
150). Жив ко То па ло вић је ју на 
1944. го ди не за јед но са су пру гом, 
у са ста ву ен гле ске вој не ми си је са 
аеро дро ма у Пра ња ни ма од ле тео 
у Ба ри у Ита ли ји, за тим у Ка и ро, 
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где се на ла зио део ју го сло вен ске 
вла де у ег зи лу. Ту је То па ло вић 
раз вио ди пло мат ску ак тив ност 
ме ђу ан гло а ме рич ким са ве зни
ци ма, са ци љем да их убе ди у мо
гућ ност спа ја ња чет нич ке и пар
ти зан ске вој ске, под ко ман дом 
кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа. 
На сту пао је као пред став ник Ју
го сло вен ске де мо крат ске на род
не за јед ни це. У јед ном ди пло мат
ском ак ту, То па ло вић обра зла же 
ту иде ју на сле де ћи на чин: „Да ље 
пред ла же мо, не сма тра ју ћи то 
као бит ни услов ако би са ве зни ци 
има ли при мед би на тај пред лог, 
да се Кра љу Пе тру до пу сти да се 
од мах вра ти у Ју го сла ви ју, с тим 
да не бу де у Вр хов ној ко ман ди ни 
Ти то вој ни Ми хај ло ви ће вој, већ 
на не у трал ном ме сту. Ода тле би 
он по слао свој апел обе ма вој ска
ма и ушао у Бе о град са сво јом по
бе до но сном вој ском. Прет ход но 
би он имао да на це лој те ри то ри ји 
Ју го сла ви је ство ри свој ге не рал
ни штаб, из пред став ни ка мар ша
ла Ти та, ђе не ра ла Ми хај ло ви ћа, 
Ве ли ке Бри та ни је, Сје ди ње них 
Др жа ва Аме ри ке и, ако је мо гу ће 
Со вјет ске Ру си је. Сеп тем бра 3. 
1944. го ди не др Жив ко То па ло
вић, Адам При би ће вић, др Вла ди
мир Ба лај чић, пр оф. Иван Ки вач“.

Ово је прак тич но био пред лог 
о по де ли Ју го сла ви је на са ве знич
ке зо не. За по ми ре ње чет ни ка и 
пар ти за на би ло је ка сно, пр вен
стве но због огром них ци вил них 
жр та ва и зло чи на чет ни ка над ци

вил ним ста нов ни штвом не са мо у 
Ср би ји, већ и у Бо сни и Цр ној Го
ри. Са сво је стра не, у пр о до ру кр
оз Ср би ју, пар ти за ни су ин те гри
са ли за ро бље не чет ни кеобич не 
вој ни ке, у сво је је ди ни це, без офи
цир ског ка дра ко ји је био ди рект
ном ко ман дом Дра же Ми ха и ло
ви ћа. То па ло вић је био ис ку сан 
по ли ти чар, функ ци о нер ме ђу на
род них син ди кал них орга ни за
ци ја и Со ци ја ли стич ке Ин тер
на ци о на ле, адво кат са ве ли ким 
по слов ним ис ку ством. Ње му је 
мо ра ло би ти ја сно да је гра ђан ски 
рат до шао до оне тач ке ка да је јед
на стра на мо ра ла да по бе ди. Био 
је пр о це су и ран у истом по ступ ку 
ко ји је во ђен пр о тив ге не ра ла Ми
ха и ло ви ћа, и у од су ству осу ђен на 
20 го ди на ро би је. О то ме ка сни је 
у сво јим по рат ним спи си ма То па
ло вић из но си сле де ће: „Др жав ни 
ту жи лац је у сво јој за вр шној ре чи 
по твр дио чи ње ни цу да је пар ти
зан ско вођ ство увек ста вља ло на 
исти сте пен бор бу пр о тив оку
па то ра и бор бу пр о тив свих оних 
ко ји не сто је под ко му ни стич ком 
ко ман дом. По сле пр вих по чет них 
да на у 1941. го ди ни пар ти зан ско 
вођ ство ни ка да ви ше ни је ми сли
ло на не ко ми ре ње и ује ди ња ва ње 
са дру гим по кре том от по ра ра ди 
за јед нич ке бор бе пр о тив оку па
то ра“ (стр. 155).

