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Уводник
Настојимо поштовани сарадници и читаоци не само да одр
жимо, већ да из броја у број повећамо рејтинг нашег угледног ча
сописа - Политичка ревија. Надамо се да је и у овом, трећем броју
Политичке ревије за 2014. годину достигнут и презентован висок
теоријски и научноистраживачки ниво.
Примили смо велики број ваших радова, који су и садржајни
и занимљиви, али због поштовања усвојених критеријума, превас
ходно због ограниченог броја страна нисмо их могли објавити. Део
радова биће објављен у неком о наредних бројева нашег часописа,
а оне радове који се нису довољно уклапали у истраживачку те
матику Политичке ревије препоручили смо другим одговарајућим
редакцијама.
Радове овог броја Политичке ревије поделили смо у три цели
не: Огледи и студије, Историјске теме и Актуелно.
Цео број чине веома садржајни прилози из различитих области
научног истраживања. Сви ови радови су релевантни и предста
вљају плод значајног напора истраживача, и сваки је на свој начин
и занимљив и садржајан, а неки од њих представљају и оригиналне
доприносе истраживаној теми. То су прилози из рубрике Огледи и
студије и на те радове посебно скрећемо пажњу.
Овај број часописа обогаћен је са три осврта и приказа, а тако
ће, надамо се, бити и убудуће. Посебно позивамо млађе истражи
ваче да редовно пишу приказе, осврте, научну полемику и критику,
што представља најутемељенији вид учења и научног стасавања.
Главни и одговорни уредник
др Момчило Суботић, научни саветник
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ВЕК РАСРБЉИВАЊА БАЛКАНА –
ГЕОПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ**
Сажетак
Српске земље представљају кључни геополитички
фактор на Балкану. Њихова територијална величина,
централни географски положај и припадност
Православној цивилизацији су потенцијал који не
одговара интересима српских суседа и великим
силама Запада. Стога оне примењују стратегију
„обуздавања“ српског чиниоца, настојећи да смање
његову моћ. Аутор уочава да је то узрок континуираног,
а током 20. и почетком 21. века нарочито интензивног
и свеобухватног – расрбљивање Балкана. У раду се
разматра једанаест кључних начина расрбљивања, а
геополитичке последице тога процеса јесу: смањени
демографски потенцијали српског народа, сажимање
и фрагментација српског простора, економска нераз
вијеност и развојна неперспективност, слабост др
жаве на унутрашњем и спољашњем плану, губитак
„пасионираности“ за националне циљеве, (само)пори
цање националног идентитета...
Кључне речи: начини расрбљивања, популационотериторијални губици, геополитичке последице,
„обуздавање“ српског чиниоца, српске земље.

*
**

Научни саветник
Овај рад настао је у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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Миломир Степић

ВЕК РАСРБЉИВАЊА БАЛКАНА

1. СРБИ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ НА ПРЕЛОМУ 
20. И 21. ВЕКА – ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ 
И ИСТОРИЈСКО-ГЕОПОЛИТИЧКИ 
УЗРОЦИ РАСРБЉИВАЊА

P

ојам српске земље користио се до Првог светског рата ради
дефинисања целокупног етно-историјског српског простора.
То је имало посебан значај од почетка 19. века када је почео
процес ослобађања и осамостаљивања управо оне области јужно
од Саве и Дунава где је средином 15. века средњовековна Србија
престала да постоји и пала под османску власт. Употребом тога
појма потенцирало се да је српска географска целина много
пространија од територијалног опсега тадашње Србије (18041914). Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (потоње
Југославије), термин српске земље је готово нестао из употребе не
само да то не би иритирало Словенце и Хрвате, већ да би уступило
место промовисању тзв. интегралног Југословенства. Накратко,
као „птица Феникс“, појам се појавио почетком југословенске
катаклизме 1990-их година, али је поново потиснут. Као апсурдни
компромис, данас се појам српске земље користи у химни Србије
„Боже правде“, где је послужио као замена за српског Краља како би
се потенцирало да земља није монархија, већ република. Али, из
узимајући малобројне стручњаке махом из реда антропогеографа,
историографа, етнографа и лингвиста, данас готово нико не зна
шта су српске земље, који су њихови просторни габарити и где им
се налазе границе. Упркос томе, српске земље и даље су не само
квантитативно највећи, него и по свом геополитичком положају
најзначајнији чинилац у веома важном географском простору
Балканског полуострва и Панонске низије.
Пропагандне манипулације великих сила заинтересованих
за балканске територије „болесника на Босфору“ после Велике
источне кризе, експанзионистички национални пројекти српских
суседа и различити, обично пристрасни и сензационалистички
(псеудо)научни приступи, често су етничку структуру Балкана
представљали на тенденциозно погрешан начин. Међутим, крајем
19. и почетком 20. века у српском народу свест о просторним
обрисима сопственог националног простора била је прилично
јасна. Иако тек у формирању, слој српске интелигенције поседовао
је знање где се налазе апроксимативне међе српских земаља, а гео
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графи, картографи, историчари, песници и други то су презентова
ли и популарисали у својим радовима. Није била ретка појава и на
ционално-романтичарских, а некада максималистичких приступа,
какав је, на пример, онај историчара и путописца Милоша Милоје
вића, приказан на „Историјско-етнографско-географској мапи Ср
ба и српских (југословенских) земаља у Турској и Аустроугарској“
из 1873. године. Ипак, апроксимативне границе српских земаља
могле су објективније да се утврде на основу карте „Србија“ Ми
лојка Веселиновића из 1887. године:1) на истоку, средњи ток реке
Мориш – Ђердап – Лом-паланка (или Искр) – Струма – Халкиди
ки; на југу, Халкидики – Солунско залеђе – Шкумба (или Маћа); на
западу и северозападу, Јадранско море – северозападни Велебит –
Купа – Сава – Илова – Драва; на северу, Драва – Мечек – Мориш.2)
Релативизацију правог просторног опсега српских земаља ар
тикулисала је Аустро-угарска, која је, пласирајући тезу о „вели
косрпској опасности“, прикривала сопствени експанзионизам и
оправдавала угњетавање Срба унутар „двојне монархије“. То је
постало веома изражено после насилне династичке смене у Срби
ји 1903. године и преусмеравања њене спољнополитичке оријента
ције од централноев ропске ка западноевропској. Уследили су ре
зултати промењене „друштвене атмосфере“: чак и ауторитативни
српски интелектуалци (махом школовани у Бечу, Пешти, Грацу...!)
почели су да доводе у питање припадност српству покатоличених,
исламизованих, мађаризованих и поарбанашених Срба, те да ста
новништву неких ободних српских области њихову регионално-ге
ографску припадност поистовећују са не-српским етно-национал
ним идентитетом. Када је идеју свесрпског уједињења, што би био
логичан интеграциони редослед, заменило спровођење „југосло
венског програма“, као прекоредне интеграције пред почетак, за
време и после Првог светског рата, уследило је „прилагођавање“
стварности и научних истина новим политичким потребама. Чак
1)
2)

Милојко В. Веселиновић, „Географско-етнографски преглед Маћедоније и Старе Ср
бије с картом“, Браство, бр. 1, Београд, 1887, стр. 186-205.
Назначене границе су апроксимативне и представљају резултанту граница из различи
тих извора (најближа је варијанти са карте М. Веселиновића). У ствари, међе српских
земаља су зоналне, контактне са суседним балканским народима. Унутар српског про
стора било је мањих или већих енклава не-српског становништва, али и у оквирима
територија суседа налазиле су се мање српске области. Такође, много пространије него
данас биле су области насељене национално неоформљеним етничким масама (на при
мер, Шоплук). Детаљно о дилемама зоналних међа српских земаља видети у: Мило
мир Степић, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004, стр.
223-235.
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и Јован Цвијић, неупитни географски и етнографски познавалац
Балкана, апсурдној идеји „једног, а троименог народа познатог под
именом Јужни Словени или Југословени“3) дарује лични допри
нос – образлаже наводно постојање и картографски представља не
само тзв. Македонске Словене (јужно од линије Охрид – Прилеп
– Овче поље), већ и тзв. Србо-Хрвате, које чине католички, гркоправославни, муслимански и албанизовани.4)
Упркос различитим схватањима територијалности српских
земаља, оне остају најпространије и геополитички најбоље пози
циониране на Балкану. Стога историјско-геополитичка констан
та јесте да велике силе (првенствено Запада), вођене сопственим
интересима, настоје да српски чинилац држе под контролом, не
дозвољавајући му да се политички-територијално конституише у
својим правим историјско-географским и етно-просторним грани
цама. Разлог је спречавање могућности да таква српска национал
на држава постане релативно аутономан и респектабилан субјект
на југоистоку Европе где се укрштају њихови вектори интереса и
преклапају сфере утицаја, те сучељавају са руским и делимично
турским. Сходно томе, формирајући специфичну „симбиозу инте
реса“ са српским суседима и њиховим великодржавним амбиција
ма, претенденти на контролу Балкана настоје да што више демо
графски ослабе српске земље и народ, просторно фрагментирају
и редукују српске територије, те свеобухватно смање капацитет
српских чинилаца „тврде“ и „меке“ моћи. Тај свеобухватан про
цес јесте расрбљивање Балкана, а као његов крајњи геополитички
резултат требало би да настане вештачки успостављена равнотежа
(не)моћи на Балкану и такво стање где српски фактор не би могао
поремети замисли моћних у „балканском геополитичком чвору“.

2. НАЧИНИ РАСРБЉИВАЊА БАЛКАНА 
ТОКОМ 20. И ПОЧЕТКОМ 21. ВЕКА
У геополитичком смислу, процес расрбљивања угрожава срп
ске земље са свих страна. Са запада и северозапада најочигледније
је спровођен у областима некадашње Републике Српске Крајине
(Западна Славонија, Банија, Кордун, Лика, Далмација) и високо
3)
4)

Група аутора, Историја српског народа, шеста књига, други том, Српска књижевна
задруга, Београд, 1983, стр. 236-237.
Видети: Jovan Cvijić, “Etnographic Map of the Balkan Peninsula”, The Geographical Revi
ew, vol. V, № 5, The American Geographical Society, New York, 1918.
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крајишким деловима ампутираним од преддејтонске Републике
Српске, те још западнијим српским „острвима“ (Бела Крајина у
Словенији, Жумберак, Горски Котар, Капела и билогорско-кал
ничка област у Хрватској). Из северног смера изложен је физич
когеографски, религијско-цивилизацијски и геополитички „брисан
простор“ равничарских, панонских српских области, првенствено
Барања и Славонија, али све више и перфидније – Бачка, Банат
и Срем. На источној страни, упркос дуготрајне политичке грани
це према Румунији и Бугарској, која се временом претворила и
у оштру етничку међу, настављени су ранији и појавили се нови
начини расрбљивања унутар територије Србије. У јужном „ква
дранту“ расрбљивање је било најинтензивније и територијално
најобимније управо зато што се ради о историјски, културно-ци
вилизацијски, државотворно, економски и геополитички кључним
областима српских земаља – Старој Србији (Рашка област, Косово
и Метохија и данашња БЈР Македонија), Црној Гори, Дубровни
ку и Херцеговини. Иако су највише изложене, тим деструктивним
процесом нису угрожене само ободне зоне српских земаља, већ
на специфичан начин и централне области саме савремене Србије
(Београд, Шумадија...).5) Упоредо са просторном свеобухватношћу,
суштину процеса расрбљивања, а нарочито његову конкретизаци
ју, одликује вишедимензионалност. Српске земље, интегрално по
сматрано, предмет су деловања скупа различитих „сила расрбљи
вања“.

2. 1. Физичко уништавање
Масовне људске жртве током вишевековне окупације и у осло
бодилачким ратовима током 19. и 20. века десетковале су српски
народ. У Првом и Другом српском устанку за ослобођење малене
Србије живот је дало око 150.000 људи. Од ратних губитака током
„катастрофалног српског 20. века“ српски народ никада више није
могао да се опорави. У два балканска рата 1912-13. године погину
ло је око 220.000 Срба. Прави демографски колапс уследио је у Пр
вом светском рату, у коме је Србија имала 1,25 милиона погинулих,
што је 28% укупног становништва!6) После рата остало је и стоти
5)
6)

Миломир Степић, „Косовско-метохијска карика расрбљивања Балкана – могући епи
лог и његове геополитичке последице“, Гласник, св. LXXXV, бр. 1, Српско географско
друштво, Београд, 2005, стр. 188.
Од свих земаља учесница у Првом светском рату Краљевина Србија, са 28%, била
је прва по процентуалном учешћу жртава у укупном становништву (на другом ме
сту је Француска са 10,5%). Од укупног броја смртно страдалих 1/3 су били војници
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не хиљада инвалида и сирочади, које су махом издржавале њихове
ратом исцрпљене и сиромашне породице. Поред директних жрта
ва, у посредне српске демографске губитке требало би урачуна
ти и нерођену децу коју би имао страдало, махом репродуктивно
становништво. Тако ослабљене српске популационе потенцијале
додатно су умањили огромни губици у Другом светском рату, који,
иако нису прецизно утврђени, свакако су већи од 1 милион пра
вославних Срба. Међу њима поново су већина цивили, углавном
страдали у масовним, планским и на злочиначки начин изведеним
масовним физичким уништавањима у Независној Држави Хрват
ској. И крај 20. века Срби су дочекали са бројним људским жртва
ма (још тачно неутврђеним) услед ратног „разби-распада“ Југосла
вије. Сви ови губици нису имали само квантитативне (нумеричке),
већ и квалитативне размере јер су Срби остали већином без мла
дог, репродуктивног и радно-способног становништва. У оба свет
ска рата десеткована је српска интелектуална елита, што је остави
ло далекосежне и свеобухватне последице. Ободне српске области
од изузетног геополитичког значаја, демографски су десетковане
и просторно проређене, те на тај начин постале отворене за ин
филтрацију не-српских народа и промену националне структуре.
Истовремено, српски суседи су далеко мање страдали, те задржали
и повећали демографске потенцијале, добијајући, тако, шансу не
само за етно-просторну, већ и за геополитичку експанзију.

2. 2. Негативан природни прираштај
Српски народ је још 1980-их година ушао у пету фазу демо
графске транзиције, тј. у стање негативног природног прираштаја
(већи морталитет од наталитета). Демографи су то еуфемистички
назвали „савременим типом репродукције становништва“, иако се
реално ради о далеко одмаклом процесу „самртног ропца наци
је“. Само у Србији годишње више од 40.000 особа више умре него
што се роди. То је последица дугогодишње идеолошко-политички
спровођене псеудомодернизације друштва, која је довела до инду
кованог „испумпавања националне животне енергије“ и гушења
(402.000), а чак 2/3 цивили (845.000). Само у епидемији тифуса 1914-15. године умрло
је 360.000 људи. Видети у: Александар Недок, Милисав Секулић, „Епилог Првог свет
ског рата у бројкама“, Војносанитетски преглед, vol. 65, suppl, 2008, Управа за здрав
ство Сектора за материјалне ресурсе МО Србије, Београд, 2008, стр. 98-100. (Зборник
радова са научног скупа „Српски војни санитет 1917-1918“, одржаног на ВМА у Бео
граду 31. октобра 2008; Александар Недок, Бранислав Поповић, ур.)
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природног порива српског народа за самообнављањем. Дакле, није
тачно да су главни узроци ниског српског наталитета и енормног
броја вештачких прекида трудноће – претежно економски (сиро
маштво). Кључни разлог је процес брзе, масовне и хаотичне инду
стријализације и урбанизације, који је пратило некритичко прихва
тање „западних вредности“ (индивидуализам, конзумеризам, са
моживост, конформизам, обездуховљење, лажна идеологија људ
ских права...). Из тога је проистекла наводна еманципација српске
жене, која све мање жели вишедетну породицу, већ „образовање“,
„каријеру“, „културу“, „провод“, „интелектуално самопотврђива
ње“, „женска права“... Стварност је потврдила да М. ван Кревелд,
истакнути војни историчар и теоретичар државе, професор Хе
брејског универзитета у Јерусалиму и Лондонске школе економије,
има право када тврди: „равноправност полова је форма национал
ног самоубиства; феминизација друштва прави велики проблем.“7)
Све то довело је до етно-просторног дебаланса – већи део српских
земаља, нарочито планинске, пограничне и контактне, постају
„предели седих глава“ и „демографске пустиње“, док су простори
српских суседа, првенствено исламских (Арбанаси, м(М)услима
ни/Бошњаци, Роми), и даље популационо витални и експанзивни.
Геополитичке консеквенце су неминовне.

2. 3. Емиграционо пустошење простора
Дуготрајне, систематске и просторно диференциране српске
сеобе темељно су промениле демографску слику српских земаља.
Неколико типова миграција томе је највише допринело. Услед при
нудних миграција Срби су готово елиминисани како из централне
историјско-геополитичке области Србије (Косово и Метохија), та
ко и из западне ободне српске зоне (некадашња Република Срп
ска Крајина) и средишта Динарске области (сада Федерација БиХ).
Овај тип миграција очигледно је имао геополитички мотив – да
се изврши „етно-просторна супституција“ Срба не-Србима и тако
узурпира део аутентичних српских земаља. Миграције село-град
испразниле су планинске, пограничне и пољопривредне крајеве,
а напуниле градове и приградске зоне који су постали пренасе
љени, загађени и временом све сиромашнији. Субвенционисаном
градњом станова, каквим-таквим отварањем радних места, инве
стицијама, централизацијом политичких, образовних, културних и
7)

Политика, 4. новембар 2012. Опширније о томе видети у: Martin van Kreveld, Uspon i
propadanje države, Albatros; Fakultet bezbednosti, Beograd, 2012.

-7-

Миломир Степић

ВЕК РАСРБЉИВАЊА БАЛКАНА

других институција, те пропагандом „лагодног урбаног живота“,
и даље се стимулише досељавање у само неколико градова (Бео
град, Нови Сад, Ниш, Бања Лука, Бијељина), а пустоши сав остали
српски простор. Узрок економских миграција јесте вишедецениј
ско, планско, идеолошки и (гео)политички смишљено економско
запостављање српских простора. Немогућност запошљавања и
бесперспективност терали су првенствено младу, радноактивну и
репродуктивну популацију на одсељавање у потрази за послом и
егзистенцијом. Њихова исходишта обично су били економски раз
вијенији, али национално искључиви не-српски крајеви, где су Ср
би-имигранти брзо подлегали асимилационом притиску (Словени
ја, хрватски градови и приморје, Немачка, Аустрија, Француска,
САД...). Далекосежан и ненадокнадив ефекат расрбљивања има и
постјугословенска емиграција у иностранство младог, високообра
зованог становништва (тзв. одлив мозгова), због чега ће Српство
остати без великог дела будуће елите која би требало да предводи
народ и земљу.

2. 4. Етничко конвертитство
На српску кохезију, популациону величину и целовитост срп
ских земаља разорно је деловала промена верског и националног
идентитета. Тај процес се углавном одвијао присилно (под прет
њом физичког уништавања, протеривања, одузимања имовине, на
метања тешких дажбина...), а у ретким случајевима и добровољно
(ради задржавања привилегованог статуса великаша, заслепљено
сти идеологијом, напредовања у служби, склапања бракова...). Ме
ханизам етничке конверзије био је двосмеран: а) у неким случаје
вима прво је долазило до преверавања (покатоличавање, исламиза
ција), потом би уследило постепено однарођавање, етничка флуид
ност и промена националне припадности (од покатоличених Срба
– Хрвати, Мађари, Немци...; од исламизованих Срба – Арбанаси,
Турци, „неопредељени“ м/Муслимани и потом Бошњаци...), да би
у трећем „кораку“ уследило и укључивање „припадајућих просто
ра“ конвертита у не-српске политичко-територијалне јединице (у
Хрватску, БиХ...); б) некада се догађало обрнуто – први „корак“
било је формирање политичко-територијалне јединице (Македо
нија, Црна Гора), онда би уследило национално конвертитство као
„усаглашавање“ са претходно конституисаном и омеђеном терито
ријом (Македонци, Црногорци), а у трећој фази и верско-црквени
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раскол8) који прети да прерасте и у религијско конвертитство (не
канонске Македонска и Црногорска православна „црква“).9) (скица
1) Расрбљивању је највише допринела идеолошко-политичка „де
крет-етногенеза“, тј. (једно)партијско проглашавање „синтетич
ких“ или „хибридних нација“ издвајањем из српске (Македонци,
Црногорци, Муслимани/Бошњаци). Истовремено, то је значило и
„ампутацију“ по пространству знатних, а по геополитичком знача
ју кључних географских области. Специфичан вид наметања кон
вертитства представља и захтев Србима да „промене свест“, нагла
шавање да су Срби „између Истока и Запада“, те да укључивање у
ЕУ и НАТО „нема алтернативу“, иако се ради о супранационалним
интеграцијама Запада, што, у ствари, значи напуштање сопствене
Православне цивилизације.
Скица 1: Фазе двосмерног тока српског „конвертитског механизма“

Извор: Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени гласник СРЈ;
Институт за геополитичке студије, Београд, 2001, стр. 245.
8)

9)

Разматрајући формирање расколничке и канонски непризнате тзв. Македонске право
славне цркве у „Јужној Србији (данас Бившој Југословенској Републици Македонији)“,
Р. Поповић објашњава: „Раскол је, одмах по завршетку Другог светског рата, спрово
ђен у спрези комунистичких власти и великобугарске (ВМРО) идеологије, а у његовој
основи је јерес етнофилетизма. Раскол је кулминирао 1967. године када је „Македонска
црква“ прогласила самосталност – аутокефалију“. „...сличан проблем се поставља у
Црној Гори (такозвана Црногорска православна црква, званично регистрована 2000.
године).“ Видети у: Радомир В. Поповић, Православне помесне цркве, друго, допуњено
издање, Издање писца, Београд, 2009, стр. 185, 187.
Детаљније о фазама двосмерног тока српског „конвертитског механизма“ видети у:
Миломир Степић, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за гео
политичке студије, Београд, 2001, стр. 226- 246.
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2. 5. Поништавање идентитета
Карактеристичан српски идентитет, дубоко је утемељен у сло
венском народносном архетипу, православној хришћанској рели
гији и историјски континуираној борби за опстанак на балканским
„веригама света“. У национални кôд дубоко је уцртана немањићка
државотворна традиција, коју српски непријатељи сматрају за „им
перијални дух“. Од Српске револуције почетком 19. века сличан
третман има некада и до размера аутодеструктивности изражен
српски пијемонтизам – слободарски и ујединитељски нагон усме
рен не само према поробљеном сопственом народу и територијама,
већ и према осталим Јужним Словенима. Те колективне национал
не особине велике и регионалне силе доживљавају као „опасан ви
рус“, те настоје да га дугорочно пацификују насилним мењањем
српског идентитета. Зато су окупатори, по правилу, одмах по заузи
мању српских територија настојали да елиминишу националну ин
телектуалну елиту, затворе српске школе и културне институције,
забране српски језик и ћирилицу, опљачкају и поруше српске цр
кве и манастире, утамниче или ликвидирају свештенство, униште
или отму српску архивску грађу и сведочанства српског порекла,
постојања и идентитета, узурпирају и преименовањем присвоје
српско духовно наслеђе и наметну Србима туђи идентитет. Тако је
било, а тако је и данас. Сечи кнезова почетком 19. века савремена
паралела је тзв. Хашки трибунал, као што је у окупираној Срби
ји 1915. године одмах забрањена ћирилица, тако се и данас у Хр
ватској лупају ћирилични натписи, актуелно стварање нових, „по
литичких језика“ из српског је савремена варијанта некадашњег
забрањивања српског језика из ратних времена, рушење српских
цркава и манастира које су вршили арбанашки сепаратисти на Ко
сову и Метохији после 1999. године подсећа на сличну, системат
ски спроведену деструкцију хрватских усташа 1941-1945. године,
патријарх српски Гаврило (Дожић) и владика Николај (Велимиро
вић) били једина два црквена великодостојника у Европи које су
нацисти у Другом светском рату затворили у логор, а почетком 21.
века слично се догодило са архиепископом охридским СПЦ Јова
ном (Вранишковским) затвореном у БЈР Македонији, вредни доку
менти су током Првог светског рата вагонима одвожени из Београ
да у Беч, у немачком бомбардовању Београда априла 1941. године
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уништена је Народна библиотека и непроцењива писана сведочан
ства српског идентитета, а сличан процес тече и данас (вишего
дишња опструкција рада Народног музеја и Народне библиотеке
у Београду, предавање тзв. Хашком трибуналу политичко-војне
документације, прослеђивање домаћих обавештајно-безбедносних
података америчким службама, давање матичних и катастарских
књига арбанашким сепаратистичким властима на Косову и Мето
хији, пропадање вредних усмених, писаних и градитељских све
дочанстава националног идентитета услед систематски наметаног
заборава и небриге...).

2. 6. Политичко-територијална фрагментација
Вишевековна подељеност српских земаља границама великих
империја оставила је изразито негативне последице за јединство
Срба и српских земаља. Али, тај деструктивни ефекат наставио се
и када су се српске земље готово у целини нашле у саставу две ју
гословенске државе. Већ 1921/22. године поделом Краљевине СХС
на области „према природним, социјалним и економским прили
кама“10) српске земље су биле највише фрагментиране. Супротно
томе, „историјске покрајине“ из бивше Аустро-угарске, на чијој
целовитости су инсистирали и у којима су били већина „узнемире
ни“ Словенци и Хрвати, спајањем по две или три потпуно би мо
гле да се реконструишу. Још већу политичко-територијалну фраг
ментацију српског простора, уз истовремено наглашенију кохезију
словеначких и хрватских области, учинила је подела на бановине
Краљевине Југославије 1929. године. Штавише, 1939. године, када
је формирана Бановина Хрватска, у њеним границама нашао се и
велики део српског простора, са чак 847.000 Срба.11) Границе пото
ње окупационе поделе Југославије, а првенствено пронацистичких
марионетских великодржавних творевина српских суседа, биле су
наменски тако трасиране да максимализују антисрпски деструк
тивни ефекат.12) У послератној рестаурисаној Југославији, њена
10) Бранислав Глигоријевић, „Унутрашње (административне) границе Југославије између
два светска рата 1918-1941.“, Историја 20. века, бр. 1-2, Институт за савремену исто
рију, Београд, 1992, стр. 28.
11) Миодраг Зечевић, Богдан Лекић, Државне границе и унутрашња територијална поде
ла Југославије, Грађевинска књига, Београд, 1991, стр. 12.
12) О својствима граница којима је подељена Југославија током Другог светског рата де
таљније видети у: Слободан Д. Милошевић, „Окупаторска подела Југославије 19411945.“, Историја 20. века, бр. 1-2, Институт за савремену историју, Београд, 1992, стр.
125-143.
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федеративна подела требало је не само да изврши „унутрашњу
балканизацију“ државе, већ и нескривени задатак да „обуздава“
и „балансира“ српског чиниоца на регионално-кенанистички на
чин.13) Штавише, ради реализације званичне титоистичке полити
ке расрбљивања Југославије (и Балкана), дефинисане крилатицом
„Слаба Србија – јака Југославија“, само федералној јединици Ср
бији наметнуте су још два покрајинска „тега“. De facto, неотитои
стичког „принципа“ придржавала се и Бадинтерова комисија када
је одредила не само судбину Југославије, већ и даљу фрагментаци
ју српских земаља – мање као дезинтеграциону инерцију, а више
као антисрпски геополитички циљ.

2. 7. Интеграциона инверзија
Специфичан начин расрбљивања Балкана јесте мање-више
принудно укључивање српских земаља у супранационалне инте
грације, а да претходно није учињена културно-цивилизацијски
природнија, економски рационалнија и геополитички логични
ја интеграција у српску националну државу. Штавише, једна од
кључних улога тих супранационалних интеграција била је управо
разбијање српске националне кохезије и онемогућавање консти
туисања српске државе која би својим границама обухватила све
или већину српских земаља. Дезинтегративне, антисрпске после
дице постојања и „прве“ и „друге“ Југославије су очигледне и ка
тастрофалне. Упркос томе, пред Српством је ултимативан изазов
нове интеграционе инверзије – укључење у ЕУ и НАТО. Аналогно
монархистичкој и титоистичкој Југославији, и ове евроатлантске
политичко-економско-војне организације су креација таласократ
ске Западне цивилизације, којој Срби и српске земље не припадају
по свом православном цивилизацијском идентитету и телурократ
ском геополитичком кôду.14) Стога би прикључивање њима било
несумњива аномалија, са дугорочним негативним последицама
типичним за тзв. растрзане (растројене) земље (torn country15)). То
13) Видети у: Миломир Степић, „Српске земље у балканској апликацији стратегије обузда
вања: југословенска и постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (Живојин
Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, ур.), Институт за политичке студије, Бео
град, 2012. (поглавље „Кенанистичко ‚обуздавање‘ и ‚балансирање‘ српског чиниоца у
‚другој‘ Југославији“, стр. 267-271)
14) Миломир Степић, „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка мисао,
бр. 2/2012, год. XIX, vol. 36, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 24.
15) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon
& Schuster, New York, 1996, р. 139.
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споља индуковано „шизофрено“ геополитичко стање довело би до
располућености националног бића, латентне друштвене нестабил
ности и анархије, социјалне конфликтности, етно-верског и иде
олошког екстремизма, те разорне унутрашње дихотомије између
изворне и имплантиране геополитичке самоспознаје.16) Ако су ове
појаве препознатљиве у „старој“ чланици ЕУ и НАТО, анархичној
и готово банкротиралој Грчкој, те у „новим“ чланицама и доскора
шњим евроатлантским „мезимцима“ Румунији и Бугарској, такође
сада на ивици економског слома, какви деструктивни процеси би
тек могли да очекују Србе, које Запад већ дуго и систематски стиг
матизује.

2. 8. Економско слабљење
Српске земље су за развој модерне економије имале су изу
зетно слабе стартне позиције. Будући да су дуго биле подељене
границама великих империја, у свакој од њих представљале су еко
номски маргинализовану, саобраћајно изоловану и развојно запо
стављену периферију. Због свог положаја често су биле предмет
ратних сукоба и свеобухватног разарања. Београд, главни српски
град, је најчешће бомбардован главни град у Европи (само у 20.
веку четири пута). То је проузроковало развојне дисконтинуите
те, укорењивање духа привремености и изостанак дугорочног при
вредног планирања. Када су се српске земље нашле у јужнословен
ској држави, до изражаја је дошла поларизација, која је временом
још више расла у корист словеначких и хрватских крајева. У тито
истичкој Југославији она је и смишљено спровођена антисрпском
регионалном политиком, тј. фаворизовањем Словеније и Хрватске
(чак и демонтирањем фабрика из Србије и њиховим премештањем
у „западне републике“). Деструктивност идеолошко-партијског
уплива у економију била је много израженија у српским него у несрпским крајевима. У верско-грађанском рату за „постјугословен
ско наслеђе“ највише су економски страдале српске области, а ве
ћи део простора некадашње Републике Српске Крајине је потпуно
девастиран („спржена земља“). Постхладноратовску надмоћ Запад
је, самопроглашавајући се за „међународну заједницу“ манифе
стовао увођењем економских санкција Србији (de facto и осталим
српским земљама) са циљем да се „Срби баце на колена“ (Клаус
Кинкел, немачки министар спољних послова, 27. маја 1992. годи
не) и додатно ослаби њихов „одбрамбени механизам“ за још једно
16) М. Степић, „О српском геополитичком идентитету“, стр. 35.

- 13 -

Миломир Степић

ВЕК РАСРБЉИВАЊА БАЛКАНА

ратно разарање у агресији НАТО 1999. године. „Економска транзи
ција“, како је еуфемистички назван процес приватизационе пљач
ке, уништавање националног банкарског система, убрзаног (пре)
задуживања земље, те енормног пораста незапослености и сиро
маштва грађана – дотукли су српску економију. БДП/становнику
Србије данас је тек на 82. месту у свету и она спада у најнеразви
јеније земље Европе. Према индексу хуманог развоја, који је добар
синтезни показатељ развијености, Србија се позиционира на 59.
место у свету и близу је самог дна на листи балканских земаља.17)
Овако катастрофалне размере економске деструкције нису резул
тат само глобалних кретања, већ очигледног спровођења механи
зма економског слабљења српског чиниоца. То у народу производи
колективно незадовољство, безнађе, бесперспективност, губљење
животне енергије и недостатак националне „пасионираности“ за
позитивне промене. Последица је све израженија жеља за одсеља
вањем у иностранство или досељавањем у домаће урбане центре,
где (лажни) космополитизам као крајњи резултат производи раср
бљивање.

2 . 9. Идеолошко-политичко застрањивање
У „понуди“ идеолошких концепата које заступају кључне
странке, „странколике“ политичке организације, утицајне инте
ресне групе и појединци у српским земљама има веома мало за
лагања за истинске српске националне циљеве. У њиховом прак
тичном деловању не само да је још мање стварног ангажмана у
српском интересу, већ многе од њих воде отворену анационалну
политику. Већ између два светска рата постало је очигледно да ће
погубне антисрпске последице оставити монархистичко „инте
грално Југословенство“ као рана фаза идеологије југославизма.
Југословенство је не само перфидно „претапање“, већ и поништа
вање, негација Српства. Истовремено, југославизам је ефикасан
идеолошки инструмент за расрбљивање јер намеће Србима „об
уздавајући“ комплекс кривице за наводни хегемонизам, унитари
зам, империјализам, византизам, балканизам, традиционализам...
17) Индекс хуманог (људског) развоја /ИХР/ (Human Development Index /HDI/) добија се
на основу: 1) просечног трајања живота становништва; 2) степена образованости (пи
смености одраслих и процента уписаних ученика) и 3) животног стандарда, мереног
у БДП/становнику. Највиши ИХР у свету је у Норвешкој, а најнижи у ДР Конго. Међу
балканским земљама водећа је Словенија (21. место у свету), а нижи ИХР од Србије
имају само Албанија, БиХ и БЈР Македонија.
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После Другог светског рата југославизам је добио комунистички
„амалгам“ и изродио се у отворену антисрпску мутацију – тито
изам. Размере расрбљивања остварене у време титоизма су такве
да се може извести закључак да је то био кључни циљ титоистич
ке идеологије. Титоизам је не само амнестирао усташе и балисте
за масовно злочиначко уништавање Срба, већ је (за то) Хрвате и
Арбанасе територијално наградио деловима српских земаља! На
идеолошко-једнопартијској основи, од Срба је одвојио „инстант
нације“ и такође им доделио делове српских земаља! Штавише,
утицај Срба у Југославији додатно је сузбијан новим наметањем
комплекса кривице за монархизам, грађанизам, традиционализам,
четништво, русофилство... „Разби-распад“ Југославије од 1990-их
година није значио и крај те антисрпске идеологије. Напротив – она
се одржала као идеализовано и носталгично, а у ствари политич
ки некрофилно неојугословенство (и идеологија неојугославизма).
Уместо титоистичке (комунистичке) потке, сада је прожета неоли
бералном (пост)демократском „мантром“, која се обрачунава са ак
сиомом националног интереса, пориче значај националне државе и
обесмишљава државне институције, али све то селективно – само
ако нису уграђени у глобализам као идеологију униполарног „но
вог светског поретка“. Стога је српском „реметилачком фактору“
на Балкану поново наметнут комплекс кривице – за милитаризам,
неокомунизам, шовинизам, великосрпство, екпанзионизам, гено
цидност... Многи субјекти актуелног српског политичког живота
конформистички су подлегли антисрпској пресији и не пружају от
пор том национално деструктивном процесу, а неки и активно уче
ствују у његовој реализацији. Идеолошка подређеност демократу
ри и додворавање евроатлантским силама доказује се „политичком
коректношћу“ и „позитивном дискриминацијом“ не-Срба, чији је
статус у односу на Србе све привилегованији.18) То проузрокује ко
лективно незадовољство Срба, њихову пасивизацију, идеолошкополитичко тумарање, сумњу у идеју и традицију државотворности,
дефанзиву у одбрани сопствених интереса, губитак националног
поноса, потискивање цивилизацијског и геополитичког идентите
та, тражење излаза у етно-верском конвертитству и асимилацији,
те последично, све интензивнији процес расрбљивања.19)
18) О томе опширније видети у: Драгомир Антонић, „Па они нису Срби“, Печат, бр. 308,
28. фебруар 2014, ИП „Наш Печат“, Београд, 2014, стр. 70.
19) Академик САНУ К. Чавошки је начинио детаљну анализу појаве и протагониста про
цеса расрбљивање у Србији после „петооктобарске револуције“ из 2000. године. Ви
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2. 10. Научно-просветна, културна и пропагандна (ауто)де
структивност
У српској (друштвеној) науци, образовном систему, културној
политици и медијима минимално се заступа и афирмише интеграл
но српско становиште.20) Евидентни су покушаји да се Српство
сведе на србијанство и расрби (преда српским суседима и нацио
налним конвертитима) све оно што је духовно потекло у српским
земљама изван „авнојских“ граница Србије, па чак и изван тзв.
уже Србије. Упоредо, у националној науци зацарила је конформи
стичка аутоцензура. Суочени са условом да учешће у научним про
јектима и напредовање у научној хијерархији све више зависе од
објављивања у англофонским рејтингованим часописима, српски
научници почињу не само да свесно избегавају евроатлантском За
паду „неподобне“ теме, већ и да прихватају наметнуте антисрпске
стереотипе. У српским школама и универзитетима примењују се
педагошко-дидактички стандарди непримерени српској просвет
ној традицији. Они су вештачки имплантирани из евроатлантских
центара, управо из оних одакле се већ дуго врши деструкција срп
ског народа и српских земаља. Наставни програми систематски
се „чисте“ од српских садржаја, примера и знаменитих личности.
У уџбеницима географије и историје за основну и средње школе
примат преузима глобалистички приступ, потискујући национал
ни и патриотски. Уместо домаћих универзитетских уџбеника све
више се препоручује превођење страних. У националној култури
се под плаштом космополитизма и наводних уметничких слобода
често пласирају аутошовинистички ставови, девијантна понашања
и идеје супротне српском културном наслеђу. Масовне размере до
стигли су затирање ћирилице, кварење језика непотребним туђи
цама, препуштање српске баштине агресивним српским суседима,
те кроатизација, бошњакизација и црногоризација свега српског
дети у: Коста Чавошки, Расрбљивање, Orpheus, Београд, 2011. М. Суботић чак тврди
(и образлаже) да је „расрбљивање у функцији нове НАТО/америчке геостратегије“.
Видети у: Момчило Суботић, „Расрбљивање“, Разбијање Југославије (Живојин Ђурић,
Милош Кнежевић, Милан Јовановић, ур.), Институт за политичке студије, Београд,
2012, стр. 319-328.
20) Важност интегралног српског, а не парцијалног србијанског поимања националних
вредности наглашава М. Ломпар, професор Филолошког факултета Универзитета у Бе
ограду. Видети у: Мило Ломпар, Повратак српском становишту, Catena mundi, Бео
град, 2013.
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писаног латиницом, казаног и певаног ијекавицом, и материјал
но створеног током дуговеког културно-цивилизацијског трајања.
Српски писани и електронски медији већином не заступају не само
српске интересе, већ ни принципе објективности и истинитости.
Посвећени су селективном креирању јавног мишљења у складу
са политичко-економским интересима странаца и финансијера. У
њима се српски језик и ћирилица користе само спорадично. Није
ретка отворена антисрпска пропаганда, позивање на тенденциозне
изворе и вести из махом западних медија, манипулисање информа
цијама ради обликовања јавног мишљења и агресивна једностра
на промоција евроатлантизма. Циљ и све очигледнија последица
оваквог научно-просветног, културног и медијског деловања јесте
ширење „духа самопорицања“,21) тј. „преумљења“ на коме толи
ко инсистирају евроатлантистички изасланици у Србији, а послу
шнички спроводи српска политичка и интелектуална псеудоелита.

2. 11. Анационално профилисање српске интелектуалне елите
Прекиди у „историјској вертикали“ српске нације и државе
значили су и дисконтинуитет у развоју српске интелектуалне елите.
Када је у 19. веку почела национална ренесанса, просветитељство
и обнављање српске државности, допринос су дали образовани
Срби из Аустрије (Аустро-угарске), који јесу били јасно национал
ни опредељени, али „бечко-пештански“, централноев ропски, про
западно интелектуално профилисани. Сходно томе, за њих је било
потпуно логично да културно уздизање и модернизовање Српства
подразумева само један пут – на запад. (Не)свесно, то су чинили
још Доситеј и Вук.22) Потоњи српски интелектуални слој, који се
21) Комплексном феномену културне аутодеструкције М. Ломпар је посветио обимну, па
радигматичну научну студију Дух самопорицања. Аутор запажа: „На дну сваког кул
турног, политичког, историјског разлога који је привилегован у нашој јавној свести
пребива – дух самопорицања; појављујући се непрестано, премда не увек са истом
снагом, он као да у овом часу доживљава свој апогеј. Он је ту, дух самопорицања, нај
мрачнији покрет српске културе...“ Видети у: Мило Ломпар, Дух самопорицања, друго
издање, Orpheus, Београд, 2012, стр. 36-37.
22) Не може да се оспори велики културни допринос Вука Стефановића Караџића, али за
профилисање модерног српског идентитета важне су и дугорочне последице радикал
них реформи које је спровео. С. Шуљагић запажа да је Вук, уз помоћ Јернеја Копитара
(управника бечке дворске библиотеке!), поједностављењем дотадашње српскословен
ске ћирилице по угледу на латиницу и преобликовањем дотадашњег књижевног срп
ског језика према народном штокавском говору, у ствари, прекинуо две фундаментално
важне споне: 1) са језиком, писмом, богатим културним наслеђем, значајним правним
завештањем и државотворном традицијом немањићке Србије и 2) са колосалном, ду
ховно блиском књижевношћу и културом словенско-православне Русије. Први дискон
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формирао у другој половини 19. и током 20. века, већином се обра
зовао у Бечу, Пешти, Грацу, Берлину, Паризу, Лондону, а потом и
на универзитетима и научним институтима у САД. Пореклом из
сиромашне, заостале Србије, ти будући српски интелектуалци лако
су подлегли „фасцинацији Империјом“. За њих су немачка, фран
цуска, енглеска, америчка култура, наука и образовање били „без
алтернативе“ јер је мало ко одлазио по знање у Москву, Петроград,
Кијев. Стога су сматрали логичним да сопствену „опчињеност За
падом“ по повратку у Србију пројектују на њену модернизацију
коју су (не)добронамерно поистовећивали са вестернизацијом и у
духовном смислу. Будући да је тај неприродан процес текао спори
је него што су очекивали, а у културно-цивилизацијском смислу и
није могао далеко да одмакне, у многима од њих јављали су се стид
од „балканске заосталости“, самоамнестирајућа критика „паланач
ког духа“, одвратност према прејаком „мирису тамјана“, потиски
вање „осећања Српства“ и потенцирање српске „припадности За
паду“23). Из такве „интелектуалне колевке“ израстао је и велики део
савремене (не)свесно „родомрзачке“24) српске квазиелите, која себе
види у месијанској улози да Србе и српске земље одведе у ЕУ и
НАТО, упркос чињеници да те евроатлантске интеграције очиглед
но и истрајно раде на расрбљивању Балкана.
тинуитет значио је да се место српске у европској култури профилише на основу (исти
на, богатог) усменог наслеђа и културне матрице слоја неписменог српског сељаштва,
а да се одбацује аристократска, елитистичка баштина „златног српског средњег века“.
Други дисконтинуитет значио је важан корак у покушају да се Срби и српске земље
културно (и геополитички) удаље од Православне цивилизације и руске интересне
сфере, те „приведу“ Западу. Видети у: Сања Шуљагић, Заснивање српског националног
идентитета, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 292-293.
23) Образлажући зашто Европу сматра за јерес, Владика Николај Велимировић, заточен у
нацистичком логору Дахау током Другог светског рата, пита се: „И шта нас је толико
привукло Европи? И чиме је Запад постао за нас привлачнији него Исток?“ Он сматра
да Запад не може да служи за углед „никоме осим глупацима“, али се даље пита како
су се међу њима нашли и Срби. Он нуди три одговора: „Први, што су српски синови
отишли по учевину на Запад, па су научивши да пију из вештачких чатрња, омрзли
бистре изворе своје Отаџбине. Други, што су школовани синови српских сељака стали
манисати (налазити мане, прим. М.С.) српским девојкама па се иженили туђинкама.
Треће, што су школовани синови српски отпали од својих отаца, презрели своје оце
због њихове побожности и поштења, и ударили пространим путем. То троје. Та три
отрова затровали су сав наш живот лични, породични, друштвени и државни.“ Виде
ти у: Николај Велимировић, Српском народу кроз тамнички прозор, Орион, Београд,
1999, стр. 202-203.
24) Родомрсцима З. Аврамовић назива једну групацију Срба који „делују против темељ
них националних и државних интереса српског народа“ и која је „увек била на страни
несрпских интереса и планова, а потпуно неосетљива на неправде које су чињене пре
ма Србима (територија, људи, кажњавање, култура, част, национално достојанство)“.
Видети у: Зоран Аврамовић, Родомрсци, друго издање, Институт за политичке студије,
Београд, 2009, стр. 11.
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3. ЕПИЛОГ РАСРБЉИВАЊА 1914-2014. ГОДИНЕ: 
ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
„КАТАСТРОФАЛНОГ СРПСКОГ СТОЛЕЋА“
Од Првог српског устанка до Првог светског рата Срби су во
дили тешку борбу и дали велике људске и друге жртве за слободу,
стварање државе и њено ширење на новоослобођене територије.
Али, ти губици били су за српску слободу, српску државу и српске
земље. Дакле, постојао је јасан, једноставно дефинисан и логичан
геополитички редослед и интерес – стварање српске националне
државе сукцесивним ослобађањем и прикључивањем делова срп
ских етно-историјских области. Тај узвишени циљ био је разумљив
народу (иако махом неписменом), била му је посвећена национална
елита (иако малобројна) и са њим су интересно калкулисале велике
силе (иако неке са политичким симпатијама, а друге са антипати
јама). За његово остварење постојао је висок ниво неопходне гу
миљовљевске „пасионираности“, тј. националне енергије на којој
се заснивао свеколики развој током ослободилачко-државотворних
напора – духовни, демографски, територијални, економски, поли
тички, војни...
А онда је дошао историјски прелом: не завршивши примар
ну, националну, „српску интеграциону фазу“, Срби и српске земље
вољно-невољно ушли су у прекоредну, супранационалну, „југо
словенску интеграциону фазу“. Елементарно геополитичко знање
и државотворно искуство указивало је да се ради о дугорочно де
структивном и национално самоубилачком потезу. Убрзо је то по
стало очигледно. Српске земље су се у аморфном и фрагментарном
политичко-територијалном стању нашле у нефункционалној југо
словенској држави – прво монархистичкој, а потом и титоистич
кој. Обе су по геополитичком идентитету и намењеној функцији
биле супротне српским интересима, а у Југословенству које је у
њима форсирано утапало се Српство. Упркос формалном нестан
ку југословенске државе са политичке карте почетком последње
деценије 20. века, наставило је да опстаје (нео)југословенство и
његова кључна антисрпска улога. Непосредно укључивање Запа
да у креирање геополитичких односа на Балкану донело је и нове,
постмодерне облике расрбљивања „верига света“.
Геополитичке последице расрбљивања Балкана су грандиозне.
Површина српских земаља, које су се крајем 19. века мање-више
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поклапале са српским етничким простором (као на карти М. В. Ве
селиновића из 1887. године) била је око 300.000 км2. Хипотетичка
српска држава у тим границама имала би бројне предности – је
дан политички гравитациони центар, етничку компактност, добре
морфографско-територијалне пропорције, партиципацију у три
значајне географске целине, широк приступ мору, респектабилне
природне ресурсе за брз економски развој, квалитетан географски
и геополитички положај, те изгледну шансу да се формира као ста
билна, одржива, унитарна, национална држава.25) Сличне одлике
задржала би и нека од варијанти „увећане“ Србије, било да је на
западу омеђена Цвијићевом „западном границом у којој преовла
ђују православни“ из 1915. године, или у границама понуђеним
тајним Лондонским споразумом 1915. године, или конституисана
после раздвајања од хрватских и словеначких области дуж тзв. ам
путационе линије из 1928. године. Њена површина у сваком од тих
случајева не би била мања од 200.000 км2.
Уместо тога, стотинак година касније, после свеобухватног де
мографског, просторног, културног и другог процеса расрбљивања,
постао је упитан српски идентитет сваког педља српских земаља.
Чак и насилна сецесија Косова и Метохије од Србије, проистекла
из оружане побуне арбанашке националне мањине и резултата
агресије НАТО, није значила окончање дезинтегративног (пост)
југословенског „парања џемпера“, већ наставак „обуздавања“ Ср
бије – прво редуковањем њених популационих, територијалних и
ресурсних, а од 2000-их година и осталих „тврдих“ и „меких“ чи
нилаца моћи. Управо из евроатлантских интеграција, којима (пара
доксално) тежи српска политика класа, стижу сасвим јасне поруке
да ће и Војводина бити ампутирана од Србије. Значи ли то да ће у
првим деценијама 21. века српски чинилац на Балкану бити све
ден само на геополитички „дозвољену“, „пожељну“, „подобну“,
„нереметилачку“ тзв. ужу Србију од непуних 56.000 км2, па чак и
мању (лишену још Рашке области и неких „пречанских“ београд
ских делова), тзв. предкумановску Србију од приближно 54.000
км2? Сматра ли таласократски евроатлантизам да формула „Мала
Србија – стабилан Балкан“ гарантује остварење његових интереса
и пацификовану позадину иза фронтијера који се помера ка руским
границама? Да ли руско телурократско неоевроаз ијство уочава да
у лепези „осовина пријатељства“ оријентисаних према кључним
25) М. Степић, Српско питање – геополитичко питање. стр. 182-183.
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земљама и регионима Евроазије недостаје „балкански вектор“, те
да за његово упориште и исходиште („државу-клијента“) није до
вољна „мала“ нити „авнојска“ Србија, већ интегрална српска др
жава? 26)
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Milomir Stepic
CENTURY OF DESERBIZATION OF THE BALKANS
– GEOPOLITICAL CAUSES AND CONSEQUENCES
Resume
With the exception of Montenegro and Serbia, at the end
of the 19th and early 20th century, most of the Serbian lands
were part of the Ottoman and Austro-Hungarian empires.
Nevertheless, the Serbian lands, in their ethno-spatial di
mension, constituted a crucial geopolitical factor in the
Balkans. Their territorial size, central geographical posi
tion and orthodox cultural background represented a po
tential that does not correspond with the interest of great
powers and Serbian neighbors in the region. Therefore,
those powers applied the strategy of containment, seeking
to reduce Serbian’s power. This caused continuous deser
bization of the Balkans, which was particularly intense
during 20th and early 21st century. Hence, it is possible to
define eleven key ways of deserbization: physical destruc
tion, negative natural growth, devastation of space caused
by emigration, ethnic conversion, denying of identity, po
litical and territorial fragmentation, inversion in integra
tion processes, economic decline, political and ideological
deviance, scientific, educational and cultural self-destruc
tiveness, and anational profiling of Serbian intellectual
elite. Geopolitical implications of this process are nume
rous, as they include reduced demographic potential of the
Serbian people, disintegration of Serbian lands, poverty,
underdevelopment, weak state on both internal and exter
nal arena, indifference to national interests, crisis of nati
onal identity etc.
Keywords: deserbization methods, population and territo
rial losses, geopolitical consequences, „containment“ of
Serbian’s power, Serbian lands.

Овај рад је примљен 11. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.
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Прегледни рад

Зоран Петровић Пироћанац*

Институт за политичке студије, Београд

„БОНДСТИЛ“ - „БАЛКАНСКИ РАМШТАЈН“ 
У НОВОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ АРХИТЕКТУРИ
ЈУГОИСТОКА ЕВРОПЕ**
Сажетак
Израда нове америчке доктрине за Планету, “осигу
равање да се ни једној ривалској суперсили не дозволи
израњање у Западној Европи, Азији, или на територи
ји бившег Совјетског Савеза”, изражена је у Водичу
за планирање одбране.1) У њему су путокази оства
рења неприкосновеног америчког лидерства. Поред
осталог: овај документ пратили су и разрађени кон
цепти нове војне доктрине, која је популарно назва
на win-win, што је концепт ратовања уз истовремена
два војишта. Тај процес коинцидирао је са продира
њем САД, по први пут у историји, у Балкан, а концепт
је представљао тежак ударац целокупном српском
народу. Потом је, на перверзан начин, следио и тра
јући процес интеграције „згаришта“ екс - југословен
ског простора у европски.
Кључне речи:Нова безбедносна архитектура Југо
истока Европе, „Глобални пајкан“, “Трбух Срби
је,“ Економски некорисна зонa Европе, Цвијићева ди
ректриса,“ Доктрина “неколицина спрам мноштва“.

*
**
1)

Научни сарадник
Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Defense Planning Guidance, документ Министарства одбране САД, објављен у дневни
ку The New York Times, 08. 03. 1992.
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„БОНДСТИЛ“ - „БАЛКАНСКИ РАМШТАЈН“

АНТИЦИПАЦИЈСКА ПРОЛЕГОМЕНА

R

аздирање “трбуха Србије“, како је географ Милован Радовано
вић називао војно - стратегијске радове на Косову и Метохији,
јесте стратегијска завршница радова на новој европској безбедно
сној архитектури југоистока Европе. Ти радови из процеса дугог
трајања донели су нам, после бомбардовања Србије 1999. Године,
базу “Бондстил“, крунски доказ наопаког америчког концепта ује
дињавања Европе.
У Медитерану су Американци, са Шестом флотом, били при
сутни још од краја Другог светског рата, али је изузетно занимљив
њихов нескривени интерес за Балкан, посебно за Албанију и Ју
гославију, већ од Осамдесетих. Била је реална могућност да се, по
докрајчивању комунистичког режима у Албанији, свет нађе и пред
савезом Американаца са не - комунистичком, вероватно и ислами
зованом, Албанијом. Њихове поморске и ракетне базе на улазу у
Јадран свакако нису били стратегијски чинилац за потцењивање.
Југославија, по привредној и политичкој организацији друштва
најближа Европи, представљала је за Американце тачку за деста
билизовање, простор који може, у одређеним околностима, да уз
дрма све што је ЕЗ постигла последњих деценија.
Зато Србија пре свега, а и Хрватска и БиХ, никако неће за Аме
риканце бити стратегијски улог минорног значаја једне Гренаде,
или Никарагве. Нису била без основа ни размишљања да Амери
канцима одговара у тој фази анархичности у Југославији чак и ја
чање фашисоидних опција. Американци су својевремено и фран
кизам дуго одржавали у Европи, и није им сметало што је то био
недемократски режим.
Аналитичари из Стејт департмента, ЦИА и Пентагона свакако
су подробно проучавали Европу и њене слабе тачке, посебно бив
ше комунистичке просторе, који такође природно хрле у загрљај
Европе Дванаесторице. Американци тада, без сумње, раде на зао
круживању нове стратегије према Европи и простору Југославије,
изузетно погодне за њихов начин деловања у посткомунистичкој
Европи. Југославија је постајала ново стратегијско бојно поље у
невидљивом судару Европе и Америке на раскршћу столећа.
Референтни стручњак за стратегију, француски генерал Андре
Бофр, каже да је „стратегија непрестана инвенција заснована на
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хипотезама којима би требало експериментисати у пуној акцији, и
где ће се грешке у процени тешко плаћати поразом.” Он додаје “да
управо у томе лежи највећа тешкоћа стратегије, нарочито у епоха
ма брзе еволуције, какав је данас случај.“2) За Американце су Срби
постали велики стратегијски изазов, који превазилази њихову де
мографску и географску важност.
Начелне изјаве Американаца, које су биле сличне европским,
да су за целовиту Југославију, домен су дипломатске рутине. Реч
је о сасвим разумљивим маневрима великих сила у домену страте
гије, која више није директна, већ индиректна, а она подразумева
да су велики ратови за догледно време немогући, али да они ма
ли, локални, прави, или политички ратови, морају да трају, да се
потхрањују. Американцима су биле потребне тињајуће ватрице на
Балкану, а српски простор и анархични менталитет народа олакша
вају стратегијским аналитичарима креирање могућих варијанти за
будућност. Српска држава је значајна за Европу, то су знали и Аме
риканци и ЕЗ. Питање је било изузетно компликовано, уз додатно
компликовање примеса хрватског и босанског простора. Када се
све то заокружи шиптарско - албанским проблемом, онда се изра
ста у шампионе геополитичког шаха овог дела Европе.
Србија је тако израњала попут филозофског камена који омо
гућује да се реше сви проблеми, о чему говори позоришни комад
“Зигфрид”. За том формулом, у представи Жиродуа, трагају немач
ки генерали. На такво трагање је „мирисала и запетљаност срп
ског питања у Европи, коме треба придодати и хрватско, босанско
и шиптарско питање.”3) Та 1991. година била је време када су ове
просторе походили Лорд Карингтон, Ван Ден Брук, Сајрус Венс и
слични политички представници Западне алијансе, која тек што је
била измасакрирала Ирачане. Било је то доба Робера Бадентера,
коме су бројни овдашњи стручњаци за међународно право и међу
народне односе здушно предлагали решење на основу експертске
расправе у Београду.4)
2)
3)
4)

Видети: BEAUFRE, André, Introduction à la stratégie, Paris, IFRI/ Economica, 1985.
“Американци, Европа, Балкан и Срби”, коментари на РТС - у и радију Б - 9 2., 17. и 19.
јуна 1991. Блиска будућност је у многоме потврдила ова стратегијска предвиђања за
српски простор.
Видети: “Неке могуће импликације коренитог мењања уставног устројства Југославије
- Међународноправни и политички аспекти тзв. ‘Раздруживања.” Експертска расправа
у Центру за стратегијске студије у Београду, априла 1991. у којој су учествовали: др
Константин Обрадовић, Ристо Блажевски, др Живојин Јазић, Цвијето Јоб, др Станко
Ниц, др Данило Турк, др Ватрослав Векарић, итд.
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У једном од редовних радијских коментара на Радију Б - 92,
годину касније, аутор је видео будућу “Србију - као геостратешки
чварак”. 5) Поменут је и доктор Анте Цилига, мистериозни поли
тички лисац и, за аутора, највеће име хрватске политике XX века.
У књизи, “Сам кроз Еуропу у рату”, издате 1978. у Риму, Цили
га пише: ”Атентат који је 28. липња био учињен на аустријског
пријестолонасљедника Фрању Фердинанда - атентат који је затим
био повод за Први свјетски рат - показао је да Босна представља
једну од критичних точака сувремене свјетске политике. У трећем
свјетском рату, ако човјечанство буде имало несрећу да га доживи,
Босна може постати одлучујуће подручје за излаз Руса на Средо
земно море, или Американаца на Дунав, друга Кореја и нешто ви
ше.”6) Цилига је био у праву предвиђањем америчког досезања до
Дунава. То је један од ретких стратегијски важних простора света
у који Американци нису претходно ни привирили, а Цилигин ана
литички и антиципаторски ум је овакву стратегију био кадар да
наслути одавно.7)
Почетак 1992. године је за приљежне аналитичаре (и тек овлаш
најављиване нове европске безбедносне архитектуре) био већ при
лично алармантан па је, наспрам потмулог ћутања Државе и њених
стратегијских структура, могло да се назре како Европа и Америка
намењују тадашњој Југославији, захваљујући у доброј мери стра
тегијски недораслим државним руководиоцима, величину најуже
могуће Србије.8) И све трагедије које су се десиле српском народу
5)
6)

7)

8)

Радио Б- 92 , 07. 04. 1992. Цитирано у: Зоран Петровић Пироћанац, Суноврат, Југои
сток, Београд, 2000.
Видети: Ante Ciliga, Sam kroz Europu u ratu (1954, 1978), приватно издање, Рим, 1978.
Др Анте Цилига (1898 - 1992), један је од најзначајнијих интелектулаца Хрватске у
ХХ столећу. Истранин је, суоснивач КПЈ, члан Политбироа, писац. Од 1926. до 1935. у
СССР-у је предавач у партијској школи за југословенске емигранте, потом на Комуни
стичком универзитету у Лењинграду. Три године је био у депортацији у Сибиру, а по
том наставио живот у Француској и Италији. Његове снажне везе са НДХ и Ватиканом
нису у потпуности расветљене.
Зачуђујуће је колико је српска стратегијска мисао апстраховала америчке и НАТО пла
нове за овај простор, или, у најбољем случају, недопустиво много каснила у предвиђа
њу оваквог тока догађаја. Или аутор овог рада греши -можда су само вешто забашури
вали и скривали од народа оно што су претходно сазнавали?
„У њој, видим то јасно, неће дозволити на крају да остане ни Косово, ни Санџак, ни
ти Војводина. Сабиће тако Србију у величину геостратегијског чварка и моћи ћемо да
будемо задовољни ако нас буде једва пет милиона. Остали смо болно сами на светској
сцени. Чак ни Грци не могу пуно да нам помогну, јер имају јасних обавеза према ЕЗ...
Још једном у овом веку, Срби ће ускоро видети да су дизали у небо лажну вредност
(Милошевић - прим- а.). Као и у перверзној копулацији са Титом, коме су Срби ватрено
деценијама лизали стопала, схватиће они убрзо превару србијанске Србије. Напуштени
од свих, комунистички муџахединизовани, Србијанци ће ломити прсте, чупати косе и
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потоњих година, и што се и данас на Косову и Метохији свакоднев
но дешава, да Србе годинама малтретирају, а неретко и убијају, на
очиглед ЕУЛЕКС - и КФОР - а, најављивано је деценијама много
раније.

