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Увод ник 

На сто ји мо по што ва ни са рад ни ци и чи та о ци не са мо да одр-
жи мо, већ  да из бро ја у број по ве ћа мо реј тинг на шег углед ног ча-
со пи са - По ли тич ка ре ви ја. На да мо се да је и у овом, тре ћем бро ју 
По ли тич ке ре ви је за 2014. го ди ну до стиг нут и пре зен то ван  ви сок 
те о риј ски и на уч но и стра жи вач ки ни во.

При ми ли смо ве ли ки број ва ших ра до ва, ко ји су и са др жај ни 
и за ни мљи ви, али због по што ва ња усво је них кри те ри ју ма, пре вас-
ход но због огра ни че ног бро ја стра на ни смо их мо гли об ја ви ти. Део 
ра до ва би ће об ја вљен у не ком о на ред них бро је ва на шег  ча со пи са, 
а оне ра до ве ко ји се ни су до вољ но укла па ли у ис тра жи вач ку  те-
ма ти ку По ли тич ке ре ви је пре по ру чи ли смо  дру гим од го ва ра ју ћим 
ре дак ци ја ма.

Ра до ве овог бро ја По ли тич ке ре ви је по де ли ли смо у три це ли-
не: Огле ди и сту ди је, Исто риј ске те ме и Ак ту ел но.

Цео број чи не ве о ма са др жај ни при ло зи из раз ли чи тих обла сти 
на уч ног ис тра жи ва ња. Сви ови ра до ви су ре ле вант ни и  пред ста-
вља ју плод зна чај ног на по ра ис тра жи ва ча, и сва ки је на свој на чин 
и за ни мљив и са др жа јан, а не ки од њих пред ста вља ју и ори ги нал не 
до при но се ис тра жи ва ној те ми. То су при ло зи из ру бри ке Огле ди и 
сту ди је  и на те ра до ве по себ но скре ће мо па жњу.

Овај број ча со пи са обо га ћен је са три освр та и при ка за, а та ко 
ће, на да мо се, би ти и убу ду ће. По себ но по зи ва мо мла ђе ис тра жи-
ва че да ре дов но пи шу при ка зе, освр те, на уч ну по ле ми ку и кри ти ку, 
што пред ста вља нај у те ме ље ни ји вид уче ња и на уч ног ста са ва ња. 

Главни и одговорни уредник
др Момчило Суботић, научни саветник
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ВЕК РА СР БЉИ ВА ЊА БАЛ КАНА – 
ГЕОПОЛИТИЧКИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ**

Сажетак
Српске земље представљају кључни геополитички
факторнаБалкану.Њиховатериторијалнавеличина,
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
његовумоћ.Ауторуочавадајетоузрокконтинуираног,
атоком20.ипочетком21.веканарочитоинтензивног
и свеобухватног – расрбљивање Балкана. У раду се
разматраједанаесткључнихначинарасрбљивања,а
геополитичке последицетога процеса јесу: смањени
демографскипотенцијалисрпскогнарода,сажимање
ифрагментацијасрпскогпростора,економсканераз
вијеност и развојна неперспективност, слабост др
жаве на унутрашњем и спољашњем плану, губитак
„пасионираности“занационалнециљеве,(само)пори
цањенационалногидентитета...
Кључне речи: начини расрбљивања, популационо
територијални губици, геополитичке последице,
„обуздавање“српскогчиниоца,српскеземље.
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ВЕКРАСРБЉИВАЊАБАЛКАНАМиломирСтепић