Као еми грант, То па ло вић је 
орга ни зо вао Ко ми тет со ци ја ли
ста из де сет ко му ни стич ких зе ма
ља Ис точ не Евро пе, те ло у окви ру 
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Со ци ја ли стич ке Ин тер на ци о на
ле, чи ји је пред сед ник био ви ше 
го ди на, а ра дио је и као са вет ник 
Ме ђу на род не орга ни за ци је ра да. 
Об ја вио је ви ше бр о шу ра и де се
ти не чла на ка у струч ним син ди
кал ним ча со пи си ма Ин тер на ци
о на ле. Ипак, ни је био спре ман да 
уви ди објек тив но чи ње ни цу да је 
окле ва ње и ка сно ре а го ва ње ге не
ра ла Ми ха и ло ви ћа ово га ко шта
ло вој ног по ра за, на кра ју и жи во
та. То па ло вић је у јед ном члан ку 
из 1967. го ди не пи сао да је вла да у 
Ка и ру „уки ну ла За кон о за шти ти 
др жа ве и све и узет не за ко не“, до
ка зу ју ћи ти ме да је по сто ја ла до
бра во ља да ко му ни стич ки по крет 
и На род но о сло бо ди лач ка вој ска 
бу ду при зна ти. Ме ђу тим, и то је 
учи ње но ка сно, знат но по сле зва
нич них при зна ња од стра не са
ве зни ка (стр. 170). По свом на чи
ну ми шље ња, То па ло вић је остао 
чо век ме ђу на род ног пе ри о да, ко ји 
ни је схва тао пр о ме не ме ђу на род
них од но са по сле Дру гог свет ског 
ра та, но ве по ли тич ке су бјек те и 
но ве мо де ле ре ша ва ња пр о бле ма. 
У члан ку „Исти на о пе де се то го
ди шњи ци“, об ја вље ном у Па ри зу 
у ча со пи су „Син ди ка лист“ 1953. 
го ди не То па ло вић је оштро на пао 
бив ше са бор це, по том и це ло куп
ни по ли тич ки по ре дак Кра ље
ви не СХС, од но сно Кра ље ви не 
Ју го сла ви је: „Са мо не спо соб ној, 
не зна лач кој и ку ка вич кој ју го
сло вен ској бур жо а зи ји и ње ној 
ко рум пи ра ној и ди вљој спе ци јал

ној по ли ци ји мо гу ко му ни сти да 
за хва ле за раз ви так ко му ни стич
ко га по кре та, сво јих ше зде сет по
сла ни ка и свој успон све до сло ма 
Ју го сла ви је. Ако ико ме тре ба да 
по ди жу спо ме ник за све оно што 
су да нас, то сва ка ко не мр твим 
со ци ја ли сти ма, већ Ан то ну Ко
ро шцу, Све то за ру При би че ви ћу и 
Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу“ (стр. 
196).