СТРАТЕГИЈСКО „ЗАГРЕВАЊЕ“ САД И НАТО 
У ПОСЛЕДЊОЈ ДЕЦЕНИЈИ ХХ СТОЛЕЋА
Илустрација за овакав међунаслов јесте обзнањивање пара
дигматичних америчких стратегијских планова 1992. године. Ми
нистарство одбране САД је тада објавило своје планове за пост
хладноратовски период Планете. У документу на 46 страница, чији
је супервизор био изузетни стручњак Пол Волфовиц, пентагонски
подсекретар за политику, а spiritus movens, секретар одбране Дик
Чејни, пројектована је америчка политичка и војна мисија.9) Главни
циљ је “осигуравање да се ни једној ривалској суперсили не до
зволи израњање у Западној Европи, Азији, или на територији бив
шег Совјетског Савеза.” У Водичу за планирање одбране (Defense
Planning Guidance), буквално стоје путокази остварења неприко
сновеног америчког лидерства. Поред осталог: ”Требало би да оче
кујемо будуће коалиције да буду ad hoc скупине, које често неће
трајати после криза са којима се суочимо, а у многим случајевима
носећи једино генерални споразум о циљевима које треба пости
ћи. Најважније је осећање да је светски поредак у крајњем случају
подржаван од САД... Америка би требало да буде у могућности
да делује независно када не може да се оркестрира колективна ак
ција”. Овај документ пратили су и разрађени концепти нове војне
доктрине, која је популарно названа win -  win. Реч је о концепту
ратовања на истовремено два војишта. Американци су једностав
но ставили до знања да могу да поднесу, са или без савезника, два
истовремена рата, на две тачке планете симултано. Ентони Лејк,
саветник за безбедност председника Клинтона, даће додатна об
јашњења нове доктрине САД, и то на елитном универзитету Џонс
Хопкинс, септембра 1993: ”Америка располаже најснажнијом вој
ном силом, највећом економијом, и најдинамичнијим мултиетнич
ким друштвом. Наше вођство је тражено и поштовано на све че

9)

масовно хистерисати. Биће касно. Већ је касно...Србијо мала, ускоро мања но што си
икад била.”, Радио Б- 92, 07. 04.1992. Цитирано у: Зоран Петровић Пироћанац, „Суно
врат,“ Југоисток, Београд, 2000.)
Видети: The New York Times, 08. 03.1992.
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тири стране света... Није више реч о томе да се заузда, већ да се
прошири, консолидује, доврши победа. Наши интереси и идеали
не обавезују нас само да се ангажујемо, већ да руководимо... Ми
морамо да промовишемо демократију и економију тржишта у све
ту, јер то штити наше интересе и нашу безбедност, и зато јер је реч
о одсјају вредности које су истовремено америчке и универзалне...
Ми бисмо морали да делујемо на мултилатералном плану када то
служи нашим интересима, и унилатерално када то служи нашем
циљу.” 10)
Касније ће Лејк бити још експлицитнији у “Њујорк Тајмсу”:
”Нека ствари буду јасне. Одржавање мира није наш приоритет, ни
ти у спољној политици, ни у терминима одбране. Прва мисија на
ших оружаних снага не састоји се у вођењу мировних операција,
већ у добијању ратова. Ето зашто смо у овом пост - хладноратов
ском периоду, ми приступили тоталној ревизији наших потреба у
области одбране.”11)
После БиХ и Хрватске - „уклињавање“ у Косово и Метохију
Када се НАТО 1994. године домогао врхунски важне базе и
једног од најважнијих војних полигона Европе, Криволака у Маке
донији, било је дефинитивно много тога јасно. Државне институ
ције СРЈ и Србије, Војска, Полиција и Скупштине, све су учинили
да се о томе што мање говори у јавности, као да је у питању нева
жан догађај, а не уклињавање НАТО у наше бокове. Срамно су сви
у политичкој класи Србије ћутали када су Македонци, охрабрени
од Американаца, заузели 120км2 српске територије у области Горе.
12)
Читава политичка класа Србије, очито није умела да се прила
годи новој стратегијској ситуацији на Балкану, нити да осмисли
икакво предупређивање, или амортизовање оваквих најављујућих
удара на Србију, који су касније кулминирали ваздушним ратом
против ње.

10) Видети: Anthony Lake, Assistant to the President for National Security Affairs, “From Con
tainment to Enlargement”, Johns Hopkins University School of Advanced International Stu
dies Washington, D.C., September 21,1993.
11) Видети: Anthony Lake, „The Limits of Peacekeep ing“, The New York Times, February 06,
1994.
12) Једино су Горанци патриотски алармирали српску јавност о тој чињеници, коју је пре
нео у њихово име српски географ, проф. др Милован Радовановић, али је њихово запо
магање било игнорисано од српског режима. Из разговора са професором Радованови
ћем, 1995.
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Током 1993. у Паризу је могла да се чује сасвим јасна претња
француског стручњака за међународне односе, Тијери д’Монбри
ала, који је тада упозорио Србе “да Западу није потребно стотине
хиљада војника за пешадијско ратовање, да су кадри да из ваздуха
добију сваки рат.”13) Све је било кристално јасно још тада у посло
вично транспарентној америчкој стратегији. Требало је, међутим,
пажљиво анализовати овакву стратегију, углавити своју малу наци
ју у неки жљеб у коме ће се за неко време остати ван могућих удара,
а националном лађом бродити релативно безбедно, ван погибељне
зоне геостратегијских хридина. Запањујуће је што до данас српска
држава и њено политичко вођство, нису никада ни поменули, ни
ти озбиљно анализовали, или предложили, да релевантне инсти
туције у земљи, као и јавно мнење, озбиљно разматрају судбинске
изазове. Нико није био у стању да избегне потписивања срамног
„Војно - техничког споразума“ у близини Куманова.14)
Срби су тако увучени у једну посебно деликатну и за дужи
период рискантну “стратегијску кашу,” заједно са Републиком
Српском, БиХ, Албанијом. И данас су у економски некорисној зо
ни Европе, како су је назвали еврократе из Брисела, у време распа
дања Југославије.15) Ту се, ево већ две деценије, муче у социјалној
безперспективности , економском паклу и културном очају, као на
ција које се у Европи није навикла на Нове узусе Нове Европе. То
цивилизацијско потпалубље Европе16) има више од две деценије и
један „периферни европски ћошак“, који је најнепријатнији и нај
рискантнији, и баш је он додељен Србима. 17)

13) Разговор аутора са д’ Монбриалом у седишту IFRI у Паризу, 1993.
14) Кумановска битка је тако, као почетак заокруживања стратегијске целине српске држа
ве, оваквим срамним споразумом потрта. Није ваљда да је случајно одабрано баш то
место ?
15) „Економски некорисна зона Европе“ је израз који је и за српски простор користио бри
селски експерт ЕЗ, Деведесетих, у разговору са аутором у Паризу, 1993.
16) Термин је аутор лансирао и често користио у јавности, нарочито у коментарима на
Радију Б - 92, од 1991. године.овог рада греши -можда су само вешто заба

шуривали и скривали од народа оно што су претходно сазнавали?

17) Врх српске државе за све те године мазохистички и даље неће да буде српски, већ
искључиво југословенски, и даље самоубилачки устрајно „шлепује“ грозомору звану
Југославија. Чак и уз реалну опасност по биолошки опстанак нације, неостаљинистич
ки клептократи у Србији тровали су сопствени народ погибељном дрогом „југословен
ства“ и „братства и јединства“, појмовима које су сви „братски“ народи без оклевања,
и са осећањем олакшања, већ одбацили. Само српски Врх није. Не враћа се Србима
њихово име, немају државу свог имена, тонући свих година у незадрживо ништавило
необољшевичких замлаћивања.
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Тако заковани за потпалубље, све критикованији од света, а
без икаквог наговештаја да ће се људскије са њима поступати у до
гледно време, Срби су немоћно посматрали завршницу стратегиј
ских радова на прекрајању европског континента на крају другог
миленијума. Још један део њихове легитимне територије поново је
поклањан исламу усред Европе, и још једном на рачун национал
них интереса српског народа, најозбиљнијег кандидата за титулу
јединог европског народа апатрида. Арбанасима се припремало
поклањање територије, јер Америка тако истовремено додељује
још један поклон исламу, кога већ годинама нескривено жели за
савезника, или барем за толерантног посматрача њених рекомпо
зиционих радова у Европи и широм Планете. Као и увек, америчка
геополитика делала је на уштрб малих народа, попут српског. Без
икаквог обзира, уз очиту силу којој нема премца, нити је на видику
било икакве жеље за супротстављањем.
Исламска димензија на Косову и Метохији, такође не сме да се
апстрахује у анализи америчког напредовања на српском тлу. Не би
требало да завара арбанашка стратегија задобијања подршке свет
ског јавног мнења, заправо њихово вешто глумљење про - европске
оријентације у тој борби за отцепљење.18)
У чланку „Вол стрит џурнала - Европа“ из 2001., најбоље се
види чему су Американци прибегавали у дугогодишњем крчењу
пута свог стратегијског надирања на Косово и Метохију. Подсећа
се да је арбанашки сепаратизам формално карактерисан као „џи
хад“ у октобру 1998., на годишњој међународној конференцији у
Пакистану. „У свом мемоару из 2006., тадашњи пакистански пред
седник Первез Мушараф реферисао се на ‘косовски џихад’, а у но
вембру 1998., британски The Times поменуо је ОВК добровољца из
Саудијске Арабије који је холандском новинару у интервјуу рекао
да је Косово његов ‘осми џихад’. Аустралијски терориста Дејвид
Хикс се такође обучавао са ОВК. Без обзира како ми инсистирамо
на виђењу Косова, исламски свет га види онако какав је он у ствар
ности.“19)
18) Тих година аутор се лично уверио у технологију арбанашких јавних напора. Са екипом
француске ТВ станице TF1, ушао сам, средином 1990 - их, у седиште партије најпо
пуларнијег политичара, после агресије 1999 и првог председника Косове, Ибрахима
Ругове. Увели су нас за интервју у просторију са великим портретом Мајке Терезе, али
сам у доласку видео и отворена врата друге, истоветне просторије, у којој је на зиду на
арапском стајао велики натпис из Курана. Та просторија била је намењена саговорни
цима - муслиманима, пред којима је речник квалитативно другачији него пред запад
њацима.
19) Видети: The Wall Street Journal Europe, “Al Qaeda’s Balkan Links” November 01, 2001.
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Кристофер Делисо, амерички аутор, каже: „У име подршке
замешатељској и хипокритској интервенционистичкој политици ,
Запад је иронично створио све слове за радикални ислам да се уко
рени. Укратко, интервенционисти на Балкану постали су очајнич
ки везани за политику катастрофе.” Делисо је, после своје исцрпне
студије „Долазећи балкански калифат“, поставио крајње питање:
како ће Америка приволети свет да стане против терориста када
је у ствари приморала свет да их спонзорише (што и наставља да
чини . „Међународна администрација која је отворила радњу у јулу
1999. морала је да се суочи са окорелим борцима ОВК, од којих су
већина били опасни, а понеки су контролисали моћне, злочиначке
мреже организоване на клановима, док су потајно били политича
ри. Пошто су такви људи имали способност да изазову све, од по
литичких ликвидација до масовног оружаног отпора док трепнеш,
УНМИК званичници су брзо схватили да је боље да се дође да
споразума са екс - УЧК, него да их сусретну. ‘Дил је био, оставите
нас на миру, оставићемо вас на миру’, закључује бивши шведски
ОЕЦД званичник на Косову.’ То има своју корист, углавном, у томе
што нам је било дозвољено да живимо.“20)
Бизарност америчке стратегије помоћи борбеном сламу свуда
у свету, па и на Балкану, најбоље је описана у књизи америчког но
винара ТВ станице „Еј - Би - Си Њуз”, Џона Кулија, Не - свети ра
тови, у којој је свету открио запањујуће чињенице, попут оне да су
Американци широм света, од шездесетих до осамдесетих прошлог
века, обучили, опремили и финансирали, преко 250.000 муџахеди
на.21) Међу њих свакако спадају и босански и арбанашки муслима
ни, који су тако и допринели разбијању СФРЈ.

ЗНАЧАЈ ЦВИЈИЋЕВЕ ДИРЕКТРИСЕ 
ЗА АМЕРИЧКУ ОКУПАЦИЈУ
Американци се у вишегодишњем процесу разби - распада Ју
гославије ( М. Кнежевић) усмеравају према Дунаву и 588 км ње
говог тока у рукама Срба. То се остварује још од краја 1994., ка
да код Вуковара, штитећи Хрватску, избијају на Дунав и побијају
20) Видети: Deliso, Christopher, The coming Balkan caliphate: the threat of radical Islam to
Europe and the West / foreword by Loretta Napoleoni, Praeg er Security International, 2007.
21) Видети: Јohn K. Cooley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International Terrorism,
Pluto Press, 1999.
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америчку заставу. Већ крајем грађанског рата у Хрватској, Амери
канци тиме нескривено најављују упад на Цвијићеву директрису,
која доживљава прави значај, после готово читавог века теоретске
запостављености.22) Судбина је хтела, или боље речено - нова стра
тегијска ситуација у Европи са поново уједињеном Немачком - је
наметнула нову европску безбедносну архитектуру, у којој Срби
стратегијски најлошије пролазе. извлаче најдебљи крај. Иако наши
стратези и државни Врх очито нису учили на стратегијској остав
штини Јована Цвијића, наши непријатељи су итекако зналачки то
разрађивали у својим командним тимовима.
Ушавши на Косово и Метохију 11. јуна 1999. године из Маке
доније, НАТО 23) још није ни стабилизовао стање у окупираној срп
ској покрајини, а убрзано је, већ крајем јуна 1999. године, стварао
простор за нову базу. Има ли речитије слике војно - стратегијских
намера најмоћнијег савеза планете? Косово и Метохију су Амери
канци замислили као још једну одскочну даску, на путу до Дунава,
али и у Евроазију. Њихова визија геостратегијског развоја европ
ског стратегијског обзорја тек је на прелазу миленијума достигла
праву снагу.
Када се говори о завршници радова на рекомпоновању Но
ве Европе, онда то значи да са Косовом и Метохијом посао није
завршен. Дисциплиновање Срба до краја подразумева, из НАТО
перспективе, даљи ангажман усмен ка Новом Пазару и Суботици.
„Глобални пајкан“ (Global Cop), САД, наставља да граби ка свом
стратегијском циљу за овај део света. Командант НАТО снага, ге
нерал Весли Кларк, обзнанио је после завршетка агресије колико
је српски простор важан за позицију НАТО - а, и да им је намера да
остану још дуго на српској земљи. „Бондстил“ код Урошевца тре
ба да осигура успешно окончање “стабилизовања региона”. Треба
ло би и да још јасније покаже Србима како су Косово и Метохија
за догледно време дати Арбанасима, и како мало тога може да их
спречи, гледано из данашње перспективе, да наставе тријумфал
но довршавање историјског циља - заокруживање простора Велике
Албаније. С обзиром да Срби никада на то неће пристати, нису не
реалне ни прогнозе за један већи регионални рат у региону у бли
22) Под Цвијићевом директрисом аутор подразумева, у најкраћем, стратегијски правац
Вардар - Ибар - Морава - Дунав, који је очекивани, а тешко одбрањив, правац могућег
војног продора НАТО са Југа.
23) Испред америчких пешадинаца ишли су француски војници са пипалицама за мине.
Било је то иреверзибилно и тужно самосрозавање деголовске Француске.
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жој будућности. У њему ће актери бити превише агресивни Албан
ци, који су се одавно већ и превише замерили не само Србима, већ
и Македонцима, Грцима, а у даљој будућности ни Бугари у тој оп
цији не би били немогући учесник. Својом агресивном политиком,
албански народ се раширио преко свог реалног потенцијала, па,
ако не постану реалнији и мање осокољени америчком заштитом,
има изгледа да их задеси и кажњавање за такав експанзионистички
геополитички подухват. Неће ни Американци на Баслкануј да оста
ну стотину година, а и нови геополитички „ветрови“ ослабиће и
њихову жељу да арбитрирају широм света. Ма какав миротворачки
дух да се запати на Балкану, његова дугорочна будућност је кон
фликтна, управо зато што су Американци створили све услове за
стварање - панбалканске државе. Та албанска илузија, остваривана
стрпљиво пре свега демографијом стављеном у строгу политичку
функцију овладавања територијом, може и да потраје.24)
Међутим, у историјској перспективи, завршиће се изузетно
неповољно по овај млади народ. Дисциплиновање Срба је био не
скривени циљ Запада још пре три деценије. Француски геополи
толог Ражо видео је међуетничке сукобе у бившој Југославији као
споља провоциране, са циљем да се непрестано, од Словеније до
Косова и Метохије, суштински ослаби српска национална есенци
ја.25) Таквом стратегијом, на коју српске политике вође нису имали
одговор, најефикасније је испуњаван план о рекомпоновању нашег
простора. Онеспособљавање потенцијала Србије да сакупи мили
он војника, редуковање њене војске још од почетка ратних сукоба у
југословенском простору, десетковање младих и способних војних
кадрова и њихово терање из војске, инсистирање на преторијанској
полицији у служби узурпаторских интереса номенклатуре, запаћи
вање мафије и плутократије у Србији, обесхрабривање сваког по
штеног и истрајног рада њених грађана, терање младих из земље, и
још много неподопштина, није само посао обављан изнутра. Сва
како су томе припомогли и бројни и врло вешто распоређени (и по
свету, али и у земљи - преко разних сумњивих невладиних орга
низација) тимови за планирање сценарија(scenario planning teams).

24) Један од ауторових ментора, париски географ и геополитолог Ив Лакост, у више разго
вора и интервјуа током 1990 - их година је потврдио да су Албанци са Косова и Мето
хије остварили своје великоалбанске циљеве очито дугорочном злоупотебом демогра
фије у политичке сврхе.
25) Разговор са З. Петровићем Пироћанцем, за загребачки магазин „Старт,“ у Паризу, 1988.
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Послови на Косову и Метохији, и досад обављени, и трајући,
или тек припремајући, доказују ову тврдњу. Нова безбедносна ар
хитектура Европе, у којој међу важним радовима јесте и дисци
плиновање анархичних Срба до мере да више никада не предста
вљају опасност по комуникацијске, привредне и друге правце, који
пролазе делом бившег југо - простора (Via Militaris), а пре свега
најважнијом реком Европе Трећег Миленијума - Дунавом. Притом
се сматра да је Србима довољан животни простор за 5 милиона
становника.26)
Западна Алијанса је упадом на Косово и Метохију 1999. годи
не , и тоталном окупацијом „Трбуха Србије“, отворила себи пут да
и физички оконча овладавање стратегијском зоном на изузетном
путу за Београд - линијом Бујановац - бугарска граница (50 км ва
здушне линије). Како је пред рат у Југославији говорио францу
ски географ Мишел Рукс (иначе велики арбанашки пријатељ ”У
случају напада, овај простор се не може бранити”.27) Не треба пу
но говорити колика се нова стратегијска опасност том чињеницом
надноси над Србијом од 1999. године.
агресија на Србију 1999. године и позиционисање НАТО
Окупирање Косова и Метохије донело је разарања Србије, што
само потврђује стратегијску одлучност Американаца и НАТО да
се укотве овде, где их никад пре није било. Иако су имали намеру
да све окончају и копненим завршним ударом, због несагласности
чланица Алијансе, рат су водили најкукавичкије што се могло „високим“
бомбардовањима, ракетним ударима прецизних оруђа из вели
ких даљина, све то уз злочиначку употребу осиромашеног уранију
ма за осиромашене Србе. То је послужило да Србе утера у колосек
будућих европских интеграција. Да би се у потпуности дочарало
колико је нападачима било важно да тотално поразе малене Србе,
пружиће се дијапазон западних анализа ове војне операције Али
јансе од 24. марта до 11. јуна 1999.
26) На вечери са турским амбасадором у Београду, почетком грађанског рата у распада
јућој Југославији , 1993 (када је преименован на отправника послова, због санкција
Србији - sic!), аутор је од искусног дипломате научио о важном стратегијском елементу
регионалне сцене. Турска, наим
 е, сматра Србију (није говорио о Југославији) и Бео
град, средокраћом воденог пута од Северног мора до Црног мора. За Турску је Србија
земља Црноморског басена и то је изузетно важна чињеница, коју српска политичка
номенклатура није ни мало умела да уклопи у геополитичке планове.
27) З. Петровић Пироћанац, „ Шарм национализма “, Интервју са Мишелом Руксом, у: Не
дељна Борба, 13 - 14 октобар 1990.

- 36 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2014 год. (XXVI) XIII vol=41

стр: 25-49.

Прва опаска и закључак могли би да буду да је агресија на Ср
бију био сукоб high - tech одсутног агресора против low - tech бра
нилаца суверене територије. У координисању рата против Срба,
било је више од 50 сателита који су служили за шпијунажу, али и
за ударе НАТО на Србију. Између 15 и 20 космичких система кори
шћено је у припреми и извршењу напада. Српски простор тотално
је покривало шест сателита (optic imagers). Додуше, и најнапред
нија сателитска технологија Американаца није потпуно ефикасна
облачних дана, и то је у бројним приликама онемогућивало ефекте
разарања авијације НАТО током 78 дана бомбардовања.
Статистика операција казује да је чак 80% времена у марту и
априлу 1999. године, на пример, било под облацима. Ови бројни
сателити прикупљају електромагнетске сигнале, али и идентифи
кују све што се креће на војишту. У тим ваздушним операцијама,
Американци су демонстрирали и нову структуру тактичке шпију
наже. Окупили су више агенција и америчке оружане снаге ради
убрзавања избора мета и преноса података оперативцима. Глав
ни ефекат америчке војне космичке моћи је стварање несавладиве
дистанце међу савезницима, што су поново, као у Заливском рату,
констатовали Французи, Немци, Енглези, Италијани, Холанђани, и
сви Европљани који су учествовали у бомбардовању под америч
ком командом. Речју, нико од Савезника, сем Американаца, није
био кадар да сагледа слику читавог војишта, нити да има стратегиј
ски избор циљева, нити процену удара!
Снаге НАТО у овој операцији експериментисале су и новим
доктринама и новим оружјима. Тако премијер Лионел Жоспен ту
мачи бомбардовање Косова и Метохије, у свом говору 22. октобра
1999. године на Институту високих студија националне одбране у
Паризу. „Ова година била је изузетна за наше оружане снаге, ан
гажоване на Косову у ратним операцијама у служби права (sic!- З.
П. П.)... Интервенција на Косову је означила вољу за деловање ме
ђународне заједнице. Вођена у име хуманитарне ургенције, наша
акција је црпла своју легитимност из више резолуција Савета без
бедности, заснованих на глави VII Повеље и њеном упорном кр
шењу од стране београдских власти... Ова прва интервенција НА
ТО у једном отвореном сукобу, учешће готово целокупних нација
Европске уније, немачко војно ангажовање, по први пут за педесет
година, али и способност да се Русија реинтегрише у политичко
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решавање сукоба, су утолико и маркантни догађаји, дипломатски
и војно.“28)
Лондонски „Економист“ језгровито је описао расположење
за рат на Косову и Метохији међу чланицама Алијансе: „Упркос
америчким против - тврдњама, Југословенски рат је открио да је
НАТО дубоко подељен у војним опцијама. САД су биле најрато
борније по питању ваздушног рата и циљања Милошевића. Брита
нија је највише желела да ангажује копнене снаге, док су Немачка
и Италија биле најзаинтеесованије да увуку Русију у градњу мира
и у добијању УН подршке за план прекида ватре.“ 29)
Заједнички посао ратовања против Срба обављен је са дели
мичним успехом, јер нису разорили Београд, како су многи, попут
америчког генерала Шорта, прижељкивали. Али, успели су да оку
пирају Косово и Метохија и припреме их за отцепљење од матице
Србије. Посебно поглавље, од кога се добрано зазире у 19 земаља
које су „херојски” напале Србе, јесу еколошке последице бомбар
довања. Истински шок догодио се када су наредних година, најпре
стидљиво и шкрто, па касније све слободније проговорили многи
који су „сервирали” разна загађења, и који су тровали читав живи
свет Србије. Логични закључак произашао је из чињенице о којој
се ни код нас не говори превише: неприродан пораст малигнитета
код становништва у Србији од времена бомбардовања. Тешко да
се он може тумачити једино укупно високостресном ситуац
 ијом у
30)
којој српски народ живи годинама.
У немачком војном часопису Европска безбедност, објављен
је по окончању рата текст немачког еколошког представника Фи
шера (није познати министар), у седишту ЕУ у Бриселу. У есеју
„Косово и штете у људској средини“ Фишер упозорава на обим еко
- катастрофе, која доводи у опасност много шири географски појас
од Србије. Он констатује да „ЕУ нема никакав конкретни ефикасни
план за санирање намерно проузроковане штете.“ REC (Регионал
ни центар у централној и источној Европи у Будимпешти), израдио
28) Allocution de M. Lionel Jospin, Premier ministre, le 22 septembre 2000., lors de l’ouverture
de la session annuelle de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Видети:
Défense Nationale, Novembre 2000.
29) Видети: “Kosovo on the edge of the knife,” Economist, 20 March 1999.
30) Сетимо се само Вијетнама и тоталног уништења његове флоре, фауне, као и вишеде
ценијског невидљивог плаћања цеха рату код Вијетнамаца, са енормним порастом мал
формација код новорођених. Вијетнамски народ био је изложен нехуманим и недозво
љеним хемијским средствима која и данас код њега проузрокују тешке инвалидности.
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је за Европску Комисију извештај о конкретним последицама бом
бардовања Србије. Њихова екипа боравила је одмах по окончању
рата 10 дана на Косово и Метохија КиМ - у и по Југославији. Како
Фишер каже, „вратили су се са терена ужаснути: земљиште, воде,
ваздух достигли су степен загађења који онемогућују здраву пољо
привреду и узгајање стоке за дужи временски период.“ Комисија
„указује пре свега на милионе тона расуте нафте“ из срушених ка
пацитета петрохемија у Новом Саду и Панчеву. Наводе и „мили
он тона разних хлоро- киселина, те сто тона амонијака,“ који су
отекли у Дунав и проширили загађење до Румуније и Бугарске.
Мерења тих загађења просто су запрепастила чланове комисије. 31)
Међутим, ни једна комисија ЕУ, НВО формација, нити значај
ни еколошки покрет, нису сигнализовали драматично загађивање
Србије бомбама са осиромашеним уранијумом.32) Бомбардовање
Србије на Западу претежно крштавају - „Рат на Косову,“ што је
још један начин да се забашуре немилосрдни удари по цивилној
инфраструктури. То у свести просечног западног читаоца и грађа
нина значи нешто ван Србије, никако саставни територијални део
Србије. Подразумева се у медијски препарираној западној јавно
сти да је то био „праведан и нужан хуманитарни интервенциони
зам” слободног света, суоченог са „суровим национал - комуни
стички оријентисаним Србима, уљезима на Косову”.
Мајкл Манделбаум, из елитног америчког политичког консул
тативног тела, Савета за спољне послове (CFR), објавио је 2000.
године у часопису „Спољни послови“, занимљиву анализу у тема
ту „НАТО и Југославија.“ Манделбаум рат сумира уверењем „да су
авиони НАТО обавили успешно своју мисију, јер су српску армију
приморали да се повуче са Косова,” али признаје да су политичке
последице интервенције дијаметрално супротне од почетног циља.
Дошло је до недопустиве грешке у процени. То се види по стању на
терену: „Балкан је у ужасном стању, створени су опасни преседа
ни, а односи са Русијом и Кином су погоршани. До бомбардовања
је на Косову у грађанском рату било око 2.500 мртвих, а током 11
недеља бомбардовања погинуло је око 10.000 људи, док је 1,4 ми
31) Видети: „Europaische Sicherheit No.10\1999.
32) Војници Алијансе на Косову и Метохији, највише Американци, Французи, Италијани,
Немци и Енглези, имали су стриктна наређења и детаљне мапе који их опомињу да не
залутају у зоне у којима је НАТО сипао товаре недозвољених бомби. Но, геостратегија,
геополитика и војне анализе су области у којима се хладно анализују промене и достиг
нућа војних операција, и није им предмет људска патња.
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лиона расељено.” Aмерички аналитичар констатује и „разореност
великог дела српске економске инфраструктуре, разореност Косо
ва, и урушену стабилност земаља у региону.“ 33)
Занимљиво је да ни један западни аналитичар овог рата ни јед
ном речи не помиње толико важан детаљ са почетка бомбардовања.
Наим
 е, тешко се превидом може тумачити игнорисање чињенице
да су Хашим Тачи и други лидери арбанашког сецесионистичког
покрета 25. марта ујутро, путем саопштења на албанским радио и
ТВ станицама, позивали у безпоговорни егзил, што је за последицу
имало готово моментално дизање стотина хиљада Арбанаса и од
лазак ка Албанији и Македонији.34)
Бостонски US Strategic Institute, у сарадњи са Центром за ме
ђународне односе Универзитета у Бостону, издаје часопис „Стра
тегијски преглед.“ Летњи број 1999. посвећен је тек окончалој
агресији и америчкој војној сили. Главни уредник Бенџамин Ше
мер објавио је есеј „Сада када је НАТО добио свој први рат,” у
коме пита „зашто је Милошевићу остављена потпуна слобода да
терорише Косово?” Шемер закључује и да НАТО мора да ревиди
ра своју стратегију, јер су снаге ангажоване стратегијом за коју се
унапред знало да је погрешна. Реч је о томе да је сачињен споразум
који се односио само на ваздушне снаге НАТО - а. За разлику од
неких својих колега, Шемер не дефинише рат против Срба као „ва
здушни рат”. „Бродови америчке морнарице лансирали су крста
реће ракете на Србију, а авијација је обавила тек трећину укупних
мисија. Не може се имати авијација у операцијама без асистенције
морнарице.”35)
У часопису Стратегијски преглед, Стивен Обин открива „да
су припреме НАТО за 78 дана ваздушне кампање трајале 11 месе
ци.“ 36) Он пише да су од почетка војни шефови НАТО инсистирали
на „ограниченом карактеру операције која се мора водити опрезно
и професионално, са минимумом неопходних снага за постизање
циљева, како би се систематски дислоцирале, деградирале, дева
33) Видети: “NATO and Yugoslavia”, Foreign Affairs, September / October 2000.
34) На француско - немачком ТВ каналу ARTE емитован је 1999. документарни филм о тим
данима пред бомбардовање, у коме је интервјуисана Италијанка удата за Арбанаса у
Приштини, која је говорила о позивима лидера УЧК са албанске ТВ и радија да крену
у бежанију.
35) Видети: Benjamin F. Schemmer,“Now That NATO’s Won Its First War”, Strategic Review,
Summer 1999.
36) Видети: Aubin, Stephen P. “Operation Allied Force: War or ‘Coercive Diplomacy’,“ Strate
gic Review 26, Summer, 1999.
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стирале и на крају разориле српске снаге, осим ако Милошевић не
прихвати захтеве међународне заједнице”.37)
По Обину, Весли Кларк је муку мучио са истовременим при
мањем наређења од Клинтона и од Савета НАТО. Западни савезни
ци (читај: Клинтон и његов војно - политички тим) комбиновали
су, по Обину, „теорију ескалације и теорију рата исцрпљивања, уз
помоћ високе технологије, али без губитака (zero death).“38) Свих
19 земаља Алијансе лако је убеђено да ово и прихвати. Oбин тврди
да Савез није ни мислио на прави рат, нити га је припремао, па по
реди прве дане кампање на Косову и Метохији са „Пустињском ли
сицом”(Desert Fox), операцијом против Ирака, из децембра 1998.
Пронашао је у војној статистици податак да су „после 20 дана
бомбардовања погодили само 103 циља, од чега 60 циљева вазду
шне одбране и српских војних средстава.“ Један од ваздухоплов
них команданата, Дејвид Вилби, порицао је у разговору са Oбином
нападе на касарне, и признао само нападе на штабове и средства
везе. Американци тврде да је војна сила употребљена само у огра
ниченом виду, као подршка сталним војним иницијативама. Речју,
Американци су били далеко од стварних домета гађања и разарања
српских циљева, па може да се говори о њиховом селективном и
ограниченом гађању циљева у Србији.
Обин такође процењује да је број полетања авиона, на основу
извора из извора Пентагона, „за 78 дана бомбардовања, био изме
ђу 32.400 и 37.200.“ Поређења ради, „за 43 ратних дана у Заливу,
било је 112.235 полетања,“ наводе његови неименовани извори из
Пентагона, чиме Oбин Србима јасно предочава да су изузетно до
бро прошли. Здрав разум налаже да се овај моменат прилично лако
прихвати, подсећањем „да је реч о војној сили чији је годишњи
буџет (за остале земље света) фантастичних 260 милијарди долара
(курс долара из 1998).“39) Обин сматра да је НАТО повећавао свој
притисак од прве фазе, која је личила на „Пустињску лисицу”, све
до 31. маја. Тога дана забележено је „778 полетања, од чега 338
бомбардерских.“40) У овој анализи уочљиво је наглашавање „да је
НАТО чекао месец дана пре но што је напао југословенске мас медије и политичке циљеве.“41) Американци закључују „да је тиме
37)
38)
39)
40)
41)

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Неименовани Обинов извор у Пентагону.
Ibid.
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Милошевићу дато време да опљачка Косово и успостави одбрам
бене мере.”42) Уз констатацију да је српска армија претрпела тек
незнатна погађања, закључује се и да је „разорено 70% путних мо
стова, 50% железничких, и 100% рафинерија нафте.“43)
Амерички аналитичар закључује „да је систематска ерози
ја економске инфраструктуре натерала Милошевића да прихвати
споразум који није значио и пораз.“44) Тако је српска армија на
пустила Косово и Метохију са свим материјалом, а суверенитет
Југославије над Косовом и Метохијом је очуван, „док су оптужени
за ратне злочине остали на власти.”45) Једини позитивни резултат
операције је, по Обину, да је „истовремено будућност и Косова и
Милошевића неизвесна.”46) По виђењу Обина, операција „Allied
Force” није у складу са доктрином Америчког ваздухопловства.
НАТО се у односу на Србе одлучио првенствено на нападе на срп
ску ваздушну одбрану, чиме је „пружена Милошевићу прилика да
се консолидује и чак преузме иницијативу.“ 47) Американци, иначе,
авијацијом увек паралелно нападају, што значи да симултано воде
акције против копнених непријатељских снага, и против система
командовања и инфраструктура и тзв. центара равнотеже.
Једно од централних питања полемика и у Америци, и у Евро
пи, јесте одлука НАТО да се не употребе копнене снаге. Многи
пензионисани генерали оштро су због тога критиковали Клинтона
и Здружени генералштаб (JCS) америчке војске, како кажу, непри
јатно се сећајући Вијетнамског рата. Уочљиво је у анализама пен
зионисаних генерала да је агресија на СРЈ у потпуном нескладу
са такозваном доктрином Вајнбергер. Бивши државни секретар за
одбрану је почетком 1980 - их трасирао нову америчку доктрину,
чији су кључни елементи у употреби и у најновијој филозофији
American way of war, што подразумева најпре намеру да се у су
коб иде само са стопроцентним гаранцијама победе, и јасним по
литичким циљевима. Американци дуго припремају своју војску, па
логистичке предприпреме обезбеђују да ће, када се једном уђе на
војиште, непријатељ бити прегажен. Када је НАТО кренуо на Србе,
42) Ibid.
43) Видети: Aubin, Stephen P. “Operation Allied Force: War or ‘Coercive Diplomacy’,“Strate
gic Review 26, Summer, 1999.
44) Ibid.
45) Ibid.
46) Ibid.
47) Ibid.
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те доктринарне јасноће није било.48) Амерички војни кругови да
нас тврде да се на Косову и Метохији и са Србијом десило нешто
налик на својевремену операцију америчких маринаца у Бејруту,
када се дипломатија неспретно комбиновала са војном операцијом.
Струја која напад на Србе сматра неуспехом (али, никако из хума
них разлога), крсти га војнички пежоративно доктрином Клинтон.

„БОНДСТИЛ“ КАО ИНСТРУМЕНТ ПРИМОРАВАЊА СРБА
НА ЧЛАНСТВО У ЕУ
Претходне илустрације рата против Србије 1999. године баца
ју знатно више светла на америчку доктрину уклињавања у цен
трални Балкан, у Косово и Метохију. Објашњавају интензитетом
бомбардовања осиромашеним уранијумом колико им је било ва
жно да се угнезде у метар тачно на ту суштински важну стратегиј
ску Цвијићеву директрису, коју географи и геополитолози сматрају
стратегијском кичмом региона. Око ње су судбински увезани сви
геоекономски планови, о њој морају да воде рачуна све пројекци
је нафтовода и гасовода. Онога ко контролише овај правац, и има
намеру да крене Вардарско - моравском удолином ка Београду и
Дунаву, не може нико да задржи. Када неко, попут Американаца од
1999. године, „посади“ своју велику војну базу баш на овој тачки,
то поуздано значи да ће та земља контролисати регион за дужи низ
година и деценија.
„Бондстил“ је и растерећивање немачке територије, на којој су,
од завршетка Другог светског рата, све до данас, Американци др
жали главне трупе и ракете. Како су Немци тиме „платили“ Аме
риканцима ратне дугове, дошло је време да други народи почну
своја отплаћивања. Срби су у Европи први кандидат, „традиција“
је, чини се, поново поштована, па је велика америчка база „посађе
на“ на српској територији.49) Србија је одређена да плати за сав екс
48) Aутор је као ексклузивну вест 1997. објавио документе који показују намере НАТО - а
да се инсталира на простору бивше Југославије (пре свега у Хрватској и БиХ), барем
до 2003. године. Видети: Блиц, 16. 05. 1997.
49) На Косову и Метохији је још једна, француска база, о којој се мало говори. „Француска
база „Белведер“ је у Јужној Митровици. Из ваздуха се види са колико је школске при
љежности „скоцкана“ на повећем терену. Све је под конац, на све стране осматрачнице
и митраљеска гнезда, сваки придошлица види се као на длану из велике даљине. Улази
се серпентинама и контрола на улазу је ригорозна, чак и за припаднике УНМИК - а.
Одмах после улаза видни су камени блокови поређани дуж спаваоница, висине око
метар и по. Мали и значајан детаљ, јер говори о степену опреза и страха од терористич
ких акција. Блокови говоре да је већ далека прошлост безрезервна подршка Арбанаси
ма, јер потенцијални терористи неће доћи са српске, већ са арбанашке стране. Полицај
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- југословенски простор, као „виновник“ рата, као „конгенитални
ратни злочинац.“ Нису ти „злочини“ размера нацистичких из Дру
гог светског рата, али су примењене све технологије маркирања
Србије као узрочника тих ратова. Већ раније, Срби су бачени у еко
номски некорисну зону Европе. Тиме су Американци и конкрет
но растеретили немачки „Рамштајн“, чија је војно - стратегијска
и политичка реплика „Бондстил“ - нови надзиратељ евроаз ијских
простора.50)
Овом базом су Американци потврдили своју стратегијско - по
литичку оријентацију - стали су уз Арбанасе, насупрот свих инте
реса Србије.51) „Бондстил“, који је добио име по америчком наред
нику Џејмсу Бондстилу, носиоцу медаље части, заправо је мали
град смештен на 700 хектара земљишта. 52) Иако по Резолуцији Са
вета безбедности УН 1244. и тај део Косова и Метохије формално
припада Србији, нико од српских власти се до сада није усудио, ба
рем ради привлачења пажње светске јавности, из политичког „што
са“, који би свакако привукао пажњу, да од САД затражи ренту за
коришћење нашег земљишта. Тапије и ту постоје, као уосталом и
на много друге земље на Косову и Метохији , али је Србија једина
држава на планети где Американци игноришу неприкосновеност
приватне својине и од УН признате територије неке земље. 53)
А за малу и сиромашну Србију нису занемарљиви милиони
долара које Американци дугују за коришћење 700 хектара, у земљи
која је камчи непрестано кредите по свету. Американци су на том

50)
51)

52)
53)

ци се околином возе искључиво блиндираним „Ланд Роверима“. Видети: Досије «Чије
је наше Косово», З. Петровић Пироћанац, «Ћутање мржње», Статус Магазин, број 18,
новембар 2003.
У Куманову је 9. јуна 1999. је склопљен споразум између НАТО - а и Србије, чиме је
окончано 11 недеља бомбардовања. Американци су за обезбеђивање мира потом обез
бедили 55. 000 војника НАТО, чиме је број војника на Балкану достигао 88. 000.
У близини главне саобраћајне комуникације Косова и Метохије, на путу између Ка
чаника и Урошевца, САД су већ неко време планирали градњу великог аеродрома. По
дебљини слоја за узлетно - слетне писте, било је јасно да је реч о аеродрому који капа
цитетом треба знатно да премаши “Слатину”, аеродром који су у Приштини на кратко
заузели Руси 1999. Ту је било предвиђено слетање и најтежих војних транспортера, и
очигледно је да се подразумевало и како ће на новој локацији бити задовољени строги
стандарди НАТО.
Када је започета градња, Пентагон је „Бондстил“ описивао као „највећу америчку базу
још од Вијетнама.“
Први текст у Европи о почетку градње америчког аеродрома и војне базе, објавио је
београдски дневник Блиц,15. јула 1999. Знатно скраћени текст, објављен је тек на 7.
страни, а аутор је био З. Петровић Пироћанац, аутор овог чланка. Месец - два касније,
европски и амерички медији почињу да објављују вести и репортаже о будућем „Бонд
стилу“.
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огромном простору базе још почетком прошле деценије саградили
160 здања за становање своје војске, многе административне згра
де, спортске и комерцијалне капацитете, чак две цркве и огромну
војну болницу.54)

МОГУЋИ СЦЕНАРИЈИ ЕВРОПСКЕ БУДУЋНОСТИ, 
УПРКОС ПРИСУСТВУ „БОНДСТИЛА“
„Усамљена суперсила“ (Lonely Superpower), како Самјуел
Хантингтон дефинише САД, заокружила је појас југоистока Евро
пе на геостратегијском плану. 55) Најпре је запосела Јадран, још по
четком рата у екс - Југославији. Потом су јој Хрвати и Муслимани,
уз америчку свесрдну логистичку, војно - саветодавну, чак и уз ди
ректну генералску пензионерску и плаћеничку помоћ, генерала са
три и четири звездице, обезбедили Купрешку висораван.56) Добили
су и подземни аеродром у Бихаћу, који после реконструкције може
поново да буде војно значајан у региону. Избили су до Вуковара, и
тако први пут у историји стигли директно на Дунав на стратешкој
тачки Капије Југоистока, како су немачки геополитичари називали
српски важан стратегијски простор.
Американци су веома близу да остваре оно о чему су Немци
сањали више од сто година: најпре начинити од региона отпад, ру
шевине малих држава( kleinstaatgerumpel), како би се изразио Хи
тлер. Потом, уз принцип све присутније филозофије ограниченог
суверенитета нација, направити нови „велики привредни про
стор“ (grosswirtschaftsraum), како је говорио Раушнинг. Је ли заиста
крајњи домет присуства „Бондстила“ на Цвијићевој директриси ,
54) Ту је „Образовни центар Лора Буш“, крштен по Првој дами САД. У слободно време
војска може да се образује и универзитетски, јер су два Универзитета, онај у Мерилен
ду и у Чикагу, отворили своје филијале усред „Бондстила“. Све то за смештај око 7.000
војника, које чува војска на 11 осматрачница начичканих унаоколо. Они чувају и преко
1.000 возила, и 55 хеликоптера, „Апача“ и „Црних јастребова“. Ту је и 250 шатора у
азијском стилу, у коме обитава по шест војника. Важна димензија овог описа је и оче
кивана америчка пропагандна намера да медији увек потенцирају њихову технолошку
суперио рност у односу на сличне војне инфраструктуре других земаља. Сваки војник
на располагању има угодно грејање и ер - кондишн, топлу воду 24 сата, телефонске
централе, џанк - храну код „Бургер Кинга“, пица - продавнице по принципу од игле до
локомотиве, гимнастичке сале, библиотеку, и шта још све не.
55) Видети: Samuel P. Huntington, „The Lonely Superpower,“ Foreign Affairs, March/April 1999 ,
рр.35 - 49.
56) MPRI, Global Provider of Integrated Training & Security Solutions; Приватна фирма пен
зионисаних америчких генерала, који често сарађују са Пентагоном и Стејт департ
ментом у „наметању деократије „ планетом. Доказана је њихова умешаност на страни
Хрвата, Муслимана и Арбанаса у грађанским сукобима у екс - Југославији.
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остваривање будућег балканског савеза помоћних народа (hilfsvol
kern), опет по Раушнингу? Сама одлука да се бомбардује Југосла
вија (заправо Србија, док је Црна Гора углавном изузета из кажња
вања, осим неколико војних мета ВЈ на њеној територији ), доне
та је у пуном јеку припреме прославе 50. годишњице Алијансе.57)
Тада на снагу ступа и Стратегијски концепт Алијансе (Alliance’s
Strategic Concept ) . То је наставак стратегијског концепта догово
реног у Риму 1991. године, док верзија из 1999. године oјачава став
да, ако жели да издржи као витална организација, НАТО треба да
је спреман да одговори на нове претње и „допринесе стабилности
у региону,“ као и да настави своју примарну мисију одбране члан
ства, како је наглашено у члану 5. НАТО Повеље. Срби су Амери
канцима, конфликтима у Хрватској и БиХ, па потом са Албанцима
- Шиптарима на Косову и Метохији олакшали тестирање уживо
нове доктрине, демонстрирање одржање сопствене кохерентности.
58)

Најчешће прећуткивано питање од аутора који се баве геопо
литиком јесте Нова Јалта. Не зна се поуздано је ли она заправо
потпуно предата Американцима, а ако није, и поред „Бондстила“,
докле је интересна сфера Руса? Руси свакако нису одустали од овог
региона после заузимање аеродрома „Слатина“ код Приштине, по
сле чега су се повукли. Руска база није неостварива на српском тлу.
Ако могу Американци непозвани, могу ли Руси позвани? Једна је
диница антииракетног система Топољ - М, донела би стратегијско
растерећење Србији и тешко да би напади на Србе потом били као
протеклих деценија. То је кључни моменат стратегијског разреше
ња безизлаза Срба, који сигурно не желе у савезништво са онима
који су ураном осакатили српски народ за дуги период.

57) У то време примају се нове чланице . Титов оперативац, македонски председник Киро
Глигоров седео је уз Клинтона на том скупу, док су Србију Американци засипали бом
бама са осиромашеним уранијумом.
58) Видети: Joyce P. Kaufman, „NATO and the Former Yugoslavia: Crisis, Conflict
and the Atlantic Alliance „, The Journal of Conflict Studies, Vol. XIX No. 2, Fall
1999.
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„БОНДСТИЛ“ - „БАЛКАНСКИ РАМШТАЈН“

Zoran Petrovic Pirocanac
„BONDSTIL– A „THE BALCANS RAMSTEIN“ 
IN A NEW SECURITY ARCHITECTURE CONCEPT 
OF THE SOUTHEAST OF EUROPE
Resume
Strategic and militar process of laceration of „the stomach
of Serbia“ (Kosovo and Metohija) is a final part in a con
struction of new European security architectural / geomet
rical concept in the zone of the Southeast of Europe. This
final „construction work“ in the above-mentioned con
struction concept has been a process of long duration and
following a bombing of Serbia in 1999 its consequence has
been an American base „Bondstil“ which is a key proof of
a preposterous American concept of unification of Europe
while mutilating its parts. Serbs and their regions are of
a great strategical challenge for Americans and this fact
gets beyond their demographic and geographic relevance.
Traditionally acting in a transparent and open way, the
Americans gave a clear support to Muslims and Croats
in the civil war against Serbia. They regularly put hands
over their eyes regarding the import of weapons despite
the United Nations embargo at that period and their pi
lots got a clear directive: „Serbs – enemies“ during their
flights over our territory. After the end of the civil war the
USA had dealt with Kosovo and Metohija on the field of
the media and diplomacy causing detriment to Serbia and
following that it bombed whole Serbian territory for elev
en weeks, most often by uranium bombs.
With a big base „Bondstil“ (on 700 hectares, as the au
thor underlined) already having been built starting from
June of 1999, NATO announced its strategic objectives
for our region. The base „Bondstil“ has become „a new
Ramstein“ and a prelude for creation of one more Alba
nian state on Balkan, this time on the territory of Serbia.
From this point of view there had been born all later politi
cal games which caused the detriment to Serbia and which
have not been finished yet.
Starting with a bombing in 1944 the American politics has
been hostile toward the Serbs as the people in all their
ethnical regions. For the USA and its allies a territorial
integrity of every other sovereign national state has been
unacceptible one. Any such state had to be military disci
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plined and its political and social „architectural“ concept
and territorial infrastructure had to be constructed in ac
cord with interests of the USA or, in other words, with the
interests of the „Washingterna“.
Regardless of Serbia being a small state by many param
eters, its geostrategic position has been significant one.
The Danube, Sava and Drina rivers and communication
corridors are important in international context and this
fact helps to understand why the American base „Bond
stil“ was placed exactly on the way of a quick access to
Belgrade and the Danube river in military operations. Ac
cordingly, Serbia has been deprived of the right to reign
over its own territory and it is reflected in political inter
ference in its domestic issues, first of all in the form of
Western support to various ideas on redrawing of the Ser
bian territory and its history.
The base „Bondstil“ is a most convincing military reflec
tion of the Washingterna doctrine for the Southeast of Eu
rope. Its location speaks for itself regarding any thought of
Serbia on becoming the most important geopolitical and
military factor on the Balkan and having a strong army.
In line with it, a communication route Via Militaris, which
had been used for millenniums of years in the past, has
been secured for a cheap transportation and transfer of
the resources from the Black Sea to Serbia in 21st cen
tury. For the Washingterna navy it implies a free naviga
tion through the Danube river, free communication and
corridors throughout Serbia and open sky for its military
aviation.
Key words: New Security Architecture of the Southeastern
Europe, Global Cop,”Serbian Belly,”European Economi
cally Useless zone, Cvijic’s Directrice, “А Few Amongst
Many”Doctrine.

Овај рад је примљен 20. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.

- 49 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

УДК 94(497.1)“199“:81‘27

POLITICAL REVIEW
Година (XXVI) XIII, vol= 41
Бр. 3 / 2014.
стр. 51-89.

Оригинални
научни рад

Владислав Б. Сотировић*

Универзитет Миколаса Ромериса, Виљнус, Литванија

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ФЕНОМЕНА 
ПОЛИТОЛИНГВИСТИЧКОГ АСПЕКТА 
НЕСТАНКА СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ
Сажетак
Тема овог рада спада у ред социолингвистичких ис
траживања у најширем смислу појма социолингви
стике као лингвистичке гране која се бави проучава
њем феномена односа друштва и језика. У ужем сми
слу овај истраживачки рад сигурно припада полито
лингвистичким истраживањима обзиром да се овде
ради о пресудном утицају политике на лингвистику.
Предмет овог чланка је политолингвистички аспект
нестанка Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ). Почетак процеса нестајања ове
државе се може везати за фамозну Декларацију о на
зиву и положају хрватског књижевног језика(1967. г.)
потписане од стране групе хрватских интелектуала
ца, а чији је потписник, ако не и главни аутор, био и
књижевник Мирослав Крлежа – главни фаворит Јо
сипа Броза Тита за кандидовање за добијање Нобело
ве награде за књижевност. Почетак нестанка СФРЈ
се сигурно може везати за овај пре свега политички
маневар хрватске стране, а којим се хтело коначно
озаконити хрватскоприсвајање српског културно-по
весног наслеђа насталог на ијекавском идиому српског
народног језика – штокавског говора. На овај начин
би се, такође, широм отворила врата и за хрватску
државно-територијалну експанзију све до реке Дри
не и Бранковог моста на реци Сави у Београду што је
ускоро и дошло на дневни ред 1971. г.−1972. г. у оквиру
*

Факултет политике и управљања, Институт политичких наука
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политичких циљева националистичког Хрватског про
љећа илити Маспока. Истраживачки циљ овог чланка
је да допринесе испитивању и проучавању феномена
политолингвистичког аспекта распада, разбијања и
рушења бивше заједничке државе скоро свих Јужних
Словена, а чијој огромној већини је матерњи језик био
српскохрватски или хрватскосрпски, као и да сумарно
прикаже језичко стање у пост-југословенским држа
вама у којима је у оквиру СФРЈ српскохрватски или
хрватскосрпски језик био званичан и лингвистички је
динствен. Међутим, овај језик је био полицентрично
стандардизован у оквиру исте (СФРЈ) државе што
је уникални феномен и у Европи и у свету. Осветља
вање политолингвистичког аспекта нестанка СФРЈ
је битан допринос у напорима откривања разлога и
циљева разбијања ове донедавно заједничке државе са
више од 23 милиона становника и то највеће и нај
многољудније на Балканском полуострву. У овој крат
кој анализи политолингвистичког аспекта нестанка
СФРЈ, поред упоредне методе, коришћена је и метода
анализе текста као вид социолингвистичког проница
ња у улогу и функцију језика у стварању националног
идентитета и национално-државних граница. Кори
шћен је такође и методолошки принцип комплемен
тарности у смислу међусобног допуњавања података
из извора и литературе.
Кључне речи: политолингвистика, Југославија, срп
скохрватски језик, лингвистички национализам.

I

страживачки предмет у овом чланку представља политолин
гвистички аспект нестанка бивше заједничке државе Соција
листичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ). Конкретно
се чланак бави феноменом политичке дезинтеграције заједничког
матерњег и стандардизованог језика у јавној употреби те држа
ве – српскохрватског или хрватскосрпског – а који је то био за
¾ њених грађана. На рушевинама овог бившег заједничког језика
сада постоје четири његова наследника и то међународно призна
та као независна и оделита језика: српски, хрватски, босански и
црногорски. Посебан нагласак у овом истраживању је стављен на
стварање лексичких разлика између ова четири језика како би се
што више удаљила један од другог путем лингвистичког инжиње
ринга. Основни истраживачки циљ овог кратког и сумарног рада
је допринос што бољем расветљавању процеса латентног и видног
нестајања СФРЈ од краја 1960.-тих година из угла социолингвисти
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ке, а нарочито њеног дела политолингвистике. Да би се остварио
задати циљ коришћена је тродимензионална методологија научног
истраживања: упоредна метода, метода анализе текста и метода
комплементарности.