1.СРБИИСРПСКЕЗЕМЉЕНАПРЕЛОМУ
20.И21.ВЕКА–ПРОСТОРНИРАЗМЕШТАЈ

ИИСТОРИЈСКОГЕОПОЛИТИЧКИ
УЗРОЦИРАСРБЉИВАЊА

Pо јам српске земље ко ри стио се до Пр вог 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 (1804-
1914). Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (потоње 
Југославије), термин српскеземљеје 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 го ди на, али је по но во по ти снут. Као ап сурд ни 
ком про мис, да нас се по јам српскеземљеко ри сти у хим ни Ср би је 
„Бо же прав де“, где је по слу жио као за ме на за српскогКраљака ко би 
се по тен ци ра ло да зе мља ни је мо нар хи ја, већ ре пу бли ка. Али, из-
у зи ма ју ћи малобројне стручњаке махом из реда антропогеографа, 
историографа, етнографа и лингвиста, данас готово нико не зна 
шта су срп ске зе мље, ко ји су њи хо ви про стор ни га ба ри ти 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 инте ли ген ци је по се до вао 
је зна ње где се на ла зе апрок си ма тив не ме ђе срп ских зе ма ља, а ге о-
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гра фи, кар то гра фи, исто ри ча ри, пе сни ци и дру ги то су пре зен то ва-
ли и по пу ла ри са ли у сво јим ра до ви ма. Ни је би ла рет ка по ја ва и на-
ци о нал но-ро ман ти чар ских, а не ка да мак си ма ли стич ких при сту па, 
ка кав је, на при мер, онај исто ри ча ра и пу то пи сца Ми ло ша Ми ло је-
ви ћа, при ка зан на „Исто риј ско-ет но граф ско-ге о граф ској ма пи Ср-
ба и срп ских (ју го сло вен ских) зе ма ља у Тур ској и Аустро у гар ској“ 
из 1873. го ди не. Ипак, апрок си ма тив не гра ни це срп ских зе ма ља 
мо гле су објек тив ни је да се утвр де на осно ву кар те „Ср би ја“ Ми-
лој ка Ве се ли но ви ћа из 1887. го ди не:1) на ис то ку, сред њи ток ре ке 
Мо риш – Ђер дап – Лом-па лан ка (или Ис кр) – Стру ма – Хал ки ди-
ки; на ју гу, Хал ки ди ки – Со лун ско за ле ђе – Шкум ба (или Ма ћа); на 
за па ду и се ве ро за па ду, Ја дран ско мо ре – се ве ро за пад ни Ве ле бит – 
Ку па – Са ва – Ило ва – Дра ва; на се ве ру, Дра ва – Ме чек – Мо риш.2)

Ре ла ти ви за ци ју пра вог про стор ног оп се га срп ских зе ма ља ар-
ти ку ли са ла је Аустро-угар ска, ко ја је, пла си ра ју ћи те зу о „ве ли-
ко срп ској опа сно сти“, при кри ва ла соп стве ни екс пан зи о ни зам и 
оправ да ва ла угње та ва ње Ср ба уну тар „двој не мо нар хи је“. То је 
по ста ло ве о ма из ра же но по сле на сил не ди на стич ке сме не у Ср би-
ји 1903. го ди не и пре у сме ра ва ња ње не спољ но по ли тич ке ори јен та-
ци је од цен трал но е вроп ске ка за пад но е вроп ској. Усле ди ли су ре-
зул та ти про ме ње не „дру штве не ат мос фе ре“: чак и ауто ри та тив ни 
срп ски ин те лек ту ал ци (ма хом шко ло ва ни у Бе чу, Пе шти, Гра цу...!) 
по че ли су да до во де у пи та ње при пад ност срп ству по ка то ли че них, 
исла ми зо ва них, ма ђа ри зо ва них и по ар ба на ше них Ср ба, те да ста-
нов ни штву не ких обод них срп ских обла сти њи хо ву ре ги о нал но-ге-
о граф ску при пад ност по и сто ве ћу ју са не-срп ским ет но-на ци о нал-
ним иден ти те том. Ка да је иде ју све срп ског ује ди ње ња, што би био 
ло ги чан ин те гра ци о ни ре до след, за ме ни ло спро во ђе ње „ју го сло-
вен ског про гра ма“, као пре ко ред не ин те гра ци је пред по че так, за 
вре ме и по сле Пр вог свет ског ра та, усле ди ло је „при ла го ђа ва ње“ 
ствар но сти и на уч них исти на но вим по ли тич ким по тре ба ма. Чак 

1) Ми лој ко В. Ве се ли но вић, „Ге о граф ско-ет но граф ски пре глед Ма ће до ни је и Ста ре Ср-
би је с кар том“, Браство, бр. 1, Бе о град, 1887, стр. 186-205. 