Свој по ли тич ки де мо крат ски 
ле ги ти ми тет у зе мљи и у ме ђу на
род ним од но си ма, Ко му ни стич
ка пар ти ја Ју го сла ви је до ка зи ва ла 
је те о риј ским кон ти ну и те том са 
Ди ми три јем Ту цо ви ћем и Ра до
ва ном Дра го ви ћем. Оста ле чла
но ве ССДП су пр о гла си ли за из
дај ни ке, та да шњим по ли тич ким 
реч ни ком ре че но – ре не га те со
ци ја ли зма као иде је и прак се. Ово 
је иза зва ло не за до вољ ство и низ 
по ле мич ких тек сто ва од стра не 
Жив ка То па ло ви ћа, ко ји је ко ри
стио свој ути цај у Со ци ја ли стич
кој ин тер на ци о на ли и Ме ђу на
род ној кон фе де ра ци ји сло бод них 
син ди ка та да по сле 1945. го ди
не оме та при јем ју го сло вен ског 
син ди ка та у ову орга ни за ци ју. 
До кра ја жи во та је ју го сло вен ски 
син ди кат сма трао то та ли тар ном 
тво ре ви ном. Остао је до сле дан 
иде ји о гра ђан ској плу ра ли стич
кој де мо кра ти ји као усло ву за раз
вој по ли тич ке све сти свих гра ђа
на, у пр вом ре ду рад нич ке кла се, 
чи ји је еко ном ски пр о спе ри тет, 
са јед на ком гор љи во шћу бра нио 
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до кра ја жи во та. Ње го ви тек сто ви 
пи са ни су емо тив но, че сто ве о ма 
су бјек тив но. Али он је рас по ла гао 
по да ци ма о при вре ди со ци ја ли
стич ке Ју го сла ви је, те су ње го ва 
раз ма тра ња за сно ва на на аде
кват ним аргу мен ти ма. Зна чај но 
је ње го во се ћа ње на Ву ко вар ски 
кон грес на ко ме је со ци јал де мо
крат ски по крет по бе ђен од стра
не ко му ни ста, ко ји су и зва нич но 
пре у зе ли ле ги ти ми тет за сту па ња 
рад ни ка и син ди ка та у Скуп шти
ни, док То па ло вић твр ди да је то 
би ла кра ђа гла со ва и пре ва ра. Он 
је оп ту жио Дра ги шу Дап че ви ћа 
и Три шу Кац ле ро ви ћа за де фе ти
зам и ку ка вич лук.

За са вре ме ног чи та о ца зна чај
но је ово са зна ње о су ко бу на срп
ској и ју го сло вен ској ле ви ци 1920. 
го ди не. Још је зна чај ни је за ла га ње 
Жив ка То па ло ви ћа за со ци јал ну 
прав ду и еко ном ску де мо кра ти ју, 
ко је би се оства ри ва ле кр оз си
стем ко лек тив них уго во ра из ме ђу 
по сло да ва ца и рад ни ка. Уко ли ко 
ње го ва по ли тич ка пу бли ци сти ка 
и прак са мо гу да бу ду пре ва зи ђе не 
или пред мет по ле ми ке, за ла га ње 
за со ци јал ни ди ја лог ак ту ел но је 
и у 21. ве ку. У оце ни зна ча ја и уло
ге Жив ка То па ло ви ћа тре ба ре ћи 
да је он зна чај на лич ност срп ског 
рад нич ког по кре та са ме ђу на
род ним ре фе рен ца ма, у пр вој по
ло ви ни 20. ве ка, али тре ба ре ћи и 
да ни је имао ка па ци тет др жав ни
ка са по ли тич ком ви зи јом, да би 
схва тио пр о ме не ко је је до нео крај 

20. ве ка. Он је иде о ло шки остао 
на раз ме ђи су ко ба Дру ге и Тре ће 
Ин тер на ци о на ле.

Књи га иза бра них ре до ва др 
Жив ка То па ло ви ћа, са зна лач
ки ура ђе ном увод ном сту ди јом 
Дра га на Су бо ти ћа је ва жна не у 
сми слу по ли тич ке ре ха би ли та ци
је ове лич но сти, већ због са гле да
ва ња по сле ди ца су ко ба и по де ла у 
срп ском дру штву. На по чет ку 21. 
ве ка тре ба из ву ћи ко нач не по у ке: 
да су те по де ле би ле ве о ма ску пе у 
по ли тич ком и људ ском сми слу, те 
да су по треб на пре ва зи ла же ња у 
бор би за оп ста нак у кри зном и не
из ве сном 21. ве ку.

    
   





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су-
мрак за па да, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 



број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Срп ско пи та-
ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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