ЈЕЗИК И ДРУШТВО
Језик је друштвена категорија и представља основни инстру
мент споразумевања између чланова људског рода. Другим речи
ма, примарни задатак једног језика (било говорног или писаног)
је да обавља улогу средства људске комуникације. Међутим, ова
категорија је у свим друштвима и на свим географским ширина
ма историјски условљена и представља изузетно компликовану и
вишеслојевиту друштвену појаву. Поред тога што је језик главни
медијум међуљудске комуникације, он исто тако представља и би
тан медијум етнонационалног груписања и распознавања.1) Дакле,
људски језик има истовремено две функције: комуникативну и ма
нифестативно-демаркациону. Ова друга функција се може поде
лити у две подфункције с обзиром на полито/социјално-национал
ну улогу језика: интегративну (која уједињује људске групације
по питању идентитета) и дезинтеграционо-дистинктивну (или
раздвајајућу по истом питању). Ове две подфункције су нарочи
то битне у вишејезичним и вишенационалним друштвима какво
је било југословенско (Nejlor, 1996, 5, 11–12).2) Коначно, језик не
само да „је једно од кључних обиљежја народа и нација“ (Сузић,
2001, 43), већ је њихово кључно обележје које се не може изменити
или поништити. Држављанство, религију или обичаје човек или
група може променити, али матерњи језик не може. Стога је матер

1)

2)

Термин етнонација је најадекватнији за означавање националне груписаности на тлу
бивше Југославије јер се његовом употребом избегава двосмисленост значења термина
нација у западној стручној литератури. Тако, етнонација у југословенском случају је
фактички синоним за термин нација у немачком схватању тог појма (људи + култура),
али не и у његовом схватању од стране Француза или Англо-Американаца (људи +
држава). О етнонацији, национализму и мултикултурализму видети опширније у (Gui
bernau, Rex, 1999).
Језик уколико жели да игра улогу националног (тј. групног) идентификатора мора да
испуни следеће критеријуме: 1) да има своје сопствено писмо, које је карактеристично
само за њега, 2) разрађена правописна правила, 3) стандардизовану писану граматику,
4) издат речник, тј. лексикон заснован на националној књижевности, а који се има са
ставити користећи оригиналне текстове писане на том језику и 5) тако стандардизован
језик се мора прихватити од стране државних органа и промовисати као једини језички
израз у јавној употреби и администрацији.
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њи језик најбитнији идентификатор народне или националне при
падности на свим континентима и друштвеним срединама.
Манифестацион
 о-демаркациона улога језика у сваком мулти
етничком друштву, као што је то било и југословенско, је природно
била у директној вези и савезу са лингвистичким национализмом
преко кога и уз помоћ кога се и изражавала. Заштитити своју етно
националну групу од губљења свог идентитета, тј. посебних карак
теристика које ту групу разликују и раздвајају од других, нарочито
сличних или скоро идентичних, је пре свега значило сачувати свој
оделит национални језик. С друге стране, уколико се желело да се
докаже постојање оделите етнонације пре свега се морало доказати
постојање и оделитог језика те групе. Уколико тај језик deiureније
до тада постојао требало га је једноставно формално прогласити
(наравно након његове и формалне стандардизације) и чекати на
реакцију међународне заједнице. То се управо догодило и догађало
на простору бивше СФРЈ приликом њеног нестајања – процес који
је започет 1967. г., а који је формално завршен 1991. г. Процес је за
почет на филолошко-лингвистичком плану загребачком Деклара
цијом о положају и називу хрватског књижевног језика и завршио
се међународним признањем прокламоване независности Слове
није, Хрватске и (БЈР) Македоније 1991. г. као и Босне и Херцего
вине наредне 1992. г. имајући за последицу грађански рат праћен
етничким чишћењима (Sotirović, 2013a).3)
Што се тиче етничких група са простора бивше СФРЈ, па и
читавог региона Југоисточне Европе, језик је и у синхронијској и
у дијахронијској перспективи, играо и још увек игра, једну од пре
судних улога, ако не и кључну, по питању одређивања њиховог на
ционалног самоидентитета. То се може јасно уочити из простог
примера говорника лингвистички јединственог језика који се до
недавно називао српскохрватски односно хрватскосрпски, а чији
се припадници у етнонационалном смислу самоидентификују да
нас као Срби, Хрвати, Бошњаци(бивши Муслимани) и Црногор
3)

Овај грађански рат на тлу бивше Југославије 1990.-их година у који се Запад директно
умешао и подстицао је засигурно део постхладноратовског сукоба култура и цивилиза
ција на глобалном нивоу о чему је писао Семјуел П. Хангтингтон (Hungtington, 2002).
Тако је Русија блокирала западне чланице Савета безбедности ОУН својим ветом да се
крајишки Срби силом реинкорпорирају у нову независну државу Хрватску, док су за
време тог рата муслиманске земље, а првенствено Иран, послале у Босну и Херцегови
ну 18.000 својих муџахедина заједно са новцем и оружјем. Немачка је за читаво време
рата подржавала Хрватску, Русија је нпр. 1993. г. послала босанскохерцеговачким Ср
бима тенкове Т-55 у вредности од 300 милиона америчких долара, итд. (Hungtington,
2011, 30, 264−273).
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ци. У јужнословенском случају је језик одиграо трочлану повесну
улогу: 1) очувао је стари етнонационални идентитет, 2) створио је
нови групни идентитет и 3) омогућио је једној групи да се у иден
тификационом смислу одвоји (довољно разликује) од друге.

ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОХРВАТСКОГ 
ИЛИ ХРВАТСКОСРПСКОГ ЈЕЗИКА
Као и сви други језици у свету тако је и бивши српскохрватски
(хрватскосрпски)језик задовољавао захтеве све три горе наведене
функције.4) Ипак, његова примарна функција у оквиру Југослави
је је била комуникативна (linguafranca Југославије, као што је то
био нпр. руски језик у СССР-у). За разлику од њега, језици наста
ли на његовим филолошким рушевинама у последње две децени
је (хрватски, српски, босански и најновији црногорски) пре свега
обављају, са политолингвистичке тачке гледишта, манифестацио
но-демаркациону функцију што је и случај са новопрокламованим
црногорским језиком као четвртом изданку заједничког корена. До
овакве појаве је дошло пре свега из разлога што код Словена уоп
ште, а балканских посебно, језици све више и више у историјској
перспективи добијају изразито диференцијалну улогу при утврђи
вању односа етнонација–језик. Овакве политолингвистичке тен
денције су нарочито изражене у периодима стварања националних
држава када формирање такве државе треба оправдати постојањем
посебне нације као “правног” носиоца те државе, а само постоја
ње такве нације се најсигурније доказује (нарочито међународном
4)

Термини српскохрватски/хрватскосрпски језик не потичу од Срба и Хрвата него их је
створио Немац Јакоб Грим (Lencek, 1976). Вољом стратега хрватског националног по
крета – Илирског покрета, овај језик је још пре стварања заједничке државе Словенаца,
Срба и Хрвата 1918. г. постао један стандарднојезички систем и за Србе и за Хрвате
(Брборић, 2007). У овом чланку термин српскохрватски језик користим да би се озна
чио језик Срба и Хрвата када је он носио такво заједничко име и када је тај заједнички
назив за језик ова два народа у јавној употреби као такав био вољом политичких струк
тура моћи (када су и лингвистика и филологија служиле политици) законски озваничен
и правно заштићен (или пак када су поједини политичари и филолози стварно веровали
да такав заједнички језик и постоји). Лично не подржавам став да та два народа говоре
истим језиком па да их стога и треба сматрати једним етносом са два племенска имена,
а најмање сам сагласан са ставом Мирослава Крлеже, иначе својевремено директора
Југославенског лексикографског завода, који је поводом фамозне декларације о навод
ној угрожености хрватског језика у Југославији 1967. г. (Крлежа је један од потписника
те декларације ако не и њен главни аутор) изјавио да су Срби и Хрвати (Србо-Хрвати)
увек говорили и писали једним језиком који се од стране Срба називао српски док су га
Хрвати означавали хрватским именом. Ипак, и данас има доста аутора, нарочито ино
страних, који сматрају да је у историјској перспективи “хрватски и српски народ (је)
говорио истим језиком” (Guskova, 2003, I, 179).
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фактору) бар формалном егзистенцијом оделитог националног
говорног или бар националног књижевног (стандардног) језика
(у смислу лексике, граматике, ортографије, писма, итд.).5) За овај
други, тј. језик у јавној употреби, као посебан национални стан
дардни језик се може прогласити и конкретна “издиференцирана
варијанта” неког бившег званичног заједничког језика што је упра
во и случај са данашњим наследницима српскохрватског (хрват
скосрпског)језика.6)
Након загребачке Декларације... и одговора на њу у виду Пред
лога за размишљање српских лингвиста и филолога из 1967. г. ви
дљиво је да се из године у годину повећавала научна продукција
(углавном у Загребу) која се бавила студирањем етничких и регио
налних дијалеката, а која је објективно подривала постигнути Но
восадски споразум из 1954. г. о заједничком српскохрватском или
хрватскосрпском језичком стандарду (Greenberg, 1996). Тако се
коначно усталило мишљење, али и званична филолошка политика,
да се тај само формално заједнички, али не и јединствени, језик
у етнонационалном контексту дели на тзв. „западну“ и „источну“
варијанту, а демаркациона линија ове две варијанте је требала да
буде река Дрина. Источно од ове линије је српски, а западно хр
ватски део формално заједничког српскохрватског или хрватско
српског језика. Другим речима, у оквиру политички припреманог
распада СФРЈ након смрти аустроугарског каплара Јосипа Броза
Тита (доживотног председника СФРЈ и самопроглашеног марша
ла) требало је да буде знано које су то „хрватске“, а које „српске“
етнолингвистичке територије, а које би требало да имају заједнич
ку границу на реци Дрини која је у току Другог светског рата ад
министративно раздвајала (огромну) Хрватску од (мале) Србије.

5)

6)

Код Јужних Словена термин књижевни језик је употребљаван у XIX столећу у тра
диционалном евроромантичарском смислу термина да означи језик књижевности, тј.
језик писмености једног или више народа, али се у наредном столећу схватило да се
књижевни језик не односи на све сфере јавног и друштвеног живота. Тако се усталио
нови, свеобухватнији, термин – стандардни језик. Ипак, паралелно са стандардним
језиком се користи и књижевни језику смислу обележавања језика лепе књижевности.
Обзиром да су савремени јужнословенски језици у већини случајева стандардизовани
у високом степену, стога се оба назива – књижевни и стандардни језик – могу употре
бљавати у терминолошки скоро равноправном смислу.
У току Америчке револуције 1776. г.–1783. г. било је озбиљних предлога да се за зва
нични језик у САД-у прогласи амерички као америчка варијанта енглеског језика. Урду
језик у Пакистану је у ствари муслиманско-пакистанска варијанта хинди језика у Ин
дији.
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Декларација... из 1967. г. је добрим делом проузроковала поли
тички Маспок Хрватске 1971. г., а након њега се сви хрватски фи
лолошки потенцијали стављају у политичку функцију објашњава
ња бити и функције хрватског књижевног језика како у теоријској
тако и у практичној и повесној перспективи (Okuka, 2006, 227).
Према хрватском језикословцу Милану Могушу:
„Deklaracija se usadila u svijest hrvatskog naroda kao dokaz da je
moguće pružiti otpor unitarističkim ostvarenjima Novosadskog dogo
vora. Zato su i hrvatski jezikoslovci, nakon kratkog zastoja, nastavili
radom u tišini: nastavljen je rad na projektu velike hrvatske gramatike i
započeto prikupljanje građe za obradu jednosveščanoga rječnika hrvat
skoga književnog jezika“ (Moguš, 1995, 206).
Хрватским језикословцима који су покренули процес језич
ког раздруживања 1967. г. и тако утрли пут и политичком раздру
живању 1991. г. теоретски рам о стандардизованом језику са свим
његовим (етнолингвистичким) варијантама које се касније могу
преточити у оделите и међународно признате језике формирао је
хрватски језикословац Далибор Брозовић који је тврдио да је је
зичка варијанта „adaptacija jedinstvenog standardnog jezika tradiciji
i suvremenim potrebama nacija kao diferencijalnih socio-etničkih for
macija“, након чега следи и логичан закључак да „praktično i prin
cipijelno, nacionalna varijanta standardnog jezika funkcionira za narod
koji je upotrebljava isto onako kao što funkcionira nacionalno homo
gen jezik za narod koji se njime služi“ (Brozović, 1970, 35−36). Ову
Брозовићеву теорему је врло брзо и то исте те године преточио у
етнополитички програм хрватског етнонационалног и повијеснокултуролошког територијалног сепаратизма, тј. отцепљења, други
хрватски језикословац Стјепан Бабић тврдећи да је хрватскосрп
ски језик вештачка творевина настала на штету хрватског језика и
нације:
„Ako i govorimo o hs. standardnom jeziku, što je po mojem mi
šljenju neopravdano jer takva jezika nema, onda valja naglasiti da je to
nekonkretan jezik, i da mu je na hijerarhijskoj lestvici mjesto za stupanj
više nego što ga imaju slavenski standardni jezici. Dakle, tzv. hrvatsko
srpski standardni jezik na istoj je razini na kojoj je bio i čehoslovački
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standardni jezik ili bugarskomakedonski standardni jezik, kad bi tko
baratao takvim pojmovima“ (Okuka, 2006, 228).
Данашњи хрватски, српски, босански и црногорски језик7) су
деценијама и у Југославији и у иностранству сматрани једним је
зиком, да би се од 1991. г. тај један језик разделио прво на три, а
данас и на четири, оделита и међународно призната језика.8) Што
се тиче писма, треба истаћи да се у Србији још увек штампа ве
лики број књига и часописа латиницом (која фактички доминира
над ћирилицом) док је у Хрватској ћирилица потпуно потиснута
из јавне употребе.9) Чак шта више, на територији Србије у већим
насељеним местима примат у исписивању јавних натписа још увек
има латиница. У случају Републике Српске у Босни и Херцегови
ни, ћирилица неоспорно држи прво место.
Садашње стање у недалекој прошлости јединствене српско
хрватске односно хрватскосрпске, филологије, лингвистике и
социолингвистике која је након 1991. г. подељена на “хрватски”,
“босански” „црногорски“ и “српски” део можда најбоље илуструју
речи Дубравке Угрешић:
“Serbo-Croatian (or Croato-Serbian) wasuntilrecentlyonelangua
ge, butisnowdividedintotwohostile ‘languages’ […]. In Croatia, books
in the Cyrillic are put away. They say that the Cyrillic was supposedly
offensive to Croatians. Serbian writers are dropped from the curricula.
In Serbia, books in the Latin alphabet are put away. They say that the
Latin alphabet was supposedly offensive to the Serbs. Croatian writers
are dropped from the curricula” (Ugresic, 1998, 10).
7)

8)

9)

Црногорски језик је ушао на мала врата у црногорску јавност још пре више од једне де
ценије. Нпр., у Подгорици се појавио 2001. г. Crnogorski književni list у чијем заглављу
стоји да “izlazi na crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku” (Crnogorski
književni list, 2001). О босанском језику и бошњачкој нацији видети опширније у (Soti
rović, 2008).
Ипак, и овде је било изузетака па су тако у Сиднеју постојале одвојене катедре за сту
дије хрватског и српског језика отворене 1983. г. (Петровић, 1996, 212) што је био си
гуран знак да се смрћу Ј. Б. Тита (1980. г.) убрзо и сигурно распада и његова братстве
но-јединственичка СФРЈ коју је и изградио тако да и заврши онако како је и завршила
и то одмах након његове смрти. Остаје за чуђење да је ова држава успела да преживи
(преживотари) читавих десет година након Брозове смрти, али се то догодило само за
хваљујући подршци и помоћи Запада обзиром да је Хладни рат још увек трајао, а СФРЈ
је била класична колонија Запада. Са падом Берлинског зида у јесен 1989. г. пала је и
СФРЈ, а са њеним нестанком нестао је и дотадашњи заједнички језик за три четвртине
њеног становништва као матерњи.
Године 2000.-те је у Хрватској ступио на снагу закон којим се онемогућава слање по
штанских пошиљки адресованих ћирилицом обзиром да је једино званично писмо на
територији Републике Хрватске латиница.
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Тачна је примедба Кати Кармишел (Cathie Carmichael)да бив
ши српскохрватски (хрватскосрпски)језик чини лингвистичку
основу за данашње језике: српски, босански, хрватски, и црногор
ски. Она чак тврди да је говорни српскохрватски језик 1991. г. био
више униформисан него 1918. г. или 1945. г. (Barbour, Carmichael,
2000, 236).
Симптоматично је из политолингвистичког угла посматрања
да је политичкој пропасти (боље речено растурања или још боље
разбијања и споља и изнутра) бивше Југославије претходила је
зичка дезинтеграција најговоренијег (српскохрватског односно хр
ватскосрпског) језика, а који је и симболички представљао култур
но јединство четири нације којима је он био матерњи језик.10) Да
су говорници српскохрватског (хрватскосрпског) језика у прве две
Југославије били само формално обједињени, али никада стварно и
уједињени говори и чињеница да су се школски и универзитетски
уџбеници штампали засебно у неколико издавачких центара који
су користили и засебну терминологију, а што је било последица
политике необједињених наставних планова и програма.
У првој Југославији су овакви наставни планови и програми
постојали бар на нивоу основношколског образовања. Тако је први
општејугословенски наставни план и програм за основне школе
донет од Министарства просвете у августу 1926. г. у којем је језик
наставе означен као српско-хрватско-словеначки. Годину дана ка
сније (6. октобра 1927. г.) је донет тзв. Јединствени наставни план
и програм за све основне школе, али је овом приликом језик изво
ђења наставе овим планом означен као српскохрватски и словенач
ки језик чиме се унеколико одступало од уставне формуле званич
ног језика у држави (српско-хрватско-словеначки) (Резолуција...,
1928). Овај план и програм је важио до школске године 1934./1935.
Толерантност у наизменичној и равноправној употреби оба писма
и оба дијалекта при штампању уџбеника је изражена у сугестијама
Главног просветног савета Краљевине СХС, као и у Правописном
упутству за све основне, средње и стручне школе од 21. августа
1929. г., као најбољи пут за стварање “југословенске” свести код
ученика (Правописно упутство..., 1929; Сто година..., 1980, 106).
Ипак, на територији Бановине Хрватске (1939. г.–1941. г.) ово Пра
вописно упутство из 1929. г. се није примењивало, школска терми
10) О социолингвистичком аспекту распада и растурања СФРЈ са становишта српског на
ционалног питања видети опширније у (Сотировић, 2013б).
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нологија је измењена, а коришћен је искључиво Боранићев право
пис. Такође се одустало од формирања специјалне заједничке ко
мисије за усклађивање јединствене стручне и војне терминологије
док су се увелико користиле хрватске речи у администрацији, а
србизми одстрањивали. У исто време је латиница скоро у потпу
ности потиснула ћирилицу из јавне употребе. У доба краљевске
Шестојануарске диктатуре (1929. г.–1934. г.) равноправност оба
писма у јавној употреби је симболично исказивана и тиме да се ла
тинични и ћирилични натписи на зградама среских и општинских
уреда нису стављали један испод другог већ упоредо лево и десно
од државног грба. Чак се ишло толико далеко у идеологији “инте
гралног југословенства” да се размишљало о стварању националне
азбуке комбиновањем латинице и ћирилице у јединствени графиј
ски систем знакова (Белић, 1934, 1–3).11)
Неоспорно је да је српскохрватски (хрватскосрпски) језик
(као термин и појам) у периоду након 1991. г. остао без полито
лингвистичке подршке на тлу бивше Југославије, али ипак ужива
одређену подршку у иностранству где се на појединим славистич
ким катедрама (нпр. на Универзитету у Упсали у Шведској) изуча
ва као такав или из разлога економичности или из разлога чврсте
убеђености да сету у суштини ради о лингвистички једном језику.
Иначе, српскохрватски или хрватскосрпски, као књижевни језик
четири признате словенске нације (српске, хрватске, црногорске
и муслиманске (данас бошњачке)) истицао се својом посебношћу
међу свим Словенима из следећих разлога: 1) писао се са два пи
сма (ћирилицом и латиницом), 2) имао је званично две (источну и
западну, или београдски и загребачку), а незванично и практично
четири (хрваћанску, србијанску, црногорску и босанскохерцеговач
ку) стандарднојезичку норму, 3) није имао заједничку граматику
нити завршен речник за све своје норме (за тзв. београдску норму
је имао потпун речник, али за загребачку не јер су хрватски фило
лози и лингвисти након 1967. г. и Хрватског прољећа одустали од
заједничког рада са српским колегама на заједничком речнику).

11) О језичкој политици у Краљевини СХС и Краљевини Југославији опширније видети у
(Димић, 1997, 372−410).
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СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ СТАНДАРД 
ИЗМЕЂУ ИЈЕКАВИЦЕ И ЕКАВИЦЕ
Као класичан пример из доба распада (растурања, разбијања)
бивше СФРЈ како су се етнојезички проблеми решавали на поли
толингвистичким основама је одлука политичког руководства Ре
публике Српске из 1993. г., а која је инспирисана од стране неких
водећих српских филолога, лингвиста и историчара, да прогласи
екавицу уместо традиционалне ијекавице за стандарднокњижев
ни језик Срба у Босни и Херцеговини. На пример, један од најва
тренијих заговорника о увођењу екавице у Републику Српску је
био те 1993. г. босанскохерцеговачки историчар и академик проф.
Милорад Екмечић (дакле природни ијекавац), који се у вртлогу по
следњег рата нашао у Београду. Екмечић је тврдио да исход борбе
политичког уједињења свих Срба првенствено зависи од њиховог
уједињења у јединственом књижевном језику. Зато је, подржава
јући предлог о екавици као књижевном изразу босанскохерцего
вачких Срба, Екмечић тврдио да се Србима у Републици Српској
веома жури да тај предлог и усвоје како би са себе одбацили обе
лежје другог народа (Екмечић, 1993). Нажалост, из наведеног би се
лако (али неосновано) дало закључити, прво да је Вук Ст. Караџић
био не-Србин, вероватно Хрват и друго, да је Петар Петровић Ње
гош такође био не-Србин, вероватно Црногорац или чак “црвени
Хрват”. Екмечићева тврдња да један народ не може имати два или
више књижевна језика, јер у том случају се не би могло говорити
о “јединствености” народа у етничком смислу (према формули да
језичка подељеност у оквиру једне људске групације указује на по
стојање различитих народа у оквиру исте), нема основа јер на при
мер имамо случај етничких Норвежана који користе два књижевна
језика и то у оквирима јединствене националне државе.12) Једном
речју, полазило се од става да је само један (али никако два или ви
ше) стандардни језик за један народ гаранција за очување његовог
јединственог културног бића (Танасић, 2001).
Основни проблем на овом месту је тај што се из ненаучних
разлога сматра да се екавско-ијекавским изговорним двојством
формирају два књижевна језика у Срба, међутим ту се ради о јед
ном књижевном језику који има две фонолошке варијанте једне
12) Ricksmålили Bokmål – данско-норвешки стандард из 1907. г./1929. г. и Landsmål или
Nynorsk – народни стандард из 1864. г./1873. г.
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те исте лексике у значењском смислу. Ипак, на критику емотив
не основе “ненаучних” разлога Вукове жеље да ијекавица поста
не једино наречје српског књижевног језика се позива, бранећи
чин увођења екавице у службени језик на територији Републике
Српске, академик Павле Ивић тврдећи да су Вука управо емотив
ни разлози (јер му је матерњи изговор била ијекавица) нагнали да
јој да предност над екавицом (Ивић, 1995). Ипак, Вук се управо
из научних разлога формално и залагао за равноправност ова два
наречја јер је сматрао као прво, да то нису два одвојена језика (већ
саставни делови дијасистема српског језика) и као друго, да нареч
је не чини народ већ језик који се може састојати из више (из)го
вора. Сам Вук је тим поводом написао у Српском рјечнику из 1818.
г. да му ни једно од три наречја српског језика (икавско, ијекавско
и екавско) није емотивно драже од друга два, али је из културо
лошко-лингвистичких разлога предност дао одабиру ијекавице: 1)
јер је била наводно најраспрострањенија међу Србима (што није
било тачно јер је већина етнолингвистичких Срба говорила екави
цом), 2) јер су њоме спеване српске народне јуначке песме, 3) јер је
била најближа старословенском језику, и 4) јер је била семантички
најпогоднија у смислу лакшег уочавања разлика лексема. На крају
је Вук јасно ставио до знања да сви они који хоће да пишу и ека
вицом и икавицом поред ијекавице то могу под условом да ова три
наречја не комбинују у некакво неприродно четврто које у народу
у стварности и не постоји. Тиме је Вук јасно ставио до знања да
један народ може да користи истовремено три књижевна наречја, а
да не изгуби статус припадности том истом народу, тј. аутентични
национални идентитет.
Треба истаћи да је Павле Ивић ову Вукову наводно субјек
тивно-емоционалну опредељеност за ијекавицу на уштрб екавице
видео у Вуковој изјави 1814. г. поводом издавања прве збирке на
родних п(иј)есама када је рекао да је ове народне песме бележио
онако како их је чуо из уста своје мајке и да му због тога оне лепше
звуче него да се певају на екавици. Међутим, овде је Вук применио
најправилнији принцип у фолклористици, а то је принцип аутен
тичности, тј. да се народне умотворине бележе онако како се чују.
Вук је ове песме слушао, како од мајке, која је била ијекавица, тако
и од народних песника ијекаваца па их је тако и бележио (да их је
слушао, а могао је, од народних екавских певача тако би их и беле
жио). Овде је битно напоменути и то да је садржај огромне већине
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тих српских народних песама везан за српске земље (и повесне до
гађаје) на којима се говорило и говори екавицом, а не ијекавицом
или икавицом, а то се посебно односи на садржај песама у вези са
Косовским бојем.
Овде се поставља и круцијално морално питање да ли пре
кодрински Срби ијекавци имају морално право да уопште певају,
тј. гуслају о Косовском боју и његовим последицама по целоку
пан српски народ, а поготову за онај део Срба екаваца. На жалост,
део српског етнолингвистичког колектива (нације) западно од реке
Дрине се у овом случају повесне прекретнице године 1389. (као и
1941. г.−1945. г.) није показао достојним „Царства небеског“ па чак
ни припадности српској нацији. Наиме, познато је да су херцегбо
сански (ијекавско-икавски) Срби издали србијанске (екавске) Србе
у Боју на Косову 28. јуна 1389. г. – у боју који је требао да буде
свеопшти српски бој за националну слободу, независност и иден
титет читавог српског националног бића. Међутим, у самом боју
против азијатских Османлија су фактички учествовале углавном
трупе кнеза Лазара Хребељановића из Шумадије и Поморавља и
војска Вука Бранковића са Косова и Метохије (дакле војска срп
ских екаваца). Из „јуначке и пресвијетле“ (ијекавске) Црне Горе
није дошао нико док је краљ српске Краљевине Босне Твртко Пр
ви Котроманић на Косово поље послао малобројну војску под ко
мандом херцеговачког велможе генерала Влатка Вуковића. Овде је
битно истаћи да је управо херцегбосански краљ Твртко Први, који
се 1377. г. крунисао за Краља Срба и Босне, претендујући тако да
уједини све српске земље и народ под краљевским скиптром своје
Босне, и то на гробу Светога Саве у Милешеви, био и у национал
ној и у моралној обавези да са својом војском и својом личношћу
предњачи у одбрани Српства на Косову и да управо он буде тај
који ће можда чак и остати без главе у току битке, а не кнез Ла
зар који никада није имао никаквих претензија да буде ујединитељ
свих Срба и свих српских земаља. Међутим, Краљ Босне и свих
Срба је на Косово послао мизерне трупе, тј. само један једини од
ред. Да зло буде још веће, у току саме битке, и то у њеној одлучу
јућој фази, када самопроглашени султан Бајазит креће са својим
крилом у пробој ка српском центру да реши исход читаве битке
управо Херцегбосанац Влатко Вуковић безразложно изводи своју
херцегбосанску војску из битке – војску која је управо и стајала на
Бајазитовом путу ка српском центру – и тако омогућава Бајазиту
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да разбије главницу српске војске и реши бој у своју корист. Хер
цегбосанац Влатко Вуковић се вративши преко Дрине у своју ије
кавску отаџбину са екавског Косова поља чак послужио и нотор
ном лажи известивши свога краља Твртка Првог да је хришћанска
армија добила битку над неверницима, а он се са боја вратио након
његовог срећног завршетка и то као победник. Стога је и сам Тврт
ко Први разгласио по Европи велику хришћанску победу над Тур
цима муслиманима. Ипак, ко је стварно добио битку је врло брзо
постало јасно па је стога у наредним деценијама Херцегбосанцима
било нужно да некако „појасне“ ову чињеницу, а са себе да скину
моралну љагу издаје и неверства. То се урадило на један крајње
перфидан начин тако што се у тзв. „српске народне јуначке пије
сме“ косовског и покосовског циклуса, а које су спеване на „најчи
стијем“ српском језику херцеговачког изговора (херцеговачка ије
кавица) убацује мотив издаје Србијанца екавца Вука Бранковића,
а не правог издајника Херцегбосанца ијекавца Влатка Вуковића!
Дакле, испада на основу херцеговачких гусларских појања на ије
кавици да је Србијанац екавац Вук Бранковић издао своју сопстве
ну феудалну област на чијем терену се бој и водио, а самим тим и
своју отаџбину Србију. Ипак, историографија зна поуздано да се у
овом случају ради о подметању „кукавичијег јајета“ обзиром да је
прави издајица био Херцегбосанац Влатко Вуковић који се чак без
образно вратио у своју отаџбину преко Дрине и то као „победник“.
Овде је неопходно напоменути и још три врло битна повесна
детаља у вези са учешћем херцегбосанске стране у Косовском бо
ју:
- Херцегбосанац Твртко Први са својом званичном владар
ском титулом Краљ Срба и Босне те 1389. г. је након боја
у својим писмима Трогиру (1. августа 1389. г.) и Фиренци
(два месеца касније) представио ту наводну победу хри
шћана над неверницима као своју личну не спомињући
уопште Србијанца Кнеза Лазара да је у самом боју и уче
ствовао! Међутим, повест зна да управо Херцегбосанац
Твртко Први није дошао на Косово да и лично брани на
род чији је титуларни владар био нити је послао на Косо
во неке значајније трупе. За разлику од њега, кнез Лазар
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се није никада китио титулом владара свих Срба као што
је то радио Твртко13) који за те своје Србе фактички не са
мо да није ништа урадио у одлучујућем повесном тренут
ку већ је његова војска била и главни узрок пораза српске
(фактички србијанске) националне војске у самом боју.
Неспомињање учешћа Србијанца Кнеза Лазара у боју на
својој сопственој земљи, тј. држави, а камоли његову му
ченичку погибију, представља можда и главну карактери
стику неморалне личности Херцегбосанца Твртка Првог
који не само што масно лаже Европу о стварним пове
сним фактима већ се буквално кити туђим перјем да би
нешто касније његови сународници кроз стихове лажно
пребацили сву кривицу издаје за национални пораз преко
Дрине у туђу кућу.
- Сам краљ Твртко Први није учествовао у боју на Косову
нити је тамо, као што би се очекивало, послао иоле зна
чајније војне трупе. Уместо самога себе тамо је послао
један одред војске под командом свог генерала. На основу
расположиве архивске грађе знамо и зашто: био је зау
зет освајањем приморских далматинских градова. Дакле,
Херцегбосанцу Твртку је у најкритичнијем тренутку чи
таве повести српске нације било много важније да опседа
далматинске градове како би их освојио и укључио у сво
ју Босну него да преко Дрине на Косову пољу спашава чи
таво Српство чији је номинални владар и био! Да зло буде
још веће, ти далматински градови су могли да се освоје и
касније и са те стране босанској краљевини није прети
ла никаква опасност за разлику од Косовског боја где се
радило бити или небити и то сада или никада. Твртко не
само да се издавао за владара свих Срба већ је и један део
територије Србије окупирао и укључио у своју босанску
државу па је и стога био обавезан да је брани од иновер
них освајача што он није учинио. Оно што јесте учинио
било је да је једноставно Србијанца кнеза Лазара пустио
низ воду прекрајајући повесне чињенице након боја и
проширујући границе своје сопствене ијекавско-икав
ске државе на далматинском приморју на уштрб судби
не екавске Србије.14) Ипак, сам Кнез Лазар видевши шта
13) Твртково крунисање је обављено на територији српских земаља по православном об
реду, врло вероватно у манастиру Милешеви у Србији на гробу Св. Саве иако о томе
нема савремених источника, на Митровдан 26. октобра 1377. г. Том приликом се Твртко
окитио сугубим (двоструким) венцем, тј. круном, за краља Срба, Босне, Поморја и за
падних страна (Михаљчић, 1989а, 85).
14) Види опширније у (Mihaljčić, 1989б, 42−51).
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му је Твртко послао као „помоћ“ (да још једном ође не
спомињемо шта (ни)су на Косово послали преколимски
Црногорци) није одустао од „Царства небеског“ предво
дивши знатно слабију србијанску војску на Турке свесно
жртвујући свој живот за „крст часни и слободу златну!“15)
- Чињеница је да краљ Твртко Први исходом битке није био
уопште угрожен за разлику од кнегиње Милице и Стефа
на Лазаревића који су били први на удару да искусе пло
дове Бајазитове војне победе на Косову. Сам Вук Бран
ковић, набеђени „издајник“ у Косовском боју, је ратовао
против тих истих Турака, а које је наводно издао 1389. г.,
све до 1392. г. када је изгубио Скопље и све територије
јужно од Шар планине. Тада је био присиљен да постане
вазал Муратовог сина Бајазита, новог османског султана,
и да му наравно плаћа харач (Самарџић, 1989, 40).
Не треба заборавити и то да је након покоравања Босне (1463.
г.) и Херцеговине (1482. г.) од стране Османлија и то без неког ве
ликог војног отпора (на територији Босне и Херцеговине није било
никаквог „Косовског боја“) исламизација на читавом Балкану (за
једно са Албанијом) управо била најбржа и најефикаснија упра
во на територији Тврткове Краљевине Босне. На основу извештаја
турских путописаца (нпр. Евлије Челебије) читава половина хер
цегбосанског становништва је прешла на ислам за само 100 годи
на отоманске власти.16) Сама Херцеговина постоји под тим именом
као посебна феудална област од 1448. г. тако што је локални хум
ски феудалац Стјепан Вукчић Косача (синовац Сандаља Хранића)
отказао послушност босанском краљу и прогласио се за незави
сног „херцега од Светог Саве“ али у савезу са отоманским Турцима
владајући све скупа Херцеговином од 1435. г. до 1466. г. (Ћоровић,
1993, 306, 318−320). Да се такође подсетимо да Турци нису ни
кога присилно терали на „турчење“, тј. на промену вере, већ су у
случају конверзије на ислам нудили разне фискалне и цивилне по
властице (није се нпр. плаћао „харач“ и могло је да се напредује у
цивилној и војној служби све до положаја великог везира и капудан
паше). Дакле радило се о добровољном „продавању вијере за вече
ру“ а корени ове масовне прекодринске конверзије се могу наћи у
15) О Косовском боју видети опширније у (Пековић, 1987).
16) И дан данас у Босни и Херцеговини муслимана има скоро половина од укупног броја
босанскохерцеговачких становника. Тако је 1992. г. у Босни и Херцеговини било од
укупног броја житеља 43,7% Муслимана, 31,3% Срба, 17,3% Хрвата и 7,0% Југослове
на и других (Markotić, Sijerčić, Abdurahmanović, 1992).
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издаји Влатка Вуковића на Косову 1389. г., када је можда и он сам
купљен од стране Турака, као и у чину отцепљења Херцеговине од
Босне од стране Стјепана Вукчића Косаче који се ослонио на Турке
продајући тако и част и идентитет и отаџбину. Ако су овако посту
пале њихове вође, укључујући и неке краљеве Босне након Тврт
кове смрти 1391. г. и претенденте на босански трон, бирајући без
скрупула „Царство земаљско“ уместо „Царства небеског“ обичном
прекодринском народу није остало много да размишља пред до
брим овоземаљским понудама од стране отоманских власти.
Гореспоменута одлука политичког руководства Републике
Српске из 1993. г. је била заснована не на научном већ на емотив
ном сагледавању проблема двојства српског стандарднојезичког
израза.17) Наиме, пошло се од става да се српски народ треба култу
ролошки ујединити на основама вредности које постоје код Срба
у Србији (србијанских Срба)18) јер се веровало да су те вредности
много “српскије” него у другим крајевима бивше Југославије где
су Срби живели измешано са не-Србима.19) Такође, полазило се у
овом случају и од тога да прави Срби не би требало да имају ишта
17) Према мишљењу Бранислава Брборића, Срби би се до сада ујединили у књижевном
језику екавског изговора да није било заједничке југословенске државе (Брборић, 2001,
130).
18) Разлика између српског и србијанског одговара у руском језику разлици између русский
и российский. Наравно, нису сви Србијанци и (само) етнички Срби, али су сви етнички
Срби из Србије Србијанци. То исто важи и за хрватски случај: нису сви Хрваћани и
(само) етнички Хрвати, али јесу сви етнички Хрвати из Хрватске (заједно са Србима из
Хрватске) Хрваћани.
19) Пред распад СФРЈ живело је 30,000 Хрвата у србијанском Београду, а 38,000 Срба
у хрваћанском Загребу (9%) (Nacionalni sastav stanovništva 1991, 1992, 17). Међутим,
председник бањалучке општине, др. Душан Јакшић, је тврдио да је у Загребу пре рата
1991. г. живело 130,000 Срба, а остало их само 20,000. Срба је у Мостару било 30,000,
а остало 200 у августу 1992. г. Такође су једну трећину Сарајлија сачињавали Срби (по
попису из 1991. г. у Сарајеву је живело 49,26% Муслимана, 6,63% Хрвата, 30% Срба,
10,65% Југословена и 3,52% “осталих”). У Сарајево се доселио велики број санџачких
муслимана (Бошњака) у години пред избијање рата (па су градом колале анегдоте да се
град преименује у Санџаково). Те 1991. г. су Албанци чинили једну трећину Скопља
наца (данас половину) док је у самој Србији било око 600,000 оних којима је матерњи
језик био српскохрватски, али који су имали другачије национално осећање од срп
ског. Према Сабрини Рамет, у самој Босни и Херцеговини је било 43,8% Муслимана,
31,5% Срба и 17,3% Хрвата (Ramet, 1996, 187). На простору, сад већ бивше Савезне
Републике Југославије (1992. г.–2003. г.), од 10,4 милиона становника у Србији, 62,5%
су били Срби, 16,5% Албанци, 5% Црногорци, 3,4% Југословени, 3,3% Мађари, 3,2%
Муслимани (Barbour, Carmichael, 2000, 229). Пред нестанак заједничке државе, по по
пису становништва из 1991. г., у читавој Југославији је живело 23,528,000 житеља; од
тога у Босни и Херцеговини 4,364,000, у Црној Гори 615,000, у Хрватској 4,760,000,
у Македонији 2,033,000, у Словенији 1,963,000, у ужој Србији 5,824,000, на Космету
1,954,000 и у Војводини 2,034,000 (Guskova, 2003, I, 75). Према једном социолошком
истраживању, Срби, Црногорци и Муслимани (као признате нације) су се пред раздру
живање више поистовећивали са Југославијом него са својим федералним јединицама,
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заједничко са припадницима оних народа и нација20) против ко
јих су ратовали након распада (растурања, разбијања) СФРЈ, исто
као и за време Другог светског рата.21)Коначно, полазило се и од
погрешних културолошко-друштвених предубеђења екавских Бе
ограђана и Новосађана да је ијекавица провинцијски изговор за
осталих сеоских средина (Greenberg, 2000, 637). При овако у су
штини емотивно-националном приступу чисто научни аспекти у
решавању проблема су били готово потпуно занемарени зарад др
жавног уједињења Срба са обе стране реке Дрине, а које су фор
сирали пречански, а не србијански Срби обзиром да би такво све
српско државно уједињење одговарало пре свега Србима западно,
а не источно, од реке Дрине. Међутим, узимајући у обзир чисто
политичке циљеве проглашавањем екавице за стандарднојезичку
форму говора прекодринских Срба, свесно или не, читава култур
но-повесна баштина Срба заснована на ијекавици и икавици се ди
док су се Словенци пре свега осећали припадницима Словеније, Европе па тек онда
Југославије (Jugoslavija na kriznoj prekretnici, 1991, 236).
20) На латинском језику реч (именица) natio је изведена од глагола nascor, natus и има зна
чење српскохрватског трпног придева рођен. Дакле, у изворном (латинском) смислу
речи, национална припадност је директно повезана са местом рођења.
21) Бивши министар одбране СФРЈ – генерал Вељко Кадијевић, је изричит у својим ме
моар има да је Југославију превасходно разбио инострани фактор, а пре свега Немач
ка (Кадијевић, 1993, 26–36). Да су немачка и ватиканска дипломатија имале пресудан
утицај у растурању СФРЈ споља недвосмислено потврђује и последњи председник ко
лективног председништва Југославије – Хрват Стипе Месић (Guskova, 2003, I, 132;
Mesić, 1994). Други аутори, као новинар Љиљана Булатовић, универзитетски професор
Смиља Аврамов и руски експерт за Балкан Јелена Гускова експлицитно оптужују САД
као главног растурача СФРЈ, а све у циљу тоталног уништења “светске црвене опасно
сти”. Амерички државни секретар Ворен Кристофер директну одговорност за призна
вање независности сецесионистичких република од стране Европске Заједнице 1992.
г. (данашња Европска Унија) пре решавања свих спорних питања, што је непосредно
утицало на распламсавање сукоба, пребацује на немачку дипломатију. Бивши америч
ки државни секретар Хенри Кисинџер наглашава да: “zapadne demokrate su morali dva
puta da razmisle pre nego što su priznali jednu balkansku državu čije se granice u etničkom,
lingvističkom i istorijskom smislu nisu poklapale sa tradicionalnim poimanjem nacije i drža
ve. Kako su zapadni političari uopšte mogli da zamisle da bi Srbi, Hrvati i muslimani – čija
je uzajamna mržnja dovela do raspada Jugoslavije – mogli da koegzistiraju i zajedno žive
u još manjoj bosanskoj državi?”(Guskova, 2003, II, 7–9, 25, 28). Као један од најбитни
јих фактора који су утицали на начин на који се Југославија распала јесу успомене на
претходни грађански рат 1941. г.–1945. г. (Hayden, 1992, 655; Hayden, 1993; Woodward,
1995, 239–240; Judah, 1997, 117–134; Allcock, 2000, 381–410). Тако нпр., према речима
др. Радована Караџића, Српска демократска странка је формирана 12. јула 1990. г. у
Сарајеву да би заштитила Србе јер се поново “spremalo ono što je zaustavljeno 1945. i
da je iznova kucnuo čas da se srpski narod dokrajči i dokolje”. Такође, Караџић напомиње
у интервјуу за Московске новости од 5. септембра 1993. г.:“To je bio nastavak Drugog
svetskog rata, ljudi su pamtili šta im je učinila ova ili ona porodica i bojali se da će sve to da
se ponovi, i govorili su: Bolje je da mi njih prve pobijemo, nego da oni pobiju nas. Ljudi nisu
zaboravljali ko im je ubijao njihove očeve, dedove i matere. Svi su se plašili osvete i počinjali
su prvi” (Guskova, 2003, I, 347).
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ректно приписивала Хрватима и Бошњацима. Оваквим чином би
се нпр. верификовало и легализовало прикључивање Дубровника
и Дубровачке регије Хрватској што је урадио 1945. г. ноторни ср
бомрзац римокатолички полу-Словенац и полу-Хрват Јосип Броз
Тито (иначе и аустроугарски каплар који је 1914. г.−1915. г. воје
вао против војске Краљевине Србије у Западној Србији). Такође
би се на овај начин дао легитимитет постојања поглавникове НДХ
за време Другог светског рата, као и прећутно одобрење за њену
обнову у будућности.
Ипак, превладавањем логике „здравог разума“ ова одлука по
литичког руководства Републике Српске је коначно преиначена од
стране Народне скупштине Републике Српске 11. новембра 1994.
г. у виду уставног амандмана по коме се у Републици Српској као
службени језик користи српски екавског и ијекавског изговора док
се за службено писмо проглашава ћирилица. Лично сам мишљења
да не постоји ниједан једини морални, повесни, политички па и
национални разлог да се на просторима западно од Дрине користи
и екавица као стандардни језички израз, исто као да не постоји ни
један разлог да се у Србији користи стандардизована ијекавица без
обзира што један мали број грађана Србије уз реку Дрину говори
ијекавицом. Лично сам такође и против било каквог државно-по
литичког уједињења у некакву заједничку државу свих Срба са обе
стране реке Дрине па стога ијекавски језички израз треба да остане
стандарднојезичка форма лево од Дрине и јужно од Лима, а екави
ца десно од Дрине и северно од Лима.
Иначе, Законом о службеној употреби језика и писма у Репу
блици Српској који ступа на снагу осмог дана од његовог објављи
вања у Службеном гласнику српског народа Босне и Херцеговине
(објављеног 9. маја 1992. г.) регулисано је да је “Назив језика у
службеној употреби у Републици српског народа Босне и Херце
говине је српски језик. Писмо у службеној употреби у Републици
српског народа Босне и Херцеговине је ћирилично писмо, а ла
тинично писмо се употребљава на начин утврђен овим законом“
(Члан 1.)...“Наставници у основним школама изводе наставу ије
кавским књижевним изговором. Наставници и ученици у средњим
школама, као и наставници и студенти у високошколским устано
вама имају право на избор језичког израза, у оквиру стандардно
језичке норме српског језика” (Члан 4.)...”У настави свих предмета
у прва три разреда основне школе обавезна је употреба и ћирилич
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ног и латиничног писма” (Члан 5.)... ”Државни органи обавезни
су да ијекавским књижевним изговором, на ћириличном писму:
доносе и објављују законе, друге прописе и опште акте, доносе
рјешења, издају јавне исправе и службене акте, израђују анализе,
извјештаје и друге информативне материјале, издају гласила, бил
тене и друге службене публикације. Ауторски и други изворни тек
стови у гласилима, билтенима и другим службеним публикација
ма штампају се одговарајућим типом књижевног језичког израза”
(Члан 9.)...”Путни правци на магистралним путевима, називи насе
љених мјеста и други географски називи исписују се ћириличним
и латиничним писмом. Путни правци на регионалним и локалним
путевима, називи улица и тргова, фирми и други јавни натписи мо
гу се, поред ћириличног, исписивати и латиничним писмом” (Члан
12.) (Закон о службеној употреби језика и писма, 1992). Из горе
наведених чланова Закона јасно је да је у Републици Српској, тј.
у држави српског народа Босне и Херцеговине ијекавски идиом
српског стандардног и књижевног језика фактички проглашен за
матерњи језик Срба на овом етнографском простору као и ћири
лично писмо којим се исписује. Употреба екавице је регулисана из
политолингвистичких разлога уједињења са србијанским Србима
у језичком стандарду.
У Републици Србији се службена употреба језика и писма ре
гулисала законским одредбама читавих девет година, од 1991. г.
до 2010. г. Овим одредбама “У Републици Србији у службеној је
употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употре
би ћирилично писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим
законом. На подручјима Републике Србије на којима живе припад
ници националних мањина у службеној употреби су, истовремено
са српским језиком и језици и писма националних мањина, на на
чин утврђен овим законом” (Члан 1.)...”Саобраћајни знаци и путни
правци на међународним и магистралним путевима, називи места
и други географски називи исписују се ћириличким и латиничким
писмом. Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима,
називи улица и тргова и други јавни натписи могу се, поред ћи
риличког, исписивати и латиничким писмом” (Члан 5.)...”На под
ручјима на којима су у службеној употреби и језици националних
мањина, називи места и други географски називи, називи улица
и тргова, називи органа и организација, саобраћајни знаци, оба
вештења и упозорења за јавност и други јавни натписи исписују
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се и на језицима националних мањина” (Члан 19.) (Закон о слу
жбеној употреби језика и писма, 1991−2010). Еминентно је да се
овим Законом на подручју Републике Србије само уопштено про
глашава за службени језик српски, али не и конкретно која од два
његова стандарднојезичка израза – ијекавица или екавица. Стога
се да лако закључити да су у Републици Србији правно оба ова
стандарднојезичка израза равноправна у јавној употреби што се
да оправдати чињеницом да у Србији живи огроман број ијекава
ца Црногораца и Херцегбосанаца који су међу собом расподели
ли руководеће политичке и све друге функције тако да је домаће
аутохтоно екавско становништво у фактичком односу колонијалне
потчињености овим ијекавским властодршцима чији су се број и
снага знатно учврстили у Србији након њиховог пресељења из Ре
публике Српске Крајине у Србију августа 1995. г. Другим речима,
Србија је пре свега Шјеверна Црна Гора и Источна Херцегбосна
па у том контексту треба и разумети, али свакако не и оправдати,
овакву језичку политику прекодринске политичке и академске ка
мариле у њиховој колонији Србији.

ЛИНГВИСТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ 
ИЛИ ЛИНГВОАЛХЕМИЈА
Након грађанског рата у Босни и Херцеговини 1992. г.−1995.
г., а који се завршио мировним уговором у Дејтону од 21. новембра
1995. г. и чији је главни творац администрација САД-а, ова бивша
југословенска република је административно-национално-поли
тички изнутра подељена на два ентитета: Републику Српску (49%
територије Б-Х) и Хрватско-муслиманску федерацију (51% Б-Х),
а по узору на кипарски модел из 1974. г. коме је такође кумовала
америчка администрација. Овај мировни споразум (тј. његова ори
гинално-аутентична текстуална верзија) је тада потписан на чак
четири језика: енглеском (тј. на AmericanEnglish језику), српском,
хрватском и бошњачком (не босанском) језику. Након рата је је
зик на простору Републике Српске дефинисан као српски док су
хрватски и босански језици Федерације. На нивоу читаве државе
Босне и Херцеговине званична су три језика: босански, хрватски и
српски, као и два писма: латиница и ћирилица. У пракси, Бошњаци
говоре босанским, Хрвати хрватским, а Срби српским. Латинично
писмо се користи од стране Хрвата и Бошњака, док босанскохерце
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говачки Срби користе и ћирилицу (много више) и латиницу (мно
го мање). Стандардизација хрватског језика коришћеног у Босни и
Херцеговини се врши у Загребу, српског у Београду и Новом Саду,
а босанског у Сарајеву.
У циљу потпуне реализације манифестативно-демаркационе
улоге језика на овим просторима, босански језик се у оквиру тзв.
лингвистичког инжињеринга плански оријентализује тзв. „турци
змима“ док се хрватски језик у оквиру истог програма неологизује
тзв. „хрватским“ лексичким изразима. Приметна је и пракса ин
систирања на употреби сугласника „х“ у босанском језику како на
оним местима у речима у којима је овај сугласник практично већ
одумро или пак на оним местима где га никада није ни било. Тако
Бошњаци кажу lahko, hudovica или kahva па се тако званично бо
сански језик разликује од српског јер се у њему каже лако, удовица
и кафа (у хрватском језику kava). Компарација придева lahko у
овом случају би требала да гласи lahkše и najlahkše, али се у прак
си некористи јер је неприродна и рогобатна. У случају босанског
језика најспорнија је чињеница да су називи за тај језик, народ ко
ји њиме говори и њихову земљу у којој живе различити. Дакле у
Босни и Херцеговини је босански језик тај којим говоре Бошњаци!
Овим језиком, да се подсетимо, не говоре босанскохерцеговачки
Хрвати и Срби већ искључиво Бошњаци. У овом контексту се по
ставља неколико оправданих питања: 1) Зашто Бошњаци не гово
ре бошњачким језиком (једним од четири језика којим је, иначе,
потписан Дејтонски мировни споразум 1995. г.)?, 2) Којим језиком
говоре становници Херцеговине? и 3) Зашто се тај језик зове само
босански, али не и босанскохерцеговачки? Одговор на прво питање
се може наћи у чињеници да бошњачки језик нема никакву пове
сну подршку, тј. корене обзиром да се у повесним источницима
спомиње босански језик и то по први пут године 1300. Међутим
иза овакве одлуке о називу језика стоји веома видљив политички
циљ Бошњака да се читава Босна и Херцеговина унитаризује, тј.
поништи Дејтонски мировни споразум. Босански језик би се тако
административним путем наметнуо као једини званични државни
језик након чега би уследила бошњачка мајоризација над Хрва
тима и Србима који би временом и сами постали Бошњаци. Овај
сценарио је препознатљив и из званичног става бошњачког поли
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тичког руководства ове државе као и бошњачке филологије, као
наставка аустроугарске језичке политике из времена 1878−1918, да
је босански језик матерњи свим становницима Босне и Херцего
вине (Historijat jezika i države) што наравно није тачно.22) Овде би
могло да се логички закључи да у суштини босанским језиком го
воре само становници око реке Босне па се стога тај језик тако и
зове. Зашто се назив тог језика простире и на све остале области
Босне и Херцеговине није нам познато као ни зашто не постоји
херцеговачки језик ако већ постоји босански или зашто се назив тог
језика не именује као босанскохерцеговачки уколико је он стварно
матерњи свим становницима Босне и Херцеговине дакле не само
онима који живе поред реке Босне. У сваком случају, “номиновање
језика државним именом указује на жељу да то буде у будућности
једини службени и обавезни државни језик, да се тај језик намет
не другима као обавезан, да се потисну српски и хрватски језик”
(Сузић, 2001, 43−46). За сада, у Уставу Босне и Херцеговине стоји
да су босански, хрватски и српски језик у равноправној употреби
на читавом простору државе уз напомену да се у пракси прва два
језика не користе у Републици Српској као што се ни трећи језик
не користи у Федерацији (Бошњака и Хрвата).
За утврђивање постојања формално посебних језика на тлу
СФРЈ су углавном коришћени псеудокритеријуми, а у овом контек
сту је босанскохерцеговачко-бошњачки лингвиста Џ. Јахић отишао
убедљиво најдаље оправдавајући постојање оделитог и самостал
ног босанског језика:
“Oni koji danas hoće da nađu odgovor na pitanje postoji li zbilja
taj bosanski jezik, u principu su spremni i da ga ’priznaju’ ako im se do
kaže da postoji. Oni laičkom metodom hoće da vide u čemu se taj jezik
razlikuje od tobož inače ’razlikovnih’ srpskog i hrvatskog, ili bivšeg
(‘nerazlikovnog’) srpskohrvatskog jezika i da se tek tada uvjere u nje
govo postojanje, odnosno nepostojanje. To je ona naša poznata metodo
loška grješka (ne samo laička, jer je ona vrlo raširena čak i u filologiji,
istina politiziranoj). [...] Ko zna po koji put u ovoj knjizi ponavljamo
ono što već jednom moramo zapamtiti: u našim balkanskim prilikama
jezik da bi bio jezik ne mora se obavezno bitno razlikovati od drugog

22) Као исконски матерњи језик свим јужнословенским житељима Босне и Херцеговине,
као и свима онима који говоре штокавским наречјем на читавом подручју бивших Ју
гославија, може да буде само српски(Милосављевић, 1997).
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jer taj razlikovni princip nije mjerilo postojanja, odnosno nepostojanja
nacionalnih jezika” (Jahić, 1999, 252).23)
Дакле, то су били круцијални аргументи за проглашење једног
говора, дијалекта, наречја посебним и међународно признатим је
зиком на Балканском полуострву, а самим тим и на простору СФРЈ.
Тим истим критеријумима се водио и „чувени“ лингвиста црно
горског језика Војислав Никчевић, здушно подржаван од стране
његових хрватских колега поготово са Загребачког свеучилишта и
ХАЗУ. Овај апостол црногорског језика је прихватио флоскулу хр
ватског језикословца Марија Грчевића да тзв. источнохерцеговач
ки дијалект није ништа друго него црногорски језик (али никако
обратно) (Grčević, 1998, 49). В. Никчевић је такође успео да „утвр
ди“ да црногорски језик припада „скупини ностратичкијех језика
и то би била његова најшира и најдаља прошлост“, као и да су Цр
ногорци (као оделит етнолингвистички народ) на Балкан дошли из
Полабља, а везе са том земљом „исказују се у томе што црногорски
(и)јекавски комплекс у полапскоме (и)јекавском ареалу налази нај
потпунији и најад
 екватнији прототип“ (Ковачевић, 2003, 22−38).24)
Пре почетка коначног растурања и разбијања СФРЈ 1990. г.
српскохрватски или хрватскосрпски језик је био више униформи
сан него 1945. г. или 1918. г. У години проглашења независности
Словеније и Хрватске (1991.) степен лексичких варијација или раз
лика на нивоу овог језика је био између 3% и 7% (Sučić, 1996, 13)
док је данас сигурно већи. У контексту стварања све већих лек
сичких разлика између хрватског и српског стандардног језика у
Хрватској је издато у последње две деценије неколико капиталних
razlikovnih rječnika који су имали јединствени политолингвистич
ки циљ – што веће удаљавање хрватског од српског идиома бившег
заједничког српскохрватског или хрватскосрпског језика. Од свих
оваквих разликовних речника овом приликом бисмо издвојили по
нашем мишљењу најупечатљивије, али уједно и најуспешније при
мере као што су Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika Вла
димира Бродњака (1991. г.), Razlike između hrvatskoga i srpskoga
jezika Ивана Бранка Шамије и Дражена Лукачића (1991. г.) и Hrvat
ski rječnik najučestalijih 7500 razlikovnih riječi hrvatskoga i srpsko
23) Јахић је и коаутор граматике босанског језика (Jahić, Halilović, Palić, 2000). Иначе, зва
нична стандардизација босанског језика је отпочела 1996. г. када је издат Pravopis bo
sanskoga jezika Сенахида Халиловића (Halilović, 1996).
24) Никчевић је, иначе, и аутор познате „дукљанске“ граматике црногорског језика (Nikče
vić, 2001)са којом је отпочела и његова коначна стандардизација.
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ga jezika, Стјепана Блажевића (1995). Конкретно се у овим и ова
квим речницима разликовања „хрватских“ од „српских“ (и уједно
фактички иностраних) лексема (јер их користе Срби)25) нуди нпр.
točnozor или пак točnostrijelka за снајпер, odmoridbenik уместо ту
рист или veleprevrat уместо револуција, итд.
Ово чишћење хрватског језика од тзв. „србизама“ у новој хр
ватској независној држави врховника др. Фрање Туђмана и његове
ХДЗ партије која је следила узоре и праксу Хрватске револуцио
нарне организације поглавника Анте Павелића је само био наста
вак идентичне праксе усташког режима у Неовисној држави Хр
ватској у Другом светском рату.26)У Туђмановој ХДЗ Хрватској је
било случајева да су Срби са неадекватним именима (као Јован
или Јованка) морали да их мењају у хрватске варијанте (Иван и
Иванка) (Ramet, 1996, 210). Херцегбосански Срби су, са своје стра
не, на простору Републике Српске такође вршили пуритацију свог
језика како од кроатизама тако и нарочито од турцизама. Међутим,
овде је постојао и још увек постоји за сада нерешив проблем за
мене огромног броја тзв. „турцизама“ (у ствари оријентализама)
адекватним српско-словенским лексемама (шећер, памук, чарапа,
итд.). Неопходно је напоменути да у српскохрватском или хрват
скосрпском и македонском језику постоји и до 4000 оваквих турци
зама. На простору данашње независне Црне Горе тзв. црногорски
језик се пише искључиво латиницом и веома успешно и плански
кроатизује вероватно у оквирима идеолошко-политичког пројекта
„Црвене Хрватске“ (Croatiarubea) који се финансира из Загреба.
У истом контексту, разумљиво је да су први приручници стандар
дизованог црногорског језика штампани управо у Загребу као и да
су први докторати на тему црногорског језика одбрањени на За
гребачком свеучилишту. Кроатизација српског стандардног језика
је присутна и у Србији и то на подручју Војводине укључујући и
Универзитет у Новом Саду (Bjelaković, Vojnović, 2010).
Неоспорно је да се у последње две деценије лингвоалхеми
ја српскохрватског или хрватскосрпског језика углавном врши на
25) Срби не преводе или не налазе адекватне словенске лексеме за већину страних (запад
них) речи које се поготово односе на технику и технологију. Стога је присутни хрват
ски лексички пуризам који се спроводи преко неологистичког лингвистичког инжиње
ринга у ствари удаљавање хрватске културе од Запада, а зарад избегавања “србизама”.
Тако нпр. у хрватском стандардном језику се уместо наводног србизма “артиљерија”
користи турцизам topništvo, итд.
26) О језичкој политици пуризма у НДХ видети у (Samardžija, 1993). О личности поглав
ника Анте Павелића и политици његове НДХ видети у (Koks, 2009).
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нивоу лексике тако да је „резервисање појединих ријечи“ на крају
испала капитална разлика међу тим језицима (Сузић, 2001, 43−46).
Међутим, лексички лингвистички инжињеринг у овом случају се у
многим конкретним решењима не заснива на етничким коренима
изабране лексеме. Овде ћемо навести само три, можда и најкарак
теристичнија примера. Глагол oprostiti су хрватски језикословци
прогласили за хрватски израз иако је лексема опрост столећима
саставни део језичке праксе у Срба и везује се за српску хришћан
ско-православну етику и црквену службу у Српској православној
цркви. Српски пандан „хрватској“ лексеми oprostitiби требало да
буде извинути (се). Класичан пример прихваћених лексичких раз
лика између хрватског и српског језика су речиkruh (хрватски иди
ом) и хљеб (српски ијекавски идиом), односно хлеб (српски екав
ски идиом). Међутим реч хлеб није уопште словенског већ је гер
манског порекла (hlaibaz). На балканске просторе је ова реч дошла
са Готима (hlaifs). Реч крух су користили и још увек је користе и
Срби. Тако нпр. у Србији нико не каже „трбухом за хлебом“ већ
искључиво „трбухом за крухом“. У Крајини се и дан данас каже
крушно (хлебно) брашно или крушна (хлебна) мрва (Касагић, 1997,
10). Ипак је вероватно случај tisuće (хрватска реч) и хиљаде (српска
реч) најтипичнији иако знамо да је прва варијанта општесловен
ског карактера, а друга потиче из грчког језика. Другим речима,
нити је tisuća типична и само хрватска лексема, нити је хиљада
уопште словенска илити српска реч. Да проблем буде још замрше
нији у средњем веку су Срби у Србији користили управо лексему
тисућа (а не хиљада) која се спомиње и у знаменитом Душановом
законику из 1349./1354. г. (154. Закон):
„Који се поротници закуну, и оправдају онога по закону, и ако
се по томе оправдању нађе баш сам предмет (corpusdelikti) у онога
оправданога, кога су оправдали поротници, да узме царство ми од
тих поротника вражду, по тисућу перпера, и више потом да се њи
ма поротницима не верује, ни да се ко за њих удаје, ни да се од њих
жени“ (Душанов законик, 2001, 235).