2) На зна че не гра ни це су апрок си ма тив не и пред ста вља ју ре зул тан ту гра ни ца из раз ли чи-
тих из во ра (нај бли жа је ва ри јан ти са кар те М. Ве се ли но ви ћа). У ства ри, ме ђе срп ских 
зе ма ља су зо нал не, кон такт не са су сед ним бал кан ским на ро ди ма. Уну тар срп ског про-
сто ра би ло је ма њих или ве ћих ен кла ва не-срп ског ста нов ни штва, али и у окви ри ма 
те ри то ри ја су се да на ла зи ле су се ма ње срп ске обла сти. Та ко ђе, мно го про стра ни је не го 
да нас би ле су обла сти на се ље не на ци о нал но нео форм ље ним ет нич ким ма са ма (на при-
мер, Шо плук). Де таљ но о ди ле ма ма зо нал них ме ђа срп ских зе ма ља ви де ти у: Ми ло-
мир Сте пић, Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар-гру па, Бе о град, 2004, стр. 
223-235.
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и Јо ван Цви јић, не у пит ни ге о граф ски и ет но граф ски по зна ва лац 
Бал ка на, ап сурд ној иде ји „јед ног, а тро и ме ног на ро да по зна тог под 
име ном Ју жни Сло ве ни или Ју го сло ве ни“3) да ру је лич ни до при-
нос – обра зла же на вод но по сто ја ње и кар то граф ски пред ста вља не 
са мо тзв. МакедонскеСловене (ју жно од ли ни је Охрид – При леп 
– Ов че по ље), већ и тзв. СрбоХрвате, ко је чи некатолички,грко
православни,муслиманскииалбанизовани.4)

Упр кос раз ли чи тим схва та њи ма те ри то ри јал но сти срп ских 
зе ма ља, оне оста ју нај про стра ни је и ге о по ли тич ки нај бо ље по зи-
ци о ни ра не на Бал ка ну. Сто га исто риј ско-ге о по ли тич ка кон стан-
та је сте да ве ли ке си ле (пр вен стве но За па да), во ђе не соп стве ним 
ин те ре си ма, на сто је да срп ски чи ни лац др же под кон тро лом, не 
до зво ља ва ју ћи му да се по ли тич ки-те ри то ри јал но кон сти ту и ше у 
сво јим пра вим исто риј ско-ге о граф ским и ет но-про стор ним гра ни-
ца ма. Раз лог је спре ча ва ње мо гућ но сти да та ква срп ска на ци о нал-
на др жа ва по ста не ре ла тив но ауто но ман и ре спек та би лан су бјект 
на ју го и сто ку Евро пе где се укр шта ју њи хо ви век то ри ин те ре са и 
пре кла па ју сфе ре ути ца ја, те су че ља ва ју са ру ским и де ли мич но 
тур ским. Сход но то ме, фор ми ра ју ћи спе ци фич ну „сим би о зу ин те-
ре са“ са срп ским су се ди ма и њи хо вим ве ли ко др жав ним ам би ци ја-
ма, пре тен ден ти на кон тро лу Бал ка на на сто је да што ви ше де мо-
граф ски осла бе срп ске зе мље и на род, про стор но фраг мен ти ра ју 
и ре ду ку ју срп ске те ри то ри је, те све о бу хват но сма ње ка па ци тет 
срп ских чи ни ла ца „твр де“ и „ме ке“ мо ћи. Тај све о бу хва тан про-
цес је сте расрбљивањеБалкана, а као ње гов крај њи ге о по ли тич ки 
ре зул тат тре ба ло би да на ста не ве штач ки ус по ста вље на рав но те жа 
(не)мо ћи на Бал ка ну и та кво ста ње где срп ски фак тор не би мо гао 
по ре ме ти за ми сли моћ них у „бал кан ском ге о по ли тич ком чво ру“.

2.НАЧИНИРАСРБЉИВАЊАБАЛКАНА
ТОКОМ20.ИПОЧЕТКОМ21.ВЕКА

У ге о по ли тич ком сми слу, про цес ра ср бљи ва ња угро жа ва срп-
ске зе мље са свих стра на. Са за па да и се ве ро за па да нај о чи глед ни је 
је спро во ђен у обла сти ма не ка да шње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не 
(За пад на Сла во ни ја, Ба ни ја, Кор дун, Ли ка, Дал ма ци ја) и ви со ко-

3) Гру па ауто ра, Историја српскогнарода, ше ста књи га, дру ги том, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 1983, стр. 236-237.