*

*

*

Родитељи данашњих генерација које говоре српским, црногор
ским, хрватским и босанским језиком, тј. језицима, су својевреме
но у оквирима заједничке државе СФРЈ говорили и писали један
српскохрватски или хрватскосрпски језик. Уједно су живели на
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општим граматичким, ортографским и литерарним основама је
зичке комуникације на нивоу читаве земље, или бар њеног најве
ћег дела. Међутим, њихова деца одрастају и живе на и са четири
званично различита и формално довољно одвојена језика иако је
опште познато да је граматичка, синтаксичка и морфолошка под
лога за сва ова четири језика остала идентична. Странцима је вео
ма тешко да уоче стварне разлике између ова четири језика, али се
на овим разликама упорно инсистира од стране политичара (Су
зић, 2001, 43), али и од многих национ
 алних језикословаца којима
је очигледно политолингвистика синоним за језикословље.
На крају овог текста изнео бих и неколико конкретних закљу
чака који могу да се искористе у даљим и дубљим истраживањи
ма феномена политолингвистичког аспекта нестанка СФРЈ преко
дезинтеграције и фактички черечења бившег заједничког српско
хрватског или хрватскосрпског језика, а чија је лингвистичко-фи
лолошка основа био српски говорни језик стандардизован у првој
половини 19.-ог столећа од стране Вука Стефановића Караџића
(1787. г.−1864. г.) за Србе и само за Србе,27) али који су хрватски
језикословци и врховници хрватског Илирског покрета убрзо про
гласили за хрватски књижевни језик:
1. Уопштено говорећи, пожељно је, али не и пошто-пото нео
пходно, да једна савремена нација има и један јединствени стан
дардно-књижевни језик који се заснива на говорном језику те на
ције, као и један јединствени алфабетни систем и правописно-гра
матичка правила. Међутим, уколико не постоји стандардизован
национални језик, а тај народ жели да буде признат на међународ
ном плану за оделиту и независну нацију која има право и на своју
националну независну државу, тада се та стандардизација мора из
вршити по свим формалним принципима (граматика, ортографија,
речник) при чему се мора строго водити рачуна да се у процесу
стандардизације укључи што више „довољних разлика“ на нивоу
лексема, правописа, писма и граматике како би се такав стандар
дизовани језик и формално разликовао од себи блиских, тј. лин
гвистички истородних па чак и истоветних, језика и тако стекао
међународни легитимитет и верификацију формалне националне
посебности. Стога процес стандардизације новопрокламованих
језика поседује и идеолошко-политичку позадину која се провла
чи кроз разноразне технике лингвистичког инжињеринга или лин
27) О овој тематици опширније видети у (Sotirović, 2011).
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гвоалхемије. Овај феномен је нарочито јасно уочљив на примеру
развалина бившег српскохрватског или хрватскосрпског језика на
којима данас егзистирају четири међународно призната посебна
језика – српски, хрватски, босански и црногорски.
2. Последице примене (немачког романтичарског) принципа
да једна етнонација може да говори само једним језиком, тј. да при
падници једног говорног језика припадају само једној етнонацији
и да та јединствена лингвистичка етнонација има природно право
да живи у својој сопственој независној држави уједињеној на чи
тавом свом етнографском простору су биле далекосежне за читав
европски континент па тако и за јужнословенске народе на про
стору Југоисточне Европе.28) То је практично значило и још увек
значи прекрајање повесних граница на европском континенту што
је управо и био основни разлог за грађански рат на простору бивше
СФРЈ деведесетих година прошлога столећа. Растурање те СФРЈ је
отпочело онога тренутка када су дијалекти или наречја заједнич
ког језика проглашена за националне и оделите језике (тј. прво за
етнонационалне језичке идиоме) иако у дијалектологији и то на
светском нивоу и дан данас постоји отворено и нерешено питање
о критеријумима за утврђивање разлика између језика и наречја.
Овакво играње дијалектолошком ватром на етнографски измеша
ном простору српскохрватског или хрватскосрпског језика је на
крају и морало да доведе до паљевине читаве државне зграде, а са
ми пиромани су на крају проглашени за националне хероје и борце
за демократију.
3. Типичан, али уједно и најопаснији, пример мешања поли
тике и идеологије у лингвистичку науку представљају тзв. лин
гвоалхемичари и то поготово они који поседују знанствени креди
билитет на међународној сцени обзиром да њихова реч, односно
слово, поседује тежину и уважавање у научним круговима. Међу
тим, њима као главни и крајњи „знанствени“ циљ није утврђивање
научне истине, тј. њено доказивање, већ верификовање политич
ких ставова и националних идеологија. Посебно опасну групу ова
квих лингвоалхемичара чине они који презентују резултате својих
„знанствених“ истраживања о туђим језицима, а који су по при
роди ствари веома сродни са њиховим матерњим (Ћорић, 2003).29)
28) О немачком романтицизму видети опширније у (Beiser, 1992; Beiser, 1996).
29) Видети нпр. писање еминентног хрватског језикословца Иве Прањковића о хрватском и
српском језичком стандарду и његовим разликама у (Pranjković, 1997). Иначе, овај јези
кословац се „прославио“ својим конструктивним предлозима за хрватски новоговор на
кон 1991. г. Тако је он, између осталих неологизама, предложио и korjenoslovstvoуместо
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Крајњи резултати оваквих лингвоалхемичарских истраживања и
публикација управо и јесу политизација и идеологизација науке у
пре свега етнополитичке сврхе па тако коначно данас имамо че
тири оделита и међународно призната политолингвистичка јези
ка уместо једног (бившег српскохрватског или хрватскосрпског)
лингвистичког без обзира како се он може и званично назвати „на
правди Бога“.
4. „Језик“ као реч (лексема) се употребљава у читавом свету у
два различита смисла. У првом политичком смислу свака етнона
ција тврди да говори довољно различитим својим језиком од језика
својих суседа. У другом лингвистичком смислу, међутим, два или
више идиома или дијалекта која су међусобно довољно разумљи
ва (тј. не представљају битну препреку за међусобно разумевање
њихових говорника) се сматрају изговорима лингвистички једног
те истог језика, тј. говора. Стога, пракса је да неколико полито
лингвистичких „језика“ у ствари представљају изговоре једног те
истог лингвистичког језика, а то се може доказати и показати када
се уклони политички угао гледања на овај проблем тако да остаје
чисто лингвистички критеријум сагледавања реалног стања ства
ри (Dixon, 1997, 7−8). Уколико ове речи преточимо у постјугосло
венску језичку праксу након 1991. г. на етногеографском простору
бившег српскохрватског или хрватскосрпског језика долазимо до
једноставног закључка да данашњи српски, хрватски, босански и
црногорски језик још увек представљају један јединствени и цело
вити језички систем у чисто лингвистичком смислу речи обзиром
да имају у суштини исту стандардизовану граматику, синтаксу и
ортографију док у лексичком делу језика постоје невелике (5−8%)
разлике и то у већини случајева разумљиве и знане. Међутим, да
љим смишљеним и добро организованим лингвистичким инжиње
рингом ће се ове лексичке разлике засигурно у будућности повећа
вати тако да ће и разумљивост говорника овог или ових језика бити
све мања и мања све док се коначно не постигне основни полито
лингвистички циљ: реално стање ствари у којем говорници више
не могу довољно да разумеју једни друге па су им стога потребни
или преводиоци или један (међународни светски) језик посредник
као што је то случај са енглеским језиком у парламенту Индије.
5. На крају се ипак показало у пракси да се коришћеним кри
теријумима за оправдавање егзистенције оделитог хрватског, бо
етимологије, narječoslovstvo за дијалектологију или пак ovrhovoditeljза егзекутор, итд.
(Okuka, 2006, 233).
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санског и црногорског језика од српског потврдило управо оно што
се у ствари хтело негирати, а не оно што се желело доказати „и
штапом и канапом“ преко лингвистичких инжињеринга и лингво
алхемија. Другачије речено, потврдило се да су сва та четири јези
ка, наследника бившег српскохрватског или хрватскосрпског, још
увек један лингвистички језик само са четири имена. Тако испада
да се у овом случају идентитет језика поистовећује превасходно са
својим формалним називом, али не и са посебношћу своје унутра
шње структуре обзиром да је она идентична у сва ова четири слу
чајева. „Идентитет нипошто не треба поистовећивати с именом,
које је само једна од његових компоненти. Језици, као и људи, могу
да имају више од једног имена, а – опет као и код људи – исто име
може да носи више језика“ (Bugarski, 1997, 17).
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Додатак 1:
Административна подела Социјалистичке Федеративне Репу
блике Југославије на шест социјалистичких република и две
социјалистичке аутономне покрајине (у Србији), 1945. г.−1991.
г. Српско-хрватски или хрватско-српски језик је био службени
језик у Хрватској, Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. У
Македонији је то био македонски језик, а у Словенији словенач
ки. Српско-хрватски или хрватско-српски језик је био матерњи
за 75% становника Југославије. Данас је овај језик подељен на
четири независна и међународно призната посебна језика: српски,
хрватски, босански и црногорски
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група није имала апсолутну већину становништва у земљи. Про
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Vladislav B. Sotirovic
A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH 
ON THE PHENOMENON OF THE POLITOLINGUISTIC 
ASPECT OF THE DISAPPEARANCE 
OF THE SFR OF YUGOSLAVIA
Resume
This paper belongs to the area of sociolinguistic rese
arch in the broadest sense of the term sociolinguistics as a
branch of linguistics that studies the phenomenon of rela
tionship between society and language. In a narrow sense,
this research is certainly politolinguistic research consi
dering the fact that it deals with the crucial impact of the
politics on linguistics. The research subject of this article
is a politolinguistic aspect of disappearance of the Socia
list Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). The beginning
of the process of disappearance of this state can be related
to the famous Declaration about the name and position of
the Croatian language (1967) that was signed by a group
of Croatian intellectuals including and well known writer
Miroslav Krleža, who was the most probably and the chi
ef author of the Declaration and, by the way, the favorite
of Josip Broz Tito to run for obtaining a Nobel Prize for
the Literature. The beggining of the end of theSFRY can
certainly be linked to the primarily political maneuver do
ne by the Croatian side, which wanted to finally legalize
Croatian appropriation of the Serbian cultural-historical
heritage based on the Ijekavian vernacular idiom of the
Serb Shtokavian speech (language). In this way, it also
opened the door for the Croatian state-territorial expansi
on eastward to the River of Drina and the Branko‘s Bridge
on the River of Sava in Belgrade, which soon was put on
the agenda in 1971−1972 within the political goals of the
nationalist Croatian Spring or the Mass Movement. The
research task of this paper is to contribute to the study
of phenomena of the politolinguistic aspect of decay, de
struction and demolition of the former common state of
almost all the South Slavs. For the vast majority (75%) of
the Yugoslavs the native language was the Serbo-Croatian
or Croato-Serb. We will also offer a brief summary of the
linguistic situation in post-Yugoslavia‘s independent sta
tes in which at the time of the SFRJ the Serbo-Croatian
or Croato-Serbian was the official language and lingui
stically unique. However, this language has a policentric
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standardization within the same (SFRY) state that was the
unique phenomenon in both Europe and in the world. Re
searching politolinguistic aspect of disappearance of the
SFRY is an important contribution to the efforts of disco
vering the reasons and goals of breaking up until recently
a common state for more than 23 million people; a country
that was the largest and most populous of the Balkan Pe
ninsula. This short analysis of the politolinguistic aspect
of disappearance of the SFRY, it was used, in addition to
the comparative method, and the method of the text analy
sis as a form of sociolinguistic discerning in the role and
function of the language in the creation of national iden
tity and nation-state boundaries. In this research it was
used also and a methodological principle of complemen
tarity in terms of the mutual complement of the data from
various sources and literature.
Keywords:politolinguistics, Yugoslavia, Serbo-Croatian
language, linguisticnationalism.

Овај рад је примљен 18. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.
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ОДЛАЗАК МОДЕРНЕ ЕПОХЕ 
– ИЗМЕЂУ КРАЈА ИСТОРИЈЕ 
И СТРАХА ОД БУДУЋНОСТИ
Сажетак
Аутор у раду сагледава значење смене модерне пара
дигме и наступ нове епохе из другачијег теоријског
угла него што је доминантан приступ у савременој по
литичкој теорији. Први део рада говори о парадигма
тичном схватању времена и смени историјских епоха.
У другом делу се истражују значења модерности кроз
настанак модерних политичких идеологија/парадиг
ми. Двадесети век је по питању модерности имао три
кључна идеолошка одговора (либерализам, марксизам
и фашизам) која су се међусобно борила за победу. Све
три идеологије су имале свој пут модерности, своје
верзије краја историје као завршетка процеса мо
дернизације. Прелазак из модерне у постмодерну се
остварује само у либералном дискурсу. У трећем делу
рада разматра се карактер краја историје из угла са
времене емпирије.
Кључне речи: модерна, постмодерна, парадигма, вре
ме, епоха, идеологија, крај историје, политика, либе
рализам, будућност.

СМЕНА ИСТОРИЈСКИХ ПАРАДИГМИ

R

аније су многи теоретичари били склони да индивидуализују
историјски процес везујући га за деловање разних актера, било
друштвених група (класе, елите, итд.), било историјских личности.

*

Доктор политичких наука
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Међутим, до краја 20. века углавном је прихваћено становиште да
се у повесном развоју западне цивилизације уочавају три теорет
ске епохе, „парадигме времена“, које на исти начин, суштински,
из духа самог времена, условљавају и одређују историјски развој.
То су епохе Антике, хришћанства и Новог доба (модерне). Многи
теоретичари данас истичу да живимо у времену преласка у нову
историјску парадигму, постмодерну. Руски теоретичар Александар
Дугин сматра да смо управо у времену „фазног прелаза“ из мо
дерне у постмодерну епоху, тј. на сцени је „слом парадигми“ који
се може упоредити са оним који се догодио на прелазу у Нови век
(модерну).1) Британски социолог Ентони Гиденс (Anthony Giddens)
говори о „дисконтинуитету историје“, означавајући овим појмом
не само прелазак из једне у другу парадигму, него и преображај
свих животних облика у новој епохи. Он посебно истиче „дискон
тинуитет модерности“ којом су уклоњени сви традиционални ти
пови друштвеног поретка и његови животни облици.2) Што се тиче
савремености, Гиденс сматра да се свет налази између модерне и
постмодерне, тј. у фази „радикализоване модерности“, али да се
већ сада могу идентификовати основне црте постмодерног порет
ка. Слично пише и философ Жуњић који постмодерну такође ви
ди у настајању. Он европску повест такође дели на епохе Антике,
хришћанства и модерне.3) Руски философ Михаил Епштајн (Ми
хаи́л Эпште́йн) говори о постмодерни као четвртој великој епохи у
историји западног човечанства. Она је увелико у наступу тако да се
њен први период већ и завршио. У питању је, како наводи Епштајн,
период постмодернизма који, као прва фаза постмодерне, израста
из модернизма, последњег периода модерне епохе.4)
Још много пре дискурса о смени модерности новом парадиг
мом времена – постмодерном, то уочава руски филозоф Николај
Берђајев (Николай Бердяев). Он у делу Ново Средњовековје каже:
„У историји, као и у природи, постоји ритам, ритмичка смена
епоха и периода, смена типова културе, плиме и осеке, успони и
падови. Ритмичност и периодичност су својствени сваком живо
ту. Прича се о органским и критичним епохама, о епохама ноћним
1)
2)
3)
4)

Александр Дугин, Постфилософия.Три парадигмы в истории мысли, Евразийское
движение, Москва, 2008, стр. 16–17. и 31.
Ентони Гиденс, Последице модерности, Филип Вишњић, Београд, 1998, стр. 15–16.
Слободан Жуњић, Модерност и филозофија, Плато, Београд, 2009, стр. 39–85.
Михаил Епштајн, После будућности: судбина постмодерне, Draslar partner, Београд,
2010, стр. 22.

- 92 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2014 год. (XXVI) XIII vol=41

стр: 91-106.

и дневним, сакралним и секуларним. Суђено нам је да живимо у
историјском времену смене епоха. Стари свет нове историје (а он
је у ствари, иако себе по старој навици назива ‘нови’, остарио и из
немогао) умире и трули, и рађа се још непознат нови свет“.5)
Што се тиче савремених теоретичара, на које се ми ослањамо
у овом раду, већина историју посматра парадигматично. Најизра
жајнији у таквом прадигматичном сагледавању времена, филосо
фије и политике је Дугин. Он наставља теоретизацију Томаса Ку
на (Thomas Kuhn) који је међу првима у савременој философији
отворио појам парадигме, кроз теоретизацију смене научних па
радигми. За Дугина парадигма је општа, животворна матрица,
која порађа све друге системе: културне, философске, политичке.6)
Дугин полази од Мишела Фукоа (Michale Fuko). Наиме, парадиг
матично сагледавање времена и промена за Фукоа је одређено пој
мом episteme. Милисављевић наводи да Фукоове epistemeаi „упра
вљају призводњом знања у одређеном историјском периоду тако
што конституишу предметна подручја и одређују значења језичких
термина“.7) Сара Милс (Sara Mills) наводи да Фукоова episteme „ни
је скуп свега што се може знати унутар епохе него је то сложени
скуп односа између знања које се производи у одређеној епохи и
правила којима је ново знање генерисано. У оквиру одређене епо
хе можемо видети сличности у начину на који те нарочите науке
делују на концептуалном и теоретском нивоу, упркос томе што се
дотичу различитих предмета.“8)
Оно што се уочава у свим дискурсима о промени парадигме је
сте то да се могу приметити одређене правилности. Тако Милиса
вљевић каже да се променом парадигме „сугерише да се феномен
који се проглашава за ‘нову парадигму’ значи темељну промену у
досадашњем начину мишљења или деловања, и да је та радикална
иновација свеобухватна: ‘промена парадигме’ увек има ‘холистич
5)
6)
7)

8)

Николай Бердяев, Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы, впер
вые в 1923. Воспроиз водится по изданию 1994. http://www.krotov.info/library/02_b/
berdyaev/1924_21.html или на http://tululu.org/read54383/ (приступљено: јануар 2014.)
О Куновом и Дугиновом схватању промене парадигми више ћемо говорити у посебном
истраживању где Дугин смену епохе модерне и наступ нове парадигме посматра кроз
„исцрпљеност“ модерних категорија, а тиме и кроз њихову негацију.
Владимир Милисављевић, „‘Промена парадигме’ у историји науке и у историји фило
зофије“, у Наука и настава на универзитету – филозофске и природно-математичке
науке, зборник радова са научног скупа, Филозофски факултет, Универзитет у Источ
ном Сарајеву, Пале, 2009, стр. 181.
Сара Милс, „Дискурс“, Златна греда, бр. јан-феб. 2009, Нови Сад, стр. 88.
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ки’ карактер“.9) У прилог томе, Ђорђе Стојановић, у својој студији
о наступу постмодернизма, наводи да „елементарни предуслови
и кључне праксе политике модерног света су нагрижени техноло
шким, органиизационим, друштвеним и, изнад свега, културним
променама у смислу дисконтинуитета, инконгруенције, дисонан
це, фрагментације и дисензуса“.10) Берђајев је, ослушкујући крај
модерне кроз стихове песника Тјутчева о смени дана и ноћи, го
ворио да су „духовни почеци досадашње историје искориштени у
потпуности, њене духовне снаге су исцрпљене“.11) С тим у вези,
можемо рећи да нова епоха или историјска парадигма настаје онда
када идентитети претходне епохе (социјални, политички и индиви
дуални) изгубе интерпретативну вредност и уверљивост.
Наравно, ради разумевања епоха неопходно је извршити уоп
штавање главних теденција развоја историје и апстраховање мно
штва појединачних токова. Исто, смена парадигми се не одвија
тренутно, већ обухвата широк историјски период и одвија се по
степено, неприметно. За Гиденса тај прелазак у нову епоху, тј. дис
континуитет, садржи обележја као што су брзина и ширина проме
на и природа институција нове епохе.12) Тако, модерна је готово че
тири века револуционарно вршила ослобађање индивидуе, разара
ње премодерних, традиционалних, верских и политичких форми,
док је, истовремено, премодерна настојала томе да се супростави,
„избијајући кроз рационални програм модерне, као трава кроз ас
фалт“.13) Нешто слично је и данас, на прелазу из модерне у постмо
дерну епоху, с тим што постмодерна своју револуционарност иска
зује нешто специфичније од модерне, али ништа мање ненасилно.
Но, пре него што кажемо о значењу одлазеће парадигме време
на, модерне, осврнимо се на Хегелову философију историје. Наи
ме, слом или промена парадигми, како примећује Милисављевић,
„најчешће није праћен свешћу о томе да овај израз потиче из под

9)
10)
11)
12)
13)

Владимир Милисављевић, „‘Промена парадигме’ у историји науке и у историји фило
зофије“, стр. 173.
Ђорђе Стојановић, „Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quacemuque ab X
dicta essent, commentitia esse“, Српска политичка мисао, Инститит за политичке студи
је, Београд, бр.03/2013, стр. 14.
Николай Бердяев, Новое средневековье, исто.
Ентони Гиденс, Последице модерности, стр. 17.
Александр Дугин, Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геопо
литики XXI века, Амфора, Санкт-Петербург, 2007. стр. 25.
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ручја филозофије и историје науке“,14) тако да ми у нашем истражи
вању и полазимо од Хегелове философије повести.
Хегел је био међу првима који је историјско кретање схватао
парадигматично.15) Он је светску повест извео из историје филосо
фије, која представља средиште повесног развоја човека. У фило
софији се дух развија до своје највише, апсолутне форме, а светска
историја је „развој свести, духа о његовој слободи и остварењу,
што га је произвела таква свест“. Светска историја је, дакле, „по
ступност, низ даљих одређења слободе“, а облик у коме се реали
зује потпуно „остварење духа у битку“ је држава.16) Хегел прак
тично говори да се слобода није могла постићи одмах на почетку
реализације духа, тј. у деспотском Оријенту, јер је само један био
слободан, нити у грчко-римском свету, где је неколицина била сло
бодна. Слобода се остварује на крају реализације духа и историје,
а то је, по Хегелу, у модерној грађанској држави хришћанско-гер
манског света, тј. модерног Запада. У својој историји философије
Хегел развој духа слично дели на три епохе: античка, хришћанска
(од Христа до реформације) и, последња, модерна (од Декарта до
немачке класичне филозофије).
Суштина Хегеловог схватања историје је та да је могуће оства
рити људску слободу (временски, историјски пут духа), што значи
да постоји и крај историје. Тај крај је Хегел видео, дакле, у по
следњој епохи европске историје, у модерни, а он је убрзан Фран
цуском револуцијом, као „светско-историјским“ догађајем. За Хе
гела су Француском револуцијом, али, можемо додати и каснијим
револуцијама 1830, 1848. и 1870, откривани и ширени принципи
слободе и једнакости, као основних супстанција духа. Ови прин
ципи су постали темељ грађанске државе у модерни.17)
14) Владимир Милисављевић, „‘Промена парадигме’ у историји науке и у историји фило
зофије“, стр. 173.
15) Пре Хегела, Имануел Кант (I. Kant) је говорио о општој, светској историји, али није је
посматрао парадигматично. Историја је за Канта ток људског прогреса ка остварењу
слободе. Реализација људске слободе је и крај друштвеног прогреса, крај историје. –
Кант, „Идеја опште историје ка остварењу светског грађанског поретка“, Ум и слобода,
Велика едиција идеја, Београд, 1974.
16) Хегел, Филозофија повијести, Бардфин, фототипско издање, Београд, 2006, стр.72.
17) Хегел, Филозофија повијести, стр. 396–407. Хегел, говорећи о грађанском, није нарав
но теоретичар либерализма. Придавајући значај држави, као једином облику реализа
ције духа и јединој моћи која може да регулише антагонизме грађанског друштва, да
руководи страстима и интересима људи, Хегел се поставио наспрам либерала (Хегел,
Филозофија повијести, стр. 51–63). И сама Хегелова концепција апсолутног духа и
филозофије су стране либерализму. Посебно су то истицали либерали 20. века, од По
пера па даље, сматрајући да је Хегел, са холистичким схватањем државе, утемељио
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ЗНАЧЕЊА МОДЕРНЕ ЕПОХЕ: ПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ
значај Француске револуције је толико познат да га не треба
понављати, но, истичемо Валерштајново (Immanuel Wallerstein)
апострофирање да је Револуција омогућила, по први пут, прихва
тање идеје да су „промена, новина, трансформација, чак и револу
ција, ‘нормалне’ појаве на политичкој арени“.18) Француска рево
луција је „трансформисала менталитет и успоставила ‘модерност’
као Weltanschauung модерног света“19). Откривање Француском ре
волуцијом модерности20) и прогреса, као новог погледа на свет, от
кривање принципа слободе и једнакости и њихов наступ у модер
ни, можемо посматрати кроз значење идентитета рационализма,
критицизма, науке и технологије, индивидуализма, наспрам значе
ња верских догми, каста, сталежа, тј. идентитета премодерног, тра
диционалног друштва. Модернa је „спој посебне друштвене ствар
ности и посебног погледа на свет, која је заменила, чак сахранила,
оно што означавамо као Ancien Regime“ – истиче Валерштајн.21)
Идеје модерности су формиране у философији просветитељства
која крајем 17. века почиње да замењује религију. Тако Стојановић
истиче да „тек са француским просветитељством, крајем седам
наестог и током осамнаестог века, долази до коначног раскида са
‘носталгичним’ погледом уназад и пласирања веровања у ничим
ограничено увећање демистификованог и десакрализованог знања
и на њему заснованог напретка, то јест до репозиционирања ра
ционалних потенцијала са искључиве усмерености на овладавање
природом и на контролу друштвеног, моралног и политичког бо
љитка“.22)
Дакле, човек у модерни постаје „мера свих ствари“, те, како
наглашава Дугин, модерност можемо означити и као „ослобађање
човека од свега оног што је догматски претендовало на улогу њего

18)
19)
20)
21)
22)

тоталитаризам. Видети: Карл Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, БИГЗ,
Београд, 1993, стр. 45.
Имануел Валерштајн, После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005, стр. 66
Имануел Валерштајн, После либерализма, стр. 198
Етимолошки посматрано реч модерно потиче од речи modo (сада, садашње, ново), што
је супротно од речи старо, раније (antiquus).
Етимолошки посматрано реч модерно потиче од речи modo (сада, садашње, ново), што
је супротно од речи старо, раније (antiquus).
Ђорђе Стојановић, „Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quacemuque ab X
dicta essent, commentitia esse“, стр. 23–24.
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ве колективне идентификације.“23) Модерност, према Стојановићу,
„креће од природног раскидајући са надприродним;... елеминише
традицију, оминозност и мистицизам; подразумева људску аутоно
мију... потенцира појединца као јединицу реалности и вредности,
као и неприкосновеност индивидуалног мишљења... “24)
Видимо да је суштински део модерности прогрес. То посебно
наглашава Берђајев. Он у делу Смисао историје каже да је „иде
ја прогреса ценрална у метафизици историје. Од краја 18. века и
целог 19. века, она игра одлучујућу улогу у концепцији европске
цивилизације... Идеја прогреса не може се мешати, са идејом о ево
луцији. Идеја прогреса подразумева циљ историјског процеса и от
кривање његовог значења у зависности од тог крајњег циља.“25) Да
кле, прогрес као стално напредовање, као стална тежња ка новом,
је тај нови поглед на свет, та модерност.
Ретроспективно посматрано „дух модерности“ подразумева:
усмереност ка будућности, вера у прогрес и стално напредовање,
тежња ка новом, поверење у разум, трагање за исправном методом
и извесношћу, право критике...26)
Но, многи су се питали како се треба носити са нормалношћу
промене и прогреса на друштвеном и политичком плану? Различи
ти одговори на питање промене и прогреса формирали су идеоло
гије, доктрине, тј. политичке парадигме модерне епохе. Идеологи
ја је одговор на тај нови поглед на свет који зовемо модерна.27) У
модерни уочавамо неколико суштинских политичких парадигми,
идеологија, које су се сучељавале у наметању свог одговора на пи
тања промене, прогреса и модерности.
Као прво, либерализам је право значење модерне епохе, јер је
у потпуности и доследно одбацивао суштину премодерног, тради
ционалног друштва. Либерализам је, са својим енглеским, шкот
ским и велшким филозофима 17. и 18. века, успоставио нихили
зам као битно одређење европске модерне. У њиховим радовима
први пут у историји човекове мисли се појављује индивидуа, као
23) Александр Дугин, Постфилософия, стр. 232.
24) Ђорђе Стојановић, „Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quacemuque ab X
dicta essent, commentitia esse“, стр. 25.
25) Николай Бердяев, Смысл истории (Опыт философии человеческой судьбы), Париж:
Ymca-press, 1969, стр. 222.
26) Слободан Жуњић, Модерност и филозофија, стр. 166–189.
27) Имануел Валерштајн, После либерализма, стр. 67.
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апсолутна категорија која живи и делује ради задовољавања лич
них, егоистичних потреба, не ради, како су писали, апстрактних,
колективних идентитета. На основу тога су либерали изградили
представу о друштву, политичком и економском устројству државе
и дефинисали сталну потребу за модерношћу и промени. Валер
штајн наглашава да је либерална идеологија „била веровање да је,
да би историја пратила свој природан ток, било нужно ангажовати
се у свесном, сталном интелигетном реформизму, уз пуну свест да
је време универзални пријатељ, који ће донети срећу за већи број
људи.“28) Дакле, либерализам можемо назвати „ортодоксијом мо
дерне“, јер у односу на конкурентне идеологије, најбоље изражава
одбацивање премодерних идентитета.29)
Средином 19. века настаје још један облик модерне, социјали
зам (марксизам). Он је на почетку био, ради борбе са традицијом,
заједно уз либерализам. То се види по нихилизму, у коме су со
цијалисти били упорнији од либерала. Но, касније су се против
речности изоштриле и они су постали конкурентни модерни про
јекти.30) Као што знамо Маркс није изградио свој систем историје,
већ, прузевши мисао од Хегела, о историјском току као реализаци
ји слободе, развио је своје схватање улоге модерне епохе, и то је
посматрао више економски. Тако, средства за рад се мењају док се
људска друштва развијају, поступно, еволуцијски, од сакупљачких
заједница до модерног, индустријског друштва. Међутим, Маркс је
сматрао да грађанска држава није форма реализације слободе, јер
су и у њој неколицина слободни, тј. слободна је само буржоас ка
класа, као власник средстава за производњу. Марксов крај истори
је и потпуно остварење слободе је у развлашћењу буржоас ке класе
у власништву над средствима за производњу.
Поред либерализма и марксизма, фашизам и њему сличне па
радигме се јављају као трећи облик изражавања модерне. О фаши
зму и нацизму као верзијама модерне је посебно писао Дугин.31)
Фашистичке доктрине постављају државу, империју (Reich) или
расу у контексту премодерних идентитета (митова) заоденутих
28) Имануел Валерштајн, После либерализма, стр. 68.
29) Александр Дугин, Постфилософия, стр.138.
30) Све до револуције 1848. либерали и социјалисти су били у заједничким редовима, да
би се од тада социјалистички покрет почео да организује око марксистичких идеја
(пролетерске револуције). – Имануел Валерштајн, После либерализма, стр. 76.
31) Између осталог видети и: Александр Дугин, Геополитика постмодерна. Времена но
вых империй. Очерки геополитики XXI века, Амфора, Санкт-Петербург, 2007.
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у омотач модерне. Фашистичка модернизација је, наводи Дугин,
практична (модерна) реализација коначног повратка националном
или расном миту.32)
Наравно, поред ове три идеологије (либерализма, марксизма и
фашизма) класични конзервативизам је, као политичка идеологија
модерне, била први одговор на питања модерности. Конзервативци
су се изражавали кроз рестаурацију и монархизам у 19. веку, кроз
додељивање важности и субјекта традиционалним групама (поро
дица, црква, итд.), кроз истицање разумске несавршености човека.
Но, до краја 19. века били су поражени. Без обзира на радове, ис
траживања и отпоре многих конзервативних мислилаца и група!
Наиме, како истиче Валерштајн, конзервативизам је прихватио ва
жност промене, прогреса, додуше на постепен и спор начин, али
ипак прихватио! Тиме је, дакле, прихватио либералне поставке о
нужности промене те је то било довољно да буде савладан. Конзер
вативизам је постао либералан.33)
Према томе, у 20. веку питања модерности су имала три кључ
на идеолошка одговора (либерализам, марксизам и фашизам) која
су се међусобно борила за победу. Све три идеологије су имале
свој пут модерности, своје верзије краја историје као завршетка
процеса модернизације. Међутим, историја 20. века нам показује
да је на крају, као победничка, остала само једна идеологија. Фа
шизам је први доживео пораз, план модернизације ради архаизаци
је је поражен. Исто тако, марксистичка визија краја историје, као
наступа комунизма, је такође доживела колапс.34) Остао је либера
лизам, као победник, као наслеђе целокупне модерне.

КРАЈ ИСТОРИЈЕ И НАСТУП НОВЕ ЕПОХЕ: 
СТРАХОВАЊЕ ОД БУДУЋНОСТИ
Теоретски, Хегелова парадигматична философија историје је
могла да доведе једну од ове три идеологије до краја историје, тј.
до наступа постмодерне епохе. Но, прелазак из модерне у постмо
32) Александр Дугин, Геополитика постмодерна, стр. 39–40.
33) Имануел Валерштајн, После либерализма, стр. 77–78.
34) Многи либерали 20. века су ове две идеологије и поистовећивали. Тако Хајек (Friedrich
Hayek), Арон (Raymond Aron), Попер (Karl Popper) сматрају да комунизам и фашизам
имају исте корене, да се ради о есхатолошким верзијама традиције која апсолутизује
онтологију будућности, да нацизам своју праксу вуче из социјализма, итд. Видети нпр:
Фридрих Хајек, Пут у ропство, Global Book, Н. Сад, 1997.
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дерну се остварује само у либералном дискурсу. Тако је Френсис
Фукујама у праву када говори о крају историје као о победи за
падног капитализма и либералне демократије. Наравно, Фукујама
не говори само о крају историје као о великој победи либерала,
него он сматра да се коначно испунила улога историје у трагању
за најбољим начином организовања човека и друштва, наводећи да
је „крајња тачка идеолошке еволуције човечанства и универзали
зације западна либерална демократија, као коначни облик људске
власти“.35) Крај историје по Фукујами означава да је западна, ка
питалистичка, либерална демократија дефинитивно дала одговоре
на питања слободе, правде, једнакости, нормативног субјекта чо
вечанства, итд. Нема више потребе за идеолошким сучељавањи
ма. Све историјске противречности су завршене, друштво улази у
векове досаде и пуког протока времена, у „постисторијско време у
коме неће бити ни уметности ни философије“.36)
Дакле, Фукујама је у једном делу у праву, јер је либерализам
остао сам са собом. Други одговори на питања модерности су по
ражени, и главна ознака преласка модерне и индустријског дру
штва у постмодерну, у информационо друштво је либерализам. Да
ли је познат неки други облик постиндустријског, информационог
друштва осим либералног? Одговор је јасан. Није познат.
Међутим, шта се дешава ако крај историје не посматрамо
само као крај такмичења модерних идеологија по питањима мо
дерности? Ако га не посматрамо само кроз победу либерализма?
Односно, да ли крај историје означава истовремено и почетак веч
ног и универзалног живота либерализма у коме ће владати царство
слободе и једнакости? Да ли је Фукујама донео тачан закључак са
становишта ових питања? У одговору на ова питања видећемо да
је Фукујама, ипак, преурањено прогласио крај историје. Наиме, не
ки критичари Фукујаме сматрају да емпиријски суд који описује
постојеће стање света доводи у питање трајање царства слободе,
једнакости и мира, трајање либерализма, тј. сам крај историје. Фу
кујама на те критике одговара да његов израз не говори о ономе
што јесте већ о ономе шта треба да буде, тј. ради се о норматив

35) Frensis Fukuyama, „The End of History“, The National Interest, Summer 1989, http://www.
kropfpolisci.com/exceptionalism.fukuyama.pdf Касније, 1992. године Фукујама објављу
је књигу The End of History and the Last Man, The Free Press, New York. Српско издање:
Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, 1997.
36) Frensis Fukuyama, „The End of History“.
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ном ставу.37) Но, он је овде у контрадикцији, јер целокупно извође
ње његовог одређења краја историје је имало емпиријску потврду
у победи либерализма. Када се питање постави мало другачије, као
што смо рекли, да ли ће либерализам и стварно представљати веч
но царство слободе, једнакости и мира, тј. да ли је он то већ сада,
Фукујама одбацује тренутну емпирију. Међутим, знамо да норма
тивни суд зависи од емпиријског сагледавања реалности.
Дакле, емпирија нове, наступајуће епохе после модерне деман
тује Фукујаму и либерале. Емпирија је неумољива. Она нам говори
да је глобални свет, после „краја“ модерне, ушао у стање дубоке
политичке и економске кризе, све већег насиља, ратова, тероризма,
ратова против тероризма, превентивних и хуманитарних рато
ва, војних интервенција, економских и политичких санкција. Ови
ратови, које покрећу САД и Запад, попримају карактер давних пре
модерних ратова, јер се непријатељ означава појмом зла! Дакле,
према тако означеном непријатељу, или према Другом, све је до
звољено. Непријатељ је виђен као нечовек. Данашњи ратови, вође
ни као хуманитарни или против тероризма, имају такву димензију
да се воде на страни „човечанства“. С тим у вези, према непри
јатељу је дозвољено све. Примери су Ирак, Авганистан, Југосла
вија, Либија, Сирија, Латинска Америка,... Тај карактер глобалног
насиља посебно примећују и анализирају Негри и Харт (Michael
Hardt/ Antonio Negri) у делу Мноштво.38) Ради се о покретању ра
това из некаквих моралних начела а које је дефинисао (пост)либе
рални Запад и Вашингтон. На сцени је морализација, а не поли
тика. Негри и Харт пишу: „Постмодерно прибегавање појмовима
правде и зла, можда у моментима као ирационална пропаганда или
моралнорелигијска мистификација, ипак није ништа другачија од
некадашњег позива на истребљење неверника или спаљивање ве
штица... Толеранција, централна вредност модерне мисли урушава
се драматично“.39)
Још је Карл Шмит (Carl Schmitt), у тексту Појам политичког,
сматрао да ће морализација у политици довести до глобалне доми
нације једне државе.40) Сведоци смо наметања осталом делу света,
37) Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, стр. 350–351.
38) Antonio Negri i Majkl Hard, Mnoštvo – rat i demokracija u doba imperija, Multimedijalni
institut, Zagreb, 2009.
39) Antonio Negri i Majkl Hard, Mnoštvo, стр. 32.
40) Карл Шмит, Појам политичког, у Норма и одлука – Карл Шмит и његови критичари,
Филип Вишњић, Београд, 2001, стр. 36–39.
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под изговором заштите људских права и хуманости, америчких и
западних одређења морала, а преко њих, у суштини, западне војне
и економске доминације. Раздвајање морала и политике је, истиче
Костас Дузинас (Costas Douzinas) у књизи Људска права и импери
ја, „највеће достигнуће модерног права, које је уклонило религију
и морал из политике и подвргло власт правним нормама“.41) Но, с
друге стране, у данашњем времену, на делу је замена политике об
ликом (пост)либералне морализације, из једног центра.
После–модерни ратови, у име хуманости и „човечанског“ мо
рала и људских права, имајући у виду да је непријатељ зло и нечо
век, имају и ту димензију да се морају водити непрестано и свуда.
Нема више граница ратовања, јер, непријатељ је свуда. Он је гло
балан и унутрашњи. Свака тачка на земаљској кугли може постати
поприште борбе и рата против „нељудског“ непријатеља. С тим
у вези, штаб борбе против нехуманости и зла, тероризма, отпад
ничких држава, свет посматра као део своје унутрашњости, као
део свог друштва. Нема више међународног система и политике.
Све је једно, целина, унутрашњост постмодерног Запада. Све је
подређено победи „омраженог“ непријатеља. У таквим условима
неопх одна је стална, непрекидна борба и рат да би се „непријатељ“
победио. Безбедност постаје императив, а контрола, послушност,
хијерархија – технике постизања победе. Питамо се, шта је са де
мократијом и њеним начелима сучељавања, разлике и другачијег?
Да ли су суспендовани?
И, с правом можемо да се запитамо – ко све може да буде од
ређен са друге стране морала? Са друге стране „човечанства“ и
хуманости? Одговор је: реално – сви! Сви који нису спремни да
се повинују економској и постполитичкој доминацији и тлачењу.
Да ли то онда изазива страх код несагласних? Каква је будућност
човека, друштва? Или, боље речено, да ли постмодерно време има
будућност или се ради о страху од будућности?
После „краја“ модерне уочавају се суштинске измене значења
демократије као модерног пројекта. На делу је ограничавање мо
дерне демократије у њеној социјалној димензији (одумирање др
жаве благостања)42), као и ограничавање у њеној политичкој равни
41) Костас Дузинас, Људска права и империја. Политичка филозофија космополитизма,
Службени гласник, Албатрос Плус, Београд, 2009, стр. 215.
42) О нестајању модерне државе благостања видети у: Срђан Перишић, „Постмодерно
нестајање политичког и демократије“, Политичка ревија, Институт за политичке сту
дије, Београд, бр. 2/2012, стр.142.
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медиократизацијом, те олигархизацијом на нивоу политичког од
лучивања,43) као и економизацијом политичког поља. Економизам
постаје моћ која влада над правним и политичким простором. То
је још Фуко приметио при анализи либералног управљања. Про
цес економизације који настаје у модерној епохи поприма неслу
ћене размере у данашњици. Економизација намеће управљаштво44)
и менаџментацију демократије и политике, чиме се сама политика
одбацује јер је све усмерено ка што бољем управљању а не ка суче
љавању различитих опција. У економизацији посебно је каракте
ристичан финансизам. Исто, нестанак радништва као политичког
фактора, тј. његова деполитизација и свођење на медијску и потро
шачку конзумацију су јасан пример одумирања модерне демокра
тије.
На глобалном нивоу наметање неолибералних економских,
културних и политичких поредака и форми унификације и глоба
лизације су карактеристика света после модерне. Ове појаве ни
су више обојене модерним идеологијама и питањима модерности,
али имају можда и већи интензитет него у модерни. С тим у вези,
можемо поставити многа питања.
Прво, на теоријском нивоу - зашто савремена политичка тео
рија мало казује о политичкој пракси постмодерне епохе, односно,
зашто је дошло до таквог раскорака између теорије и праксе? Дру
го, да ли се либерална демократија показује немоћном да решава
праксу? Да ли се, пак, либерална демократија, у свим својим изда
њима и достигнућима, може развити у ауторитарно друштво кон
троле? Да ли то значи да је на делу већ крај краја историје? Ако
се види такав крај, да ли то значи да је сам либерализам доживео
трансформацију у нешто ново, постлиберално?
У сваком случају постмодерна политичка пракса говори да се
човек, друштво и свет налазе у таквој стварности која је другачи
ја од очекиваног или прокламованог виђења стварности од стране
либерализма као победника модерне. Стварност говори да се после
краја историје човек управо нашао у једном страху од будућности,
истовремено не знајући о каквом се страху заправо и ради.
43) Нарушавање политичке димензије модерне демократије у постмодерном периоду, кроз
свођење политичког система на две партије, срастање политике и управљања, олигар
хизацију у одлучивању, видети у: Срђан Перишић, „Постмодерно нестајање политич
ког и демократије“, стр.140–141.
44) Видети: Мишелъ Фуко, Безопасностъ, территория, население, Наука, Санкт Петер
бург, 2011. Фуко, Мишел, Рађање биополитике, Светови, Нови Сад, 2005.
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Но, у савременој теорији, ипак постоје аутори и истражива
чи, који указују на савремене постмодерне феномене и траже об
јашњење емпирије изван доминантног неолибералног дискурса.
Ради се о ауторима различитог теоријског сазревања: Александру
Дугину, Алану де Бенои (Alain de Benoist), Гијом Фају (Guillaume
Faye), Антонију Негрију и Мајклу Харту. У домаћој политиколо
гији присутна је Богдана Кољевић. Иако су различитог теоријског
бекграунда они у постмодерним феноменима, како на глобалном
плану тако и у равни западног друштва, државе, демократије и по
литике, уочавају одређене законитости које су производ победнич
ког (нео)либерализма. Ради се о сасвим новом, дакле, постмодер
ном наступу либерализма који је остао сам на политичком пољу
после краја историје. Тај наступ либерала има корените импли
кације на све модерне категорије: политику, право, државу, демо
кратију, друштво, међународне односе... Истраживањем емпирије
постмодерне епохе и њено теоријско сагледавање управо кроз ана
лизу постмодерног либерализма може нам помоћи да одговоримо
на суштинско питање, а то је – да ли је могућ отпор постмодерној
стварности или смо принуђени да животаримо у страху од постли
берализоване будућности?
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LEAVING MODERN EPOCH BEHIND – 
BETWEEN THE END OF HISTORY 
AND THE FEAR OF THE FUTURE
Resume
In his sheet, author viewed the meaning of the shift of mo
dern paradigm and new epoch from different theoretical
corner than the dominant approach in contemporary poli
tical theory. First part of the sheet deals with paradigma
tic realization of time and shifting of the historical epochs.
Second part explores the meanings of modernity through
developing of modern political ideologies/paradigms. In
the 20th century question of modernity had three key ideo
logical answers (liberalism, Marxism and fascism), which
fought in between for victory. All three ideologies had its
way of modernity, its versions of the end of history, as the
end of the process of modernization. Transfer from mo
dernism to postmodernism is realized only in liberal di
scourse. In the third part of the sheet, character of the end
of history is dealt with, but from the corner of the contem
porary empiricism. Postmodern phenomena say that the
world is reality that is different from expected (proclai
med) point of reality by the victor of modernism. Reality
says that after the end of history, man found himself in a
fear of the future and not in a kingdom of freedom. But, in
contemporary theory there are authors and explorers, who
point to contemporary postmodern phenomena and search
for the explanation of the empiricism beyond the dominant
neo-liberal discourse. Exploring the reality of postmoder
nism epoch and its theoretical insight through the analysis
of postmodern liberalism, can help us answer the essential
question which is – is the resistance to postmodern reality
possible or are we forced to live in the fear of postliberal
future?
Key words: modernism, postmodernism, paradigm, time,
epoch, ideology, the end of history, politics, liberalism, fu
ture.

Овај рад је примљен 7. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.
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МАСОНЕРИЈА И ПОЛИТИКА 
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ДО 1914. ГОДИНЕ**
Сажетак
Утицај масонерије у Краљевини Србији у неколико де
ценија XIX века, за владавине династије Обреновић,
затим њен утицај на промену династије почетком
XX века и до Првог светског рата био је врло битан у
креирању спољне политике која је на крају довела до
уласка Србије на страну Антанте у светском рату а
против централних сила са свим последицама које су
уследиле по српски народ. Масонерија је са мање или
више успеха утицала на све битне политичке фигуре у
Краљевини Србији. То се односи и на Николу Пашића а
посебно на Милована Миловановића и Миленка Весни
ћа. После мајског преврата утицај масонерије вршен
је у смислу франкофилске политике у Србији.
Кључне речи: масонерија, Краљевина Србија, Обрено
вићи, Никола Пашић, радикали, Балкански савез, Ми
лован Миловановић.
асонерија или слободно зидарство већ дуго представљају
предмет расправе науке и политике. Овај рад о масонерији
представља својеврсну историјско- политиколошку анализу овог
феномена у периоду назначеном у наслову, и неће се бавити дру

M
*
**

Научни саветник
Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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гим питањима, као што је на пример да ли је моћ масонерије пре
терано увећана, када се тврди да масони владају светом.
Има много дефиниција масонерије, али оне одвојене су увек
непотпуне и нејасне. У једној брошури издатој између два рата пи
ше: „Дакле, шта је слободно зидарство? О томе су у јавности ра
ширена најразличитија мишљења. Према некима, то је удружење
атеиста (безбожника), непријатеља религије, који скривено кују
своје планове и носе кривицу за безбожност овога света. Други,
опет, држе да је то тајно политичко удружење које држи судбину
народа у рукама, одлучује о рату и миру, и које је, на пример, криво
и за светски рат. Римокатоличка црква сматра масонерију за анти
религиозну и антикатоличку секту која је „права човека“ ставила
на своје заставе и бори се за тековине културе, то је највећи чувар
толеранције (трпељивости). Најзад, сматра се и за безазлен скуп
уображених чудака. Има доста њих који у слободном зидарству ви
де „установу за међусобно помагање“, а други су опет мишљења
да је то група интернационалних револуционара које инспиришу
и злоупотребљавају Јевреји. У најмању руку, необавештени држе
да масонерија никако није у складу са духом модерног живота“.1)
У периоду XIX века масонерија се углавном сматрала по
зитивном појавом јер се бори за начела слободе и једнакости, за
очување националних интереса друштва и државе и националних
осећања човека. О томе најбоље говори књига Сретена Стојковића
„Слободно зидарство – његов циљ и принципи, његова прошлост
и садашњост“, изашла 1893. године. Књига је била врло популарна
и код стручне и код шире јавности у Србији, касније је доживела
више издања. Јаша Продановић, тада радикал, написао је опширан
приказ те књиге. Продановић је тада био под утицајем Светозара
Марковића. Неки историчари сматрају да је уочи смрти, у Трсту,
Светозар Марковић примио свештено лице да би окајао своје грехе
због анационалности и рада против српских националних интере
са, нарочито критике идеје тзв. Велике Србије. У приказу ове књи
ге Јаша Продановић пише: „Слободни зидари називају овај живот
профаним. Али ја не видех да се они одричу друштвених положаја
у тој профаности, да неће да теку профане паре, да не воле профа
ну књижевну славу и да беже од високих моћи, које баш та профа
ност даје. Увече пред прагом своје ложе, они се чисте од прашине
1)

Шта је слободно зидарство?, Загреб, 1934, стр. 3-4.
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овог живота. Али са осмехом на уснама они се сутрадан опет вра
ћају к њему и не одбацују његове благодети.“
„Слободно је зидарство утопија. Његовим заступницима - ја
говорим о поштеним слободним зидарима - срце иде пред разу
мом. Затим уместо хладног расуђивања долази машта и сањање.
Идеје које они заступају никад се не проводе у живот. А њихови
системи поничу и умиру на хартији.“
„Камен темељац слободним зидарима јесте идеја слободе, јед
накости и братства. Да њих остваре, примају у своје коло људе без
разлике вере, језика и политичких убеђења. Радо бих знао, каква је
та слобода и једнакост, што ће задовољити у исто доба и конзерва
тивце и прогресисте и либерале и демократе и –анархисте“.2)
Појам радикалног покрета у Србији почетком осамдесетих го
дина XIX века, који је оригиналан само делимично, вуче корене из
српске традиције. Брз, огроман утицај у народу и појава харизма
тичног вође у лику Николе Пашића свакако да је феномен који је
заинтересовао све битне политичке чиниоце у Србији, али и ван
ње. Но радикали су и поред тога што су имали огромну већину на
рода уза себе и даље остали ван политичких и економских центара
моћи у Србији.
После неуспеха револуционарног метода у примеру Тимочке
буне 1883. године, без обзира колико је она дело радикала а ко
лико је спонтана, радикали битно мењају политичку тактику. „Ра
дикална странка је сад већ имала сасвим јасно оцртана два лица
окренута на различите стране - сељаштву и сиромашним грађани
ма ваљало је приписивати њен долазак на власт као победу њихове
борбе и наде; имућне и конзервативне слојеве требало је убедити
да су се радикали уљудили и смирили, да они нису претећи санки
лоти из јакобинских прича, него умерени политичари и пристојни
поданици“.3)
Радикали су од почетка били изразито национално опредеље
ни. Почетни назив странке је Српска народна радикална странка,
праксом се термин „Српска“ постепено губио, да би се усталио
назив Радикална странка.

2)
3)

Продановић Јаша, „Слободно зидарство“ (приказ истоимене књиге Ср. Ј. Стојковића),
Дело,I,1, Београд, 1984, стр. 223-224.
Ђорђе Раденковић, Пашић и Србија, Београд, 1997, стр. 214.
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Ипак се сматрало да су радикали у принципу против ма
сонства, „у Србији је иступио против слободних зидара Ми
лош Марковић, некадашњи директор Гимназије у Крагујевцу
који је као ортодоксни радикал а под утицајем социјалиста у
Немачкој који су нападали слободно зидарство, гледао у ње
му нарочиту опасност за национализам у Србији. Фармазони
за њега су они који спремају државне ударе а одговорност
пребацују на друге.“4)
Светомир Николајевић је био човек кога су највише као ради
кала доводили у везу са масонеријом. Но он је у радикале дошао из
Напредне странке да би се касније вратио у њу.5) Био је политичар,
беседник, па тек онда масон. Студирао је енглеску књижевност у
Лондону, да би се касније представљао српској јавности. У фило
софији је пропагирао стојичку етику. Говорио је: „Сваки народ мо
гао је само утолико напредовати уколико су у њему биле снажне
стојичке врлине“, на другом месту је рекао: „Стојичким врлинама
наших отаца ми има да благодаримо за ослобођење Србије, а Ср
бија ће бити велика и остати слободна ако у нама стојичке врлине
живе.“ Философ Андрија Стојковић је писао: „Овакво повезивање
естетичког и етичког утицало је и код нас благодарећи не толи
ко Николајевићевој ерудицији и речитости колико одговарајућем
нашем народском спајању лепог и доброг и особеностима исто
ријског тренутка - припрема за нове жртве у борби за национално
ослобођење и уједињење.“6)
С. Николајевић је у мају 1882. године уклоњен из Странке на
личну иницијативу Николе Пашића. Но многи су сматрали да он
није избачен из странке, већ из руководства. С. Николајевић се за
лагао за сарадњу са краљем Миланом, сматрао је да ће радикали
тако постићи своје циљеве. Његова активност у друштву Светог
Саве оцењена ја као штетна. Иако се његово слободно зидарство
заснивало на идејама слободе, братства, једнакости, радикали су га
оценили штетним.
Но, о свему томе остало је мало писаних трагова, стога се те
шко може говорити о карактеру рада С. Николајевића. Његов при
4)
5)
6)

Ко су и какви су непријатељи југословенске масонерије?, Загреб, 1934, стр. 7.
Видети:Српска напредна странка, Београд, 1993. и Српска напредна странка, Бео
град, 1906.
Др Андрија Стојковић, Развитак филозофије у Срба 1804-1944, Београд, 1972, стр.
211.
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сталица Сретен Стојковић тврди да је рад С. Николајевића инспи
рисан искључиво хуманистичким и патриотским циљевима. Сма
тра се да је он проширио слободно зидарство и на радикални по
крет Србије. „Беше се однекуд укоренила заблуда да су масонерији
у Србији припадали искључиво неки напредњаци и либерали, и да
је она била тајно удружење уперено против радикала. Међутим,
баш од најистакнутијих радикала беше знатан број слободних зи
дара. То су били: Михаило Валтровић, Стеван Р. Поповић (Црни),
први радикални министар народне привреде, Анта Алексић, ин
жењер, члан редакционог одбора радикалног часописа „Рад“ (из
1881. год.), др Михаило Војић, др Лаза Пачу, Павле Михајловић,
Државни саветник (познат из Тимочке буне), Таса Банковић, рен
тијер, Виљем Бадер, инжењер и градитељ прве железнице у Ср
бији, Марко Велизарић, професор, Коста Стојановић, професор
универзитета и бивши министар, Макса Антонијевић, јувелир,
Јован Дукић, професор. Сима Костић, крагујевачки адвокат, Ђока
Лазаревић, индустријалац из Неготина (отац г. Бранка Лазареви
ћа, књижевника и дипломате), и многи други. Све њих скоро без
изузетка, Светомир је увео у слободно зидарство; и сви они беху
подједнако добри Срби, и људи, и радикали!“7)
Због свог пацифизма и миротворачког рада С. Николајевић се
замерао свим значајним политичким факторима у Србији, подјед
нако и радикалима, али и краљу Милану који је увек држао до ста
јаће војске и био њен командант. С тим у вези С. Николајевић је
пуно путовао по Европи, залажући се да се међудржавни односи
решавају мирним путем, без употребе силе. Тако је на иницијати
ву С. Николајевића 1902. године из средине Народне скупштине и
Сената створена Српска интерпарламентарна група, на начелима
Међународног парламентарног савеза из 1899. године. „Од 25 пот
писника овога значајног меморандума петнаесторица су радикали:
Н. П. Пашић, Д. С. Симић, др Л. Пачу, Р. С. Поповић, Стој. М. Про
тић, Сретен П. Којић, др Илија Коловић, Коста Стојановић, Добро
слав М. Ружић, Влад. М. Љотић, Ђока Анђелковић, Пера П. Ђор
ђевић, Арса М. Дреновац, Јован Ј. Јовановић, Јован М. Шаренац.“8)

Присуство Николе Пашића у тој организацији сматрало се да

7)
8)

Божидар С. Николајевић, Радикална странка и Светомир Николајевић, Београд, 1938,
стр. 55-56.
Исто, стр. 63.
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радикали осим националних задржавају и општечовечанска
начела.
Масонство С. Николајевића је често у вези и са његовим те
жњама за балканском интеграцијом. Стварањем некакве форме
балканске кон(федерације), рада на хрватско- српском зближава
њу, због чега су га тешко оптуживали. Често су га оптуживали и
за мађарофилство, због његових честих путовања и контаката са
Мађарима. Залагао се за грчко- српско пријатељство и уопште био
је велики хеленофил. Залагао се да се краљ Александар Обреновић
ожени грчком принцезом Маријом, кћерком грчког краља Ђорђа I,
али у то доба Александар је имао 18 а Марија 16 година.
Због тога је било и чувено његово предавање из 1889. године
о Риги од Фере, грчком родољубу и масону. То предавање је обја
вљено у часопису „Отаџбина“. С. Николајевић је донео исцрпну
биографију помало код Срба већ заборављеног Риге од Фере. На
почетку предавања С. Николајевић пише: „Ваљда је тако морало
бити, да у памћењу нашег народа велики туђинац уступи место
оном небројеном низу домаћих мученика из чије су крви никле на
ша држава и слобода; али мисао за коју је Рига погинуо, која је
у годинама пред устанком у Србији, и доцније, пред устанком у
Грчкој, у пиндаричким његовим стиховима одјекивала по врлетима
балканских планина; скликтавала јунаке свих различитих племена
на заједнички рад и у заједничку борбу за отаџбину и слободу; та
мисао никада није била тако жива и популарна као данас. Ригина
последња реч „ја посејах а жетеоци ће доћи“ обистинила је се уто
лико, уколико данас све што је паметно и родољубиво код Срба,
Грка, Румуна, Бугара и Арнаута мисли како је Рига мислио и желе
што је Рига желео; да народи Балканског полуострва договорно и
сложно, поштујући узајамно права и особине, раде на делу осло
бођења и уједињења.“9)
У то време С. Николајевић је имао расправу „Жена у слобод
ном зидарству“, која је касније штампана и преведена на више
страних језика.
Однос С. Николајевића са радикалима осамдесетих и деведе
сетих година XIX века а и касније је нејасан и противречан. Ни
је чак јасно да ли је он формално уопште и напустио Радикалну
странку. Отуда, „тврђење да је Николајевић тобоже, изгубивши по
9)

Светомир Николајевић, „Рига од Фере - песник и патриота грчки“, јавно предавање
(Одштампано Из Отаџбине књ. XXII) Београд, 1889, стр. 3-4.
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верење својих другова морао напустити радикалну странку, неод
говара истини. Напротив, он је из ње својевољно иступио када се с
партијским друговима разишао у основним назорима. Повећи број
радикала, који је Николајевићу одувек нагињао - међу овима на
првом месту Димитрије Катић, често је покушавао да њега и Перу
Тодоровића врати Радикалној странци.“10)
То је очигледно слободно зидарство сматрало за позитивну по
јаву, да би се касније у XX веку, сматрало за изричито негативну
појаву од људи и организација које у себи садрже националну ком
поненту. Свакако најзначајнија већ поменута књига Сретена Стој
ковића о слободном зидарству, највише је афирмисала слободно
зидарство. Књига садржи 10 писама а у десетом се говори о томе
да ли је слободно зидарство више потребно Европи и његовим за
дацима будућности. С. Стојковић пише: „Свако је од нас на првом
месту човек и као такав дошао је на свет, тек после тога долази све
друго. Стога слободно зидарство поучава пре свега да будемо људи
свесни својих човечанских права и дужности; да будемо толерант
нији и поштујемо један у другоме човека као равноправног члана
светске заједнице; и да у свакоме од нас ценимо морално достојан
ство као основу на грађанску част и све спољне односе међу на
ма.... Зар и данас и у будућности неће бити потребно да се опоми
њемо на вршење тих дужности?“11) Очигледно С. Стоковић није

на чело ставио националне и патриотске вредности у човеку.

Др Лаза Пачу је био човек број два из радикалних редова кога
су доводили у везу са масонским покретом. Иако је био велики фи
нансијски стручњак и врло утицајан у Радикалној странци, бежао
је од јавних иступа. Причали су се вицеви о његовим „неодложним
пословима“. Његов пријатељ и биограф Никола Марковић за њега
каже: „Лаза није био борбена природа и далеко је од храбрости ре
волуционара, па некад и самог грађанина.“
Лаза Пачу је имао успон уз помоћ масона. Укључио се у рад
масонске ложе „Српска задруга“ заједно са С. Николајевићам и М.
Вујићем. По гашењу те ложе 1883. године приступа ложи „Побра
тим“ под вођством Ђорђа Вајферта. Врхунац утицаја та ложа по
стиже када је С. Николајевић био председник Министарског саве
та.
10) Исто, као нап. 6, стр. 75.
11) Сретен Стојковић, Слободно зидарство - његов циљ и принципи, његова прошлост и
садашњост, Београд, 1926, стр. 187.
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После мајског преврата масонерија у Београду доживљава
успон. Л. Пачу је у странци стално држао страну Н. Пашића, због
тога у масонерији никада није обављао неку високу дужност.
Л. Пачу је наводно фаворизовао Аврама Левића који је важио
као крајње негативна личност. Никола Марковић о томе пише: „Ни
украј памети ми није да и реч прозборим у одбрану бившега Лази
ног начелника Левића, кога је један део наше јавности оцртао нај
црњим бојама, па се то црнило хоће да набаци на покојнога Лазу.
Ни мало нисам посвећен у послове за које се терети Левић а због
њега и Лаза, али могу да објасним како се тај тако оцрњен Јевре
јин - да ли с правом или не – допао мудром и искреном Лази, да га
је овај до краја држао себи уз колено и с њим се, како веле, и оку
мио“.12) Дакле, хоће се рећи да је Лаза Пачу давао предност профе
сионалности над другим особинама људи.
Многи га сматрају и архитектом југословенског програма код
радикала. Ако је Југославија масонско дело створена уместо Вели
ке Србије, многи то сматрају јер је баш Лаза Пачу убеђивао ради
кале да створе Југославију. По једном, казивању, он је сугерисао
Пашићу да и Грац буде у саставу Југославије.
Коста Стојановић је био велики финансијски стручњак из ре
дова радикала. Сматрало се да су га припадништво масонерији и
радикалима уздигли. Др Михаило Вујић је препоручивао Косту
Стојановића. Било је то у време када је М. Вујић омогућио ожи
вљавање масонске ложе „Побратим“, после велике кампање про
тив масона на заседању у нишкој народној скупштини, где је К.
Стојановић био са службом. К. Стојановић је, као што смо видели,
био међу 25 потписника Српске парламентарне групе.
Коста Стојановић ће касније приступити ложи “Уједињење“
1909. године под контролом Великог оријента Француске где до
минира самостални радикал Љуба Стојановић. То га је удаљило од
старих радикала и Н. Пашића, да би после светског рата приступио
Демократској странци.
Почетком царинског рата К. Стојановић, захваљујући својим
масонским везама, настоји да се повеже са Пештом у конфронта
цији са Бечом. Но то није успело јер су мађарски велепоседници
били главна препрека у потписивању новог трговинског уговора
између Беча и Београда. Пашић је покушао да, тада, искористи ма
12) Р. М. Грујић, Српске школе, 19.
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сонске везе К. Стојановића у посредовању око измирења са Бечом.
То измирење је покушао преко Хајнриха Винера, првог рабина у
Загребу, касније хотелијера и финансијског шпекуланта, настањен
касније у Земуну, одакле је остварио везе са краљем Александром.
Но све је то поприлично нејасно. Интересантан је један говор
К. Стојановића у Радикалском клубу 1908. Године. Рекао је следе
ће: „Мале земље као што је Србија, где је потрошачка област мала,
да би се индустрија развила као што треба, потребно је, као накна
ду за потрошачку област, дати индустрији извесне олакшице. То је
оно што је руководило владу да изађе пред Народну скупштину с
великим бројем концесија, да прихвати земаљску индустрију. И то,
господо, још није довољно у земљи која се налази у једном стању
преокрета ако трговински уговори висином својих ставова не садр
же услове за развијање индустрије. Када немате велику потрошач
ку област, она се проширује тиме, кад се бар набавке државне вр
ше од домаће индустрије; кад се дају концесије; кад трговинским
уговорима и тарифским ставовима имате загарантоване услове за
развиће индустрије, и кад уз то имате још стабилност политичке
ситуације, која, дижући кредит земљи, зајамчава долазак страних
капитала у земљи. Кад су сви ти услови постигнути, онда, госпо
до, тим самим створена је могућност да се земља индустријализи
ра.“13)
Милован Миловановић је радикал чије се име често помињало
када су у питању везе са масонеријом. У време Анексионе кризе
био је министар спољних послова Србије; важио је као стручњак
за међународно право, образован, добар дипломата, духовит. За М.
Миловановића су говорили да је „највећи Европејац од свих Бал
канаца“; за њега је један немачки дипломата рекао да је „једини
Србин који води рачуна о томе шта се мисли у Европи“. За разлику
од Пашића који се до краја чврсто држао Русије, говорећи да „ма
ли српски чун треба везати за велику руску лађу“. Миловановић
је уважавао објективне процесе у Европи. Као личност није имао
такву психичку снагу као Пашић да истраје у својим ставовима, и
често је падао у неурозе.
Анексиона криза је снажно избацила на политичку површину
М. Миловановића; то је био велики испит српске спољне полити
ке. Многи виђенији српски интелектуалци и политичари путовали
13) Коста Стојановић, Говор о Радикалском клубу приликом објашњења новог трговинског
уговора са Аустроугарском 1908. године.
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су по Европи. „После путовања слободних зидара Светомира Ни
колајевића по Европи које је и он описао у ложи „Побратим“, и Ва
се Јовановића у Француску, и дипломатски званични кораци владе
су кренули сличним путем. У Русију је отишао Никола Пашић, у
Цариград Стојан Новаковић, а Милован Миловановић у Берлин,
Париз, Лондон и Рим. И што се тиче резултата ових мисија, посеб
но Миловановићеве, може се рећи да су они у многоме, прејудици
рани из слободнозидарских радионица“.14)
М. Миловановић је хтео компромис са Европом. Уколико се
Босна и Херцеговина не може прикључити Србији па чак ни доби
ти широка аутономија у оквиру Аустроугарске, онда треба тражи
ти компензацију у виду прикључења Новопазарског санџака Срби
ји како би се могао добити коридор са Црном Гором. Пашић је био
против тога сматрајући да Србија уколико не може да уђе у рат јер
јој Русија не може помоћи, јер неће никакве међународне конфе
ренције пошто на њима неће ништа добити, онда жели да Босну
и Херцеговину претвори у „живу рану“. Миловановић је веровао
у споразум с западним демократијама. „На тај начин био би тек
подигнут, био би управо довршен систем баријера између Турске
и великих војничких сила са истока до на крај запада Балканског
полуострва. На тај начин и Солун и Цариград били би заклоњени
од туђинских пожуда. Источно питање добило је своје природно и
правично решење, а Балканско полуострво постало би елементом
европског мира. И ето из тих и таквих разлога и у таквом смислу
и циљу Србија истиче аутономију Босне и Херцеговине као циљ
своје политике, као решење својих жеља и тежњи.“15)
Милована Миловановића су сматрали за стратега Балканског
савеза који је Србији после успеха у ратовима 1912. и 1913. године
донео огроман успех. Многи су га сматрали не само за супарника
Н. Пашића већ за његовог скорог наследника. Док је био председ
ник владе, Миловановић се сукобљавао са Пашићем око односа
са Бугарском, то је било током 1911. и 1912. године. „У партијској
војсци, која је дуго безпоговорно марширала за њим, почели су се
јављати знаци врења. Било је случајева партијског одметништва;
неки интелектуалци у странци говорили су отворено да Пашића, са
његовим схватањима и методима, ваља послати у политички музеј;
као његова замена све се чешће помињао Милован Миловановић,
14) Зоран Ненезић, Масони у Југославији (1764-1980), Београд, 1988, стр. 258.
15) Димитрије Ђорђевић, Милован Миловановић, Београд, 1962, стр. 119.
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тврдило се да он надмаша Пашића и по политичким способности
ма и по личној ерудицији. Партијска дисциплина је попуштала.
Пашић је сматрао тренутак да привремено напусти власт, како би
се боље припремио за следећи скок у власт: да се неко сав посвети
притезању шрафова страначке машине“.16) У том смислу Н. Пашић
је делимично изменио статут Народне радикалне странке. М. Ми
ловановић је то прокоментарисао речима да „нигде у свету није
као код нас партијска организација тако моћна, а појединац тако
немоћан, паметни људи су непотребни као какав луксузни артикал;
партијска машина креће се сама собом, без ичије личне памети“.
Пашић је увек волео да више сачека догађаје него да иде испред
њих, то изгледа није била одлика Милована Миловановића.
Иако се сматрало да је у периоду 1903-1914. године у влади Ср
бије једини масон био Коста Стојановић, како Јован М. Јовановић
сматра, неки тврде да су то још били Л. Пачу, М. Миловановић и
Љуба Стојановић. Многи га доводе и у везу са тзв. „Црном руком“
која је, фактички, свесно или несвесно, Мајским превратом 1903.
године и довела радикале на власт. У парламенту Србије многи су
тражили одговорност Црне руке (нарочито напредњачки посланик
и познати правник Живојин Перић). Но Миловановић - који је, ка
ко изгледа, стајао у непосредној вези са Црном руком - избегао је
два одговора на ову интерпелацију, с обзиром да је убрзо пошто је
она поднета, скупштина била распуштена“.17)
Милована Миловановића је 18. јуна 1912. године на положају
председника владе затекла изненадна смрт. Питање је да ли је и део
спољне политике Србије тада отишао другим правцем.
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Branko Nadoveza
FREEMASONRY AND THE POLICIES 
OF THE KINGDOM OF SERBIAN UNTIL 1914

Resume
Masonry in the Kingdom of Serbia in the last decades of
the 19th century and until the outbreak of World War I in
1914 played an important role in the creation of its inter
nal and in particular foreign policy. Certain intellectuals,
politicians were members of Freemasonry, or were influ
enced by it. Serbia’s foreign policy was torn between the
attitude towards the neighboring Austro-Hungarian Empi
re and even to the Germanic world, toward Western Euro
pe, particularly to France and England, and toward Rus
sia and toward the actions in the Balkans in terms of the
liberation of all the people of the Ottoman Empire. Even
the masonry in this period changed their political goals
as opposed to clear objectives at the beginning of the 19th
century, in terms of the destruction of the empire and en
lightenment of the people. After the May coup in 1903. and
the shift of dynasty Freemasonry has influenced the Nikola
Pasic and radicals but did not ruled them, of the radicals
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freemasonery had the most influence on Milovan Milova
novic and Milenko Vesnića, especially in terms of Fran
cophile policy of Serbia. It is assumed that the Masons had
a huge impact on the establishment of the Balkan League.
It is believed that Masonry had much more influence on
the Obrenovic dynasty, especially king Milan and the le
aders of progessive party, liberals and intellectuals who
supported Obrenovic policy. Their great influence was on
the final formation of antigermanic foreign policy and clo
ser ties to the Entente Powers. Yet the influence of Free
masonry in Serbia in this period remained mostly under
wraps of secret.
Keywords: masonry, Kingdom of Serbia, Obrenovic, Ni
kola Pasic, the radicals, the Balkan alliance, Milovan Mi
lovanovic.

Овај рад је примљен 30. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
10. септембра 2014. године.
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Прегледни рад

Јелена Миљковић Матић*

Институт за политичке студије, Београд

О СРПСКОМ МЕНТАЛИТЕТУ, ВИЂЕНОМ ОД
ЈЕДНОГ БРИТАНЦА У ВЕЛИКОМ РАТУ**
Сажетак
У књизи Чувари капије, из 1918. године, аутор Р. Г. Д.
Лафан, се осврнуо на српску историју и национални
менталитет. Сагледао је Србе у великој мери онако
како их је Британији представио јеромонах Николај
Велимировић, који је током Великог рата држао про
пагандне говоре у српску корист по западним земља
ма. Књига Чувари капије је доказ да је Велимировиће
ва мисија успела, али и сведок не тако давног времена
када су у међународним односима увелико учествовали
концепт народног духа, хришћански морал и вера у Бо
га. Књига, такође, говори о старинском српском ето
су јунаштва, као о доминантној националној одлици, о
чему има речи и код других аутора.
Кључне речи: Р. Г. Д. Лафан; Николај Велимировић;
Миодраг Поповић; Национални менталитет; Срби и
Европа.

N

а завршетку Великог рата мајор британске војске и кембриџ
ски професор историје Р. Г. Д. Лафан (Robert George Dalrymple
Laffan, 1887-1972) сажео је своја сазнања о Србима, непосредна
и из литературе, у низ предавања која је одржао у Солуну током
1917. године британским војницима придодатим српској војсци.
Ова предавања су, на подстицај публике, следеће године изишла из
*
**

Научни сарадник
Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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штампе у Оксфорду, као књига под насловом Чувари капије (The
Guardians of the Gate).1) Последње историјске чињенице о којима
се у књизи зна јесу српски положаји на Кајмакчалану, тако да Ла
фан кроз књигу прати историју и развитак српске нације закључно
са очекивањем заједничке јужнословенске државе, која у тренутку
настанка књиге још није била остварена. Чувари капије је најпо
знатија од неколико књига насталих из симпатија и поштовања које
су Срби задобили код западњака својом позицијом и држањем у
Великом рату. Она јесте настала као мотивациона пропаганда за
војнике који треба да ратују на српској страни, да убијају и гину у
интересу Срба, али у њеном тексту се види труд да се српски на
род разуме и искрене симпатије за њега. Лафанова књига Британце
упознаје са малим европским народом који се тек искобељао из ег
зотичног турског царства, пројављујући у кратком периоду 19. века
свој непобедиви јуначки менталитет и карактер, који је изненадио
аутора својом „толерантношћу, отвореношћу ума и напредношћу
упркос лошој турској владавини“ којој су Срби били подвргнути
до мање од једног века раније.2)
Иако аутор књиге то не спомиње, осећа се да је на његове ста
вове пресудно утицао тадашњи јеромонах Николај Велимировић,
који се у време Великог рата по Енглеској и Америци борио за срп
ски интерес својим најјачим оруђем - речју. Он је својим надах
нутим родољубивим беседама потирао резултате непријатељске
пропаганде, подстичући савезнике да се здушно заложе за спаса
вање Србије од пропасти и, потом, за остваривање њених братских
политичких односа са другим јужнословенским народима. Чуве
ни кратки говор који је јеромонах Николај одржао на Видовдан
1916. године пред енглеском елитом у катедрали Светог Павла у
Лондону,3) навео је британског краља да, понесен емоцијама, обе
ћа да Британци неће завршити рат док не виде слободну Србију.
У том Велимировићевом говору, који представља сажету суштину
свега што је до тада изговорио пред енглеском публиком,4) налази
се концепт који је Лафан, годину дана касније, разрадио у својим
предавањима и потоњој књизи Чувари капије. Николај Велимиро
вић у свом потресном говору представља Србе као чуваре Евро
пе, као народ који је, у видовданској бици из 1389. године, у којој
1)
2)
3)
4)

R. G. D. Laffan, The Guardians of the Gate, Historical lectures on the Serbs, Oxford 1918.
Нав. дело, 31
Николај Велимировић, „Беседа на Видовдан 1916.“
Father Nicholas Velimirović, The Soul of Serbia, London 1916
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се жртвовао и сам српски владар, зауставио својим телима турску
најезду и наставио да страда под отоманском страховладом преко
четири наредна века, да би Европа могла у миру да живи и разви
ја своју особеност. Представио је Србе као народ који је у најве
ћој мери прожет хришћанским духом, јер је поднео жртву за целу
Европу, страдао од иноверних азијата да би хришћани на Западу
имали неометан живот. Да ли је Лафан лично слушао неки од Ве
лимировићевих говора није познато, али нема сумње да је усвојио
његове ставове о Србима за које је свакако чуо, допуњујући их из
литературе коју је навео на почетку књиге, као и, највероватније,
из личних контаката. Концепт чувара капије Европе, који је први
употребио јеромонах Николај говорећи о Србији као о „јужној ка
пији Европе“,5) Лафан је упознао као „фразу примењену на Србе од
стране неколиких говорника, конкретно г. Лојд Џорџа“, британског
премијера у том тренутку. Та фраза сажето описује „службу за коју
су се Срби одувек трудили да учине хришћанству: јер њихова зе
мља је, заиста, једна од капија цивилизоване Европе“.6) Лафанова
књига доказује да је мисија Николаја Велимировића била дала нај
бољи могући резултат.
Аутор Чувара капије разрађује тезу јеромонаха Николаја о
Србији као бедему хришћанства, па сугерише припадање Срба
европском, западном свету, у ком они представљају стражаре на
источној капији Европе, на њеној копненој вези са другим конти
нентима. И више од тога, Лафан представља Србе као браниоце
европских вредности и од „варваризма ... Берлина“.7) Од косовске
битке у којој су жртвовали своје племство и владара да би успели
да погубе противничког владара и зауставе даљи продор ислама
у хришћанске земље; преко векова проведених као ропски народ
на граници Отоманског царства; до текућег Великог рата у коме
су, још неопорављени од ослободилачких обрачуна у претходних
пар година, нападнути као сметња германском ширењу на исток
- Срби трпе од свог положаја преко кога се мора прећи на путу
у Европу или из ње. И то није капија Европе само у географском
него и у културном смислу: Лафан наглашава да се Британија у ра
ту бори за „европске слободе и међународно право“,8) што Немци
очигледно крше, поготово у односу према Србима. Само што су се
5)
6)
7)
8)

Николај Велимировић, „Беседа на Видовдан 1916.“; The Soul of Serbia, London 1916, 78
R. G. D. Laffan, нав. дело, 3
Исто, 3
Исто, 187
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Срби ослободили улоге чувара хришћанства пред притиском исла
ма, Германи их 1914. године стављају поново у позицију жртве за
европске вредности. Српски народ овог пута не брани хришћан
ство од спољашњег напада иноверника, него хришћански морал
од кварења изнутра: Лафан пише о зверствима аустријске војске
почињеним над цивилима у Мачви, закључујући да су ту Аустроу
гари показали „нову школу ратника који су учинили све да униште
хришћанску традицију и да искључе све моралне обзире из сукоба
нација“.9) Управо такви Срби, страдални попут самог Господа на
Гологоти,10) освајају искрене симпатије писца књиге Чувари капије.
Такође, управо тако представљени Срби – христолики у свом не
вином страдању и истовремено херојски браниоци хришћанства
- сведоче о огромној улози баш Велимировићеве мисије на западну
рецепцију српске геополитичке позиције. Јер, он је, као монах, го
ворио пре свега са хришћанске позиције. Његова је интерпретација
српске ситуације очигледно у потпуности прихваћена од публике,
која хришћанство разуме. Истовремено, то је и сведочанство о не
спорном ауторитету који су у то време – додуше, у последњим тре
нуцима свог значаја - још увек имали хришћанство и хришћански
морал у Европи.11) Јер, Први светски рат представља у историогра
фији крај 19. века и са њим вредности основаних на хришћанству.
Након рата наступа кратак период током кога су, у наредних пар
деценија, ствари кренуле одлучно путем секуларизма, да би убр
зо након Другог светског рата наступила коначно доминација ого
љеног интереса у јавном и сваковрсне необузданости у приватном
животу која се и до данас развија.
О менталитету који иде уз овакву историјску службу каква је
Србима допала, Лафан пише: „Сваки се Србин осећа као учесник
у великој драми која се одиграва вековима. Он је жива карика у ве
ликом ланцу што се протеже далеко уназад кроз векове и досеже
унапред до поколења која ће видети Србију велику и слободну“.12)
Аутор овако пише на основи упознавања са епским народним пе
9) Исто, 194-197
10) Исто, 229
11) Данас се поново почиње говорити о некаквом значају хришћанства и уједињавати хри
шћански свет пред притиском ислама, али овог пута у борби за голи биолошки опста
нак хришћана у многим крајевима света у ком су угрожени. В. о томе на пр. текст: Paul
Marshall, „The War on Christians“, The Weekly Standard, Vol. 19, No. 39, 2014. http://www.
weeklystandard.com/articles/war-christians_794945.html?page=1
12) R. G. D. Laffan, нав. дело, 24-25

- 126 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2014 год. (XXVI) XIII vol=41

стр: 123-136.

сништвом „о некадашњим јунацима и златном добу“,13) допуњеним
живим примером српских војника што их је упознао на терену. Ти
војници, сељаци, умели су, према сведочењу једног српског офи
цира, да пишу кући писма у стиховима,14) сасвим налик јуначким
песмама које су прославиле српски језик, показујући колико је
жива епска традиција коју је изнедрио херојски дух народа. Дра
ма која се протеже кроз векове, о којој говори Лафан, јесте резул
тат геополитичког положаја Србије. Ту народ никада није могао
да предахне, будући у сталној борби за опстанак пред царствима
која би да се шире преко границе континената. Чувајући сопстве
ни народни идентитет српско јунаштво је уједно чувало идентитет
Европе. Поред песама о јунацима, Лафан наводи и српску цркву и
непокорене српске земље – Дубровник и Црну Гору – као силе које
су очувале народну свест у време владавине Турака над већином
српског народа.15)
О јунаштву као о основној одлици српског етничког ментали
тета такође је писао детаљно Миодраг Поповић, у књизи Видовдан
и часни крст.16) Он је ту изнео своје налазе према којима је Ви
довдан био један од централних празника врховног бога прехри
шћанске религије Срба,17) за који је особено прослављање у облику
јуначког огледања,18) те да је ратнички и соларни бог Вид морални
и духовни узор сваком свом поклонику.19) Менталитет уобличен у
условима поштовања врховног паганског бога Вида, ратника и све
тлости,20) очувао се и кроз хришћанску прошлост Срба, захваљују
ћи посебној мешавини хришћанских и прехришћанских елемената
религиозности, од којих је у разним периодима историје и у раз
личитим друштвеним групама претезало час једно а час друго.21)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Исто, 23
Исто, 24
Исто, 22-25
Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, Београд 2007
Исто, 71-87
Исто, 84-85
На истом месту
У српској цркви је постоји уверење о постојању хришћанског мученика Вида, чија
историјска егзистенција није документована. Такође, према тумачењу Лаза М. Костића
(Костић 2003) етимологија Видовдана упућује на грчку реч „оида“ са значењем „знам,
памтим, разумем“, што сведочи о Видовдану као дану сећања на српску прошлост а
после косовске битке и на српске витезове који су херојски бранили српски идентитет.
Одатле „произлази да су Цар Лазар и Видовдан у српским душама други Христос и
Васкрс“.
21) Исто, 107-128; Душан Бандић, Народно православље, Београд 2010, 71-77
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Поповић је анализом народне јуначке поезије и развитка у њој те
ма особених за косовски мит, дошао научним путем до закључака
до којих су аматерски дошли и домаћи и страни сведоци српског
држања кроз тешку историју, па и Лафан у својој књизи Чувари
капије. Израњање српског јуначког етоса из таме недокументоване
етнографске прошлости, пројављеног истовремено у српским ју
начким песмама и у слободарским устанцима у 19. веку и праћеног
растућим значајем празника Видовдана, који је своју судбинску
кулминацију доживео 1914. године, дало је симболички матери
јал за коначну артикулацију српског националног карактера. Њу је
маестрално извео јеромонах Николај Велимировић, а прихватили
и разрадили сви они којима су његове речи легле на срце, међу њи
ма и аутор Чувара капије. У ратовима из друге деценије 20. века,
својеврсно оживотворење доживео је етос косовског мита: осло
бођено је од Турака Косово на коме се показало огромно српско
јунаштво познато, према Миодрагу Поповићу, као етничка одли
ка још из прехришћанског времена, као елемент култа паганског
Светлог Вида; али се истовремено, према народном песнику али и
према црквеном тумачењу, Срби нису борили толико ради победе
колико ради уподобљења Христу и његовој жртви - ради духовне
одбране хришћанства,22) која је истовремено била и физичка одбра
на од иноверног непријатеља који је надирао из Азије претећи да
поплави исламом хришћански свет. Ту се показао и трећи елемент
који је истакао Радомир Поповић у својој књизи, а то је витешки
морал који подразумева оданост владару. О томе, такође, пише Ла
фан, опомињући се тврдње српског дипломате Миленка Веснића,
да је сваки Србин господин: „Једнакост Срба нема ничег заједнич
ког са наметљивошћу модерног рачунџије који сматра себе једнако
добрим као што је и свако други“. Лафан затим излаже своје ми
шљење о витешком карактеру српског човека: „Он је господин у
правом смислу поседовања дубоког самопоштовања и показивања
пристојности према свима као да су у најмању руку равни. Свако
се третира као човек, а не као оруђе нити машина. Читава атмос
фера, у ствари, јесте средњовековна. Она је могућа захваљујући
учењу које је у темељ средњовековног мишљења уградило подјед
нако веровања у суштинску једнакост људи као синова Божјих и
њихове различитости према улогама и положајима“.23) Овакве со
22) Никола Ј. Мариновић, „За крст часни и слободу златну“, Православље бр. 902, 2004.
23) Laffan, нав. дело, 262
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цијалне односе Лафан је посматрао у саобраћају између српских
официра и војника, који се одликују веома личним карактером, ме
ђусобном оданошћу и дисциплином заснованом на стварном осе
ћају међусобног поштовања личности, али и друштвених улога.24)
Средњовековном мишљењу мора припадати и чињеница, на коју
се много раније у књизи осврће аутор, да насилно решавање про
блема не изазива на Балкану велику осуду јавности, колико би то
био случај на Западу.25) То је због „средњовековног стања у коме
убиство каткад изгледа као једини излаз из немогуће ситуације“. Уз
то иду и добре особине, али ипак анахроне: „Врлине свакодневне
љубазности, радости, великодушности и јуначке храбрости у не
вољи приказују другу страну примитивног карактера Срба“,26) који
су кроз све своје историјске невоље, прожете изузетним насиљем,
задржали душевну невиност. Овако је официр војске империје „у
којој сунце не залази“, која диктира целом свету правила цивили
зованости, сагледао менталитет Срба растрзан између афективних
екстрема, тако карактеристичних за културну неуглађеност народа
који живе према истоку.
Лафан обавештава читаоца о значају славног средњег века за
српску самоспознају. Затим се десио историјски прекид у животу и
развитку нације: „онда су Срби утонули у дубок четристогодишњи
сан. Велика тама турске владавине покрила је земљу. Независан и
освајачки народ постао је радничка класа у турском пашалуку или
провинцији“.27) Ову слику аутор наставља да приказује као мета
фору сажете српске историје након петнаестак страна, где описује
српско ослобођење: „Ноћ је била завршена. Јутро је свануло и по
јавила се светлост новог дана, дана у коме српски народ треба да
се напрегне у правцу испуњења своје судбине и да се прикључи
поново току европске цивилизације“.28) Посматрање Срба као оме
тених од Турака у свом европском културном и политичком кон
тинуит ету је крајње добронамерно, али не узима у обзир припада
ње средњовековних српских земаља неформалној заједници која
је гравитирала ка истоку, ка Византији.29) Верске разлике између
српског православља и Запада, очигледно, није писац узео у обзир.
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Исто, 260-262
Исто, 76
Исто, 79
Исто, 22
Исто, 38
О томе убедљиво пише Димитри Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1996
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То је посредно сведочанство о узнапредовалости секуларизације
мишљења која је одавно била начела Европу, достигавши ступањ
у коме аутору Чувара капије разлика између источног и западног
хришћанства не изгледа важна, иако се он сам, како изгледа, декла
рише као хришћанин. Ипак, и тако, хришћанство се, очигледно,
отворено исповедало још увек у време у коме је настала Лафанова
књига. И он, заиста, наглашава одбрану хришћанства као главну
српску службу,30) али занемарује чињеницу да су Срби, током веко
ва трајања ромејског царства, стајали, у ствари, на западној капији
православља, што се није изменило у отоманском царству које је
покорило православне земље. На источној капији западне Европе
Срби су се налазили само у једном веома кратком историјском тре
нутку: док су са истока надирали Турци тежећи да освоје читаву
Европу. На тај тренутак се фокусирао Николај Велимировић у сво
јим пропагандним говорима на Западу, а аутор Чувара капије је то
онда генерализовао као општи поглед на српску судбину.
Србији је, по Лафану, предстојало много да се труди да поно
во ухвати корак са Европом, што није био лак задатак после скоро
пола миленијума азијатског ропства. Он је Београд 19. века описао
као оријенталну средину, „у својој аљкавој и безобличној помет
њи“, па је истакао кнеза Михаила као великог прегаоца на послу
европског просвећивања Србије.31) Међутим, за његовог династич
ког наследника, Милана Обреновића, Лафан нема много лепих
речи. Тог српског владара описује као скептика и бонвивана коме
у потпуности „недостаје вера у Бога или у човечанство, религи
ја, патриотизам, част и правда“, а који је, такав, требало да влада
народом који је „ентузијастичан, склон идеализму и мистичности
и одан традицијама своје цркве и нације“.32) Контрастирајући Ми
ланове особине са психичким одликама народа, Лафан постиже и
нешто што није намеравао, а то је да се читалац запита да ли је
за Србију уопште било изводљиво и повољно да покушава да се
приближи Европи која међу расположивим менталитетима за сво
је људе нуди и могућност таквог развоја блазиране личности какву
је Париз дао младом Милану Обреновићу. Лафан је свестан да је
Србија своје људе одгајала у скромним материјалним условима,33)
30)
31)
32)
33)

Laffan, нав. дело, 3
Исто, 40-41
Исто, 48-49
Исто, 40
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у херојској традицији34) и у духу заједништва – заједничке својине,
заједничког рада, заједничког становања - о ком Лафан пише кад
описује установу кућне задруге.35) Све је то неспојиво са западним
стандардима живљења, поготово још у комбинацији са оријентал
ним духом који се морао макар мало запатити међу Србима по
сле више од четири века живота у Отоманском царству. Ипак, кроз
књигу Чувари капије провејава слична идеја оној о којој смо још
јуче слушали, а то је да Европа нема алтернативу. Није, пак, сигур
но да је тако мислио и Николај Велимировић, кад је пред елитом
Велике Британије позвао Европу да врати дуг Србима који су се,
задржавајући Турке, жртвовали за њен миран живот. Али је сигур
но да писац Чувара капије не може да замисли другачији пут за
Србију, нарочито након што је констатовао оријентацију већине
српских владара према Западу и након нокаута који је 1917. године
доживела православна руска цивилизација, наследница Византије,
једина која је могла, са заједничке вере и расе, привлачити Србе на
неку другу страну.
Тако, Лафан наводи кућну задругу, српско-хрватску специфич
ност, као поље борбе између поклоника старог поретка и европ
ски оријентисаних модерниста у Србији. О тој имовинско-правној
установи каже да је имала добрих страна, али да јој је велика мана
била то што је кочила личну иницијативу и, самим тим, било какву
промену, па тако и сваки напредак. Зато сматра значајним Грађан
ски законик из 1844. године у коме се лична својина појављује као
једини могући облик својине, што је допринело убрзаном распаду
кућних задруга у Србији.36) Старинско мишљење није само препре
ка у питањима организације друштва, него је непосредно уочљиво
и у области психичких особина. Наиме, јунаштво је не само нај
наглашенија него и безмало једина вредност која Србе покреће на
деловање. Оно је развијено до те мере да се у биткама, пред очима
српских бораца, појављују национални хероји, Краљевић Марко
или Свети Сава, да поведу своју војску у победу.37) По Лафану „Ср
би су се показали као способни за изузетан хериозам и потпуну
посвећеност племенитим идеалима у тешким тренуцима. Врлине
приљежности, постојаног труда и стваралачког мишљења налазе
34)
35)
36)
37)

Исто, 39, 49, 265
Исто, 40-41
Исто, 40-41
Исто, 124-125

- 131 -

Јелена Миљковић Матић

O СРПСКОМ МЕНТАЛИТЕТУ

мање привлачним“.38) Њих су неговали на Западу школовани поје
динци, интелектуалци и научници, просвећени људи које Лафан не
спомиње изричито у својој књизи, изузев рецимо кнеза Михаила.
Јер, Чувари капије је књига о менталитету најширег становништва
Србије. Све ово је важно Лафану да истакне због тога што је он
упознат са чињеницом да се спрема након рата формирање веће
државе са српским језгром, „Велике Србије или Југославије“,39) па
се Срби морају показати спремнима да буду стожер нове земље у
изградњи, истовремено нове регионалне силе која ће у будућности
ефикасно обуздавати све проблеме на критичном подручју Балка
на. Чврсто ткање те будуће државе Лафан види у распрострањено
сти српског народа широм јужнословенског подручја, укључујући
у националну територију поред саме Краљевине Србије још и Ду
бровник,40) Босну и Херцеговину,41) а врло лако и Македонију „где
сам народ не зна шта је“, будући мешавина Срба, Бугара, Грка, Ал
банаца, Куцо-Влаха и Турака.42)
Јуначки менталитет се пројављује и у најпознатијем српском
симболу: четири слова С око крста Лафан нам објашњава синтаг
мом „Сама Србија себе спасла“, што говори о ослобођењу из ве
ковног турског ропства искључиво сопственим снагама, без икакве
иностране помоћи,43) али свакако под хришћанским знаком крста.
Од осталих симбола о којима Лафан пише, у књизи има говора и
о симболичком догађају приликом уласка српске војске на Косово,
први пут после више од четристо година и о легенди о белом ка
мењу које покрива Косово поље и које се тумачило као причасни
хлеб за српску војску страдалу 1389. године, а који се претворио
у камен на коме су Турци ломили зубе. Срби су стотинама година
чекали тренутак када ће поново јести тај косовски хлеб. Када је
српска војска, дакле, уморна и гладна, ушла у Митровицу, наишла
је на железничкој станици на неколико вагона са следовањима дво
пека. Тако је Србе на њиховој светој земљи дочекао косовски хлеб,
за којим су жудели скоро пола миленијума.44) У овом догађају и ле
генди видимо са јунаштвом уједињену хришћанску побожност, о
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Исто, 39
Исто, 265
Исто, 25
Исто, 52
Исто, 59-60
Исто, 32
Исто, 128-129
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чему је на почетку писао Лафан као о другом од три момента који
су сачували српску националност кроз векове робовања у Осман
ском царству - поред јунаштва оличеног у поезији и слободарског
духа којим су континуирано живели непокорени српски крајеви.45)
Трећа одлика, изузетна тежња ка слободи, показала се симболич
ки у поређењу српских страдања у Великом рату са Христовим
страдањима и васкрсењем, које прави Лафан - по узору, опет, на
Николаја Велимировића - говорећи о Голготи преласка српске вој
ске преко Албаније и о васкрсењу које је доживела на Крфу, када
су савезници решили да прискоче у помоћ:46) Срби су напустили
земљу радије него да се покоре да би се после опоравка окренули и
пошли у победнички јуриш.
На крају Лафан поставља питање опоравка Србије од рата,47)
и то пре свега биолошког као основног али и најосетљивијег. За
духовни опоравак он не брине толико, спомињући и сељаке и ин
телигенцију као виталне духом. „Током пет стотина година се нису
помирили са ропским потчињавањем, него су се непрекидно бори
ли тежећи ка светлости“. За такве људе шта представља пар година
ратовања и изгнанства? Затим Лафан наставља да размишља: „Би
ла би увреда да им понудимо наше жаљење. Они су нам пружили
потпуну подршку и прихватили губитак свега као боље решење
од предаје“. И закључује: „Треба радије да се запитамо како је до
шло до тога да буду препуштени својој судбини и да се зарекнемо
да никада не би смели да због недостатка британског саосећања и
помоћи доживе неуспех у постизању своје националне слободе“.
Овим речима Лафан завршава текст књиге Чувари капије, оста
вљајући утисак на читаоца да међународну политику воде емоци
је. То је он недвосмислено исказао још раније у књизи, кад је Ру
сију и Француску назвао традиционалним пријатељима Србије.48)
И из оваквог Лафановог става видимо да је тада још владао дух
хришћанског морала, па ни у политици није било огољено начело
интереса. А тај традиционални морал је, опет, било могуће при
менити на међународну политику захваљујући вери у нацију као
колективно биће, у дух народа који саобраћа с другим народима
као што појединци опште међу собом – на основи и рационалних
45)
46)
47)
48)

Исто, 22-25
Исто, 229
Исто, 281-282
Исто, 37
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и, још више, ирационалних момената, који их зближавају или уда
љавају једне од других.
Данас у науци постоји снажна струја која не уважава више на
род као заједницу са сопственим одликама, духом народа који ути
че на формирање својих припадника. Тај концепт је напуштен у ко
рист нестабилне представе о националном идентитету сваког по
јединог човека, индивидуи која се стално у себи преиспитује и из
јашњава, покретана националним симболима коју пред њу истичу
разни заинтересовани елементи друштва, као и својим потребама.
Данашње проучавање нације, укратко, ослања се на игру интереса
појединаца и група. У таквом амбијенту тешко је пронаћи јуначки
менталитет код Срба - не зато што га више нема, него зато што нау
ка више не посматра ствари из угла из ког се он може видети, нити
говори језиком којим се он може описати. Штавише, тим језиком
не говоре више многи који имају моћ да утичу на конструисање
идентитета. Уместо заједничких искустава која људе зближавају у
народ, личности, односи и догађаји се интерпретирају у индиви
дуалистичком кључу, кроз вишеструкост личних идентитета који
уводе арбитрираност у организацију друштвених група и у пракси
резултирају атомизацијом друштва. Зато овај осврт на српски на
ционални менталитет треба да нас подсети на вредности, моралне
у друштву као и методолошке у науци, што нуде могућности за
приступ који поред резултата у науци даје и боље разумевање на
рода, самих себе и узајамно.
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Jelena Miljkovic Matic
SERBIAN NATIONAL MENTALITY,
AS SEEN BY A BRITISH IN THE GREAT WAR

Resume
In the book named The Guardians of the Gate, published
in 1918, its author, British Army officer R. G. D. Laffan,
made an overview of Serbian history and a portrait of
Serbian national soul. His view of Serbs was shaped by
a monk, Nikolaj Velimirović. Velimirović gave lectures in
England, USA and France during the Great War in which
he advocated for Serbs. „The guardians of the gate“ is a
phrase describing the Serbian nation as standing at the
treshold of Europe, guarding Europe’s culture and chri
stendom from the Asiatic menice threatening from the
East, from the Ottomans. The Laffan’s book was a proof
of success of Velimirović’s mission, and is a witness of ti
me when concept of national spirit, christian morality and
christian faith played a role in the international relations.
Serbs, according to R. G. D. Laffan, were not just a bari
er against infidels, but also defended the christian virtues
from the inner enemy, since the Germans had just compro
mised „European liberties and international law“, which
Britain was fighting to defend. So, „the guardians of the
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gate“ was a phrase that ment both the geopolitic and the
moral service of Serbs to the European christian culture.
As for the Serbian national spirit, the book considers an
cient Serbian heroic ethos as the dominant national cha
racteristic, which also featured as a topic in some other
authors’ works, such as book Vidovdan i časni krst by Mio
drag Popović. Popović got the same results by using more
scientific methods as Laffan got by intuition in his Guar
dians of the Gate. Heroic national mentality was recorded
long ago, in the Middle ages, and has also helped Serbs
gain national indipendence and freedom in their more re
cent history. Laffan also noticed a medieval character of
the relationship between Serbian soldiers and their offi
cers. He found Serbs tolerant, open-minded and progres
sive, in spite of the long Turkish misgovernment. Laffan
thought Serbs have always been successfull in their natio
nal endevours because of their longing for moral virtues.
He wondered if Serbia could recover after the end of the
war, and concluded that her spirit was vital enough for her
to rise once again, and British friendship strong enough to
give a helping hand to martyred Serbia. Today, such anal
ysis, which includes the concepts of national menatality,
christian faith, and moral values, would be outfashioned.
But it reminds us of a time, not so long ago, when not all
was bare commodity in international policy, and christian
moral was the foundation of national spirit.
Key words: R. G. D. Laffan; Nikolaj Velimirović; Miodrag
Popović; National mentality; Serbs and Europe.
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1. ПРВА РЕФОРМА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
(1963-1965) И РАЗЛОЗИ ЗА НОВУ РЕФОРМУ

N

а конференцији у Дамбертон Оуксу (21. август – 7. октобар
1944.) постигнут је споразум да се кроз Повељу УН консти
туише Савет безбедности (СБ) у коме би велике силе победнице
у Другом светском рату добиле посебно место и улогу. Усвајањем
Повеље УН на конференцији у Сан Франциску 26. јуна 1945. фор
миран је СБ са 5 сталних чланица са правом вета и 6 несталних
са мандатом од 2 године које бира Генерална скупштина (ГС) дво
трећинском већином. Избор несталних чланица према одредби чл.
23, ст. 1. Повеље се вршио према два критеријума: 1) доприносу
чланица одржању међународног мира и безбедности и осталим ци
љевима УН и 2) правичној географској представљености. У вези са
другим критеријумом су сталне чланице у Лондону 1946. постигле
„џентлменски споразум“ којим је избор несталних чланица уређен
по формули: 2 места из Латинске Америке и Кариба (ЛАК) и по
једно са Блиског истока, из Источне Европе (И. Европе), Западне
Европе и Комонвелта.1)
Повећање чланства УН током 1950-их и 1960-их довело је до
постављања захтева за проширењем чланства СБ и променом фор
муле из 1946. Први предлог из 1956. којим је 18 латиноамеричких
држава тражило проширење СБ је одбијен. Нови захтев, који су
1963. поднеле 44 чланице из Африке и Азије, довео је до усвајања
Резолуције ГС 1991 (XVIII), којом су амандирани чл. 23, 27. и 61.
Повеље, а број несталних чланица СБ повећан са 6 на 10.2) Од стал
них чланица, једино је Република Кина (Тајван) гласала за резолу
цију, против су били СССР и Француска, а САД и Велика Брита
нија су биле уздржане. Амандмани су, сходно члану 108. Повеље,
ступили на снагу 1965. након што их је ратификовало ⅔ чланица
УН, укључујући и сталне чланице СБ.3)
Амандирањем чл. 23. и 27. Повеље је проширено нестално
чланство СБ, са новом географском формулом: 5 места из Азије и
Африке, 2 из ЛАК, 1 из И.Европе, и 2 из Западне Европе и Осталих
1)
2)
3)

Душко Димитријевић, Реформа Савета безбедности Уједињених нација, Институт за
међународну политику и привреду, Београд, 2009, стр. 14.
Ibid, стр. 15.
Natalino Ronzitti, “The Reform of the UN Security Council”, Documenti IAI, 10/13, Istituto
Affari Internazionali, Romе, 2010, p. 4.
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држава (ЗЕОД). Двогодишњи мандат несталних чланица је задр
жан, с тим што се сваке године бира по 5 нових, што омогућава
већу флуктуацију састава. Сходно проширењу чланства, повећан
је број потврдних гласова потребних за усвајање одлуке у СБ са 7
на 9.4)
Реформом 1963-1965. нису биле задовољне државе у развоју
које су сматрале да проблем правичног представљања није трај
но решен.5) Током 1970-их постојао је стални притисак ових др
жава посредством Покрета несврстаних за прекомпозицијом СБ,
а конкретан предлог је дат у нацрту резолуције А/34/L.57 од 11.
децембра 1979. На основу овог предлога, СБ би се проширио на
21 чланицу, додавањем 6 несталних места. Азија, Африка и ЛАК
би расподелиле 5 нових места, а преостало место би се ротира
ло између свих група, изузев азијске. Већина потребна за усвајање
одлуке би се повећала са 9 на 14 чланица. Резолуцијом 34/431 од
14. децембра 1979. ГС је одлучила да питање реформе СБ стави на
дневни ред, али до краја Хладног рата никакав напредак у вези с
реформом није био могућ.6)
Са завршетком Хладног рата је постало могуће разговарати о
новој улози СБ у међународном систему, што је укључивало и пи
тање његове структурне и функционалне реформе.7) Захтеви за но
вом реформом СБ су проистицали из нерешеног проблема правич
ног представљања који се увећао услед новог повећања чланства
УН и чињенице да СБ више није одражавао стварност међународ
них односа. У свету након Хладног рата више није постојао СССР.
Са друге стране, Немачка, Италија и Јапан, непријатељске државе
према чл. 53. и 107. Повеље, су постале веома утицајне у међу
народним односима, са значајним финансијским и дипломатским
доприносом функционисању УН, што је постало главни аргумент
њихових захтева за добијање сталног места у СБ.8) Иако је на по
четку захтевала стално место, Италија је, имајући у виду перспек
тиву заједничке спољне политике ЕУ и немачке захтеве за сталним
местом, променила став. Процењујући да би остварење немачких
4)
5)
6)
7)
8)

Душко Димитријевић, оp. cit, стр. 16.
Ibid, стр. 16.
Yehuda Z. Blum, “Proposals for UN Security Council Reform”, American Journal of Inter
national Law, Vol. 99, No. 3, American Society of International Law, Washington, July 2005,
p. 637.
Natalino Ronzitti, оp.cit, p. 6.
Yehuda Z. Blum, оp. cit, p. 638.
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захтева створило нови центар моћи у Европи и негативно утица
ло на пројекат заједничке спољне политике ЕУ, и страхујући да би
због тога постала другоразредна чланица ЕУ, Италија је постала
главни опонент захтевима за проширење сталног чланства.9)
Са друге стране, државе у развоју попут Индије, Бразила, Ни
герије, Јужноаф
 ричке Републике (ЈАР) и Египта су такође поста
виле захтеве за сталним чланством у СБ. Као главне аргументе ове
државе су наводиле допринос мировним мисијама УН и репрезен
тативност, која се огледала у демографским показатељима, расту
ћој економској снази и утицају међу државама „Глобалног југа“.10)
Међу државама које су тражиле унапређење статуса у УН, с обзи
ром на допринос УН, демографску или економску снагу и утицај
у својим регионима су били и Пакистан, Индонезија, Аргенти
на, Мексико, Јужна Кореја и Канада. Захтеви држава за признањем
статуса у УН су делимично испуњавани кроз праксу честог бирања
у нестално чланство.11) Разговори о реформи СБ су јачали регио
нална ривалства, с обзиром на потенцијале и утицај држава чији
су интереси стајали насупрот захтевима Немачке, Јапана, Индије
и Бразила. Немачки ривал – Италија, јапански – Ј.Кореја и Индо
незија, индијски – Пакистан и бразилски – Аргентина и Мексико,
реформу СБ су видели само као проширење несталног чланства.12)
Сталне чланице СБ нису имале јединствен став о реформи.
САД су подржавале само немачке и јапанске захтеве за сталним
местима. Француска и В. Британија, на почетку неодлучне, почеле
су да подржавају Немачку, сматрајући да би њен улазак у стално
чланство амортизовао притисак да се одрекну својих места у ко
рист једног који би припао ЕУ. Русија, заузета унутрашњим про
блемима и настојањем да сачува статус велике силе, није покази
вала велику заинтересованост за реформу, мада није била против.
Кина је начелно подржавала реформу, истичући потребу за реша
вањем проблема правичног представљања, са намером да ојача
своје позиције на „Глобалном југу“, мада се суштински противила
сталном чланству Индије и Јапана.13)
9)
10)
11)
12)
13)

Lydia Swart, Estelle Perry, Governing & Managing Change at the United Nations: Security
Council Reform from 1945 to September 2013, Center for UN Reform Education, New York,
2013, p. 3.
Yehuda Z. Blum, оp.cit, p. 637.
Јапан и Бразил су бирани по 9 пута, Аргентина 8, Индија, Пакистан и Канада по 6, Еги
пат, Италија и Немачка по 5, а Мексико 4 пута. Ibid, p. 638.
Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 4.
Ibid.
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2. ПРЕДЛОЗИ РЕФОРМЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ У
ОКВИРУ РАДНЕ ГРУПЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ
Припреме за реформу СБ су формално започеле када је ГС, на
захтев 35 чланица Покрета несврстаних предвођених Индијом, 11.
децембра 1992. усвојила Резолуцију 47/62, којом је позвала члани
це да до лета 1993. изнесу ставове у вези са питањем чланства у
СБ.14) Пошто је пристигло преко 80 предлога са великим разликама
у ставовима, ГС је Резолуцијом 48/26 од 3. децембра 1993. фор
мирала Отворену радну групу (Open-ended Working Group) која је
добила задатак да размотри све аспекте проширења чланства у СБ
и друга питања у вези са овим органом. Радна група је почела да
ради у јануар у 1994. а њеним радом је руководио председник ГС.15)
Реформа СБ је суштински сведена на два кључна питања. Пр
во је проширење чланства СБ, при чему је било потребно одредити
категорије и мандат нових чланица. Друго се тицало права вета, и
обухватало је домашај права вета, начине коришћења права вета
и проблем двоструког вета.16) Остала питања у вези са реформом,
као што су радне методе СБ и његов однос према другим органима,
иако присутна у предлозима чланица, су остала по страни.