4) Ви де ти: Jo van Cvi jić, “Et no grap hic Map of the Bal kan Pe nin su la”, TheGeographicalRevi
ew, vol. V, № 5, The Ame ri can Ge o grap hi cal So ci ety, New York, 1918. 
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кра ји шким де ло ви ма ам пу ти ра ним од пред деј тон ске Ре пу бли ке 
Срп ске, те још за пад ни јим срп ским „остр ви ма“ (Бе ла Кра ји на у 
Сло ве ни ји, Жум бе рак, Гор ски Ко тар, Ка пе ла и би ло гор ско-кал-
нич ка област у Хр ват ској). Из се вер ног сме ра из ло жен је фи зич-
ко ге о граф ски, ре ли гиј ско-ци ви ли за циј ски и ге о по ли тич ки „бри сан 
про стор“ рав ни чар ских, па нон ских срп ских обла сти, пр вен стве но 
Ба ра ња и Сла во ни ја, али све ви ше и пер фид ни је – Бач ка, Ба нат 
и Срем. На ис точ ној стра ни, упр кос ду го трај не по ли тич ке гра ни-
це пре ма Ру му ни ји и Бу гар ској, ко ја се вре ме ном пре тво ри ла и 
у оштру ет нич ку ме ђу, на ста вље ни су ра ни ји и по ја ви ли се но ви 
на чи ни ра ср бљи ва ња уну тар те ри то ри је Ср би је. У ју жном „ква-
дран ту“ ра ср бљи ва ње је би ло нај ин тен зив ни је и те ри то ри јал но 
нај о бим ни је упра во за то што се ра ди о исто риј ски, кул тур но-ци-
ви ли за циј ски, др жа во твор но, еко ном ски и ге о по ли тич ки кључ ним 
обла сти ма срп ских зе ма ља – Ста рој Ср би ји (Ра шка област, Ко со во 
и Ме то хи ја и да на шња БЈР Ма ке до ни ја), Цр ној Го ри, Ду бров ни-
ку и Хер це го ви ни. Иако су нај ви ше из ло же не, тим де струк тив ним 
про це сом ни су угро же не са мо обод не зо не срп ских зе ма ља, већ 
на спе ци фи чан на чин и цен трал не обла сти са ме са вре ме не Ср би је 
(Бе о град, Шу ма ди ја...).5) Упо ре до са про стор ном све о бу хват но шћу, 
су шти ну про це са ра ср бљи ва ња, а на ро чи то ње го ву кон кре ти за ци-
ју, од ли ку је ви ше ди мен зи о нал ност. Срп ске зе мље, ин те грал но по-
сма тра но, пред мет су де ло ва ња ску па раз ли чи тих „си ла ра ср бљи-
ва ња“.

2.1.Физичкоуништавање

Ма сов не људ ске жр тве то ком ви ше ве ков не оку па ци је и у осло-
бо ди лач ким ра то ви ма то ком 19. и 20. ве ка де сет ко ва ле су срп ски 
на род. У Пр вом и Дру гом срп ском устан ку за осло бо ђе ње ма ле не 
Ср би је жи вот је да ло око 150.000 љу ди. Од рат них гу би та ка то ком 
„ка та стро фал ног срп ског 20. ве ка“ срп ски на род ни ка да ви ше ни је 
мо гао да се опо ра ви. У два бал кан ска ра та 1912-13. го ди не по ги ну-
ло је око 220.000 Ср ба. Пра ви де мо граф ски ко лапс усле дио је у Пр-
вом свет ском ра ту, у ко ме је Ср би ја има ла 1,25 ми ли о на по ги ну лих, 
што је 28% укуп ног ста нов ни штва!6) По сле ра та оста ло је и сто ти-

5) Ми ло мир Сте пић, „Ко сов ско-ме то хиј ска ка ри ка ра ср бљи ва ња Бал ка на – мо гу ћи епи-
лог и ње го ве ге о по ли тич ке по сле ди це“, Гласник, св. LXXXV, бр. 1, Срп ско ге о граф ско 
дру штво, Бе о град, 2005, стр. 188.

6) Од свих зе ма ља уче сни ца у Пр вом свет ском ра ту Кра ље ви на Ср би ја, са 28%, би ла 
је пр ва по про цен ту ал ном уче шћу жр та ва у укуп ном ста нов ни штву (на дру гом ме-
сту је Фран цу ска са 10,5%). Од укуп ног бро ја смрт но стра да лих 1/3 су би ли вој ни ци 
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не хи ља да ин ва ли да и си ро ча ди, ко је су ма хом из др жа ва ле њи хо ве 
ра том ис цр пље не и си ро ма шне по ро ди це. По ред ди рект них жр та-
ва, у по сред не срп ске де мо граф ске гу бит ке тре ба ло би ура чу на-
ти и не ро ђе ну де цу ко ју би имао стра да ло, ма хом ре про дук тив но 
ста нов ни штво. Та ко осла бље не срп ске по пу ла ци о не по тен ци ја ле 
до дат но су ума њи ли огром ни гу би ци у Дру гом свет ском ра ту, ко ји, 
иако ни су пре ци зно утвр ђе ни, сва ка ко су ве ћи од 1 ми ли он пра-
во слав них Ср ба. Ме ђу њи ма по но во су ве ћи на ци ви ли, углав ном 
стра да ли у ма сов ним, план ским и на зло чи нач ки на чин из ве де ним 
ма сов ним фи зич ким уни шта ва њи ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској. И крај 20. ве ка Ср би су до че ка ли са број ним људ ским жр тва-
ма (још тач но не у твр ђе ним) услед рат ног „раз би-рас па да“ Ју го сла-
ви је. Сви ови гу би ци ни су има ли са мо кван ти та тив не (ну ме рич ке), 
већ и ква ли та тив не раз ме ре јер су Ср би оста ли ве ћи ном без мла-
дог, ре про дук тив ног и рад но-спо соб ног ста нов ни штва. У оба свет-
ска ра та де сет ко ва на је срп ска ин те лек ту ал на ели та, што је оста ви-
ло да ле ко се жне и све о бу хват не по сле ди це. Обод не срп ске обла сти 
од из у зет ног ге о по ли тич ког зна ча ја, де мо граф ски су де сет ко ва не 
и про стор но про ре ђе не, те на тај на чин по ста ле отво ре не за ин-
фил тра ци ју не-срп ских на ро да и про ме ну на ци о нал не струк ту ре. 
Исто вре ме но, срп ски су се ди су да ле ко ма ње стра да ли, те за др жа ли 
и по ве ћа ли де мо граф ске по тен ци ја ле, до би ја ју ћи, та ко, шан су не 
са мо за ет но-про стор ну, већ и за ге о по ли тич ку екс пан зи ју.

2.2.Негативанприродниприраштај

Срп ски на род је још 1980-их го ди на ушао у пе ту фа зу де мо-
граф ске тран зи ци је, тј. у ста ње не га тив ног при род ног при ра шта ја 
(ве ћи мор та ли тет од на та ли те та). Де мо гра фи су то еуфе ми стич ки 
на зва ли „са вре ме ним ти пом ре про дук ци је ста нов ни штва“, иако се 
ре ал но ра ди о да ле ко од ма клом про це су „са мрт ног роп ца на ци-
је“. Са мо у Ср би ји го ди шње ви ше од 40.000 осо ба ви ше умре не го 
што се ро ди. То је по сле ди ца ду го го ди шње иде о ло шко-по ли тич ки 
спро во ђе не псе у до мо дер ни за ци је дру штва, ко ја је до ве ла до ин ду-
ко ва ног „ис пум па ва ња на ци о нал не жи вот не енер ги је“ и гу ше ња 