2.1. Модели реформе и Разалијев план
У погледу проширења чланства, предлози се могу сврстати у
три модела. Први је модел statusа quo, који подразумева прошире
ње само несталног чланства, са различитим решењима у погледу
трајања мандата. Предлоге су подносили углавном регионални ри
вали претендената на стална места.17) Други је модел паралелизма,
који обухвата предлоге проширења и сталног и несталног члан
ства. Покрет несврстаних је предложио проширење са 5 сталних и
6 несталних места, при чему би по 1 стално место добиле Немачка,
Јапан, Африка, Азија и ЛАК. Немачка и САД су предложиле про
ширење сталног чланства по формули као у предлогу Несврстаних,
без проширења несталног чланства. Француска и В. Британија су
14)
15)
16)
17)

UN Doc. A/RES/47/62, 11 December 1992.
Душко Димитријевић, op.cit, стр. 178.
Ibid, стр. 205.
Ibid, стр. 180-181.
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предложиле проширење са 5 сталних и 4 нестална места, са чиме
се начелно сложила и Русија. Већина држава из И. Европе је по
држала предлоге о проширењу са 5 сталних и 5 несталних места,
а значајан број западноевропских држава је подржао проширење
сталног и несталног чланства.18) Трећи је модел региона, који пред
ставља модификовану верзију модела паралелизма, према којој ме
ста не добијају државе, већ региони, који би сами одлучивали о
државама које би заузеле та места. Најкомплетнији пример оваквог
модела је предлог који је у име Организације афричког јединства
(ОАЈ) поднео Тунис. Предлог ОАЈ је подразумевао проширење СБ
са 5 сталних и 5 несталних места, при чему би Африка добила 2
стална и 2 нестална места. О државама, које би по принципу рота
ције представљале Африку у обе категорије места, одлучивала би
ОАЈ.19)
У вези са домашајем права вета предложена су три решења:
1) потпуно или делимично проширење права вета, 2) без проши
рења и 3) укидање или редукција. Потпуно проширење права вета
је значило да нове чланице добију ово право у свим случајевима,
док би делимично проширење обухватало само случајеве из Главе
VII Повеље. Друго решење је подразумевало да нове сталне члани
це буду без права вета. Предлози за укидањем права вета су били
засновани на ставу да оно одступа од начела суверене једнакости
чланица. Међутим, пошто је било јасно да се сталне чланице неће
одрећи права вета, предлози за укидањем су мењани предлозима за
редукцију овог права на витална питања међународне заједнице и
случајеве из Главе VII.20)
У вези са начином коришћења права вета и решењем проблема
двоструког вета, чланице су изнеле четири решења. Прво је подра
зумевало формирање листе процедуралних питања за која се право
вета не може употребити, чиме би се решио проблем двоструког
вета. Друго је захтевало повећање броја гласова потребних за вето.
Треће је предвиђало различиту већину за доношење одлука зави
сно од тога да ли је питање процедурално или суштинско, и да ли
се тиче Главе VII. Четврто је предвиђало да ГС одреди модалитете
употребе права вета.21)
18) Ibid, стр. 182-183.
19) Ibid, стр. 184-185.
20) Ibid, стр. 205-208.
21) Ibid, стр. 205-210.
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Први свебухватан план реформе, настао на основу доставље
них предлога, је у марту 1997. објавио председавајући Радне групе
Исмаил Разали (Ismail Razali). Разалијев план је, комбинујући мо
деле паралелизма и региона, предвиђао проширење СБ са 5 стал
них и 4 нестална места. По 1 стално место би добили региони Ази
је, Африке и ЛАК, са правом да сами изаберу да ли ће државе трај
но заузети та места или ће се смењивати по систему ротације. Пре
остала 2 стална места би добиле развијене државе. По 1 нестално
место би добиле Африка, Азија, И. Европа и ЛАК. Нове сталне
чланице не би имале право вета, а оне које га већ имају су позване
да његову употребу ограниче само на питања из Главе VII.22)
Реаг ујући на Разалијев план, чланице које су заступале исте
моделе су се груписале ради заједничког деловања. Претенденти
на стална места – Немачка, Јапан, Индија и Бразил су формирали
Групу 4 (Г-4) ради стицања подршке за проширење сталног члан
ства. Њихови регионални ривали: Италија, Шпанија, Аргентина,
Канада, Мексико, Ј. Кореја и Пакистан, су формирале групу под
називом Клуб „Кафа“ (Coffee-Club), која је предлагала само по
већање броја несталних места на регионалној основи.23) Већ по
стојећа Афричка група је на самиту ОАЈ у Харареу 4. јуна 1997.
усвојила декларацију са предлогом проширења СБ до 26 места по
моделу региона. Декларација је тражила 2 стална и 5 несталних
места за Африку при чему би ОАЈ бирала државе на стална места
по систему ротације. Нове сталне чланице би имале право вета, а
предложено је да се употреба овог права постепено смањује до ко
начног укидања.24)
Због супротстављених ставова интересних група Разалијев
план није усвојен. Ипак, овај документ је допринео доношењу од
луке да се реформа СБ реализује амандирањем Повеље у складу са
чланом 108. Расправа коју је у ГС покренуо Разалијев план је окон
чана 23. новембра 1998. усвајањем Резолуције 53/30, којом је пред
виђено да ниједно решење у вези са питањем проширења чланства
у СБ, као и са другим питањима у вези са овим органом, неће бити
усвојено без квалификоване већине од ⅔ чланица.25)
22) Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 6.
23) Ibid, p. 3.
24) “Harare Declaration of the Assembly of Heads of State and Government of the Organiza
tion of African Unity on the Reform of the United Nations Security Council”, AHG/Decl.3
(XXXIII), 4 June 1997.
25) Душко Димитријевић, op.cit, стр. 223.
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2.2. Модели А и Б у платформи за Светски самит 2005.
Након усвајања Резолуције 53/30, пажња чланица је преусме
рена на припрему Миленијумског самита и усаглашавање начела
свеопште реформе система УН, тако да је питање реформе СБ, са
новим предлозима, поново покренуто тек у оквиру припрема за
Светски самит 2005. Ослањајући се на Миленијумску деклараци
ју из новембра 2000. и припремајући платформу за Светски самит
2005. генерални секретар УН, Кофи Анан, је у новембру 2003. фор
мирао Високи панел за претње, изазове и промене (High-level Pa
nel on Threats, Challenges and Change) са задатком да анализира бу
дуће претње миру и безбедности, оцени постојеће механизме УН и
препоручи даље правце деловања, укључујући и реформу СБ. Па
нел је 2. децембра 2004. поднео извештај „Безбеднији свет: Наша
заједничка одговорност“, у коме су међу 101 препоруком били и
предлози проширења СБ уз промену регионалних група.26) Уместо
постојећих, Панел је предложио 4 нове регионалне групе: Африку,
Азију и Пацифик, Европу и Америку (Северна и Јужна Америка).27)
Проширење СБ је предложено кроз два алтернативна модела – А
и Б. Модел А је предлагао проширење СБ са 6 сталних и 3 нестал
на места. Нова стална места би се расподелила по формули: 2 из
Африке, 2 из Азије, 1 из Европе и 1 из Америке, тако да би укупан
број сталних места био 11. Укупно 13 несталних места би се рас
поделило по формули: 4 из Африке, 3 из Азије, 2 из Европе и 4 из
Америке. Модел Б је предлагао додавање само несталних места,
8 са мандатом од 4 године, и 1 са мандатом од 2 године, тако да
би укупан број несталних места био 19. За расподелу несталних
места важила би формула: из Африке 2 четворогодишња и 4 дво
годишња места, из Азије 2 четворогодишња и 3 двогодишња, из
Европе 2 четворогодишња и 1 двогодишње и из Америке 2 четво
рогодишња и 3 двогодишња. Предложена расподела у оба модела
је подразумевала да свака географска група има по 6 места, чиме
би проширени СБ имао укупно 24 места.28)
За нове чланице није предвиђено право вета, а дата је препо
рука сталним чланицама са правом вета да се уздрже од његове
26) “A More Secure World: Our Shared Responsibility”, Report of the High-level Panel on Thre
ats, Challenges and Change, UN Doc. A/59/565, 2 December 2004.
27) Ibid, para. 251.
28) Ibid, para. 252-254.
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употребе у случају геноцида или масовног кршења људских права.
Такође је дата препорука да будући предлози реформе не укључују
проширење права вета.29)
Иако није идентификовао кандидате за нова места, Високи
панел је предложио критеријуме за њихов избор: 1) финансијски,
војни и дипломатски допринос УН, 2) достизање износа од 0,7%
националног дохотка за помоћ у развоју, 3) способност предста
вљања ширег чланства УН и 4) способност да допринесу ефика
сности и повећању демократичности и одговорности СБ.30) Пред
ложено проширење и критеријуми избора чланица су практично
указивали на то коме би припала нова места. Према Моделу А, 1
стално место из Европе би добила Немачка, 2 из Азије и Пацифика
би припала Јапану и Индији, 1 из Америке Бразилу, док би 1 од 2
из Африке сигурно добила Нигерија, а за друго би се такмичили
Египат и ЈАР. Што се Модела Б тиче, нестална места са дужим
мандатом би добиле чланице Г-4. Немачка би добила 1 од 2 нова
европска места са дужим мандатом, док би се на другом ротирали
Италија, Шпанија и Турска. Два азијско-пацифичка места из ове
категорије би добили Јапан и Индија. Од 2 места за Африку, 1 би
добила Нигерија, док би се на другом ротирали Египат и ЈАР. Од 2
америчка места, 1 би добио Бразил, док би се на другом ротирали
Аргентина, Мексико и Канада.31)
Иако различити у погледу категорија чланства, предложени
модели имају три заједничке карактеристике. Прва је да нема но
вих места са правом вета. Друга подразумева да се 9 додатних ме
ста паритетно распоређује Азији, Африци и Америци, док Европа
задржава исти број места. Трећа је да ниједан од модела не решава
питање статуса држава као што су Индонезија или Пакистан. Пре
ма Моделу А, Индонезија и Пакистан би се такмичили за нестална
места, а према Моделу Б, за њих би остала двогодишња места, док
би четворогодишња добијале државе са мање становника или ма
њим доприносом УН, као што су Египат, ЈАР, Аргентина, Мексико,
Италија и Шпанија.32)
Очекујући да ће предлози Панела постати део платформе за
Светски самит коју је Анан припремао, интересне групе су покре
29)
30)
31)
32)

Ibid, para. 256.
Ibid, para. 249.
Yehuda Z. Blum, op.cit, p. 641.
Ibid, pp. 642-643.
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нуле иницијативе за заузимање што повољнијих позиција када и
формално почну нове консултације у вези с предлозима. Чланице
Клуба „Кафа“ су 16. фебруара 2005. у документу „Уједињени за
консензус“ (Uniting for Consensus) затражиле да решење за питање
проширења СБ буде широко прихваћено, а не предмет прегласа
вања, при чему су начелно подржале Модел Б. Пошто је документ
прихватило више од 30 чланица УН, формирана је нова група –
Уједињени за консензус (УзК). С друге стране, Г-4 је почела да
прикупља подршку за усвајање Модела А.33) Афричка група је своје
позиције дефинисала на самиту Афричке уније (АУ) у Адис Абеби
7-8. марта под називом „Езулвини консензус“, који је у суштини
био потврда Декларације из Харареа, само без одредби о ротацији
на сталним местима.34)
Платформу за Светски самит Анан је представио 21. марта
2005. у извештају под називом „У већој слободи: Ка развоју, без
бедности и људским правима за све“. У вези са реформом СБ по
тврђени су предлози Високог панела, али без препоруке о уздржа
вању од вета, уз позив да чланице размотре предложене опције и
постигну споразум пре почетка Светског самита.35)
На основу предложених модела, главне интересне групе су то
ком јуна и јула представиле своје предлоге реформе, не прихва
тивши нову географску поделу. Афричка група је на самиту АУ
у Сирти 4-5. јула потврдила „Езулвини консензус“ и предложила
проширење СБ по следећој формули: 6 нових сталних места, од че
га 2 из Африке, 2 из Азије, 1 из ЛАК и 1 из ЗЕОД и 5 нових нестал
них места, од чега 2 из Африке, 1 из Азије, 1 из И. Европе и 1 из
ЗЕОД. Коначан афрички предлог је 18. јула достављен ГС као по
себан нацрт резолуције.36) Полазећи од Модела А, Г-4 је доставила
свој нацрт резолуције 18. јула. У погледу проширења СБ предлог је
био готово истоветан са афричким, а једино што га је разликовало
је 1 нестално место мање. С друге стране, предлог Г-4 је био битно
различит у погледу права вета. Нове сталне чланице не би имале
право вета док се питање његовог домашаја не расправи у окви
33) Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 6.
34) “The Common African Position оn the Proposed Reform of the United Nations: The Ezul
wini Consensus”, Ext/EX.CL/2(VII), African Union Executive Council, Addis Ababa, Ethi
opia, 7-8 March 2005.
35) “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”, Report of the
Secretary-General, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005, para. 169-170.
36) UN Doc. A/59/L.67, 18 July 2005.
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рима обавезне ревизије која је предвиђена у року од 15 година од
ступања амандмана на снагу.37) Фаворизујући Модел Б, УзК је 21.
јула представила свој нацрт резолуције који предвиђа додавање 10
нових несталних места са двогодишњим мандатом и могућност ре
избора за сва нестална места. Укупно 20 несталних места у СБ би
се расподелило према моделу региона са формулом: 6 из Африке, 5
из Азије, 4 из ЛАК, 3 из ЗЕОД и 2 из И. Европе. Препоручено је да
свака географска група сама одлучи о начину реизбора или рота
ције на местима која јој припадају.38) С обзиром на велику сличност
са афричким предлогом, Г-4 је настојала да убеди Афричку групу
да одустане од права вета, како би предлог добио подршку сталних
чланица и неопходну двотрећинску већину у ГС. Нигерија и ЈАР су
показивале спремност да направе компромис и одустану од права
вета како би што пре добиле стална места, али је било потребно да
цела АУ стане иза таквог компромиса.39)
Сталне чланице СБ су заузеле позиције које су спречиле по
стизање консензуса. Иако су декларативно подржавале реформу,
у вези са конкретним решењима су постојале разлике. У дипло
матским круговима у УН су изражена мишљења да су те разлике
биле намерно продубљене како би се отежало постизање решења
и одржао status quo који је био у интересу управо сталних члани
ца.40) Француска и В. Британија су номинално подржале предлог
Г-4, али нису активно учествовале у прикупљању шире подршке.
Кина је још у априлу објавила да проширење чланства није зрело
за разматрање, и да одлука треба да буде донета консензусом, а не
гласањем. Русија је заузела сличну позицију. Снажно противље
ње Кине уласку Јапана у стално чланство СБ је и даље постојало.
С друге стране, САД су подржавале само улазак Јапана у стално
чланство, и биле су против проширења СБ на више од 20 члани
ца. За разлику од Клинтонове администрације која је подржавала и
улазак Немачке у стално чланство, Бушова администрација је била
против, пре свега због неслагања са Немачком у вези са нападом
на Ирак 2003. године. Наступајући са различитих позиција, САД
против Немачке, а Кина против Јапана, ове две сталне чланице су
нашле заједнички интерес да лобирају против предлога Г-4.41)
37)
38)
39)
40)
41)

UN Doc. A/59/L.64, 18 July 2005.
UN Doc. A/59/L.68, 21 July 2005.
Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 7.
Ibid, p. 52.
Ibid, p. 8.
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Покушаји Г-4 да постигне споразум са Афричком групом су
пропали, када је АУ 5. августа на ванредном самиту потврдила сво
је позиције. Египат, под утицајем САД, и још неке чланице АУ под
утицајем САД или Кине, су снажно лобирале за овакву одлуку, на
стојећи да спрече Нигерију и ЈАР да остваре своје амбиције и до
бију стална места. Америчко-кинеско противљење предлогу Г-4,
изостанак француско-британске подршке за њега, као и афричко
инсистирање на праву вета је проузроковало да до 14. септембра,
када је почео Светски самит, не буде постигнут споразум о рефор
ми СБ.42) У Завршном документу Светског самита, реформа СБ је
само кратко споменута.43)

3. ПРЕДЛОЗИ РЕФОРМЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ У
ОКВИРУ МЕЂУВЛАДИНИХ ПРЕГОВОРА
3.1. Прелазак са Радне групе на међувладине преговоре
Након Светског самита је настао замор поводом реформе СБ,
а нови конкретни предлози су дошли тек у лето 2007. од председ
ника ГС Хаје ал Калифе (Haya Al-Khalifa). С обзиром да ниједна од
група није могла да постигне успех, Калифа је у нацрту извештаја
Радне групе из јула 2007. предложила разматрање прелазних ре
шења која су подразумевала нова нестална места са различитим
мандатима, уз обавезну ревизију након прелазног периода. Такође,
Калифа је предлагала да државе размотре прелазак са консултација
у оквиру Радне групе на међувладине преговоре.44)
Док је УзК једногласно прихватила идеју о прелазним реше
њима, у Г-4 се у вези с таквим решењима назирао расцеп. Немачка
и Јапан су били спремни да размотре идеју, а Индија је била про
тив, са ставом да таква решења нису имала подршку више од тре
ћине чланица УН, док су решења заснована на моделу паралели
зма имала готово двотрећинску подршку.45) У јеку расправе између
Г-4 и УзК о садржају коначног Калифиног извештаја, група од 26
чланица коју су предводили Индија, Бразил, Нигерија и ЈАР је 14.
42)
43)
44)
45)

Ibid.
“2005 World Summit Outcome”, UN Doc. A/RES/60/1, 24 October 2005, para. 152-154.
Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 14.
Ibid, p. 12.
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септембра 2007. објавила нацрт резолуције A/61/L.69 у којој су,
сходно моделу паралелизма, предложени: 1) проширење сталних и
несталних места, 2) већа заступљеност држава у развоју и 3) пред
стављање развијених држава и оних са транзиционом економи
јом.46) Објављивањем овог нацрта практично је формирана још јед
на интересна група, касније названа према шифри нацрта „L.69“,
коју су чиниле углавном мале државе у развоју, а у чијем вођству
су биле 2 чланице Г-4 – Индија и Бразил, и 2 чланице Афричке гру
пе које су претендовале на стална места – Нигерија и ЈАР.
Коначна верзија Калифиног извештаја је садржала предлог да
„питање равномерног представљања и проширења чланства СБ и
друга питања у вези са СБ треба да буду размотрена током 62. ре
довног заседања ГС, укључујући међувладине преговоре, надове
зујући се на досадашњи напредак, посебно током 61. заседања, и
предлоге које су поднеле чланице.“47) Међутим, појам међувладини
преговори у Калифином извештају није дефинисан, а његов садр
жај је касније постао предмет расправе супротстављених група. С
обзиром да је Калифин извештај понудио даљи корак у процесу
реформе, нацрт A/61/L.69 је повучен, а извештај је прихваћен.48)
Дебата у ГС о реформи СБ, коју је током новембра 2007. ор
ганизовао њен нови председник Срђан Керим, показала је да нема
слагања око садржаја појма међувладини преговори. Док су Г-4 и
„L.69“ сматрали да су у питању типични вишестрани преговори
који укључују рад на конкретном тексту споразума, чланице УзК
су истицале да је реч о наставку консултација у оквиру Радне гру
пе.49) Намеравајући да своје позиције постави као платформу за
преговоре, Немачка је формирала групу која је почела да ради на
елементима текста који би послужио као основа преговора.50) Пр
ви конкретан резултат ове групе је објављен 20. марта, познат под
називом „Кипарски предлог“.51) Комбинујући прелазна решења из
Калифиног извештаја са Моделом Б из 2005. овај предлог је подра
46) UN Doc. A/61/L.69/Rev.1, 14 September 2007.
47) “Report to the President of the General Assembly on the Consultations Regarding the Que
stion of Equitable Representation on and Increas e in the Membership of the Security Council
and Other Matters Related to the Security Council”, United Nations, New York, 26 June
2007, para. 27.
48) Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 15.
49) Ibid, p. 17.
50) Ibid, p. 19.
51) Предлог је званично представио Кипар, али су у његовој припреми учествовали Не
мачка, Малезија, Холандија, Румунија и В.Британија.
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зумевао проширење СБ са 7 нових несталних места са мандатом од
5 година уз могућност узастопног реизбора. Места би се расподе
лила по формули: 2 из Африке, 2 из Азије, 1 из ЛАК, 1 из И. Европе
и 1 из ЗЕОД.52) Предлог су подржали Јапан, Бразил, Француска и В.
Британија, као и неке западноев ропске државе. Снажно противље
ње је изразила Индија уз подршку већине у „L.69“, понављајући
став о неприхватљивости прелазних решења. Група УзК је предлог
одбила као унилатерални покушај да се успостави алтернатива за
Радну групу.53) Кипарски предлог је одбијен, а с обзиром на супрот
стављене позиције интересних група, Керим је у извештају Радне
групе само сумирао ток консултација и предложио да међувлади
ни преговори започну током 63. редовног заседања ГС. Керимов
извештај је постао основа за Резолуцију ГС 62/557 усвојену 15.
септембра 2008. која предвиђа да Радна група припреми оквире и
модалитете за одржавање међувладиних преговора, на неформал
ном пленуму 63. редовног заседања. Преговори би почели најка
сније 28. фебруара 2009. Као основ за преговоре су дефинисани: 1)
предлози и позиције чланица, регионалних група и других група,
2) пет кључних питања: категорије чланства, питање вета, регио
нална представљеност, величина проширеног СБ и радни методи
СБ и односи СБ и ГС и 3) извештаји Радне групе током 61. и 62.
заседања ГС.54)

3.2. Међувладини преговори и предлози
до Таниновог извештаја из 2010.
Након неколико месеци консултација у вези са припремама
преговора, нови председник ГС, Мигел Д’Еското Брокман (Miguel
d’Escoto Brockmann) је 18. фебруара 2009. именовао амбасадора
Авганистана Захира Танина (Zahir Tanin) за председавајућег пре
говорима. Преговори су почели 19. фебруар а, састанком о плану
рада на коме су Г-4 и „L.69“ тражиле да председавајући обезбеди
комбиновани текст са предлозима као основ за преговоре. Предлог
52) “Letter of the Permanent Representative of Cyprus to the UN to His Excellency Mr.Srgjan
Kerim President of the 62nd session of the General Assembly of the United Nations,” United
Nations, New York, 20 March 2008.
53) Jonas von Freiesleben, Member States Discuss Security Council Reform Again: A Never-En
ding Process?, Center for UN Reform Education, New York, 16 April 2008, Internet: http://
www.centerforunreform.org/node/333, (03/08/2014.).
54) UN Doc. А/62/557, 15 September 2008.
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је подржала и УзК.55) Током прве рундe преговора, која је трајала од
4. марта до 20. априла 2009. изнети су познати ставови интересних
група.56) На последњем састанку у првој рунди, 20. априла, чланице
УзК, Италија и Колумбија, су предложиле прелазно решење – про
ширење СБ са две групе несталних места. У првој би била места са
правом узастопног реизбора, док су за дужину мандата понуђене
две опције: 3 или 5 година уз 1 реизбор или 2 године уз 2 реизбора.
Број места није дефинисан, а расподелиле би их све регионалне
групе. Другу групу би чинила места са двогодишњим мандатом без
права реизбора, расподељена према формули: мале државе (мање
од 1 милион становника), средње државе (1-10 милиона), Африка,
Азија, ЛАК и И. Европа, без навођења броја места. У вези са пра
вом вета предложено је или укидање или ограничење само на она
питања која се тичу Главе VII.57) Овај предлог је постао коначна
преговарачка позиција УзК.
Друга и трећа рунда, одржане у мају, јуну и септембру, ни
су донеле ништа ново у преговорима, а помак ка комбинованом
тексту са предлозима који би послужио као основа преговора је
направљен током четврте рунде која је почела 16. новембра 2009.
Почетни корак су учиниле Г-4 и ЈАР 23. децембра 2009. послав
ши Танину писмо са 138 потписа подршке чланица УН, којим се
тражи да он представи текст који ће служити као основа прегово
ра. Танин је у одговору на писмо затражио од чланица да доставе
своје коначне предлоге. Достављено је 30 предлога, у којима су
поновљена решења из ранијих предлога од 2005. до 2009. Танин
је решења разврстао према 5 кључних тема из Резолуције 62/557
и тај текст послао чланицама у извештају од 10. маја 2010.58) Даљи
преговарачки процес је текао у правцу пречишћавања текста који
је Танин понудио у циљу обликовања основе за преговоре.

3.3. Међувладини преговори и предлози
након Таниновог извештаја
Током пете рунде преговора, од 5. јуна до 11. новембра 2010.
Г-4 је тражила скраћивање текста и објављивање концизне верзи
55)
56)
57)
58)

Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 31.
Ibid, p. 32.
UN Doc. A/64/CRP.1, 21 January 2010.
“Letter from the Chair of the Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform”,
United Nations, New York, 10 May 2010.
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је, чему су се противиле УзК, али и Афричка група, која је тражила
да се прво усагласе кључни принципи реформе.59) Шеста рунда, од
24. новембра до 14. децембра 2010. није донела нове резултате, а
седму, која је почела 2. марта 2011. је обележио вишемесечни за
стој услед оптужби УзК да Г-4 покушава да мимо оквира преговора
прејудицира исход реформе. Група 4 је једном броју чланица по
слала нацрт резолуције којом ГС „позива на проширење сталног и
несталног чланства“. У случају усвајања таквог предлога, предмет
преговора би била само расподела нових места, што је било непри
хватљиво за УзК. У намери да оконча застој, Танин је 18. августа
затражио да чланице доставе све своје предлоге свим учесницима
преговора. Предлози су послати током септембра, а у новембру је
одлучено да они буду размотрени током осме рунде, од јануара до
марта 2012.60)
На првом састанку осме рунде, 26. јануар а 2012. разматран је
предлог Г-4 који је био сажета верзија предлога из 2005. На другом
састанку, 21. фебруар а, разматран је предлог УзК, који је у сушти
ни био поновљени предлог из априла 2009.61) На трећем састанку,
13. марта, „L.69“ је понудила нови предлог, који је одражавао сада
већ јасан расцеп у Г-4 између Индије и Бразила на једној страни
и Немачке и Јапана на другој. Нови предлог је предвидео проши
рење чланства СБ у обе категорије по формули: 2 стална и 2 не
стална места из Африке, 2 стална и 1 нестално из Азије, 1 стално
и 1 нестално из ЛАК, 1 стално из ЗЕОД, 1 нестално из И. Европе
и 1 нестално за мале острвске државе. Битна новина у предлогу
„L.69“, поред места за острвске државе, је право вета за нове стал
не чланице, чиме се ова група удаљила од почетних позиција Г-4
и приближила позицијама Афричке групе.62) На четвртом састанку,
19. марта, су разматране позиције Афричке групе које нису проме
њене од 2005.63)
С обзиром да на овим састанцима није пронађено решење и
да је већина делегација тражила проширење СБ у обе категорије
чланства, Танин је 25. јула предложио да изради концизни радни
документ који ће служити као основа за наставак преговора. Та
нинов предлог је имао подршку само Г-4 и „L.69“, а снажно су се
59)
60)
61)
62)
63)

Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 36.
Ibid, p. 37.
Ibid, p. 38.
Ibid, p. 49.
Ibid, p. 39.
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противили УзК, Афричка група, САД, Кина и Русија. Девета рун
да, од априла до јуна 2013. није дала нове резултате.64) У намери
да иницира помак у наредној рунди преговора, предсeдник ГС у
68. заседању, Џон Вилијем Еш (John William Ashe), је формирао
Саветодавну групу са задатком да направи основу за наставак пре
говора. Група је 10. децембра 2013. представила тзв. non-paper, у
коме је сажела Танинов извештај из 2010. чиме је настао кратак и
концизан дoкумент са пописом главних ставова свих група. Током
десете рунде, која је почела 12. децембра 2013, подршку за non-pa
per су истакле Г-4, „L.69“ и В. Британија, док су против биле УзК,
Афричка група, Русија и Кина. У периоду од марта до јуна 2014.
учеснице у преговорима су поновиле познате ставове, а non-paper
није прихваћен. Коначан текст са решењима који би служио као
основа преговора још увек не постоји, док учеснице у преговори
ма и даље раде на пречишћавању Таниновог текста из маја 2010.65)
Ток међувладиних преговора је показао да у односу на 2005.
своје предлоге није мењала једино Афричка група, док је УзК на
правила само делимична одступања кроз предлог из априла 2009.
С друге стране, дошло је до расцепа у Г-4, пошто су се Индија и
Бразил формирањем „L.69“, а посебно предлогом из марта 2012.
приближиле афричким позицијама, док Немачка и Јапан разматра
ју и прелазна решења са несталним местима, чиме се приближава
ју УзК. Сталне чланице СБ, иако декларативно подржавају рефор
му, и током међувладиних преговора су заузеле позиције које су
спутавале постизање решења. Све сталне чланице су се сложиле
да у реформи СБ не може бити проширења права вета, што се ди
ректно супротставља захтевима Афричке групе и „L.69“.66) У вези
са конкретним предлозима изражене су разлике које проистичу из
специфичности њихових појединачних интереса. САД подржавају
ограничено проширење сталног и несталног чланства, при чему
предлози за нова стална места морају да наведу конкретне држа
ве. Док је Бушова администрација изричито подржавала само кан
дидатуру Јапана, Обамина је најавила подршку и за кандидатуру
Индије.67) Француска и В. Британија начелно подржавају канди
64) Ibid, pp. 40-41.
65) Center for UN Reform Education, Is There Momentum for Security Council Reform? What
are the Obstacles?, 31 May 2014, Internet: http://centerforunreform.org/?q=node/602,
(03/08/2014.)
66) Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, p. 53.
67) Kara C. McDonald, Stewart M. Patrick, UN Security Council Enlargement and U.S. Inte
rests, Council on Foreign Relations, New York, 2010, pp. 13-14.
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датуре Немачке, Бразила, Индије и Јапана за стална места, као и
сталну представљеност Африке у СБ, али конкретно предлажу да
се СБ прво прошири само несталним местима са дужим мандатом
и узастопним реизбором, која би након ревизије могла да поста
ну стална.68) Кина се и даље противи захтевима Јапана за сталним
чланством, док с једне стране подржава захтеве Афричке групе, а
с друге учествује на експертским састанцима УзК. Русија, имају
ћи у виду сарадњу у оквиру БРИКС, подржава Индију и Бразил за
нове сталне чланице, мада показује интересовање и за прелазна
решења.69)
Сумирајући досадашње резултате преговора, Танин је у писму
од 8. јула 2014. предложио два корака у наставку међувладиних
преговора. Први је писање свеобухватног прегледа досадашњег
тока преговора који би се понудио на разматрање ГС на 70. засе
дању тј. Светском самиту 2015. који се поклапа са прославом 70
година од оснивања УН и 15 година од Миленијумске деклара
ције. Преглед би написала независна политичка личност коју би
изабрао Генерални секретар или Председник ГС, и садржао би до
сада постигнуте резултате и препреке за постизање решења у вези
са реформом СБ. Овај документ би послужио као основа да се на
Светском самиту постигне решење за реформу СБ. Други корак је
израда концизног радног документа чиме би процес реформе СБ
прешао у фазу конкретних преговора на изради коначног текста
(text based negotiations).70) Имајући у виду постојеће позиције ин
тересних група и сталних чланица СБ, може се очекивати да први
предлог буде усвојен и да се његовој реализацији приступи током
69. заседања које почиње у септембру 2014. У вези са другим пред
логом остаје отворено питање да ли ће учеснице преговора пону
дити другачије коначне предлоге у односу на постојеће и прибли
жити ставове, или ће се поновити ситуација уочи Светског самита
2005.

68) “Declaration on Global Governance and Development”, Thirtieth France – United Kingdom
Summit, Evian, France, 6 July 2009.
69) Lydia Swart, Estelle Perry, op.cit, pp. 53-54.
70) “Chair’s Assessment ot the 10th Round of the International Negotiations on Security Council
Reform”, United Nations, New York, 8 July 2014.
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Sladjana Mladenovic

THE PROPOSALS FOR THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL REFORM (1992-2014)
Resume
In this paper the author analyzed the proposals for the
United Nations Security Council reform, presented by the
UN member states and their interest groups, President
of the UN General Assembly and UN Secretary General
in the period from December 1992 until June 2014. The
author focused on presenting the main solutions from the
proposals concerning two key questions of the SC reform
– its enlargement and the scope and exercise of the right
of veto.
The paper first showed the results of the reform conduc
ted in the period 1963-1965, and the reasons for new re
form. In the second part of the paper, the author presented
the proposals made within the GA Open-ended Working
Group until 2007, while the third part encompassed the
proposals in the context of intergovernmental negotiations
which commenced in 2009.
The current proposals show that the UN member states
and their interest groups do not give up on the established
positions, which makes the agreement about key questi
ons of the reform impossible. While Group 4, the African
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Group and L.69 propose enlargement in both categories
of seats, Uniting for Consensus only agree on enlargement
in non-permanent seats. There are differences concerning
the right of veto between the groups proposing new per
manent seats. The African Group and L.69 propose the
right of veto for new members, while Group 4 advocate
the withholding of that right, at least for the first 15 years
after the enlargement. The SC permanent members make
the agreement more difficult, by taking a stance against
the extension of veto, supporting various interest groups
and lobbying against the agreement between the groups,
as in 2005. The only tangible result in over two decades
of the reform process consists in the decision to conduct
the reform by amending the UN Charter according to its
Article 108.
Key words: Security Council, Security Council Reforme,
United Nations, General Assembly.
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НОВИ МЕДИЈСКИ ЗАКОНИ У СРБИЈИ 
И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
Сажетак
Крајем маја месеца 2009. године у Рејкјавику (Исланд)
је одржана прва конференција министара надлежних
за медије и нове комуникационе услуге у земљама
чланицама Савета Европе. Овом приликом је усвоје
на политичка декларација, као и неколико резолуција
МЦМ(2009)011. На овај су начин постављени темељи
– систем европских стандарда - за нову улогу меди
ја на почетку трећег миленијума. Овако постављени
стандарди обавезују све земље – чланице Савета Евро
пе (па тиме и Републику Србију). У њиховој се основи
налазе захтеви прихваћени у Белој књизи о интеркул
турном дијалогу Савета Европе (која је усвојена ма
ја 2008. године у Стразбуру). Ова Књига представља
још један допринос промовисању интеркултурног ди
јалога који доприноси суштинском циљу најмасовније
регионалне организације - Савета Европе, а то су за
штита и промовисање људских права, демократије и
владавине права. Овај концепт промовисања свести,
разумевања, помирења и толеранције, као и спречава
ње конфликата било које врсте и постизање чврсте
интеграције и кохезије у сваком друштву је, заправо,
успостављен на трећем самиту шефова држава или
влада земаља чланица Савета Европе из 2005. године.
Овако постављени циљеви су потврђени исте године
у Фаро декларацији о стратегији Савета Европе за
интеркултурни дијалог коју су усвојили министри за
културу појединих земаља. Као и традиционални ме
*

Institut fur Kultur und Medien management, Freie Universitat, Berlin
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дији, нови пружаоци услуга масовних комуникација на
лик медијима (електронски медији и други облици ком
пјутерских и интернет технологија) требало би да
теже ка унапређењу и поштовању основних људских
и друштвених вредности. Нови начини креирања садр
жаја и изражавања и тражења и ширења информа
ција у домену масовних комуникација појачавају, али
могу да представљају и изазов основним правима и
слободама. Постојећи медијски стандарди који су би
ли развијени за традиционалне облике масовних кому
никација могу да важе и за нове услуге и за пружаоце
нових медијских услуга (права, дужности и одговор
ности). На бази ових европских стандарда су недавно
донета три медијска закона у Републици Србији.
Кључне речи: међународни документи, медији, стан
дарди, Србија.
августу месецу су у Републици Србији донета три медијска за
кона. То су: 1) Закон о јавним медијским сервисима, Закон о
електронским медијима и Закон о јавном информисању и медији
ма1). На овај начин је у медијску сферу унето низ новина. У обла
сти електронских медија је и у Србији (после доношења Закона о
радиодифузији из 2002. године), као и у Европској унији дошло
до низа промена насталих услед појаве и све шире примене нових
технолошких достигнућа у сфери дигиталног преноса и приступа
информацијама и медијским програмским садржајима.
То је довело до појаве програмских садржаја сличних телеви
зијском програму али који су гледаоцу доступни у сваком моменту
и према редоследу који он сам одреди (аудио визуелна медијска
услуга на захтев). Традиционални телевизијски програми су по
стали доступни гледаоцима захваљујући новим технологијама (по
себно интернету и мобилним телефонима, персоналних и таблет
рачунара). Стога је Народна скупштина Републике Србије на осно
ву чл. 97. тач. 10. Устава Републике Србије којом је предвиђено да
Република уређује и обезбеђује систем у области јавног информи
сања, усвојила наведене законе у чијој се основи налазе европски
стандарди које и наша земља треба да имплементира у своје наци
онално законодавство у поступку придруживања Европској унији.
Крајем маја месеца 2009. године у Рејкјавику (Исланд) одржа
на је прва конференција министара надлежних за медије и нове ко

U

1)

Ови закони су објављени у Службеном гласнику Републике Србије бр. 83/2014.
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муникационе услуге у земљама чланицама Савета Европе.2) Овом
приликом је усвојена политичка декларација, као и неколико резо
луција МЦМ(2009)011. На овај су начин постављени темељи за но
ву улогу медија на почетку трећег миленијума. Овако постављени
стандарди обавезују све земље – чланице Савета Европе (па тиме и
Републику Србију). У њиховој се основи налазе захтеви прихваће
ни у Белој књизи о интеркултурном дијалогу Савета Европе (која
је усвојена маја 2008. године у Стразбуру).3) Све активности Саве
та Европе у вези са слободом медија и њиховом улогом у савре
меном друштву води и усмерава посебан орган - Управни комитет
за масовне медије. Његов је задатак да се брине о успостављању
слободних, независних и плуралистичких настројених средстава
комуникација у појединим земљама чланицама.4) Томе посебно до
приноси и усвојена Декларација о слободи изражавања и инфор
мисања,5) као и Европска културна конвенција.6)
Бела књига о интеркултурном дијалогу представља још један
корак даље промовисању интеркултурног дијалога који доприноси
суштинском циљу најмасовније регионалне организације - Савета
Европе, а то су заштита и промовисање људских права, демокра
тије и владавине права. Овај концепт промовисања свести, разуме
вања, помирења и толеранције, као и спречавање конфликата било
које врсте и постизање чврсте интеграције и кохезије у сваком дру
штву7) је, заправо, успостављен на трећем самиту шефова држава
или влада земаља чланица Савета Европе из 2005. године. Овако
постављени циљеви су потврђени нешто касније исте године у Фа
ро декларацији о стратегији Савета Европе за интеркултурни дија
лог коју су усвојили министри за културу појединих земаља.
Са убрзаним технолошким развојем током 20. века променио
се и начин прикупљања информација, креирање садржаја, као и
методи којима се садржај и информације стављају на располага
ње корисницима (слушаоцима или гледаоцима). Корисници на тај
начин добијају могућност лаког приступања и креирања садржаја
2)
3)
4)
5)
6)
7)

И. Јанев, Међународне организације и интеграције, Београд, 2008, стр. 246-256.
Е. Шабановић, »Анализа медијског дискурса у Србији са освртом на мултикултуралну
комуникацију и професионалну етику«, Култура, Београд, бр. 127/2010, стр. 118-140.
С. Миливојевић, „Идеолошки рат медија“, Нова српска политичка мисао, Београд, бр.
1-4/2001, стр. 1-4.
И. Јанев, Међународне организације и интеграције, оп.цит., стр. 258.
Савет Европе 1949-1996, Документи, Београд, 1996, стр. 95-98.
Д. Ћаловић, „Медији у потрази за естетиком медија“, Култура, Београд, бр. 133/2011,
стр. 42-55.
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средстава масовних комуникација која користе разноврсне кому
никационе платформе, како за постојеће, тако и за новоразвијене
медије или упоредљиве услуге масовних комуникација или инфор
мационих услуга налик медијским. Слободни, независни и разно
врсни медији (штампани или електронски) неопходни су сваком
демократском друштву.8) Из тог разлога је Савет Европе протеклих
година развио низ стандарда којим се тежи заштити медија од ви
дова утицаја и ометања, у складу са чланом 10. Европске конвен
ције за заштиту људских права и основних слобода из 1950. годи
не9). Ти стандарди такође постављају и одређене обавезе и систем
одговорности за медије.
Као и традиционални медији, нови пружаоци услуга масовног
комуницирања налик медијима (електронски медији, интернет и
други облици компјутерских и интернет технологија) требало би
да теже ка унапређењу и поштовању основних вредности.10) Нови
начини креирања садржаја, изражавања, тражења и ширења ин
формација у домену масовних комуникација појачавају, али могу
да представљају и озбиљан изазов основним људским правима и
слободама11). Постојећи медијски стандарди који су били развијени
за традиционалне облике масовних комуникација морају да важе и
за нове услуге и за пружаоце нових медијских услуга (права, ду
жности и одговорности)12).

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ О МЕДИЈИМА У ДРУШТВУ
На одржаној конференцији министара надлежних за медије и
нове комуникационе услуге у земљама чланицама Савета Европе
маја месеца у Рејкјавику је, између осталог, усвојена и политичка
декларација МЦМ(2009)011 која на специфичан и одговоран на
чин поставља темеље за нову улогу медија13). Овако постављени
8)
9)
10)
11)
12)
13)

В. Цветковић, „Медијска одговорност политичара у Србији“, Теме, Ниш, бр. 1-4/2001,
стр. 145-156.
Службени лист Србије и Црне Горе – Међународни уговори, бр. 9/2003 и 5/2005.
С. Стаменковић, „Медијска писменост као неопходан услов разумевања нових медија“,
Култура, Београд, бр. 135/2012, стр. 65-77.
О. Павићевић, „Нови медији, нове генерације и друштвени капитал“, Зборник Инсти
тута за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бр. 1-2/2010, стр. 109124.
Ј. Клеут, „Интерактивност и мултимедијалност у потрази за значењем и континуите
том“, Култура, Београд, бр. 135/2012, стр. 161-174.
Р. Вељановски,“ Куда стреми европска медијска политика“, Култура, Београд, бр.
132/2011, стр. 209-225.
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стандарди обавезују све земље – чланице Савета Европе (па тиме
и Републику Србију)14). Они се углавном односе на успостављање,
наставак и усавршавање сарадње у вези са медијима и новим ко
муникационим услугама у циљу обезбеђивања заједничких реше
ња, али и адекватног одговора на будући развој медија и пружања
услуга налик медијским, нарочито у вези са поштовањем слободе
изражавања и информисања, права на приватни живот и достојан
ства људских бића15).
У том смислу је усвојено низ међународних докумената реги
оналног карактера као што су : 1) резолуција : ‘’Ка новом поимању
медија’’ и одговарајући акциони план, 2) резолуција : ‘’Управљању
Интернетом и критичким ресурсима Интернета’’ и 3) резолуција :
‘’Збивања у законодавству држава чланица Савета Европе у обла
сти борбе против тероризма и њиховом утицају на слободу изража
вања и информисања’’.
Овим међународним документима се захтева да Комитет ми
нистара Савета Европе предузме мере за примену у резолуцијама
усвојених европских (међународних) стандарда, те да се и даље
настави са истраживањем начина за јачање поштовања медијских
стандарда у погледу слободе изражавања и информисања у прак
си16). При томе је поново истакнуто да су слободни, независни и
разноврсни медији неопходни сваком демократском друштву, као и
њихова заштита од различитих облика и видова утицаја и ометања
у складу са чланом 10. Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода.17)
Са технолошким развојем променио се из темеља и начин при
купљања информација, креирање садржаја, као и методи којима се
садржај и информације стављају на располагање корисницима или
се траже. Корисници треба да имају лак приступ и да утичу на кре
ирање садржаја средстава масовних комуникација. То се односи
и на средства масовних комуникација која користе разноврсне ко
муникационе платформе, како за постојеће, тако и за новоразвије
14) И. Бауер, „Улога друштвених медија у Србији“, Сингидунум ревија, Београд, бр. 2/2012,
стр. 1-8.
15) С. Миливојевић,“ Информационо друштво и медијска култура“, Годишњак Факултета
политичких наука, Београд, бр. 2/2008, стр. 267-276.
16) А. Мировић, „Јавност и медији у условима развијеног цивилног друштва“, Српска по
литичка мисао, Београд, бр. 1-2/2006, стр. 197-212.
17) Ј.Пешић, М. Пешић, „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације
и критичка анализа дискурса“, Политичка ревија, Београд, бр. 4/2011, стр. 467-490.
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не медије или упоредљиве услуге масовних комуникација или ин
формационих услуга које су сличне медијским18). Односи између
медија или осталих пружалаца медијских услуга и корисника или
потрошача добијају нове облике и садржаје због чега је настала и
потреба да се изнова анализира и размотри појам и улога медија и
њихове карактеристике као облика масовних комуникација путем
штампе или радиодифузног емитовања, а који укључује : а) посто
јање уређивачке одговорности (укључујући и кривичну одговор
ност) у чл. 38-41.) и б) поштовање етичких стандарда19).
Као и традиционални (штампани) медији, нови пружаоци
услуга масовног комуницирања налик медијима требало би да те
же ка унапређењу и поштовању основних вредности. Нови начи
ни креирања садржаја и изражавања, тражења и ширења инфор
мација у домену масовних комуникација појачавају, али могу да
представљају и изазов основним људским правима и слободама.20)
Медијски јавни сервиси, имајући уређивачку независност и инсти
туционалну аутономију, доприносе разноликости медија и помажу
у деловању против ризика од злоупотребе моћи у ситуацији велике
концентрације медија и нових комуникационих услуга. Они сто
га представљају основну компоненту медијског окружења у свим
демократским друштвима и треба да доприносе на свој начин ус
постављању, развоју, али и контроли демократских институција и
њиховом законитом функционисању21).
Све већи број људи ослања се на интернет као неопходно сред
ство у свакодневним активностима (комуникација, информисање,
сазнање, комерцијалне трансакције, доколица) што доприноси по
бољшању квалитета живота и добробити људи. Стога они са пра
вом очекују да интернет услуге буду истините, приступачне, еко
номски доступне, безбедне, поуздане и актуелне. Приступачност
нових врста услуга такође је значајно и са аспекта промоције, за
штите и поштовања људских права, основних слобода, демократи
18) З. Арацки, „Медији, глобализација културе и очување идентитета“, Култура, Београд,
бр. 132/2011, стр. 326-335.
19) А. Стевановић, „Медијска етика као предуслов демократичности друштва“, Сингиду
нум ревија, Београд, бр. 2/2011, стр. 198-203; М. Николић, „Етика медија између личне,
професионалне и друштвене одговорности“, Култура, Београд, бр. 127/2010, стр. 3550.
20) Ј. Милошевић Ђорђевић, „Коришћење медија у Србији – основни трендови“, Поли
тичка ревија, Београд, бр. 1/2009, стр.225-236.
21) Ч. Ћупић, „Политичка култура и медији“, Годишњак Факултета политичких наука,
Београд, бр. 3/2009, стр. 339-351.
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је уопште и владавине права (правне државе)22). Поред тога, медији
и услуге сличне медијским имају све већи и прекогранични значај.
То је довело до ревизије Европске конвенције о прекограничној те
левизији што представља својеврсну реакцију Савета Европе на
диверсификацију комуникационих платформи и информационих
услуга, с једне стране, и свеобухватни правни одговор на потре
бу заштите прекограничног протока медијског садржаја и садржаја
сличног медијском, с друге стране23).
Оно што представља посебну опасност од неограничене упо
требе Интернет медијских услуга у контексту прекограничних
комуникација јесте широка могућност угрожавања достојанства
лица која су изложена медијским услугама или услугама сличним
медијским. У том контексту, посебну пажњу требало би посвети
ти деци, младим људима и осталим групама које имају посебне
потребе или карактеристике, односно питању родне равноправно
сти. Приступ ових група медијским услугама или услугама налик
медијским представља важно питање за сваку поједину земљу која
мора да их решава у складу са својим правним поретком.24)
У интересу заштите права на приватни живот, потребно је ин
систирати од свих земаља, односно њихових надлежних органа да
обрада личних података у новим комуникационим и информаци
оним срединама, а нарочито на Интернету добије посебан начин
заштите од могуће повреде или угрожавања. Наравно, сва ова пи
тања морају бити уређена на начин да се очува, па чак и унапреди
слобода изражавања и информисања, као и слобода медија уоп
ште25). Степен угрожености слободе медија није свуда и увек на
истом нивоу. Претње по ову слободу могу да произађу из кризних
ситуација, како у вези са тероризмом и ратом, тако и финансијским
несигурностима, као и у вези са технолошким кретањима и тржи
22) Приступачност нових врста Интернет услуга такође је значајно и са аспекта промо
ције, заштите и поштовања људских права, основних слобода, демократије уопште и
владавине права којим процесима треба да допринесу на специфичан начин у складу
са Препорукама министара бр. ЦМ/Рец(2007)16 о мерама унапређења Интернета као
јавног добра.
23) Н. Јефтић, „Право на комуницирање као ново освојено човеково право“, Међународни
проблеми, Београд, бр. 4/2008, стр. 502-527.
24) З. Милошевић, „Медији и глобализација“, Политичка ревија, Београд, бр. 2-4/2007,
стр. 423-434.
25) Љ. Маширевић, „Медији и друштвена теорија“, Зборник радова Факултета драмских
уметности, Београд, бр. 8-9/2005, стр. 301-310.
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шним условима који утичу на положај новинара у информационом
процесу26).

НОВА СХВАТАЊА МЕДИЈА У КОНТЕКСТУ
ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ СЛОБОДА И ПРАВА
На министарској конференцији у Рејкјавику маја 2009. године
донета је, између осталих, и резолуција :’’ Ка новом поимању ме
дија’’ у којој се већ на првом месту истиче улога (сврха) медија или
медијских услуга масовне комуникације. Она остаје непромењена,
односно она се и даље састоји у пружању или ширењу информаци
ја, анализа, коментара, мишљења и разоноде за широку јавност27).
Основни медијски циљеви се састоје у28) : 1) обезбеђивању вести,
информација или приступа информацијама, 2) подстицају јавне
дебате или обликовању јавног мњења, 3) доприносу развоју или
промовисању специфичних вредности, 4) забављању или ствара
њу прихода и 5) најчешће – комбинација свих напред наведених
циљева.
При томе се инсистира да сам садржај медија или медијских
услуга масовне комуникације проистиче из начина на који се ин
формације прикупљају и начина на који се медијски садржај кре
ира, шири или дистрибуира, тражи, бира и прима. То зависи од
техничких разлога који се односе на коришћење комуникационе
платформе, као и од представљања садржаја које нуди перцепци
ју појачаног избора и интеракције. Такве тенденције или захтеви
новог доба траже дубинску анализу појмовног схватања меди
ја, укључујући критеријуме и претпоставке на којима је то схва
тање засновано.29) Основна права и слободе и остале вредности
и стандарди усвојени од стране Савета Европе, а нарочито право
на слободу изражавања и информисања и слобода медија која из
тога произилази, морају да се унапреде и заштите, без обзира на
промене у медијском и сличном амбијенту. Слобода изражавања и
информисања такође за собом повлачи извесне обавезе и одговор
26) М. Пешић, „Савремени медији и јавност“, Политичка ревија, Београд, бр. 2-4/2007,
стр. 549-568.
27) С. Гајић, „Медији, идентитет и приказивање друштвене стварности“, Нова српска по
литичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.
28) З. Јевтовић, З. Арацки, „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији
почетком 21. Века“, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010, стр. 69-91.
29) Д. Суботић, „Медијска поља односа са јавношћу у пост(модерном) друштву“, Поли
тичка ревија, Београд, бр. 9/2010, стр. 321-356.
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ности и у извесним случајевима, она може да подлеже ограниче
њима која су законом прописана и која су потребна у демократском
друштву. Стога сви провајдери медијских услуга и услуга сличних
њима морају да уважавају одређене стандарде, што на жалост није
чест случај чак ни у земљама са дугом демократском традицијом и
владавином права (правна држава)30).
Када су у питању традиционални медији, саморегулација би
требало да буде кључни елемент у обезбеђивању поступања у скла
ду са стандардима уз дужно поштовање уређивачке независности.
По потреби, саморегулација може да буде подржана корегулаци
јом31). Као облик ометања, регулација би требало да буде подложна
ограничењима и условима које је утврдила Европска конвенција за
заштиту људских права и основних слобода. Тако члан 10. ове Кон
венције из 1950. године (коју је Република Србија ратификовала
тек 2003. године) каже да свако има право на слободу изражавања.
Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења,
примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне
власти и без обзира на границе.32) Медијски или слични механи
зми регулације или одговорности, било да су саморегулаторни или
корегулаторни или, по потреби, вођени од стране државе, морају
да буду делотворни, транспарентни, независни и одговорни. Савет
Европе требало би да истражи могућност побољшавања функцио
нисања ових механизама, а нарочито како унапредити могућности
да појединци или групе које сматрају да су њихова права кршена
од стране провајдера медијских или сличних услуга, приступе тим
механизмима33).
Приступ у чијем је средишту човек – појединац захтева да им
буде омогућено да користе своје право на слободно изражавање и
информисање и нове комуникационе услуге ради учествовања у
друштвеном, политичком, културном и економском животу, и да
то чине без нарушавања људског достојанства или права других34).
У обезбеђивању оваквог стања у медијима, велика је улога Саве
30) Ч. Чупић, „Слобода и злоупотреба слободе у медијима“, Годишњак Факултета поли
тичких наука, Београд, бр. 4/2010, стр. 211-221.
31) Н. Танасић, „Медији и култура – како глобални процеси изигравају сами себе“, Нова
српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010, стр. 43-59.
32) Савет Европе 1949-1996, Документи, оп.цит., стр.23.
33) З. Аврамовић, „Глобализација и дезинтеграција – културни, медијски и образовни
аспекти“, Српска политичка мисао, Београд, бр. 1/2010, стр.267-280.
34) З. Косјерина, „Ка интернет демократији – стратегија за новомедијски активизам и нека
њихова социолошка одређења“, Култура, Београд, бр. 127/2010, стр. 252-268.
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та Европе и његових контролних механизама да прате, надзиру и
контролишу кроз консултације и сарадњу са релевантним заинте
ресованим странама обезбеди смернице, стандарде и алате пру
жаоцима медијских и сличних услуга масовне комуникације. На
тај начин се стварају услови да се појединцима омогући да траже,
креирају и шире информације без страха од кршења сопственог
људског достојанства или права. А тога не може да буде уколико у
одређеној земљи постоји ‘’медијска неписменост’’35).
Медијска писменост треба да буде део основног образовања
грађана сваког демократског друштва. То је нарочито средство за
унапређење схватања, критичног размишљања, грађанства, креа
тивности и критичне свести о медијима свих, а нарочито код мла
дих људи који граде своју будућност36). Стога је од посебног знача
ја успостављање и развој њиховог осећаја одговорности при креи
рању, коришћењу и дистрибуцији садржаја медијског простора37).
При томе се од земаља чланица Савета Европе нарочито захтева
да, посебно када се ради о новим, у првом реду Интернет, техно
логијама, посвети значајна пажња заштити достојанству, безбед
ности и приватности деце, па се чак предлаже уклањање садржаја
који деца и млади људи креирају или стављају на Интернет, а који
угрожавају њихово достојанство, безбедност и приватност или их
на неки други начин чини рањивим лицима било сада или у касни
јим фазама живота38).
Да би медији остварили један од својих основних циљева –
тачна, благовремена и квалитетна информисаност грађана о свим
збивањима у земљи и иностранству – потребно је обезбедити плу
рализам извора информација и медија и услуга сличних медиј
ским39). Посебно се у складу са овим захтевом истиче право поје
динца да његова информисаност може да буде доведена у питање,
као што и демократске тековине и поштовање закона (владавина
35) М. Николић, „Будућност српског медијског простора – креативно vs комерцијално“,
Култура, Београд, бр. 128/2010, стр. 144-160.
36) Р. Ђорђевић, „Однос медија према подкултурним изражавањима младих у граду“, Збор
ник радова Филозофског факултета у Приштини, Косовска Митровица, бр. 41/2011,
стр. 475-486.
37) Р. Вељановски, „Медији између бизниса, политике и одговорности према јавности“,
Годишњак Факултета политичких наук а, Београд, бр. 6/2011, стр. 405-418.
38) А. Матинели, „Нови медији и креативне индустрије – нове могућности за публику“,
Култура, Београд, бр. 128/2010, стр. 161-186.
39) Ј. Вучковић, „Људска права и медији“, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, бр.
55/2010, стр. 155-170.
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права)40) може да буде угрожено41): 1) негативним и значајним по
ремећајем тржишта услед медијске концентрације, 2) недостатком
разноврсности и плурализма, 3) путем манипулативних порука и
нових облика складиштења садржаја, 4) управљањем и приорите
тизацијом протока садржаја и 5) приступом и ограниченим или не
постојећим приступом широкопојасним услугама.
Нарочито је значајно за заштиту људских слобода и права,
успостављање и унапређење демократских институција власти и
квалитетну примену закона42) инсистирање Савета Европе на пра
вим, независним и адекватно финансираним медијским јавним
сервисима43). Истина, још увек све земље чланице ове регионалне
организације немају такве медијске јавне сервисе који су способни
да привуку све сегменте друштва и допринесу пуном учешћу људи
у политичком, друштвеном и културном животу. Али их то не спре
чава да раде у циљу успостављања оваквих медијских сервиса44).

НОВА УЛОГА МЕДИЈА У ДРУШТВУ
Уз раније наведене резолуције, 2009. године је у оквиру Савета
Европе усвојен и посебан Акциони план као скуп мера и средста
ва о политици мас медија у 21. веку полазећи од огромног значаја
нових медија и услуга масовних комуникација за заштиту људских
права и слобода, односно за развој демократских институција. У
вези са тим јесте и преиспитивање потребе и захтева новинарског
професионализма, уређивачке независности и уређивачке одго
ворности. које треба прилагодити и на оператере нових медијских
или услуга масовне комуникације сличних медијским и пружаоце
услуга. У консултацијама са релевантним органима у свакој земљи
чланици Савета Европе треба подробно испитати потребу за начи
нима (као што су саморегулација, корегулација или регулација) и
предметом регулаторних активности које су потребне да би се оси
40) Љ. Баћевић, „Медиј као средство политичке културе“, Социолошки преглед, Београд,
бр. 1/1995, стр. 97-106.
41) Р. Удовичић, „Међународни трендови и креирање свести“, Култура, Београд, бр.
132/2011, стр. 226-248.
42) Р. Вељановски, „Медији и држава у транзицији“, Годишњак Факултета политичких
наука, Београд, бр. 3/2009, стр. 363-378.
43) Т. Боровица, С. Костовић, „Савремени медији у функцији образовне револуције“, Кул
тура, Београд, бр. 133/2011, стр. 370-381.
44) М. Радојковић, „Прилог расправи о независним медијима“, Зборник Матице српске за
друштвене науке, Нови Сад, бр. 100/1996, стр. 255-274.
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гурало поштовање утврђених вредности Савета Европе у оквиру
нових медијских и услуга масовне комуникације сличних медиј
ским45).
У контексту нове улоге медија у савременом друштву посебно
се инсистира и на улози и значају јавног сервиса у свакој земљи.
Стога се као обавезан услов друштвеног и демократског напретка
јавља потреба да се настави рад на унапређењу улоге јавних ме
дијских сервиса у демократском друштву. При томе је потребно са
посебном пажњом испитати начине пружања информација најши
рој публици, укључујући младе, уз поуздане, разноврсне и бројне
медијске и њима сличне услуге, водећи рачуна о начину на који се
информације и медијске и њима сличне услуге траже и примају и
о могућим изазовима при добијању квалитетног и поузданог садр
жаја. У том погледу се нарочито наглашава улога Интернета као
јавног добра. Стога се од надлежних органа свих земаља очекује
да обезбеде висок степен могућности универзалном приступу Ин
тернету који би требало да буде развијен као део пружања јавних
услуга46).
Као посебно значајне мере, Акциони план предлаже појединим
земљама чланицама Савета Европе следеће: 1) у консултацији са
релевантним заинтересованим странама, укључујући и стручњаке
за образовање, наставити са радом на медијском описмењавању са
циљем да корисници, ствараоци и дистрибутери садржаја (наро
чито деца и млади) постану одговорни, информисани и критички
настројени учесници у информационом друштву. Одговарајућа па
жња треба да буде усмерена и на неформално образовање, као и на
улогу самих медија,47) 2) наставити са одговарањем на различите
изазове са којима су појединци суочени (нарочито деца и млади
људи) у контексту слободе изражавања и информисања, права на
приватност и осталих основних права, као и права на достојанство
и безбедност на Интернету. Посебно треба испитати могућности
отклањања садржаја које деца креирају или стављају на Интернет,
3) наставити са радом на утврђивању стандарда у вези са обрадом
45) М. Матовић, „Новинарство и медијска индустрија у Србији – борба за очување профе
сионализма“, ЦМ; Београд, бр. 24/2012, стр. 133-149.
46) С. Миливојевић, „Новинарство и медијска индустрија у Србији – изазови и одговори“,
ЦМ, Београд, бр. 2472012, стр. 35-58.
47) М. Пешић, „Савремени медији и јавност“, Политичка ревија, Београд, бр. 2-4/2007,
стр. 549-568; С. Гајић, „Медији, идентитет и приказивање друштвене стварности“, Но
ва српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.
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личних података и техника или праксе профилисања, истражити
заједничке стандарде по питању приватности и испитати претње
које би могле да произађу из система дизајнираних за идентифи
кују и праћење. Кроз консултације са заинтересованим странама,
развити одговарајуће смернице, стандарде и инструменте за за
штиту права корисника и 4) истражити могућност коришћења но
вијих или настајућих услуга масовне комуникације у обликовању
јавног мњења и потрошње различитих друштвених група на скри
вен, сублиминалан или неки други манипулативан начин и имају
ћи у виду одредбе чл. 8. и чл. 10. Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода, те истражити начине на које би
се корисници или јавност штитили од такве употребе.

МЕДИЈИ И ИНТЕРНЕТ
На министарској конференцији која је одржана маја 2009. го
дине на посебан начин је указано на потребу бржег усвајања са
времених технологија (компјутерске и Интернет) како би и медији
добили нови, значајан и изузетно брз проток информација и дру
гих информативних, културних, образовних и сличних садржаја. О
томе колики се значај придаје тим новим технологијама говори и
чињеница да је том приликом усвојена посебна резолуција: ‘’Упра
вљање Интернетом и критички ресурси Интернета’’. Иако се ради
о техничко-технолошким средствима невиђених могућности, ипак
Савет Европе инсистира да систем заштите основних слобода и
права човека и грађана, као и сви раније усвојени европски стан
дарди и вредности важе и за онлајн информационе и комуникаци
оне услуге, исто као и за офлајн окружења48).
То поред осталог, проистиче из члана 1. Европске конвенци
је за заштиту људских права и основних слобода, по којем се зе
мље чланице обавезују да ‘’свима у својој јурисдикцији обезбеде’’
права и слободе који су заштићени том конвенцијом (без правље
ња разлике између онлајна и офлајна). Овај приступ је потврђен и
посебним инструментима, начинима и мерама Савета Европе за
утврђивање стандарда. Земље чланице ове регионалне европске
организације могу да буду позване на одговорност у вези са кр
шењем или угрожавањем слобода и права човека пред Европским
48) Т. Ћитић, „Институционални и законски оквири развоја дигиталне телевизије у Срби
ји“, ЦМ, Београд, бр. 14/2010, стр. 33-59.
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судом за људска права у Стразбуру. Сама природа информационог
друштва и још у већој мери Интернета, ствара значајне прекогра
ничне импликације.49)
Питање које се поставља нарочито последњих година, како на
националном, тако и на међународном плану, јесте како ефикасно,
квалитетно, законито и благовремено обезбедити испољавање и
заштиту основних људских права и слобода у условима онлајн ко
муникација50). Ово питање је постало још сложеније због значајног
ослањања корисника на Интернет као неопходног средства за њи
хове свакодневне активности (комуникације, информације, сазна
ње, комерцијалне трансакције, доколица)51). То је навело Комитет
министара Савета Европе на препознавање вредности Интернета
као ‘’јавног добра’’. Људи легитимно очекују да услуге Интерне
та буду лако доступне, приступачне, безбедне, поуздане и актуел
не. Појам ‘’позитивних обавеза’’ који је разрађен у судској пракси
Европског суда за људска права нарочито је релевантан у новом
медијском Интернет простору52).
Интернет се ослања на разне ресурсе који су нужни за њего
во функционисање и који због своје природе могу да у свако доба
испоље знатан утицај на способност великог броја корисника да
приступе Интернету или да из њега извуку потпуну корист53). Ти
критични ресурси укључују, на пример, тринаест тзв. ‘’коренских
сервера’’ (који допуштају рутирање већине информација и кому
никација на Интернету) и основне структуре Интернета (канали
великих размера за транзит података) које контролишу различити
државни органи, укључујући поново одређене органе одбране, ака
демске установе и приватне/пословне ентитете. У том погледу од
нарочитог је значаја активност Интернет корпорације за додељене

49) Члан 10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода нарочито
је релевантан у том погледу с обзиром на то да су њиме заштићена права гарантована
без обзира на границе.
50) Д. Дедић, „Медији и интердисциплинарност“, Култура, Београд, бр. 133/2011, стр. 149160.
51) П. Баић, „Живот или смрт штампаних медија – изазов дигиталног доба“, ЦМ, Београд,
бр. 24/2012, стр. 151-170.
52) М. Радојковић, „Новинарство и медијске институције Србије – радиодифузни медији у
јавној својини“, ЦМ, Београд, бр. 24/2012, стр. 59-74.
53) Ж. Трповски, „Технички аспекти дигитализације медија“, Култура, Београд, бр.
135/2012, стр. 205-216.
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називе и бројеве (ИЦАНН). Његова је основна улога у техничком
управљању критичким ресурсима Интернета широм света.54)
Због огромног значаја Интернет медија у погледу брзине ши
рења и преноса различитих информација са једног краја света на
други успостављен је систем подељене одговорности појединих
земаља чланица Савета Европе за предузимање разумних мера на
обезбеђивању непрекидног функционисања Интернета и, у вези са
тим, остваривање јавног интереса под њиховом јурисдикцијом на
који имају право сви људи. Међудржавна сарадња и солидарност
су од највећег значаја за адекватно функционисање, стабилност и
универзалност Интернета55). Радећи заједно, поједине земље мо
гу да помогну једна другој у спречавању догађаја или управљању
истим, укључујући злонамерна дела која подлежу њиховој јурис
дикцији или су извршена на њиховој територији, која би могла да
блокирају или значајно отежају приступ Интернету другим члани
цама међународне заједнице или у оквиру њих56).
Паневропске дискусије о управљању Интернетом такође су
важне за земље чланице Савета Европе. Поред ове регионалне ор
ганизације питањима од значаја за законит, квалитетан, истинит и
ефикасан рад медијског Интернет система бави се и сама Европска
унија. Тако су донете бројне Директиве и други акти ове органи
зације у вези са питањима информационог друштва, укључујући
Резолуцију Европског парламента о другом Форуму о управљању
Интернетом, који је одржан у Рио де Жанеиру од 12. до 15. новем
бра 2007. године. Ради се, наиме, о организовању Европског фо
рума о управљању интернетом који треба да представља значајно
полазиште за такав дијалог. Поред осталих иницијатива, Европски
дијалог о управљању Интернетом (ЕуроДИГ) представља изузетно
значајан механизам управљања интернетом57).
На бази наведених европских стандарда, у Републици Србији
су недавно донета три медијска закона. То су : 1) Закон о јавним
медијским сервисима, 2) Закон о електронским медијима и 3) За
кон о јавном информисању и медијима.
54) Љ. Булатовић, Г. Булатовић, О. Арсенијевић, „Дигитална медијска конвергенција“, Кул
тура, Београд, бр. 135/2012, стр. 140-151.
55) Д. Вуксановић, „Визуелна култура у ери медија“, Култура, Београд, бр. 135/2012, стр.
309-315.
56) Р. Рук, „Европски медији у дигиталном добу“, Култура, Београд, бр. 132/2011, стр. 269287.
57) Ж. Вучковић, Г. Стокић, Стиповчић, „Дигитални свет и феномен сувишка информаци
ја“, Култура, Београд, бр. 135/2012, стр. 152-160.
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Закон о јавним медијским сервисима треба да оствари следеће
циљеве као што су: 1) усклађивање домаћег регулаторног оквира
који се односи на јавне медијске сервисе са регулаторним оквиром
Европске уније и њеним правним тековинама, 2) усклађивање до
маћег правног система са насталим техничко-технолошким проме
нама у области дигиталног преноса и приступа програмских садр
жаја, 3) јасније дефинисање програмских обавеза јавног медијског
сервиса о остваривању интереса јавности, 4) редефинисати систем
финансирања установа јавног медијског сервиса, 5) јасније уређи
вање односа установа јавног медијског сервиса према јавности и
њихове одговорности према њој и 6) јасније уређивање и контрола
над установама јавног медијског сервиса.
Закон о електронским медијима је уредио у складу са реле
вантним европским и другим међународним стандардима услове
и начин пружања аудио и аудио-визуелних услуга јавног медијског
сервиса на републичком и покрајинском нивоу ради остваривања
интереса јавности у области електронских медија, као и организа
цију, услове и начин обављања делатности установа јавног медиј
ског сервиса у Србији.
Закон о јавном информисању и медијима треба да оствари сле
деће циљеве : 1) стварање услова за развој независних, професи
оналних медија и медијског система који треба да омогући задо
вољавање најширих потреба грађана Републике без дискримина
ције за информацијама и садржајима из свих области друштвеног
живота, 2) успостављање оквира који гарантује слободан проток
идеја, информација и мишљења без мешања државе, 3) повлаче
ње државе из медијске сфере осим у законом утврђеним случаје
вима, 4) јавно дефинисање јавног интереса у области јавног ин
формисања, 5) дефинисање транспарентног система финансирања
у области јавног информисања из јавних прихода са различитих
нивоа власти, 6) регулисање положаја уредника и заштита права
новинара и уређивање новинарских удружења, 7) транспарентност
власништва у медијима, 8) успостављање регистра у медијима, 9)
заштита медијског плурализма кроз спречавање недозвољеног об
једињавања у области јавног информисања, 10) заштита малолет
ника, забрана говора мржње, поштовање људског достојанства и
презумције невиности и 11) регулисање статуса и положаја пред
ставника иностраних медија у Србији.
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***
Крајем маја месеца 2009. године у Рејкјавику (Исланд) је одр
жана прва конференција министара надлежних за медије и нове
комуникационе услуге у земљама чланицама Савета Европе. Овом
приликом је усвојена политичка декларација, као и неколико резо
луција и Акциони план МЦМ(2009)011. На овај су начин поста
вљени темељи – систем европских стандарда - за нову улогу ме
дија на почетку трећег миленијума. Овако постављени стандарди
обавезују све земље – чланице Савета Европе (па тиме и Републику
Србију). У њиховој се основи налазе захтеви прихваћени у Белој
књизи о интеркултурном дијалогу Савета Европе (која је усвојена
маја 2008. године у Стразбуру). Овај концепт промовисања свести,
разумевања, помирења и толеранције, као и спречавање конфлика
та било које врсте и постизање чврсте интеграције и кохезије у сва
ком друштву је, заправо, успостављен на трећем самиту шефова
држава или влада земаља чланица Савета Европе из 2005. године.
Овако постављени циљеви су потврђени исте године у Фаро декла
рацији о стратегији Савета Европе за интеркултурни дијалог коју
су усвојили министри за културу појединих земаља.
Као и традиционални медији, нови пружаоци услуга масовних
комуникација налик медијима (електронски медији и други обли
ци компјутерских и интернет технологија) требало би да теже ка
унапређењу и поштовању основних људских и друштвених вред
ности. Нови начини креирања садржаја и изражавања и тражења и
ширења информација у домену масовних комуникација појачавају,
али могу да представљају и изазов основним правима и слобода
ма. Постојећи медијски стандарди који су били развијени за тра
диционалне облике масовних комуникација могу да важе и за нове
услуге и за пружаоце нових медијских услуга (права, дужности и
одговорности). На овај су начин постављени темељи за нову уло
гу медија на почетку трећег миленијума. Све активности Савета
Европе у вези са слободом медија и њиховом улогом у савреме
ном друштву води и усмерава посебан орган - Управни комитет
за масовне медије. Његов је задатак да се брине о успостављању
слободних, независних и плуралистичких настројених средстава
комуникација у појединим земљама чланицама. Томе посебно до
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приноси и усвојена Декларација о слободи изражавања и инфор
мисања, као и Европска културна конвенција.
Са убрзаним технолошким развојем током 20. века променио
се и начин прикупљања информација, креирање садржаја, као и
методи којима се садржај и информације стављају на располага
ње корисницима (слушаоцима или гледаоцима). Корисници на тај
начин добијају могућност лаког приступања и креирања садржаја
средстава масовних комуникација која користе разноврсне кому
никационе платформе, како за постојеће, тако и за новоразвијене
медије или упоредљиве услуге масовних комуникација или инфор
мационих услуга налик медијским. Слободни, независни и разно
врсни медији (штампани или електронски) неопходни су сваком
демократском друштву. Из тог разлога је Савет Европе протеклих
година развио низ стандарда којим се тежи заштити медија од ви
дова утицаја и ометања, у складу са чланом 10. Европске конвен
ције за заштиту људских права и основних слобода из 1950. годи
не. Ти стандарди такође постављају и одређене обавезе и систем
одговорности за медије.
Као и традиционални медији, нови пружаоци услуга масовног
комуницирања налик медијима (електронски медији, интернет и
други облици компјутерских и интернет технологија) требало би
да теже ка унапређењу и поштовању основних вредности. Нови
начини креирања садржаја, изражавања, тражења и ширења ин
формација у домену масовних комуникација појачавају, али могу
да представљају и озбиљан изазов основним људским правима и
слободама. Постојећи медијски стандарди који су били развијени
за традиционалне облике масовних комуникација морају да важе и
за нове услуге и за пружаоце нових медијских услуга (права, ду
жности и одговорности).
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Ana Jovasevic
NEW MEDIA LAWS IN SERBIA 
AND EUROPEAN STANDARDS
Resume
The first Conference of Ministers in charge of the media
and new communication services in member states of the
Council of Europe took place in Reykjavik (Iceland) at the
end of May 2009. On that occasion, one political declara
tion and several resolutions MCM (2009) 011 were adop
ted. In this way, grounds were set for the new role of the
media at the beginning of the third millennium. Standards
set in this manner oblige all member states of the Council
of Europe, including the Republic of Serbia. They are ba
sed upon the requests accepted in Council of Europe White
Book on Intercultural Dialogue, adopted in Strasbourg in
May 2008. This book represents another contribution to
the promotion of intercultural dialogue, which contributes
to the essential cause of the largest regional organization
– the Council of Europe – protection and promotion of hu
man rights, democracy and rule of law. This concept of
promoting awareness, comprehension, peace and toleran
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ce, as well as the preventing any kind of conflicts and achi
eving stable integration and cohesion in every society, was
actually established in 2005 on the Third Summit of Heads
of State and Government of Council of Europe Member
States. These established goals were confirmed later in
the same year in the Faro Declaration on the Council of
Europe’s Strategy for Developing Intercultural Dialogue,
adopted by Member States’ Ministers of Culture. Just like
the traditional media, new providers of mass communica
tion services that are similar to the media (electronic me
dia, internet and other forms of computer and internet tec
hnologies) are supposed to support the improvement and
the respect of fundamental human and social values. New
modalities of creating the contents, the expression, the se
eking and the dissemination of information in the sphere
of mass communication may enhance but, at the same ti
me, challenge fundamental rights and freed oms. Existing
media standards that were developed for traditional forms
of mass communication can also be applied on new servi
ces and on the providers of new media services (including
their rights, duties and responsibilities). At late in Serbia
published new three media laws on based of the european
standards.
Key words: international acts, media, standards, Serbia.
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ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ СРПСКЕ
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ И ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ
ИЗБОРИМА У СРБИЈИ, МАРТ 2014
Сажетак
Овај чланак је заснован на компаративној анализи из
међу маркетиншких кампања две политичке странке
у Србији: Српске напредне странке са председником
Александром Вучићем (владајућа странка) и Демо
кратске странке (партија у опозицији) са лидером
Драганом Ђиласом. У чланку је извршена анализа то
ка њихових кампања на ванредним парламентарним
изборима у Србији (16. март 2014).
Упоређивање две кампање је извршено према бројним
стандардима: политичке слике лидера, њихове марке
тиншке поруке, њихова интернет кампања, ПР стра
тегије, слогани, легитимитет, технике маркетинга,
међународни политички односи, штампане медије, ин
тернет, однос непријатељ-савезник итд.
Кључне речи: политички маркетинг, СНС, ДС, поли
тички лидери, компаративна политoлогија.

V

настоящия анализ е направено сравнение на маркетинговите
кампании на две основни политически партии – Сръбска на
предна странкас председател Александър Вучич (управляваща) и
Демократическа партия (опозиционна), начело с Драган Джилас
по време на предсрочните парламентарни избори в Сърбия (16
март 2014), предизвикани от СНС.
*

Aутор је професор на „Југозападном универзитету Неофит Рилски“ у Благоевграду
(Югозападен Универзитет „Неофит Рилски“) и уредник интернет часописа „Обще
ство“.
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Основната цел на изследването е да установи доколкополити
ческият маркетинг навлиза в предизборната кампания. Изследо
вателските въпроси са дали формации, които са ориентирани към
бъдещетоса по-успешни от тези, които са обърнати назад към ми
налото и дали мнозинството избиратели предпочитат силното и ка
тегорично лидерство.
Двете кампании ще бъдат сравнявани по редица показатели
сред които: образите на лидерите, послания, интернет кампания,
ПР акции, лозунги, легитимация, маректингови похвати, външно
политически отношения, скандали, печатни материали, враговесъюзници и други. Авторът се придържа към правилото, че в по
литическия маркетинг и най-малкият детайл има значение.

ДВЕТЕ ПАРТИИ
ДС е партията ветеран на демократична Сърбия. Основаната е
през 1990 година от група интелектуалци. Откроява се като опози
ция на режима начело със Слободан Милошевич. За 24 годишното
си съществуване излъчва министър-председатели, президент, кме
тове на големи градове. Въпреки че се самоопределя като соци
алдемократическа (член на Социалистическия интернационал и
ПЕС) в някои отношения може да се разглежда като либерална.1)
Сръбска напредна странка е основана през 2008 г.от отцепници
от СРС. Партията преживява бурен възход като печели президент
ските и парламентарни избори в Сърбия през 2012 година. Има
редица сходства (организационни, биографични) между създава
нето, развитието, маркетинга и лидерството на СНС и българската
партия ГЕРБ. Трудно е да се определи точното й място в полити
ческата координата. Посланията им не показват ясен идеологиче
ски профил. Такъв не е дефиниран в програмата и устава й.Спо
ред политическия анализатор Драгомир Анджелкович опитът на
организацията да се представи като десноцентристка формация по
западните критерии е единствено маркетингова вафлена кора, в
коят о няма пълнеж.2) Предизборната им коалиция е изключител
но разнородна идеологически - СДПС, Pokretsociajalista (с крайно
1)
2)

Dragoljub Mićunović: „Demokratija je suprotna vladavini jednog čoveka“,Vreme, br.1207,
20.03.2014.
Anđelković,Dragomir, “Desni listici izmedu Brisela i cenzusa“, Nedeljnik, br. 111,
27.02.2014, str. 20.
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лява революционна и про-Милошевичреторика), монархистите от
СПО (анти-Милошвич).
При анализ на международните отношения на СНС се вижда,
че те се срещат и сътрудничат с консерватори, християндемокра
ти, комунисти. Контактите на партията могат да се определят като
широки. Например СНС поддържа добро и дълготрайно сътрудни
чество с Китайската комунистическа партия.3) Сътрудничат с поли
тици от САЩ, Канада, Великобритания, Австрия.
Кадровите проблеми, липсата на експертиза и грешки на СНС
се отбелязват от редица анализатории политици.4) Вучич индирект
но потвърждава за този проблем, поради което обеща ва значител
ни кадрови промени в СНС и управлението след изборите.5)
Демократите всячески се опитват да извеждат миналото на
партията и лидерите си на преден план. Напредняците залагат из
цяло на настоящет о и бъдещето, както в публичното си говорене,
така и в партийните документи. Вероятно поради опасения дей
ността им в СРС да не хвърли сянка върху новата проевропейска
визия наорганизацият а. Факт, който кара Борис Тадич да каже в
свое интервю, че това е партия, която трябва постоянно да е под
наблюдение.6)
СНС се бори за максимално разширяване на електоралната си
база, докато ДС еднозначно се стреми да запази и върне довериет о
на своите традиционни поддръжници. И при двете формации клю
човата дума е реформа. За ДС акцента е, че са правили реформи и
могат пак да правят, а за СНС, че правят реформи и искат да про
дължават да ги правят.

3)
4)
5)
6)

Саопштења за јавност - Служба за информисање СНС: Делегација СНС почела студиј
ску посету НР Кини (16.12.2013)
Тадић, Борис, „Са СНС нема будућности“,НИН, бр. 3293/ 6.02.2014, стр. 19; Mihailović,
Srećko,„Fama o hapšenjima, kadrovima, reformama, intervju“,Vreme, br 1208 | 27. februar
2014; Дидановић, Вера, „Нова фризура за нови плакат“,НИН, бр. 3291, 23.01.2014.
Александар Вучић: „Гарантујем политичку стабилност у Србији, интервју“,Биљана
Баковић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014
Тадић, Борис, „Са СНС нема будућности“,НИН, бр. 3293/6.02.2014, стр. 18.
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ЛИДЕРИТЕ КАТО МАРКЕТИНГОВИ ОБРАЗИ
Драган Джилас и Александър Вучич са представители на ед
но поколение. Родени са в Белград - Джилас на 22 февруар и 1967
година, а Вучич на 5 март 1970 година. Почти връстници. Въпреки
това за Вучич на много места се среща, че е млад (лидер, политик,
човек), а за Джилас никъде. По време на кампаният а са в своето
акме – Вучич (44), Джилас (47).Вучич е пионерски първенец по
шахмат на Белград, коет о вероятно оказва влияние върху по-ната
тъшната му организационна систематичност. Завършват висшето
си образование в сръбската столица – Вучич се дипломира като
юрист, а Джилас като инженер. Говорят английски език. Женени
са – Джилас има 4 деца, а Вучич две. Започват професионалния
си път в медии – Джилас като основател и редактор в радио Б92, а
Вучич като журналист и водещ в телевизия „Канал С“ в Република
Сръбска. От младежките си години проявяват засилена социална
активност.Джилас е един от студентските лидери на протестите
срещу режима на Слободан Милошевич от началото на 90-те годи
ни, но без да проявява политическа активност.7) Вучич става член
на Сръбската радикална партия, а на 24 годишна възраст вече е
неин генерален секретар. Три пъти е избиран за депутат. Дългите
години в които е главен секретар изграждат специфични уменият
за работа с хора и структури по места. Това вероятно е една от при
чините за бързия възход на СНС и превръщането й за много кратко
време в масова национална партия,работеща като добре смазана
изборна машина. Според Душан Пророкович „до те мере био спе
цијализовао за „читање“ истраживања јавног мњења и „препо
знавање“ пулса „фокус група“ да је у сваком тренутку напамет
знао шта у ком месту треба обавезно рећи“.8) Тази техника от
маркетингаспособства за изграждането на Вучич като умел и ус
пешен комуникатор, познаващ потребностите и нагласите на изби
рателите.През 1998 г. е министър на информацията. Това му дава
две ключови предимства – опознава медийния сектор и неговите
закони; придобива умение за работа с медии, което е от ключово
значение за един политик. Преди да е навършил 30 годшна възраст
вече е натрупал сериозен политически опит.
7)
8)

Đilas, Dragan: „Jedini smem da kažem da je car go“, Vreme, br. 1210 | 13. mart 2014.
Душан Пророковић: „Где се прерачунао Александар Вучић, Центра за стратешке ал
тернативе“, http://www.strateskealternative.rs/?p=2139
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През това време Джилас се занимава с бизнес. Основател е
на една от най-големите сръбски компании и един от най-богатите
хора в Сърбия – според някои източници 11 позиция.9) В кампани
ята това затруднява опосредстването лява социална партия - бо
гат лидер. От 2004 г. е член на ДС, а през 2007 година е избран
за министър без портфейл с ресор инвестиции. От 2008 до 2013 е
кмет на Белград. И Вучич е кандидат за поста, но губи от Джилас
през 2012 година – тежкото им политическо противопоставяне за
почва оттогава.Най-дългогодишният член на Главния съвет на ДС
(24 години) Слободан Гаврилович смята, че той е повече човек на
бизнеса, но се справя, защото работи по американският демокра
тичен модел.10) Практиката показва, че привнасянето на модели от
бизнеса в политиката е доста трудно и най-често неуспешно - тя
функционира по други закони.
При основаването на СНС Вучич заема поста заместник-пред
седател. Джилас също на два пъти е избиран за заместник предсе
дател на ДС. 2012 година е ключова за двамата, защото през вто
рата половина на годината застават начело на своите формации.
През същата година Вучич извежда партията до спечелване на пар
ламентарните избори и формиране на правителство в коет о заема
поста първи вицепремиер с ресор отбрана, служби за сигурност и
борба против корупцията и престъпността, което е изключително
рядко формулиран ресор в политиката. За една година съвместява
и поста министър на отбраната.
Анализът трябва да отчита една особеност - Вучич де юре е
вторият човек в правителството (вицепремиер), въпреки че пред
ставлява най-голямата партия в управляваща та коалиция. Де факто,
обаче, на него се гледа като на първия човек в кабинета – медийно
внимание, международни контакти, обществени очаквания. Тази
роля може да създава напрежение, амбиция, желание за доказване
и чувство за несправедливост. Тя вероятно е една от причините (не
задължително първостепенна) за предизвикването на предсрочни
те избори и желаниет о за доказване и изява, което е характерно за
политическото акме.
При Джилас образът на първи човек в партията винаги в из
правен пред сравнениет о с най-категоричният лидер в историята
й – Зоран Джинджич. Той трябва да се доказва на базата на то
9) „100 srpskih multimilionera“, Afera, br. 4, 5 mart 2014.
10) Gavrilović, Slobodan, „Tadić je izneverio sebe“,Nedeljnik, br. 108/6.02.2014, str. 24-25.
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ва мерило. Отделно се бори с почетния председател на формаци
ята – Борис Тадич. Допълнителен проблем е липсата на харизма,
на енергичност у Джилас. На моменти тонът му е рязък, липсва
му одухотвореност и мекота. Маркетинговата кампания на ДС не
успява да преодолее тази пречка. Визуализацията на ДС е слаба
– Джилас изглежда уморен, подпухнал, състарен на публикувани
снимки.11)
Линия, която е важна за изследването са отношенията на Ву
чич (44) с президента Николич (62), които могат да се определят
като много близки. За него Николич казва: „Вучић и ја смо више
годишњи сарадници. Знамо, практично, како онај други дише и
размишља.“12) Вучич за Николич: „Све што разговарам с Томом
Николићем, и као с пријатељем и као оснивачем странке, то има
утицај на мене.“13) Двамата си партнират и подкрепят в настоящ
 а
та предизборна борба. Подкрепата на сръбския държавен глава за
Вучич (макар и дискретно) е част от политическия маркетинг на
СНС.
Маркетолозите на СНС залагат главно, основно и категорично
на образа на лидера Александър Вучич като първостепенен в кам
панията.Партията е на второ място. Имиджът на Вучич се изгра
жда и от следващите го по бройинтервюта, изявления, акции него
ви партийни заместници Зорана Михайлович и Небойша Стефано
вич, но не, за да го допълват, а да затвърдят неговата доминантност.
Любопитно е, че нито един лидер от коалиционните партньори на
СНС не е кандидат за депутат. Кампаният а е изчистена от други
маркетингови образи, въпреки спорадичните участия на Лялич,
Вулин и Драшкович на предизборни митинги. Лидерът персони
фицира отговорността. Той е водачът. Вакуумът, който остава след
управлението на Тито отваря въпроса за липсващи
 я образ на баща
на нацията. Успешен маркетингов ход е изпълването на този ваку
ум. Според популярният режисьор Костурица, сърбите имат нужда
от татко, а Вучич отговаря на този образ. За професорката по ис
тория Дубравка Стоянович лидерът на СНС отговаря на образа на

11) Корица: Vreme, br.1210, 13. mart 2014.
12) Николић, Томислав, „Стварамо услове за бољи живот“,Илустрована политика, бр.
2866/ 31.12.2013.
13) Александар Вучић: „Гарантујем политичку стабилност у Србији“, интервју Биљана
Баковић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014.
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отдавна търсения баща.14) Журналиста Владимир Джуканович смя
та, че Вучич е започнал да връща надеждата на народа da chemo
biti svoji na svome.15) Оставя впечатлението, че държи неща та под
контрол. Смятан е за човек на действиет о. На журналистически въ
прос защо се нагърбва с всичко, отговаря с: „Зато што је мој посао
да решавам проблеме“16) За маркетинговия му имидж допринася и
изключителната му работоспособност – той е динамичен и деен
ръководител, който влага енергия в работата си, не спира да пътува
и да се среща с хора. Постоянно комуникира. Много високият му
ръст е полезен от гледна точка на политическият маркетинг.
В кампанията на ДС има ветрило от образи. Джилас не се из
вежда отчетливо напред, особено в първата половина от надпре
варата. Публични изяви, печатни материали, интернет ресурси –
всички подчертават връзката с наследството на Джинджич и екип
ността на партийното управление в настоящ
 ето. Самостоятелното
представяне на лидера е рядкост, точно както при СНС е рядкост
екипното. Предизвикателство за Джилас е, че е основен опонент
на управляващи
 те и кандидат за кмет на Белград. Това разфокуси
ра кампанията му и обърква избирателите. При СНС кампанията
прелива от национално към местно ниво. Особеност в местната
кампания в Белград е, че управляващи
 те запазват своя кандидат за
градоначалник в тайна. Де факто Джилас няма персонифициран
опонент на изборите в столицата, а само политическа партия. По
следната седмица преди вота Александър Вучич обявява две имена
(С.Мали и З.Михаjловић), като едно от тях ще е изборът на парти
ята за кмет на сръбската столица.17)

ОСНОВНИ ОПОНЕНТИ
Няма съмнение, че СНС и ДС са основните политически противници на тези избори. Това се изтъква при почти всички публични изяви на водещите фигури от двете формации.От началото на
своята кампания СНС и лично Вучич ясно показва, че има ние и
14) Стојановић, Дубравка, „Лакше је волети вођу него законе“,НИН, бр. 3293, 6.02.2014,
стр. 11.
15) Dukanovic, Vladimir, „UpozorenjeVučiću”,Afera, br. 3, 26 februar 2014.
16) Александар Вучић: „Гарантујем политичку стабилност у Србији“, интервју Биљана
Баковић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014.
17) Александар Вучић: „Гарантујем политичку стабилност у Србији“, интервју Биљана
Баковић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014.
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те. Разграничението се прави във всички публични прояви. Те са
определяни като грабители, наркодилъри, корумпирани, мошеници, престъпници, олигарси и техните политици и слуги.В изказванията му често се чуват думите: „всички ще се обединят против
нас“.18) Основният политически противник в медийната реторика
на СНС несъмнено е ДС – те са последователно и систематично
критични към формацията и лидера й Драган Джилас.Прави впечатление, че от 33 съобщения до медиите от пресцентъра на СНС
(1януари – 13 март 2014) – 31 са насочени директно срещу ДС (в
някои дни по 2), а останалите 2 са информации за нападнати членове на партията.19) При тези числа и реториката в текстовете би
могло да се говори за определена степен на фиксация. Демократите са определяни като политически антипод на напредняците, враг,
носители на негативни тенденции, проблем за сръбската политика
и много други. Джилас е стигматизиран катотаjкун, дума с отрицателна конотация на сръбски. СНС не отделя подобно внимание на
нито един субект от целия политически спектър.
Политическите формации, които участват в кампанията лавират в публичното говорене и не влизат в цялостна конфронтация с управляващите. Категорични атаки персонално към Вучич
и СНС има единствено от ДС. Тук могат да се добавят и Движение ДВЕРИ, но Вучич индиректно ги определя като екстремисти
и не отговаря на нападките им.20) За ДС напредняците действат по
матрицата на 90-те години, когато „смо били страни плаћеници и
издајници“21) Постоянно се правят аналогии с режима на Милошевич – демокрацията се представя като застрашена.22) Често Джилас
и ДС напомнят, че Вучич е бивш функционер на СРС– „ умивени
радикали“23) Обвиняват го в налагане еднолична диктатура.
18) Aleksandar Vučić -miting SNS Novi Sad (21.02.2014); miting SNS Beograd (11.03.2014);
miting SNS Kruševac (12.02.2014)
19) Саопштења за јавност - Служба за информисање СНС
20) ObradovićBoško, „Ko se boji Vučića još?“,Danas, br. 6003, 7.03.2014 ; Boško
Obradović:„SNS je velika laž i podvala“,emisija “15 minuta”, Južne vesti, 08.03.2014, Nis;
Vučić, Aleksandar,„SPS funkcioneri štitili Miškovića“, intervju Mirjana R. Milenković,
Danas, br. 6008, 12 mart 2014.
21) Интервју: Драган Ђилас„Коју то реформску меру нуди Вучић?“,Политика, бр. 36036,
7 март 2014.
22) Dragoljub Mićunović, Demokratija je suprotna vladavini jednog čoveka, Intervju, Vreme,
br.1207 | 20.02.2014; Borislav Stefanović, „Niko više ne može da nam nanese štetu,
Intervju“,Vreme, br.1205 | 6.02.2014.
23) Интервју: Драган Ђилас„Коју то реформску меру нуди Вучић?“, Политика, бр. 36036,
7 март 2014.
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В края на кампанията лидерите си разменят взаимни
обвинения, отвъд добрия тон. Вучич обявява, че е загрижен за
екстремизма „koji tajkuni, Dragan Đilas i razne ekstremističke
partije pokušavaju da uvedu u Srbiju“.24) Председателят на ДС
му отговаря, че не може да говори за екстремизъм, защото
„Шешељем у Земуну избацивао Хрвате из стана, који си
позивао да за једног Србина треба убити 100 муслимана с
Шешел“25)
СНС няма съперник, който социологически да епретендент за
първото място в надпреварата. Партията има нужда от враг, който в
политиката винаги има мобилизиращ ефект, а институционалноДС
е втората по големина партия след СНС в сръбския парламент и
носител на дълга управленска традиция.

ПОСЛАНИЯТА
Слоганът на ДС е „Демократија на старој адреси“А при СНС
той е „Будућност у коју верујемо“ Динстинкцията е очевидна ста
ро-бъдеще. В лозунга на ДС липса послание за перспектива, а само
за уседналост, статичност. НДС начело с Борис Тадич възприема
„Визиjа за Србију“, което съчетано с името Нова носи послание
за бъдеще. При ДСС също посланието не е обърнато напред във
времето, а акцентира върху традиция и опит: „Знам коме верујем“.
Тук отново имаме статичност. При ЛДП има често срещан слоган
„Времjе е!“, а при СПС послание за продължаване на започнато
„Одлучно!“.
Важно символно значение играе посланието за присъединяване
на страната към Европейския съюз, което вече се използва от
мнозинството по-големи политически формации. Вучич започва
да се снима на фона на знамето на ЕС, което се вижда и разпознава
зад гърба му, въпреки че не е фокусирано, показва се в клипове с
него.26)
Любопитен момент е, че на събрание в Ужице Вучич
парафразира прочутото изказване на американският президент
Джон Кенеди„Razmišljajte šta možete da uraditi za sebe, svoju poro
24) Aleksandar VučićgostDraganBujosevic - StavSrbije, Televiziji Prva, 9.03.2014, 10-13
minuta; mitingSNSBeograd (11.02.), Krusevac (12.02.)
25) Конвенција ДС, Крагујевац, 9.03.2014 (http://www.ds.org.rs/medija-centar/)
26) Kорица,Nedeljnik, br. 112, 6.03.2014; Филм за Вучића, Крушевац, митинг СНС,
12.02.2014.
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dicu i državu, pa tek onda šta država može da vam vrati“27) Важно е да
се подчертае, че той постоянно (от началото до края на кампанията)
се обръща към избирателите с „Неће бити лако“ и „Биће тежко“.
Това централно негово послание се оказва много успешно въпреки
отрицателното му звучене. Използват се и редица други, които са
носители на управленска конкретика - на края на тази година ще
видим светлина в тунела; водим крупни инвеститори; ще променим
21 закона до 30 юни, до 2020 ще сме в ЕС.
Невербалното послание, което СНС излъчва в кампанията е
за младост, енергичност. Вучич залага на младостта. Заместникът
му Небойша Стефанович (1976) е най-младият председател
на парламента в историята на Сърбия. ДС извежда напред в
кампанията своя първи председател Мичунович (1930). Прави го,
обаче, по-скоро като кризисен ПР, а не толкова като послание за
мъдрост, връзка между поколенията, потенциал за управление.
Това позиционира двете формации по различен начин по оста
минало-бъдеще.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ВЕКТОР
Идеята „със Запада и с Русия едновременно“ има силно и
трайно присъствие в сръбското общество. Тя до голяма степен
пронизва и настоящата кампания. И двете изследвани партии я
използват, но в кампаниите им се поставя по-голям акцент върху
отношенията със Запада. ДС не използва международни контакти
в политическия си маркетинг, но постоянно утвърждава, че тя е
проевропейската партия на страната. Единствено Боян Пайтич
извежда като признание награда на Файнейшъл таймс за Войводина
като най-добър регион за инвестиции в Европа.28)
Една от основните линии в кампанията на СНС е, че именно
те са отворили преговорите за членство на Сърбия в Европейския
съюз. Акцентът отчетливо са отношенията със Запада и с арабските партньори. Едва в самия край на кампанията в реториката на
СНС се появява и Русия– „Отиваме в ЕС, но ще имаме по-добри
(бољи) отношения с Русия – ще работим с всички“29) Цялостно нов
момент е нарасналият взаимен интерес в отношенията с Германия,
27) Blic, 4.03.2014
28) Pajtić: „Vojvodina najbolji region za ulaganje“,RTS, 18.02.2014
29) Miting SNS, Krusevac, 12.02.2014
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която не е традиционен и близък съюзник на Сърбия, за разлика
от България и Хърватия например. В тази кампания тя се откроява
като предпочитания партньор (бизнес и политически) в европейската координата на Вучич.
Проблем за партията в международното й позициониране е, че
не е част от партийна фамилия. По време на кампанията имат опознавателна среща с британските консерватори на ниво международен секретар30) и среща с председателя на парламентарната група
на Австрийската народна партия, като на срещата СНС търси подкрепата на австрийците за приемането си в Европейската народна
партия.31)
Александър Вучич използва позицията си на вицепремиер, за
да демонстрира външнополитическата си легитимация, която подпомага маркетингово кампанията. По време на същинската кампания има среща с австрийския външен министър Себастиян Курц
(1986), където основната тема е бъдещото приемана на Сърбия в
ЕС; с хърватския външен министър и вицепремиер Весна Пушич
говорят за проблемите от миналото, но наблягат върху изграждане
на отношенията в настоящето - теми от голяма важност за сръбското общество.32)
Официален гост на митинга на СНС в Белград е бившият италиански външен министър и настоящ съветник по европейските
въпроси на сръбското правителство – Франко Фратини. Италианецът изразява своята персонална и категорична подкрепа за лидера
на СНС.
Последният ден преди началото на „предизборната тишина“
лидерът на СНС има знакова среща с бившия германски канцлер
Хелмут Коли немски бизнесмени.33) Пенсионираният политик е
известен като обединителят на Германия – тук и в европейската
легитимация, която дава, може да се търси маркетинговата и лична
цел на визитата.

30) Филипа Брум и Јадранка Јоксимовић, 19.02.2014 / https://www.sns.org.rs/novosti/vesti/
jadranka-joksimovic-sa-delegacijom-konzervativne-partije-velike-britanije
31) Представник Аустријске народне партије у посети СНС http://www.sns.org.rs/
05.03.2014.
32) Церовина Ј.,Тема дана: „Србија и Хрватска не повлаче тужбе за геноцид“, Политика,
24.02.2014.
33) 13 mart 2014.
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ПРЕДИЗБОРНИТЕ МИТИНГИ
СНС избира за най-големите си предизборни мероприятия
спортни зали – „Чаир“ (Ниш), Спенс (Нови сад), Залата на
спортовете (Белград), Крушевац. СНС стартира предизборната
си кампания от втория по големина град в Сърбия – Ниш.
Събранията са изключително динамични, напомнят шоу с
множество специални ефекти. Митингите се излъчват онлайн на
сайта на партията. Залите са препълнени (хиляди хора гледат на
екрани отвън митинга), има много знамена, транспаранти с името
на лидера, водещи, стена на която се прожектират изказванията,
музика, накрая от тавана се изсипват цветни балони. Официалните
лица стоят прави на първия ред в публиката – няма президиуми,
столове, хора на сцената. До голяма степен мероприятията
напомнят американските предизборни конвенти центрирани около
личността на кандидата. В залата се прожектира кратък филм за
Александър Вучич. Целта, която лидерът дефинира за изборите
е СНС да има повече гласове от всички останали взети заедно.
Призовава към пълна мобилизация.
Събранията на ДС са по-малобройни и лишени от помпозността и динамиката на СНС. Началото на кампанията е кризисно
за партията. Това се отразява и на мероприятията – те са по-вяли,
безприповдигнатос, статични, лишени от масовост. Партията стартира предизборната си кампания във видимо минорно настроение
от малкия пограничен град Неготин. Постепенно мероприятията
им стават по-организирани и маркетингови. На шествието в памет
на Джинджич се стичат хиляди хора, има знамена, балони, голям
транспарант начело на колоната. Mодерeн като визия и сценарий
е финалният митинг на ДС, който се провеждана открито в Белград.34) Сцена с трибуна за говорещите, площад пълен с хора и
много знамена, голям екран зад гърба на оратора, прави на сцената пред екрана стоят изтъкнати членове на партията и коалиционни партньори, Джилас е заедно с Ружица Джинджич. Накрая на
кампанията в реториката на партийните активисти започва да се
говори и за бъдещето. Усеща се повдигане на настроението и самочувствието.

34) Miting DS, TrgRepublike, Beograd, 12.03.2014.
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ТЕМИТЕ В КАМПАНИЯТА
Водещата тема в кампанията е икономическата. Открояват
се въпросите за отваряне на нови работни места, чуждестранни
инвестиции, борба с корупцията и олигархията, порочната
приватизация, Европейския съюз. Въпросът за Косово присъства
във всички политически формации, но е периферен за тези избори.
Поради категоричната доминация на СНС в цялата предизборна
кампания те най-често задават и тона по отношение на теми, които
са приоритетни за тях – борба с корупцията и престъпността,
олигарсите – Вучич „води“ война с тях. В медийната кампанията на
СНС именно той е представян като човека благодарение на който е
арестуван най-богатият сърбин – Мирослав Мишкович. В събитие
от значение за политическия маркетинг в кампанията на СНС
се превръща задържането на депутат от управляващата партия
(Драган Томић) във връзка с раздавани съмнителни кредити от
Универсална банка.35) В националните медии за Вучич се появяват
заглавия като: Vučić počeo da hapsi svoje… Neumoljiv.36) Около
председателя на СНС се изгражда ореол на борец с корупцията,
който действа безкомпромисно независимо от обстоятелствата,
което е в унисон с обществените настроения и очаквания –
očistićemo Srbiju i od lokalnih tajkuna i pljačkaša.37) Конкретиката
при СНС е свързана с проекта Белград на вода, привличането на
големи компании – Мерцедес, Бош; арабски кредити и инвестиции,
Еър Сърбия. Всичко е с много конкретни примери и срокове.
Въпреки това последователно лансираната им идея за реформи в
държавата на моменти е прекалено обща.38) Седмица преди края на
кампанията Вучич вкарва темата за детабилизацията на страната
по примера на Украйна, който план имат определени кръгове,
олигарси, Джилас и ДС. Това безспорно втвърдява електората му и
има мобилизиращ ефект.
От ДС са последователни в критиките си към почти всички
предложения на управляващите. За тях основните направления
35) Телесковић, Душан, „Посланик СНС-а ухапшен због Универзал банке“, Политика,
14.02.2014.
36) N. Stojanović,S. Mališić, „Vučić počeo da hapsi svoje“,Kurir, 13.02.2014.
37) „Promocija stranaka“,Vеcernje novosti, 05. mart 2014.
38) Mihailović, Srećko, „Fama o hapšenjima, kadrovima, reformama, intervju”,Vreme, br. 1208
| 27. februar 2014.
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в които трябва да се развива Сърбия и да се поставя акцент са
производството на храни, селското стопанство, енергетиката
и образованието. Но тези идеи не са видими, не се лансират
достатъчно, губят се в кампанията. Подписват споразумение с
организация на инвалидите и подкрепят ЛГБТ общността.

БЕЛГРАД НА ВОДА
Докато ДС експлоатират максимално образа на Джинджич,
СНС и персонално Александър Вучич залагат в най-голяма степен
на проекта: „Белград на вода“. Финансирането е осигурено основно от инвеститори от Обединените арабски емирства, а началото
на строителството е планирано за май 2014 година. Този мащабен
проект включва строежа на жилищни сгради, мост, офиси, най-голямата сграда в Югоизточна Европа (50 етажа). В първото си телевизионно участие при откриването на кампанията Вучич показва
архитектурните планове и карта на терена.39) По време на цялата
предизборна надпревара това е най-ясното, последователно и маркетингово използвано политически намерение от страна на партията. Сръбският журналист Драган Буьошевич го нарича: тортата
на кампанията.40) Почти няма публична изява при коятолидерът
да не изтъкне предимствата на проекта – фетишизира го. Темата е
неотменна част от сръбските медии.41) Подобна медийна кампания
прави правителството на Македония във връзка със строежа на новия център на Скопие с десетки нови паметници.
Две седмици преди изборите, по време на същинската
кампания, лидерът на СНС заминава на двудневно посещение в
Обединените арабски емирства, където има срещи във връзка с
проекта на които го определя като „ново рођење Србије“.42) При
завръщането си в Белград заявява, че „dve, tri hiljade apartmana“
u kompleksu „Beograd na vodi“ biti prodato unapred, a 2.000 apart
mana „prvog dana“43)
39) Еmisijа Teška reč, TV Pink, 16.02.2014/ 21.00 sati
40) Intervju Aleksandar Vučić, Dragan Bujošević Stav Srbije, Televiziji Prva, 9.03.2014,
41) Прерадовић, Катарина, „Арапске и друге бајке“,НИН, бр. 3296, 27.02.2014;Georgijev,
Slobodan, „Hod po vodi“, Vreme, br. 1208, 27.02.2014;Ћаковић, Петрица, „Понос на
дугом штапу“,НИН, бр. 3297, 7.03.2014.
42) Влада Републике Србиje –„Представљен Мастер план за пројекат „Београд на води“
(http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=205917) 2 март 2014 ; “Beograd na vodi” predstavljen u Dubaiju. Vučić: „Ovo je novo rođenje Srbije“, Blic, 2.03.2014.
43) Televizija Hepi, Blic, 3.03.2014.
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Проектът трябва да се реализира в сръбската столица и е насочен директно към жителите на града, но е представян и от управляващите като национален проект с влияние върху икономиката на
цялата страна.Вучич казва, чe do 2017,когато трябва да е завършен
проекта,godine Srbija će izgledati drugačije.44)
„Белград на вода“ е една от централните точки на сблъсъка
Вучич-Джилас. Лидерът на ДС е най-последователният и сериозен противник на това мащабно начинание.Той противопоставя
реалност (ДС – традиция и резултати) и фантазии (СНС – Вучич).
Нарича го bajke, нереален, мегаломански проект, който няма да
промени града.45) Според него смисленият проект е изграждането
на метрото в сръбската столица, което е заслуга на ДС и вече е в напреднал етап.46) „Белград на вода“ потапя метрото в политическият
предизборен маркетинг.

ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ В КАМПАНИЯТА
Въпреки че завършва трагично жизнения си път през 2003
година, Зоран Джинджич продължава да оказва силно влияние
върху сръбската политика.Личността му е мерило за повечето от
случващото се и в настоящата кампания. В един по-широк смисъл
той е част от изборите 11 години след смъртта си. Това важи в найголяма степен за неговата партия – ДС. Джинджич е безспорен лидер
за времето, когато председателства организацията. След смъртта
му е превърнат в маркетингова икона. Наблюдават се елементи
на митологизация. На моменти се стига до преекспониране.
Постоянното повтаряне на името му го превръща в политическа
мантра – почти няма сериозна медийна изява на лидерите на ДС
без препратки към личността, идеите и работа на Зоран Джинджич.
При Драган Джилас цялата кампания и личността му на моменти
остават в сянката на тази икона. Той дори прави аналогия между
политическия път на Джинджич – кмет на Белград и после
премиер - и своите собствени перспективи.47) Ружица Джинджич

44) Aleksandar Vučić: „Živim da napravim rezultat za Srbiju“,Intervju Ivana Mastilovic / Blic,
br. 6130, 07.03.2014.
45) Ђилас, Драган, „Са напредњацима банкрот за годину дана“, интервју, НИН, бр. 3297,
7.03.2014.
46) Еmisijа “Izbori 2014” TV Studio B. (5.02.2014); Еmisiji ‘’Ćirilica”, TV Hepi (10.2.2014)
47) Ђилас: „ДС је ослобођена пртљага који ју је оптерећивао“,Nedeljnik, br. 113, 13.03.2014
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е интегрална част от кампанията на ДС (в качеството си на негова
вдовица).

Повечето политически формации и лидерите им го използват в един или друг контекст - Чедомир Йованович, Борис Тадич, Зоран Живкович, дори социалиста Ивица Дачич
– „както казваше Зоран Джинджич работата на премиера
е най-трудна, той трябва да разбира от всичко“48) В това
говорене е срещано и фамилиарното – Зоран. Търси се легитимация днес, чрез демонстриране близост от миналото.
Най-важният ден в кампанията на ДС е отбелязването на
годишнината от смъртта на Зоран Джинджич (12 март). Организират се редица традиционни мероприятия – посещение на
гроба,“Besede u Zoranovu čast“, митинг под надслов „Демократиjа на старој адреси“ на площада на републиката иŠetnja
za Zorana.Това са най-масовите предизборни мероприятия на
ДС. Трагичната дата се превръща в събитие от провеждането на кампанията. В медийна новина, обаче, се превръща не
толкова честването, колкото разделението в него (ДС, НДС,
ЛДП)
РАЗЦЕПЛЕНИЕТО В ДС
Важна разлика между двете партии е, че СНС е
възприемана като партия на реда, а ДС като лишена от такъв във
функционирането си.49) За засилване на този контраст допринася
и фактът, че кампанията на ДС е белязана от голямо разцепление
и постоянни вътрешнопартийни скандали. В края на януари
почетния председател Тадич напуска партията, като основава
Нова демократическа партия (НДС). Решението му води до вълна
от напускания на цели местни структури и видни функционери
(депутати, бивши министри, общински съветници), който
продължава по време на цялата кампания.50) Част от всекидневните
политическите новини е статистиката за напуснали членове и
клубове. Стига се до там регистрирани в предизборната листа
кандидати да напускат листата, което е прецедент в съвременната
48) Ivica Dacic, Dobro jutro sa Jovanom i Srđanom, Televizija Pink, 12.03.2014
49) Пастор, Иштван, „Немамо времена за бившу власт“, НИН, бр. 3296/ 27.02.2014, стр. 19
50) Drčelić, Zora „Rascep u DS-u“, Vreme, br. 1205 | 6. Februar 2014.
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сръбска политика. По повода се рисуват карикатури.51) Във всички
интервюта с членове на ДС задължително една част от въпросите са
свързани с разцеплението и личността на Тадич. Това предполага
отделяне на време и ресурс за кризисен ПР, оправдания, отговаряне
на неудобни въпроси, обръщане към вътрешните проблеми в
организацията, а не фокус върху текущата кампания и печеливш
маркетинг. Всяко разцепление преди избори обезсилва опитите
за позитивна кампания. В този смисъл ДС априори е поставена в
отбранителна позиция. Партията де факто се изявява като главна
опозиция и алтернатива на СНС, но води и постоянна медийна
битка с новосъздадената формация НДС и персонално с нейния
лидер Борис Тадич.52) Конкурира за един и същ електорат с него.
ДС прави кампания на два фронта.

ИНТЕРНЕТ
Необходимо условие за всяка съврменна политическа организаиция или лидер е да има трайно и активно присъствие в интернет. Сравнението на интернет кампаниите се базира на няколко основни индикатора – уебстраниците на двете формации, профилите
на партиите и лидерите във Фейсбук, Туитър,Youtube, рекламни
спотове и банери в интернет медиите.
При съпоставка на интернет страниците на двете формации
изпъква по-богата откъм информация и ресурси страница на
ДС. И двете платформи са динамични, с различни приложения,
възможности за качване на видео материали. Прави впечатление,
че биографичните данни на Александър Вучич липсват както на
официалната страница на правителството (за разлика от всички
останали членове на кабинета), така и на страницата на партия
СНС по време на цялата кампания (страница у припреми).
Въпреки че страницата на СНС е доминирана почти изцяло от
снимки, изказвания, участия, интервюта и срещи на Вучич. Дори в
рубриката “О нама“ на мястото на линка за председател е изписано
името на лидера.
СНС и ДС са активни във Фейсбук. Съдържанието се обновява
всекидневно. В началото на кампанията от СНС има около 95 хил.
51) Баковић, Б. „Случај одбеглих ДС кандидаткиња за народне посланике“,Политика,
28.02.2014.
52) „Ђилас: Тадић срозао себе, а не нас“, Интервjу Предраг Васиљевић, Вечерње новости,
05.03 2014.
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лайка на своята Фейсбук страница, докато в края й достигат 100
хиляди, което е изведено като новина от партийния пресцентър.
ДС стартира с около 39 хиляди харесвания и завършва кампанията
с почти 41 хиляди. На профила си Джилас запазва около 62 хиляди
лайка по време на цялата кампания, а при Вучич се наблюдава
съществен ръст – от около 85 хиляди харесвания в началото стига
до повече от 92 хиляди в края. За сравнение в края на предизборната
надпревара действащият президентът Николич има около 113
хиляди лайка, а бившият Борис Тадич – 123 хиляди харесвания.
В Туитър силите са почти изравнени с повече от 13 хиляди
последователи за ДС и повече от 11 хиляди за СНС. Активността
на интернет екипите на формациите и тук е висока.
По време на кампанията щабовете на двете партии използват
рекламни банери, видео материали, които се разполагат на страниците на най-големите сръбски национални и регионални онлайн
медии. Интернет кампанията на СНС е фокусирана изцяло върху
лидера Вучич, докато тази на ДС върху запазения знак (жълта точка), екипността, образът на Джинджич (пускат се негови изказвания), номера на листата на партията. Маркетингът на СНС е много
по-мащабен и видимспрямо присъствието на ДС, което се губи на
фона на присъствието на управляващите в нета.СНС залага основно на кампанията в онлайн изданията на таблоидите Blicи Kurir.
В медиите има публикации за вътрешнопартийна организация на
СНС с дежурства и смени на партийни активисти от 80-те местни
структури, които се занимават с писане на коментари– т.нар. тролове, както и пре и постмодерация (редакция на коментари).53)

ВУЧИЧ НА МАГИСТРАЛАТА ПРИ ФЕКЕТИЧ
Снежна буря връхлита северната част на Сърбия в началото
на февруари. На магистралата са блокирани стотици превозни
средства. Екип на националната Радио-телевизия Сърбия, който е
на мястото, заснема вицепремиера Вучич, който помага на пристигналите военни като пренася на ръце дете до кацнал край пътя
хеликоптер. Кадрите става централна новина за всички медии в
страната. Въпросът дали телевизионният екип случайно или преднамерено е на мястото е изместен от избухнал скандал във връзка
53) Gligorijević, Jovana , „Hrani Simu pa šalji na Tviter – internet se umiriti ne može. Izbori i
cenzura“,Vreme, br.1205 | 6. Februar 2014.
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с цензура в интернет. Известен сръбски актьор и сатирик публикува в YouTubeклипа като добавя отдолу субтитри с текст, който
иронизира Вучич и определя усилията ми като предизборен ПР.
Материалът е изтрит броени часове след качването му (от българска фирмаотговаряща за авторските права по искане на РТС),
като продължава да бъде изтриван, въпреки че се разпространява
на стотици различни места из нета -mi smo 24 sata imali ozbiljan
rat u vidu postavljanja i skidanja spornog satiričnog klipa.54) Темата
за цензурирането доминира в социалните мрежи и коментарите в
интернет и медиите няколко дни.55) Наблюдават се поляризация на
мненията и обвинения в политически маркетинг – „Cenzurisanje
interneta u XXI veku nije naročito oštroumna stvar“.56) Цензурирането
на клипа увеличава в пъти популярността му. Появяват се много
нови негови вариации, политически пародии, шаржове, осмивания, сравнения с политически лидери, литературни и кино герои:
Батман, Рамбо, Спасители на плажа, Ледена епоха, Властелинът на
пръстените, Хълк, Ким Чен Ун (във връзка с цензурирането) и други.Чрез профила си във Фейсбук Вучич категорично отрича да има
връзка с цензурирането. Всекидневниците публикуват карикатури
на Вучич: пренасящ избирателна урна в преспите; Джилас като
оператор на машина са сняг, който полива Вучич, носещ на ръце
Тадич (Данас); комикси на Вучич като супермен; компютър на който пише СНС интернет екип, който носи на ръце Вучич в снежна буря (Блиц).57) Опозицията използва случая да атакува Вучич
с обвинения за неморален ПР – „pseudoholivudskom spektaklu“(35
дни след случая).58) Анализатори и журналисти пишат критично за
случая по време на цялата кампания.59)

ТЕЛЕВИЗИИ И ОНЛАЙН МЕДИИ
В кампанията Александър Вучич гостува в телевизионни
предавания само като единствен политически гост.Не участва
54) Krivokapić, Đorđe, „Internet je mnogo naučio iz „slučaja Feketić“,Vreme, br.1209 | 6.03.
2014.
55) Тема дана: „Сајбер рат око Вучића у снегу“,Политика, 4.02.2014.
56) Gligorijević, Jovana, „Hrani Simu pa šalji na Tviter – internet se umiriti ne može. Izbori i
cenzura“,Vreme, br.1205 | 6. Februar 2014.
57) Danas, 3.02.2014/, 5.02. 2014; Blic, 3.02.2014/ 4.02.204/ 5.02.2014/ 7.02.2014
58) Obradović Boško, „Ko se boji Vučića još?“, Danas, br. 6003, 7.03.2014
59) Vukadinović, Đorđe, „Vučićeva zlatna ribica“,Vreme, br. 1208 | 27. februar 2014;Дидановић,
Вера, „Забава тек почиње“, НИН, бр. 3207, 6 март 2014
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в нито един политически дебат, дори когато темата е централна
за него.60) Когато е участник отговаря на въпроси на зрители в
директно включване. Посланието за достъпност и неприкритост е
недвусмислено. В някои участия е с вратовръзка, а в други без, но
винаги е със сако. В зависимост от формат студиото е пълно с десетки
млади хора, които в определение моменти аплодират думите му.61)
Показва графики, карти, снимки.Като предпочитан телевизионен
канал за изяви на Вучич може да се определи телевизия Пинк (3
централни участия в ключови дни за кампанията).62)
Вучич има афинитет към западните медии. И те променят отношението си към него – получава признание.63) Tой е интервюиранот CNN (най-големият световен новинарски канал)на английски език, което му дава международна легитимация – 6 минути, в
ден с много висок зрителски интерес, заради началото на сблъсъците в Украйна.64) По време на кампанията той неколкократно дава
това участие като пример за признание за това, което прави.65) Кадри без превод се излъчват на последния предизборен митинг на
СНС, което говори за значението, което му отдава самия Вучич.66)
Показателно е, че в световния канал не е поканен министър-председателят, а неговият заместник. Анализът на казаното показва, че
лидерът на СНС залага на позитивните послания и прагматизмът.
Говори от позицията на държавник, който отправя послание към
света и представя страната като стабилно място, което е подходящо за инвестиции. Сред аргументите му е отварянето на преговорите с ЕС и очакването му страната да се присъедини към съюза
през 2020 година.
Медийните участия на лидера на Драган Джилас често го поставят внеравнопоставена позицияситуация спрямо останалите
участници.67) Попада в ситуации, когато е единственият председател на парламентарно представена организация и участва наравно
60) Рredizborni panel “Izbori na Blic”, 12.03.2014, Bliconline (Tema: Mogu li u Srbiji političari
biti bogati i kako se mogu obogatiti, kakva je razlika između tajkuna i bogataša)
61) Еmisijа Teška reč, TV Pink
62) Еmisijа Teška reč, TV Pink, 16.02.2014/ 21.00 sati; Еmisijа Teška reč, TV Pink, 9.03.2014/
20.50 sati; Dobrojutro, TVPink, 13.03.2014/ 8.30
63) BBC, CNN, Global post, Frankfurter Algemeine Zeitung, Wallstreet journal, Deutsche welle,
Independent, Economist, DiePresseetc.
64) CNN (20.02.2014)
65) Aleksandar Vucic,Teska rec, Pink TV, 9.03.2014
66) Крушевац, 12.03.2014
67) Emisija “Da mozda ne”, RTS, Dragan Djilas i Zorana Mihajlovic.16.01.2014
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със заместник председатели или по-низшестоящия във формалната или неформална партийна йерархия членове.68) Разбира се не
бива да се забравя, че медийният достъп на ДС и председателят й
е по-затруднен в сравнение с много по-голямата, ресурсна и интересна за медиите управляваща партия.

ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ
Анализът на печатните издания (вестници, списания) по време
на кампанията недвусмислено показва, че СНС доминира в този
тип медии, а всички останали са далеч след тях като цялостно
представяне. Мониторингово изследване на неправителствената
организация „Kuca ljudskih prava i demokratije“ (23.02 – 1.03.2014)
показва, че СНС е най-отразяваната в печатните издания партия –
15-37 %, като в някои издания стига до 72 % (Вечерни новости).
За сравнение най-старият сръбски всекидневник Политика не е
писал нищо за ДС в наблюдавания период.69) Мнозинството медии
фаворизират СНС.
Очевидно това е свързано и с възможностите на съответните
организации за правена на рекламна кампания. Прави впечатление
прилагането на формула „нечетни страници“ от страна на щаба на
СНС. Например във в.Блиц рекламните карета на СНС заемат 5 и
7-ма страница, а 1,2 и 3 са интервю на лидера на СНС. В същия
брой единствената информация за ДС е изказване на Джилас в
малко каре.70) Реклами на половин страница на СНС има и във в.
Данас - 3 и 5 страница.71) Рекламите във в. Политика са на 1,3 и
5 страница.72) В същия брой на Политика има интервю с Джилас
(стр. 6). Рекламните карета на Вучич заемат по половин страница,
навсякъде има негова снимка или най-малкото името му. Ако на
едната снимка в дадения вестник е сам, на другата е заобиколен от
екипа си. Ако на едната е с очила, на другата е без. Ако на едната е
сериозен, на другата е усмихнат. Погледът му на едната в встрани,
а на другата гледа във вас. Ясно личи маркетинговият подход ориентиране на образа му по посока на максимално широк кръг от
68) Еmisijа “Upitnik” na Prvom programu Radio-televizije Srbije. 11.02.2014;Еmisijа “Izbori
2014” na televiziji Studio B (5.02.2014)
69) „Izveštavanje štampanih medija u izbornoj kampanji“,Danas,05/03/2014
70) Blic,br. 6130, 07.03.2014
71) Danas,br. 6003, 07.03.2014
72) Политика, бр.j 36036, 7 март 2014
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потенциални избиратели. В трите наблюдавания вестника има 11
снимки на Вучич и 4 на Джилас.
В края на кампанията лидерът на ДС успява да компенсира
изоставането със самостоятелни участия чрез видима медийна
офанзива - броя на интервютата му в печатните медии нараства и
изравянява този на лидера на СНС.73) При интервютата му има не
само количествена, но качествена промяна. Тонът става по-рязък,
втвърдява се, използва по-силни квалификации, отговаря директно
на Вучич, опитва се да се нагажда към неговия образ и говорене.

ПЕЧАТНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ПАРТИИТЕ
Печатните материали са поредния пример за различната
насоченост по оста минало-бъдеще в кампаниите на двете
формации. И двете организации са предпочели кирилицата за
използвана азбука.
ДС разпространяватлистовка в която е поставено писмо
сгънато на три. Писмото е лично обръщение към избирателя
– „Милион плус ти“. На по-малко от страница текст името на
покойния премиер Зоран Джинджич се споменава 4 пъти, има
негов голям цитат и текстът завършва с милион човека, които
са го изпратили в последния му път. В документа натежава
миналото, а бъдещето отсъства. Писмото е подписано от Драголюб
Мичунович, Драган Джилас, Боян Пайтич и вдовицата на бившия
премиер – Ружица Джинджич.Набляга се на екипността, като
кампанията се води отвъд изявеното лидерство. Брошурата
съдържа основно критики към управлението, анализ на тежката
ситуация в държавата, конкретни предложения (повечето с числа)
сред които прави впечатление това за ограничаване продажбата на
земеделска земя на чужденци. Не липсва и напомняме за това, че
партията съществува вече 24 години (от 1990 година) и се бори
за демократична, модерна и европейска Сърбия. В печатните
материали се набляга на цветовете на организацията и нейното
лого – няма никакви снимки, а само текст.
Брошурата на СНС има ясно изразено послание за лидерство.
Структурирана е Вучич-резултати-Вучич. 2/3 от първата страница
е снимков портрет на Александър Вучич и негов цитат: „Урадили
73) Вечерње новости (5.03 2014); Политика (7.03); Danas (13.03); Nedeljnik (13.03);Vreme
(13.03)
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смо много! Потребно је и више и брже! За будућност у коју
верујемо!“. В посланието има високо самочувствие, динамичност,
амбиция, нетърпение, вяра. Графиките се очертават като една
от предпочитаните форми за излагане на идеите на партията и
особено на нейния председател. В сгъната на три брошура има
6 графики със статистически данни, индекси, показатели, които
свидетелстват за постигнатите резултати на управлението при
сравнението му с предходното. СНС представя успехите на
кабинета изцяло само като свои, без да отбелязва коалиционният
характер на правителството – „СНС је успела да побољша економију
Србије за само 18 месеци...“. Документът завършва с благодарност
за подкрепата и името на Александър Вучич, което е изписано за
трети път.
Вучич разпространява и писмо от свое име до избирателите.
На него има снимка на лидера – усмихнат и без очила. В писмото
се дефинира сегашната тежка ситуация, изтъкват се успехите на
СНС – отваряне на преговорите за членство в ЕС. Основно място
е отделено на чуждестранните инвестиции и проекта „Белград на
вода“. Писмото завършва с ръкописния подпис на Вучич.
Из населените места в цялата страна има множество плакати,
транспаранти и билбордове на СНС, което е активна и видима част
от кампанията им.74) За настоящата статия беше наблюдаван този
процес в Ниш, Пирот, Димитровград и малки населени места в
тези общини. СНС доминира изцяло градския и селски пейзаж по
отношение на външни рекламни материали.

СЕМЕЙСТВОТО, ШОУ БИЗНЕСЪТ И СПОРТЪТВ
КАМПАНИЯТА
Членовете на семейството, хората на изкуството и спорта често са използвани като маркетингов инструмент и/или играят ролята
на такъв с цел привличане на допълнителна електорална подкрепа
и легитимация сред определени социални слоеве.
Съпругите и децата на лидерите на СНС и ДС не са част от
предизборния политически маркетинг на формациите. Teостават
далеч от публичната част на кампанията.Единствената подобна
проява е, че Вучич гласува придружен от дъщеря си в деня на вота.
Джилас отива сам.
74) Blagojević, Predrag, „Plakati još u centru, inspekcija ne reaguje“,Južne vesti, Niš 07.03.2014.
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Обществени личности често защитават определени кандидати
(директно или индиректно), заявяват подкрепа. Други са критични
към цялата политическа класа или към отделни явления в
кампанията. Режисьорът Емир Кустурица, който демонстрира
медийна хиперактивност,например, отбелязва, че Александър
Вучич и Борис Тадич са осигурявали финансови средства за
оглавявания от него Андричев институт,а за Драган Джилас
казва: „неко ко се бави политиком морао више да се смеје“.75) Така
подкрепя първите двама, а дефинира проблема на лидера третия
– липса на харизма и некомуникативност. Ватерполистът Ваня
Удовичич, който е министър, категорично застава зад Вучич.76) В
последния ден на кампанията лидерът на СНС приема najbolju
srpsku atletičarku Ivanu Španović в правителствения си кабинет,
което е отразено широко от медиите.77) Младият сръбски режисьор
Стеван Филипович (1981) смята, че няма нова генерация сръбски
политици и критикува Вучич и Тадич, че са фалшиви маркетингови
продукти. Той предупреждава, че Сърбия се приближава към
момента, когато един човек и една партия ще придобият огромна
власт.78) Мненията сред гилдията варират във всякакви комбинации
и позиции.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАМПАНИЯТА
Социологическите изследвания са маркетингов психологически
инструмент, който влияе върху общественото мнение. За много
хора това често е ориентир, който се дава насока на желанието
за следване на победителя (остойностяване на собствения глас) и
оттласкване от губещия.
Данните на всички социологически изследвания показват доминацията на СНС в предпочитанията на сръбски избиратели.79) В
медиите има недвусмислени заглавия: Pola Srbije glasaće za SNS!80)
75) Кустурица, Емир, „Дивим се на политичарима које не подносим...“,НИН, бр. 3296/
27.02.2014, 12,14.
76) Vanja Udovičić: “ Samo Vučić ima hrabrosti da šutira poslednji penal“, Nedeljnik, br. 111,
27.02.2014, 38.
77) „Vučić razgovarao sa Španovićevom i delegacijom ASS“, Tanjug, 13.03.2014.
78) Филиповић, Ст., „Постапокалиптични зомби хорор српске политика“, интервју, НИН,
бр. 3207, 6.03.2014
79) CeSID; Nina medija; Stratedzik marketing; Faktor plus
80) Istraživanje: pola Srbije glasaće za SNS! Telegraf.rs, 5.02.2014
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Въпросът, който се задава е колко точно процента ще имат управляващите в скалата между 44 и 50. Вучич улавя опаснотта от подобен подход, който може да успокои избирателите в сигурната победа и те да не отидат да гласуват, а партийните активисти да не се
мобилизират достатъчно. В последните две седмици преди избори
тоймногократно изтъква, че не бива да се разчита само на социологическите изследвания, най-важни са самите изборни резултати
и апелира към мобилизация. В сръбската предизборна социология
второто място е отделено за коалицията начело СПС (СПС-ПУПСJС), чиито проценти варират около 14. Социологическата интрига
е коя политическа сила ще е трета и кои от субектите ще останат
под чертата.81) Според изследванията ДС е втората политическа
сила в Белград след СНС.82) В национален мащаб обаче се конкурират с новата формация НДС за третото място. Следвани са от
ДСС начело в Коштуница – около 6 % и ЛДП – около 5 %. Близо
до 5 процентовата бариера са УРС и Двери – около 4 %. Изборните
резултати потвърждават част от данните, а други не.SNS je osvojila
48,44 odsto glasova, SPS 14,05, NDS 5,86, a DS 5,46, а всички останали са под 5 % бариера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборите приключват с няколко своеобразни рекорда. СНС
постига най-високият резултат (като брой получени гласове и
процентно) в съвременната история на многопартийната система
в Сърбия. За ДС това е най-слабият изборен резултат за цялото
й съществуване. От гледна точка на политическият маркетинг ДС
залага на инерцията, носталгията, миналото, сантимента, въпреки
че имат претенцията да са наследници да най-известният сръбски
прагматик в новата история на страната. Маркетинговото решение
на СНС се нарича Александър Вучич – динамична, прагматична,
обърната към бъдещето лидеро-центрирана кампания. Това се
оказва най-търсеният продукт на политическия пазар в Сърбия.
Вотът е своебразен пик на европозитивизма на сръбските
избиратели - всички парламентарни партии се декларират като
проевропейски. И то в момент, когато евроскептицизмът вътре в
ЕС нараства с високи темпове.
81) Cvejić, Bojan, “Đilas i Tadić u borbi za treće mesto“,Danas, 3.03.2014
82) Истраживање Фактора плус, Политика,27.02.2014
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Предизборната кампания по недвусмислен начин показва, че
политическият маркетинг има все по-голямо значение в сръбската
политика. Партията, която залага на маркетинговия подход е найуспешна от гледна точка на изборните резултати.
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Kalojan Metodiev
POLITICAL MARKETING OF SERBIAN PROGRESSIVE
PARTY AND DEMOCRATIC PARTY ON PARLAMENTARY
ELECTIONS IN SERBIA IN MARCH 2014
Resume
The following article is focused on a comparative
analysis between the marketing campaigns of the two
political parties in Serbia. The Serbian Progressive party
with chairman Alexandar Vuchich (ruling party) and
Democratic party (party in opposition) with leader Dragan
Djilas are compared during the campaign for preliminary
parliament elections in Serbia (March 16th, 2014).
The two campaigns are compared by numerous standards:
the leaders’ political image, marketing messages, internet
campaigns, PR strategies, slogans, legitimacy, marketing
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techniques, international political relations, print media,
enemies-allies and so on.
Key words: political marketing, SPP, DP, Serbian elec
tions, political leaders, comparative political science.
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МИРОВНИХ СНАГА УН И ДРУГИХ
МЕЂУНАРОДНИХ ПОЛИЦИЈСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ТЕРОРИЗМА,
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЕКСТРЕМНЕ
МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА
Сажетак
У раду аутор указује на проблеме са којима се у савре
меној међународној заједници суочавају мировне снаге
УН-а и међународне полицијске организације. На осно
ву анализе релевантних докумената и извештаја ме
ђународних организација задужених за борбу против
тероризма, трговине људима и збрињавање избеглица
долази се до конкретних задатака и изазова са којима
ће се ове организације суочити у будућности и препо
руке за њихово лакше и ефикасније извршавање.
Кључне речи: Међународне снаге УН-а, тероризам,
трговина људима, екстремна миграција становни
штва.
авремену међународну ситуацију карактерише растућа сложе
ност задатака који стоје пред међународним снагама УН и дру
гима полицијским организацијама. За то постоји неколико разлога.
Први разлог се крије у проширењу сфере мировних операција које
представљају одговор светске заједнице на развој нестабилности у
различитим деловима света. У вези с тим треба подсетити да су од
1948. године Уједињене нације организовале и оствариле 67 ми

S
*

Помоћник директора, Генерални Секретаријат Интерпола
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ровних мисија, од којих 16 и данас трају. У већини њих учествују
не само војне, већ и цивилне полицијске снаге.
У мировним мисијама ради 116 919 људи, укључујући и 13
549 цивилних полицајаца1). Са таквим потенцијалима своје миров
не дјелатности и користећи разне механизме, какав су и мировне
мисије, Уједињене Нације раде на „превентивној дипломатији“,
односно покушавају да реше конфликте и спорове међу сукобље
ним странама.
Као друго, мировне мисије и друге међународне организације
све чешће прате активности, усмјерене ка решавању многобројних
задатака везаних за успостављање мира и организовање мирног
живота људи. Неке такве активности, као што је нпр. посматрање
тока избора у Авганистану 2004. године, програми разминирања у
Мозамбику и обука сарадника цивилне полиције на Хаитију, оства
ривали су се у оквиру мировних операција УН. При томе се поје
дини аспекти тих активности настављају и по завршетку мировне
операције.
Друге врсте активности остваривале су се на молбу влада, нпр.
у Камбоџи, где и данас функционише Одељење УН за људска пра
ва; у Гватемали, у којој УН пружа помоћ у реализацији мировног
споразума, утичући тако на практично све аспекте живота у земљи.
У том смислу посебно интересовање изазива мировна мисија УН у
Либерији (UNMIL – UN Mission in Liberia), где су УН у септембру
2003. године, у складу са резолуцијом 1509 Савета безбедности,
отвориле одељење за помоћ процесу успостављања мира, као и за
штиту хуманитарних активности и људских права. Задаци мисије
су такође и реформисање система државне безбедности, укључују
ћи и избор и обучавање запослених у новим полицијским структу
рама. Ова мировна мисија је интересантна због тога што у састав
мировног особља UNMIL, који чине 7 320 војника, 130 војних по
сматрача и 1 313 цивилних полицајаца из 35 земаља, улази и први
контингент полицајаца из Србије.
Важно је истаћи да Србију у мировним операцијама УН укуп
но представља 73 сарадника, од којих 10 раде у UNMIL – 6 цивил
них полицајца и 4 војна посматрача. Такво представљање Србије
у мировном покрету УН осигурало јој је 70 место у свету по броју
сарадника у операцијама за обезбеђивање мира.2)
1)
2)

www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml
www.un.org/peacekeeping/contributors/2012/july12_3.pdf
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Као треће, савремена политичка ситуац
 ија у свету захтева ак
тивизацију напора у области међународног хуманитарног права и
решавање низа проблема који су се скупили у овој области. Неки
од тих проблема су:
а) заштита основних људских права и слобода. Низ мировних
мисија УН укључује и такозвану „компоненту људских права“, ко
ја је присутна нпр. у Грузији и Гватемали. На Хаитију ова компо
нента део је заједничке операције УН и Организације америчких
држава (ОАС);
б) пружање ванредне помоћи у условима хуманитарних ката
строфа. У тим условима, међународне организације и мисије УН
обезбеђују жртвама – најчешће деци, женама и старцима – храну и
лекове, склониште и материјално-техничку подршку.
Четврто, посебан значај у реализацији мисија међународних
полицијских организација у последње време имају активности у
условима глобализације тероризма.
За разлику од тероризма анархиста, с којим се човечанство
сусрело пре нешто више од једног века, савремени тероризам,
нарочито његови фундаменталистичко-религиозни облици, пред
стављају појаву глобалну по својој структури, начину деловања и
операцијама. Његови циљеви су стварање атмосфере страха и де
морализација становништва, наношење штете економском потен
цијалу државе, смањење поверења у органе и представнике струк
тура државне власти.
Глобализација је један од фактора који карактеришу ову поја
ву. Исто као што су глобализацији подвргнуте трговина, финансије
и култура, тако и тероризам данас представља глобалну претњу.3) У
познатом документу „Писмо Америци“, које су терористи „Ал-ка
иде“ објавили у новембру 2002, каже се да је активност те органи
зације усмерена на исламизацију Сједињених Америчких Држава,
а када се постигне тај циљ, организација ће проширити своје ак
тивности на друге земље.
Тероризам у том контексту представља и одбрамбену тактику
против непријатеља сличих покрета, и стратегију напада за пости
зање трансисламске доминације у свету. Тако су, на пример, ци
љеви напада фундаменталистичког исламског покрета „Џихад“
3)

Globalization, international integration and cooperation on crime prevention and suppres
sion, VietNam Police, Hanoi, 2011, p. 7–8.
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политичка демократија, принципи друштвених слобода, либерали
стичке идеје суседних, неисламских земаља. Фундаменталистичке
организације такве активности спроводе на Балкану, у Кашмиру,
југо-источној Азији и другим регионима.
Глобални карактер новог исламског тероризма је реалност, без
обзира на одсуство територијалне структуризације. На арапском
„Ал-каида“ значи „база“, на основу које се формирају мреже теро
риста, које се онда шире по целом свету, делујући у условима де
централизованог руководства. Географски је та разграната мрежа
виртуелно глобална са одређеним елементима који функционишу
у Европи, северној Америци, југо-источној Азији и на Блиском Ис
току.
Често се говори о томе да су многи чланови „Ал-Каиде“, који
су откривени у Европи или северној Америци, укључујући терори
сте који су учествовали у организацији и извршењу терористичког
чина у САД 11. септембра 2001, много година живели на Западу.
Имали су удобан живот, добили добро образовање, упознали се са
напредним технологијама, и остали при томе крајње агресивно на
стројени према земљи која их је примила на стални боравак и обез
бедила им приступ цивилизацијским тековинама. То је још једна
потврда глобализације савременог тероризма.
Покушаји глобалних терористичких организација да дођу у
посед оружја за масовно уништење у тим условима представљају
реалну претњу целом човечанству. Тежње терориста ка реализа
цији идеја о глобалном управљању потврђују неопходност да чо
вечанство примени нове ефикасне технологије управљања на ме
ђународном нивоу, што ће помоћи да се искористи конструктивни
потенцијал политичког развоја у такозваним „конфликтогеним“
регионима.
Конфликти, пре свега оружани, представљају претњу не само
за појединца, његова основна права и слободе, већ и за друштво
у целини. Данас је изузетно важно припремити, образложити и
применити ефикасне начине превенције и решавања конфликата,
одржавања и одбране мира. Тражење таквих начина само по се
би представља изузетно сложен задатак са елементима политичког
ризика. Како показује пракса, функције „миротвораца“ могу не
законито узурпирати групе држава или појединачне државе, које
објективно у таквим случајевима играју улогу „свјетског жандар
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ма“, што је у супротности са нормама међународног права и само
по себи представља опасност за међународну заједницу.
Истовремено постоје међународне структуре и институције
специјализоване за решавање таквих проблема. То су Уједиње
не нације, Међународна организација криминалистичке полици
је ИНТЕРПОЛ, Организација за безбедност и сарадњу у Европи,
Центар за антитероризам Унија Независних Држава и низ других.
У складу са оснивачким документима ових организација, њихов
главни задатак је успостављање међународног мира и безбедно
сти. Њихове функције су стога: усвајање ефикасних заједничких
мера за спречавање претњи миру; спречавања терористичких чи
нова и других облика нарушавања мира; помагање решавања кон
фликата мирним средствима и у складу са принципима међународ
ног правосуђа - међународних спорова и ситуац
 ија које би могле
узроковати дестабилизацију мира.
Изузетно важну улогу у борби против глобализације терори
зма игра Међународна организација криминалистичке полиције
ИНТЕРПОЛ, која данас има 190 држава-чланица. У годишњем из
вештају ИНТЕРПОЛа каже се да ова организација управо питањи
ма одржавања друштвене безбедности и борбе против тероризма
посвећује посебну пажњу.4) Резултат те активности је и специјална
база података у коју су унесени подаци о појединачним лицима
осумњиченим за учествовање у терористичким активностима, али
и информације о организацијама и покретима који подржавају те
роризам.
Као пето, посебан значај у реализацији мисија међународних
полицијских организација имају и активности у борби против тр
говине људима. Трговина људима, „трафикинг“, представља међу
народну организовану криминалну појаву, која има озбиљне после
дице по безбедност, добробит и поштовање права жртава. По пода
цима објављеним у извештају организације “Human Smuggling and
Trafficking Center” сваке године жртвама шверца „робљем“ поста
не од 600 до 800 хиљада људи, углавном жена и деце5).
На стратешком нивоу, чим организована трговина људима за
узме стабилан положај у држави, она се брзо развија и почиње да
дестабилизује постојеће стање ствари. Потенцијално то може про
4)
5)

INTERPOL Annual Report 2011, Lyon, ICPO INTERPOL, 2012, p.14.
Fact Sheet: Distinctions between Human Smuggling and human trafficking. – Human Smug
gling and trafficking Center, April 2004, str. 1.

- 217 -

Александар Анатољевич Гридчин

ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ...

узроковати сурове ратове између криминалних група, јер трговци
људима изазивају локалне криминалне елементе у борби за кон
тролу над том профитабилном врстом искориштавања људи. Тр
говина људима као организовани криминал не настаје у потпуној
изолацији. Већ оформљене мреже трговаца људима се брзо дифе
ренцирају и развијају узајамно корисне везе са постојећим органи
зованим криминалним групама које делују у другим сферама, као
што су нелегална трговина наркотицима и оружјем.
Степен озбиљности опасности коју представља трговина љу
дима захтева брз, одлучан и професионалан одговор у виду борбе
полицијских и судских органа против те појаве на државном и ме
ђународном нивоу. Тако је, на пример, у Федералној полицији Бел
гије, у оквиру Директората за борбу против злочина против лич
ности (Directorate for the fight against crimes against persons – DJP),
поред одељења за борбу против наркотика, тероризма, оформљена
и јединица за питања нелегалне трговине људима.6) Сферу дело
вања сарадника ове јединице представља борба против свих об
лика трговине људима (трговина ради економског или сексуалног
искоришћавања, „сексуални туризам“ чије жртве су малолетници,
дечија порнографија и илегална трговина органима).
У борби против овог феномена одељење тесно сарађује са дру
гим федералним органима, нарочито са Федералном миграционом
службом, Социјалном инспекцијом, Социјално-правном инспек
цијом, Департманом правде и Министарством иностраних посло
ва. Осим тога, одељење сарађује и са организацијама које нису дио
структуре полицијских и судских органа, као што су нпр. Центар
за равноправност, центри за помоћ жртвама трговине људима, Ме
ђународна организација за миграције и другима.
Проблематиком трговине људима баве се и друге међународне
полицијске организације. Тако је, нпр. Европска полицијска асо
цијација (EPA) у свом часопису објавила материјал чији је аутор
руководилац јединице Федералне полиције Белгије за борбу про
тив превара А. Букар, у којем се говори о најновијим достигнући
ма у области коришћења биометријских заштитних параметара у
припреми докумената за борбу против коришћења фалсификата у
илегалној миграцији и трговини људима.7)
6)
7)

An exploration of the Belgian Federal Police, Brussels, 2004, str. 13.
Biometry: a new tool for policeman. Journal of the European Police Association, Brussels,
2004, p. 8-9.
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Посебну улогу у организовању међународне сарадње полициј
ских и судских органа у борби против трговине људима има Међу
народна организација криминалистичке полиције ИНТЕРПОЛ. На
иницијативу ове организације створена је и успешно функциони
ше радна група за борбу против трговине људима ради сексуалног
искоришћавања. Група је припремила упутство за борбу против
ове криминалне делатности, које је преведено на неколико језика.
Као шесто, посебан значај у реализацији мисија међународних
полицијских снага имају и активности у условима екстремне ми
грације становништва.
Разлог за ово крије се у чињеници да је проблем избеглица и
принудно расељених особа један од најсложенијих глобалних про
блема савременог доба. Управо због тога УН организује велики
број дискусија посвећених решавању тог проблема, издаје значајан
број брошура, књига и часописа (нарочито часопис „Избеглице“),
и на тај начин наставља да тражи најефективнији начин помоћи
тим категоријама становништва.
Од тренутка оснивања, УН стално ради на заштити избеглица
у целом свету. Године 1951, када је основана Канцеларија Високог
комесара УН за избеглице, под њен мандат је потпадало око мили
он избеглица. Данас тај број износи 32,9 милиона. Овоме треба до
дати и 4,3 милиона избеглица које се налазе под контролом Хума
нитарне мисије УН за палестинске избеглице на Блиском Истоку.
Те 1951. године већина избеглица били су Европљани. Данас нај
већи део долази из Азије (15,0 милиона) и Африке (9,8 милиона).
Развој догађаја последњих година показује да кретања избеглица
имају карактер масовног одлива становништва, више него инди
видуалног. Осамдесет процената избеглица у савременом свету су
жене и деца8).
Осим тога, и разлози масовних одлива становништва су поста
ли много разноврснији, укључујући и природне и еколошке ката
строфе и крајње сиромаштво. Резултат тога је чињеница да многе
данашње избеглице не одговарају статусу избеглице по Конвен
цији која дефинише избеглички статус. Конвенција се односи на
жртве прогона по расним, религиозним, националним мотивима,
припадању одређеној друштвеној групи или политичкој опцији.9)
8)
9)

www.un.org/ru/humanitarian/assistance/refugees.shtml
Колосов, Ю. М, Котляров, И. И. Международное гуманитарное право в документах,
Москва, 1996, стр. 101–122.
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УН и друге међународне организације су такође веома забри
нуте повећањем броја принудно расељених особа током посљед
њих година. „Принудно расељеним особама се сматрају они људи
који су били принуђени да напусте своје домове, али су остали на
територији своје земље“10). Пошто не напуштају територију своје
земље, они нису укључени у данашњи систем заштите избегли
ца. Већина принудно расељених особа долазе из земаља у развоју.
У неким земљама број принудно расељених лица прелази 10% од
укупног броја становништва.
Постоје региони у којима је проблем екстремне миграције по
стао „хроничан“. Један од таквих региона је Палестина. Пружање
помоћи палестинским избеглицама од 1949. године води Блискои
сточна агенција УН за помоћ палестинским избеглицама и органи
зацију радова. Данас ова агенција пружа основне услуге у области
здравства, образовања, ванредне помоћи и социјалне помоћи за ви
ше од три милиона регистрованих палестинских избеглица.
У другим регионима, као што су нпр. Јерменија, Азербејџан,
или Монголија, проблем избеглица и принудно расељених особа
ескалирао је релативно скоро. Ипак, у свим случајевима неопход
ност решавања проблема екстремне миграције један је од најва
жнијих разлога за рад на повећању ефективности рада цивилне по
лиције УН и других међународних полицијских организација, као
на пример полицијских делова Организације за безбедност и са
радњу у Европи, полицијских компонената мисије Европске Уније
и других.
У главном, можемо закључити да је савремена међународна
ситуација захтева повећање ефикасности рада цивилне полиције
мировних снага УН и других међународних организација у усло
вима глобализације тероризма, трговине људима и екстремне ми
грације становништва.
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Приказ књиге: Ерика Фегелина, Наука, политика и гноза, пре
вео Данило Н. Баста, Досије, Београд, 2012, 51. стр.

U

з Леа Штрауса и Хану Арент, Ерик Фегелин (Eric Voegelin) ва
жи за најважнијег представника неокласичне1) политичке фи
лозофије, односно оне струје у политичкој мисли ХХ века која је
настојала да политичку науку врати њеним античким, платонов
ско-аристотеловским коренима. Међутим, док су дела Штрауса
*
1)

Истраживач сарадник
Уобичајено је да се у уџбеницима из политичке теорије ови аутори сврставају
под нормативну политичку теорију, односно нормативно-онтолошки приступ. По
мишљењу Хенинга Отмана овај назив није најсрећнији, јер су „норма“ и „нормативно“
од XIX столећа нераздвојиви од кантизма. Уместо нормативна политичка теорија
Отман говори о неокласичној политичкој филозофији.
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и Арентове незаобилазна лектира за све оне који желе да се баве
политичком теоријом, Фегелин је у Србији остао готово непознат.
Тако је пред нама први превод једног Фегелиновог дела на српски
језик. Нажалост, није реч о неком од главних дела овог изузетно
плодног аутора, попут Нове науке о политици или Поредак и исто
рија. Наука, политика и гноза представља Фегелиново приступно
предавање на Универзитету у Минхену. Баш због тога, ово невели
ко дело је погодно да нам у најкраћим цртама представи основне
тачке Фегелинове мисли.
Фегелин полази од почетака политичке науке, коју су као po
litike episteme засновали Платон и Аристотел. То заснивање је и
данас важеће. Предмет, аналитички метод и претпоставке анали
зе су још увек непромењене. Платоновско-аристотеловска анализа
ради с претпоставком о поретку бивства, који је доступан научном
сазнању. „Пресудан догађај, прави филозофски, који је засновао
politike episteme, био је увид да ступњеве битства који се у свету
могу разликовати надвисује један онострани извор бивства и њего
вог поретка“ (13). Дакле, политичка наука је онтолошки условље
на, јер так када се поредак бивства у целини, укључујући и његов
извор у трансценденталном бивству, нађе у видном пољу, могуће
је спроводити анализу са изгледом на успех. Тек тада можемо по
стављати питања о политичком поретку и пропитивати сагласност
одговора на ова питања са поретком бивства. Фегелин тврди да је
оваква политичка наука представљала терапију поретка, којој је
друштво пружало отпор. Увек је постојао отпор филозофији и по
литичкој науци, и код Хелена је филозофирање могло бити опасно
по живот, али су политичка наука и филозофија ипак цветале. До
промене је дошло у модерно време, и ту долазимо до кључне тачке
у Фегелиновој књизи, са забраном постављања питања. Није дакле
реч просто о отпору анализи, него о мњењима, чији заступници
знају да се и зашто се не одупиру критичкој анализи и који због
тога забрану испитивања својих премиса претварају у садржину
своје догме. „Такво држање свесног и спекулативно брижљиво раз
рађеног затварања пред rati-om јесте нов феномен“ (16).
Забрану постављања питања Фегелин везује за модерни гно
стицизам у чије представнике убраја: Хегела, Маркса, Конта, Ни
чеа, Хајдегера... Поред тога, он указује да забрана питања није ни
мало безазлена, те да је постала социјално делотворна у људима
који сами себи намећу забрану да у критичким ситуацијама по
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стављају питања. У вези са тим, Фегелин идентификује три гно
стичка типа човека, за које је постављање питања немогуће: со
цијалистичког човека (у Марксовом смислу), позитивистичког (у
Контовом смислу) и национал-социјалистичког човека.
Ако гностицизам подразумева забрану питања, онда гности
чари и нису друго него интелектуални подваљивачи, што Фегелин
тврди за Маркса. Али таква тврдња није довољна, па Фегелин у
игру уводи вољу за моћ, вољу за владавином, libido dominandi као
ону страст која треба да објасни вољу за интелектуалном обманом.
Гностички мислилац заиста прави интелектуалну подвалу и зна да
то чини, а Фегелин нам указује на три стадијума у кретању духа.
На површини је акт саме „обмане“ који може бити и самообма
на или проста „заблуда“. У другом стадијуму, мислилац је свестан
своје обмане, али је се не одриче. Акт постаје обмана тек путем
знања о неистини, а ако се настави бранити „аргументима“ реч је
о интелектуалној подвали. Трећа фаза одразумева окретање про
тив свог сопственог дела и настојање да се њима овлада, а као мо
тив обмане се разоткрива свесна побуна против Бога. Продужење
интелектуалне подвале уз знање о мотиву побуне добија карактер
„демонске лажљивости“ (23).
Код свих гностичара Фегелин уочава жељу да се разори ствар
ност. На место поретка долази гностичар који независност свог по
стојања ствара помоћу спекулације. Тако за Фагелина ни филозо
фија гностичара није филозофија у Платоновом смислу. Филозоф
није свештеник и помоћник богова као код Марка Аурелија. Реч је
о новој аскези, покушају да се човек држи ван света, реч је о уки
дању стварности, а филозофија постаје начин спасења. Код Хегела
аутор уочава да се више не ради о филозофији као љубави према
знању о приближавању филозофије стварном знању. Наиме, како
је код Платона стварно знање било резервисано за Бога, а човек је
у љубави према знању од philosophos на крају постајао theophilos
љубитељ Бога, Фегелин у Хегеловом програму проналази побуну
против Бога. „Ако сад Хегелову идеју филозофирања држимо по
ред Платонове, мораћемо рећи да, додуше, постоји напредовање
у јасноћи и тачности знања о поретку бивства, али да је скок из
граница коначности у савршеност стварног знања немогућ“ (28),
а свако ко се одлучи на овај скок престаје бити филозоф и постаје
гностичар. Тако Фегелин на сажет начин исказује своје разлико
вање гнозе и филозофије, јер филозофирање је вођено љубављу
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према поретку бивства, који се сазнаје да би се са њим сагласило, а
гноза жели владавину бивством. Да би се докопао бивства гности
чар конструише систем, што је гностичка, а не филозофска форма
мишљења. Надаље, аутор успоставља везу између система и забра
не постављања питања, јер ко бивство доводи у систем, не може
допустити питања која укидају систем као форму мишљења (30).
Фегелин нам предочава како гностички мислилац своју инте
лектуалну подвалу оправдава претензијом историјске будућности
на власт. Другим речима, у свом систему гностичар одређује да је
његова визија ствар будућности, те према томе стварност треба да
се повуче пред пројекцијама система.
Из Хајдегеровог тумачења бивства, Фегелин преузима израз
„парусија“ (при-суство) те говори о парустизму, као духовном
ставу, у којем спасење од зла времена треба очекивати доласком
адвентом иманентно схваћеног бивства у његовом обиљу (34). То
је дакле врста западњачког гностицизма коју Фегелин има пред
очима и коју разликује од раније фазе гностицизма хилијастич
ких покрета Средњег века и Ренесансе, који су стајали на трагу
јеврејско-хришћанске апокалипсе. Фегелин говори о парусијским
мислиоцима, парусисјским спекулацијама, парусијским масовним
покретима, и добу у коме они превладавају као о парусијском добу.
На овом месту Фегелин уводи политичку науку, неокласичну (не
позитивистичку) у платоновско-аристотеловском смислу, politike
episteme чији је задатак борба против демона. Она, дакле још увек
има своју терапијску функцију.
У завршном делу, Фегелин се посвећује убиству Бога у пару
сијској гнози. Реч је о томе да се поредак бивства доживљава као
несавршен и непреведан, те га треба заменити савршеним и пра
ведним. „Покушај да се створи нов свет претпоставља, дакле, ако
га треба предузети смислено, да се уништи карактер поретка бив
ства као претходно датог, да се он протумачи као да се суштински
налази у човековој моћи располагања. А преузимање бивства у моћ
човековог располагања, опет, захтева да се уништи трансценден
тални извор бивства – оно захтева декапитацију бивства, убиство
Бога“ (35). Ово убиство Бога Фегелин не ограничава само на Ни
чеа и његово чувено Бог је мртав, него га налази и код Маркса,
Хегела и осталих гностика. Јер, свуда где се ствара нови човек, реч
је заправо о човеку који самог себе претвара у Бога. Од човека ко
ји преузме у себе Бога и тиме дође у потпун посед својих моћи,
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тврди Фегелин, почиње критика политике, која убрзо престаје да
буде теорија и постаје пракса. Реч је о пракси уништења, вољи за
убиство.
У овој књизи Фегелин нам открива да главна линија модер
ног европског мишљења носи печат гностицизма, при чему је у
ХХ веку гностички покрет достигао своју револуционарну фазу.
Из те перспективе све оно што је задесило Европу у ХХ веку, а то
ће рећи учења Маркса, Бакуњина, Лењина, позитивистички сци
јентизам, комунистичка, фашистичка и национал-социјалистичка
револуција, може се објаснити као револуционарни гностицизам.
Међутим, остаје ли за Фегелина нешто у модерној историји запада
што одудара од главног гностичког тока? Хобс, Конт, Шелинг, Хе
гел, Маркс, Хајдегер, (данас би овај списак могао бити проширен),
али како је до тога дошло? Истини за вољу, Фегелин на почетку
књиге даје преглед литературе о античкој и модерној гнози, а затим
објашњава порекло античког гностицизма, међутим остаје отворе
но питање одакле се појавио модерни гностицизм, како је постао
главна линија мишљења у Европи? Како је дошло до овог новог
феномена забране питања то нам Фегелин у овој књизи не говори,
него нас поставља пред Конта, Хегела и Маркса.
Ово питање се може и другачије поставити; зашто се поли
тичка наука одрекла својих платоновско-аристотеловских корена и
запала у гностицизам? Ово је можда још важније ако се пред очима
има терапеутско дејство које политичка наука има за друштво.

Овај рад је примљен 5. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.
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авремени свет карактеришу изузетно активни процеси поли
тичких, економских и културних интеграција. Под интегра
цијом се обично подразумева скуп политичких снага у оквиру
државних и међудржавних структура и политичких институција
обједињених у циљу достизања одређене политичке општости и
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стабилног развоја држава и друштава. Истовремено, процес сваке
интеграције захтева спремност субјеката који учествују у том про
цесу, њихову припрему, жељу и знање о тим процесима, јер при
настајању нових политичких институција и вредности у процесу
интеграције треба превазићи претходно стање које обично кочи
процес интеграције. Зато сваком процесу интеграције претходи
својеврсни процес дезинтеграције у којој се субјекти интеграције
ослобађају старих норми и механизама. На тај начин су процеси
интеграције и дезинтеграције комплементарни.1)
Управо том актуелном питању савремене политичке науке био
је посвећен научни скуп ,,(Дез)интеграција држава и идентитет
на почетку 21. века“, одржан у Београду 28. и 29. априла у орга
низацији Института за политичке студије. Скуп је окупио водеће
стручњаке из области политикологије, геополитике, социологи
је, културологије и демографије из земље и иностранства (Руска
Федерација, Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска). На тај
начин су се стекли сви услови да тема конференције буде сагле
дана из различитих углова, с тачке гледишта различитих научних
дисциплина, да се питања проуче помоћу различитих метода и на
темељима различитих научних школа.
Рад научника на скупу био је подељен у три секције: Глобали
зација и национална држава, Идентитет и држава и Интеграци
је, модернизација и држава. Наслови секција осликавају мултиди
сциплинарни аспект проучавања интеграција. Захваљујући таквом
приступу зборник радова с конференције даје целовиту слику о
проучаваним феноменима и то са примерима из различитих дело
ва света.
Због обима зборника у нашем приказу биће речи само о неким
радовима који осликавају структуру и садржај зборника.
У првом делу, посвећеном питањима односа глобализације и
националних држава, запажа се рад Александре Мировић ,,Инте
грација и дезинтеграција као паралелни процеси савремене гло
бализације“ (стр. 67-100). Користећи метод анализе релевантних
политичких, правних и научних докумената, ауторка разматра ди
јалектику интеграције и са њом повезаних појмова дезинтеграције
и реинтеграције. Последња два појма ауторка сматра противреч
нима процесу интеграције, али у исто време и процесима који су
1)

Александр Дугин, Основы геополитики, АРКТОГЕЯ-центр Москва, 2000, стр. 447.
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јој паралелни. Ту своју тврдњу поткрепљује бројним примерима
из савремене историје: пример распада Совјетског Савеза који је
истовремено означио и почетак интеграционих процеса на пост
совјетском простору, затим уједињење Немачке, распад Југосла
вије и дезинтеграција српских територија уз истовремене тежње
европским интеграцијама. Разматрајући даље појам интеграција,
ауторка издваја два основна вида интеграција која су данас актуел
на – европске и евроазијске интеграције. За та два вида интеграци
ја ауторка користи исти именитељ, али међу њима види и одређене
разлике на пољу националног питања. Док интеграциони процеси
на Западу нису укинули дезинтеграционе сепаратистичке процесе
(можда су путем идеје регионализације чак и подстицани, јер су
националне мањине осетиле да могу бити економски одрживе на
уједињеном тржишту), а такође су утицале на слабљење национал
ног идентитета Европљана, који се више осећају као припрадници
одређене регије или читавог континента него као припадници свог
народа и земље, дотле је у случају евроазијских интеграција слу
чај обрнут: национални идентитет јача, што отвара процес наци
оналне (ре)интеграције, што актуелна дешавања у Украјини само
потврђују.
Односом процеса интеграције и дезинтеграције на примеру
српске државе бави се Миломир Степић у раду ,,Српски парадокс:
национална дезинтеграција као услов супранационалне интегра
ције“ (стр. 153-176). Наиме, аутор истиче да је услов за сваку врсту
интеграције претходна дезинтеграција, што је у српском случају
парадокс, јер наднационалној интеграцији претходи национална
дезинтеграција. Те тврдње илуструју се примерима ,,прве“ и ,,дру
ге“ Југославије, чије је стварање послужило као основа за дезинте
грацију српске етничке територије која и данас траје. Истичу се три
критеријума по којима Србија не би требало да приступа актуел
ним европским (и евроатлантским) интеграцијама: ради се инвер
сивним интеграцијама (наднационалне интеграције могу уследити
тек после завршених националних), зато што су те интеграције у
супротности са цивилизацијско-геополитичким идентитетом Срба
и зато што немају дугорочну економску перспективу.
У одељку о идентитету и држави Александар Гронски, истори
чар из Белорусије, у свом раду ,,Белоруски национално-историјски
митови као индикатор цивилизацијског идентитета“ (стр. 289- 233 -
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302) обавештава нас о контрадикторности процеса интеграција на
подручју Белорусије. Наиме, Белорусија учествује у процесу евро
азијских интеграција, чланица је Царинске уније и Савезне држа
ве Русије и Белорусије. Међутим, упркос овој званичној политици
белоруског руководства, у јавном дискурсу (медијима, образовању
и универзитетским уџбеницима) преовлађује позитиван и афирми
шући став о евроатлантским интеграцијама. Као примере за наве
дену тврдњу аутор истиче примере из интерпретације историје, и
то почев од староруског периода (заједничког за сва три источно
словенска народа) који се искључује из белоруске историје, про
мену назива рата против Наполеона из 1812. године (Отаџбински
рат) и нови поглед на Други светски рат који се назива Совјетсконемачким ратом, а уз то истиче се парадокс додељивања медаља за
ослобођење Републике Белорусије која тада није постојала.
У делу посвећеном узајамном односу интеграција, држава и
модернизације Александар Загорнов у раду ,,Изградња белоруске
нације после распада СССР-а: сложеност процеса“ (стр. 543-556)
даје дијахронијски преглед развоја националног идентитета на те
риторији савремене Белорусије, а која је некад улазила у састав Ре
чи Посполите, Руске царевине и Совјетског Савеза. Дијахронијска
анализа може понудити комплексније и свеобухватније разумевање
природе сложеног наслеђа тих држава и његовог утицаја на савре
мене процесе формирања нације и њеног идентитета и у поређењу
са актуелним процесима нестанка модела националне државе који
карактерише глобализацију. Аутор истиче да је формирање бело
руске нације почело у контексту царске Русије, те да је укључи
вало пољски национални утицај и његову конфронтацију с проце
сом формирања руске нације. Ту своју тврдњу аутор поткрепљује
подацима са пописа, који нису укључивали податке о нацији, али
јесу податке о језику, те на основу њих и конфесионалних података
изводи закључке о заступљености Белоруса и белоруске културе и
њиховом односу према руској и пољској култури. Оно што је ка
рактерисало белоруску културу у периоду крајем 19. и почетком
20. века је чињеница да је била претежно руралног карактера, те да
због недостатка елитарности својих представника није могла пре
тендовати на ширење. Специфичности белоруске нације и културе
били су свесни и суседни етноси. Тако су их Руси сматрали делом
своје нације с пољским елементима, од којих је требало да се из
бави, а Пољаци су, пак, Белорусе сматрали делом пољске нације са
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руским особинама, које су кочиле њихов даљи развој и уклапање у
крило пољске нације. Тако је настао дуализам који и данас каракте
рише белоруско друштво и идентификацију неких његових делова
час с руским, час с пољским елементом. Осим тога, дуализам је
довео до изразитог индивидуализма у белоруском друштву који за
последицу има одсуство солидарности око које би се објединила
нација, и то солидарности на пољу вредности, ресурса и узајамног
поверења. На тај начин могућа је подела сада самосталне зајед
ничке државе по питањима учешћа у интеграционим процесима,
западне русофобије, тумачења историје и сл. Зато достизање на
ционалног консензуса по тим питањима остаје актуелни циљ ко
ји треба остварити примењивањем теорија модернизације, али уз
очување традиција и узимање у обзир културно-историјских спе
цифичности белоруских простора.
Својом концепцијом и обухватом тема зборник обухвата гото
во сва актуелна питања процеса интеграција и са њим повезаних
појмова дезинтеграције, идентитета, глобализације и модерниза
ције, те ће сигурно послужити као основа за будућа теоријска ис
питивања ових процеса и њихових токова, резултата и узајамних
утицаја, али и при практичној делатности у управљању интеграци
оним процесима у којима се нашла Србија.

Овај рад је примљен 12. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.
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Приказ књиге: Зорана Милошевића,Унија корпоративног
капитализма,Институт за политичке студије, Београд,
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N

едавно је у издању Института за политичке студије у Београ
ду изашла књига знаменитог српског политиколога, социоло
га религије и публицисте Зорана Милошевића, научног саветника
Института за политичке студије у Београду, и ректора Универзите
та у Брчком. Књига чији радни наслов, како сам аутор у предгово
ру књизи истиче, дугујемо колегиници Александри Мировић, има
*
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назив: Унија корпоративног капитализма – економски, политички
и културни инструменти Новог светског поретка. Она је у радној
верзији, чини се, имала још сликовитији наслов: Унија затворског
капитализма. Књига је рађена у, за Милошевића карактеристич
ном, проширеном џепном издању на тањим картонским корица
ма. На предњој страни корица упадљиво штрчи приказ анонимних
зграда у «лажној фасади» које симболишу моћ и слабост савреме
ног западократског света, док остатком корица превладава фото
графија насумично разбацаних америчких долара, који би слико
вито требало такође да наведу читаоца на симболику преовлађују
ће, мертоновске, вредносне парадигме западних друштава. Унутар
корица књиге издавач је пријавио тираж од 300 стотине примерака
и имена рецензената: Момчила Суботића са Института за поли
тичке студије, и Лазе Ристића предавача на Факултету политичких
наука Универзитета у Бањој Луци (Република Српска).
Књига Зорана Милошевића структурисана је из 4 (четири)
велика поглавља, унутар којих се мање деоне целине гранају да
јуће смисао насловима. Прво поглавље носи наслов: Странпути
це економске политике. У њему Зоран Милошевић дочарава сву
бедастоћу и неправду неолибералне економске политике: дерегу
лације, тоталне приватизације и фетиша laissez-faire економије.
Поднаслови: Унија корпоративног капитализма (13-22), О радној
експлоатацији деце (22-32), Приватизација рата (32-39), Буџетска
криза у САД – могућа побуна и инструкције (39-46), Десет година
од уласка Мађарске у ЕУ (46-51), Од нуклеарне до зелене енергије
(51-59), Јужни ток и Нови балкански поредак (59-66) често речито
исказују снагу парадоксалних ситуација света који је крупно зага
зио у: глобализацију, вестернизацију и американизацију. Привати
зација свега и свачега, па чак и оног што се неприкосновено под
води под опште или јавно право вођења рата (ius bellum) са једне
стране, или приватизација корисничких услуга у процесу издржа
вања јавноправних, кривичних санкција, указују и упозоравају на
парадоксе и опасности савремених глобалних кретања.
Друга глава носи наслов: Идентитет и политика, и пред
ставља сумарно прикупљен материјал Зорана Милошевића са ње
гових јавних наступа, излагања, предавања, те његове осврте, опа
жања и накнадна промишљања. У другој глави Милошевић издваја
неколико (под)целина: Културни рат против Русије (69-78), Русија
«најопаснија држава на свету» (78-85), Представе Русије, Белору
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сије и Украјине у српском дневном листу «Политика» за период
новембар-децембар 2012. (85-94), Издавачка делатност Института
за политичке студије у Београду о Русији, Белорусији и Украји
ни (94-101), Француски национализам данас (101-109), Бугарска
борба за Македонију (109-118), Политичко понашање муслимана
(118-124), Ромско питање у ЕУ (124-133), Компаративна анализа
ставова «Дневног аваза», о ЕУ и Турској (133-149). У овој глави
наићи ћемо на прегршт занимљивих података које се не могу тако
лако наћи у званичним и полузваничним медијима, тако да мно
штво изнетих података и чињеничних склопова, у мору данас кон
тролисаних информација и (ауто)цензура, на читаоца делују веома
отрежњујуће.
У трећој глави: Рат и мир у време глобализације и међу
народних интеграција, Зоран Милошевић се бави питањима од
значаја за однос глобализам – антиглобализам, односно алтер
глобализам. Поднаслови као што су: Во Нгујрн Ђап – архитеткта
вијетнамске победе (151-160), Ко је запалио Нигерију? (160-165),
Грађански рат у Египту и његове последице (165-172), преиспиту
је улогу глобалистичког интервенционизма у различитим делови
ма света, за које важе сличне технике примене политичких огледа
«управљања кризама».
Последња четврта глава, можда и најпикантнија од свих,
носи необичан наслов: Холивуд, библиотеке и Америчка правила за
европски фудбал. У њој је Милошевић изнео своје најновије уви
де у вези: доколице, забаве и психологије маса уопште, бавећи се
на занимљив, понекад и надахнут, начин оним што се на Западу
колоквијално подводи под «индустријом среће». Глава се састоји
од три целине: Нова филозофија библиотека (175-181), Холивуд –
инструмент Новог светског поретка (181-187) и Америчка правила
за европски фудбал (187-194). Тако Милошевић холивудски филм
сагледава као амалгам: бизниса (за стицање профита), забаве (по
дилажење страстима и најнижим нагонима) и пропаганде (нарочи
то оне есхатолошке и окултне).
У предговору своје књиге Зоран Милошевић је подвукао
две идеје водиље. Прва је да је у атлантистичком свету све неста
билно и пролазно (таласократски принцип воде), а да се вредности
смењују као на кинематографској траци. Последица тога је непре
стано лебдећа несталност и несигурност Западног човека. Друга
идеја којом се Милошевић води јесте да наметнути протектори не
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желе друштвену науку, као моћан стуб здравог друштва у Србији.
Друштвена наука, ако није новоидентитетски инжењеринг, што се
кроз пројекте форсира, не служи, према таквим креаторима, ниче
му. Још је опаснија критичка мисао... И ту лежи значај књига по
пут ове Зорана Милошевића. Унија корпоративног капитализма
– економски, политички и културни инструменти Новог светског
поретка је на трагу оних радова који оштрином пера и безкомпро
мисном критичком мишљу настоје да друштвеној науци у Србији
поврате дигнитет: не толико методски, колико чињенично – разби
јањем табуа.
Књига је писана лаганим стилом – на самој граници са пу
блицистиком. Често се стиче утисак да се не ради о научној књи
зи него о популарној литератури која се чита у једном даху. Није
превише оптерећена изворима нити ауторитетима, премда је јасно
уочљива идеолошка опредељеност ка антиглобализму и алтергло
бализму. Милошевић на подручје Србије уноси нешто од будућег
мултиполарног света, често се позивајаући на руске или нпр. иран
ске изворе, до којих научна и шира читалачка публика тешко може
да допре. Иако неретко пристрасан у својим опредељењима (а она
су на страни мултиполарног БРИКС-а и православне Русије), Ми
лошевић овом књигом уноси свежину тако преко потребну у свету
који је заробљен цензурама и аутоцензурама западократских реди
зајнера стварности. И управо због свежине текста, нових идеја, и
лакоће читања сложених тема ову књигу топло препоручујемо на
читање.

Овај рад је примљен 19. августа 2014. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 10. септембра 2014. године.

- 240 -

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
По
сле ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
		
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);

– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
– литература треба да садржи само изворе који су наведени у
фуснотама.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај
рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Тек
стове слати у електронском облику на адресу smiljana.paunovic@ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@eunet.rs
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