(402.000), а чак 2/3 ци ви ли (845.000). Са мо у епи де ми ји ти фу са 1914-15. го ди не умр ло 
је 360.000 љу ди. Ви де ти у: Алек сан дар Не док, Ми ли сав Се ку лић, „Епи лог Пр вог свет-
ског ра та у број ка ма“, Војносанитетскипреглед, vol. 65, suppl, 2008, Упра ва за здрав-
ство Сек то ра за ма те ри јал не ре сур се МО Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 98-100. (Збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па „Срп ски вој ни са ни тет 1917-1918“, одр жа ног на ВМА у Бе о-
гра ду 31. ок то бра 2008; Алек сан дар Не док, Бра ни слав По по вић, ур.)
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при род ног по ри ва срп ског на ро да за са мо об на вља њем. Да кле, ни је 
тач но да су глав ни узро ци ни ског срп ског на та ли те та и енорм ног 
бро ја ве штач ких пре ки да труд но ће – пре те жно еко ном ски (си ро-
ма штво). Кључ ни раз лог је про цес бр зе, ма сов не и ха о тич не ин ду-
стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је, ко ји је пра ти ло не кри тич ко при хва-
та ње „за пад них вред но сти“ (ин ди ви ду а ли зам, кон зу ме ри зам, са-
мо жи вост, кон фор ми зам, обез ду хо вље ње, ла жна иде о ло ги ја људ-
ских пра ва...). Из то га је про ис те кла на вод на еман ци па ци ја срп ске 
же не, ко ја све ма ње же ли ви ше дет ну по ро ди цу, већ „обра зо ва ње“, 
„ка ри је ру“, „кул ту ру“, „про вод“, „ин те лек ту ал но са мо по твр ђи ва-
ње“, „жен ска пра ва“... Ствар ност је по твр ди ла да М. ван Кре велд, 
ис так ну ти вој ни исто ри чар и те о ре ти чар др жа ве, про фе сор Хе-
бреј ског уни вер зи те та у Је ру са ли му и Лон дон ске шко ле еко но ми је, 
има пра во ка да твр ди: „рав но прав ност по ло ва је фор ма на ци о нал-
ног са мо у би ства; фе ми ни за ци ја дру штва пра ви ве ли ки про блем.“7) 
Све то до ве ло је до ет но-про стор ног де ба лан са – ве ћи део срп ских 
зе ма ља, на ро чи то пла нин ске, по гра нич не и кон такт не, по ста ју 
„пре де ли се дих гла ва“ и „де мо граф ске пу сти ње“, док су про сто ри 
срп ских су се да, пр вен стве но ислам ских (Ар ба на си, м(М)усли ма-
ни/Бо шња ци, Ро ми), и да ље по пу ла ци о но ви тал ни и екс пан зив ни. 
Ге о по ли тич ке кон се квен це су не ми нов не.

2.3.Емиграционопустошењепростора

 Ду го трај не, си сте мат ске и про стор но ди фе рен ци ра не срп ске 
се о бе те мељ но су про ме ни ле де мо граф ску сли ку срп ских зе ма ља. 
Не ко ли ко ти по ва ми гра ци ја то ме је нај ви ше до при не ло. Услед при
нуднихмиграција Ср би су го то во ели ми ни са ни ка ко из цен трал не 
исто риј ско-ге о по ли тич ке обла сти Ср би је (Ко со во и Ме то хи ја), та-
ко и из за пад не обод не срп ске зо не (не ка да шња Ре пу бли ка Срп-
ска Кра ји на) и сре ди шта Ди нар ске обла сти (са да Фе де ра ци ја БиХ). 
Овај тип ми гра ци ја очи глед но је имао ге о по ли тич ки мо тив – да 
се из вр ши „ет но-про стор на суп сти ту ци ја“ Ср ба не-Ср би ма и та ко 
узур пи ра део аутен тич них срп ских зе ма ља. Миграције селоград 
ис пра зни ле су пла нин ске, по гра нич не и по љо при вред не кра је ве, 
а на пу ни ле гра до ве и при град ске зо не ко ји су по ста ли пре на се-
ље ни, за га ђе ни и вре ме ном све си ро ма шни ји. Суб вен ци о ни са ном 
град њом ста но ва, ка квим-та квим отва ра њем рад них ме ста, ин ве-
сти ци ја ма, цен тра ли за ци јом по ли тич ких, обра зов них, кул тур них и 

7) Политика, 4. но вем бар 2012. Оп шир ни је о то ме ви де ти у: Mar tin van Kre veld, Usponi
propadanjedržave, Al ba tros; Fa kul tet bez bed no sti, Be o grad, 2012. 
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дру гих ин сти ту ци ја, те про па ган дом „ла год ног ур ба ног жи во та“, 
и да ље се сти му ли ше до се ља ва ње у са мо не ко ли ко гра до ва (Бе о-
град, Но ви Сад, Ниш, Ба ња Лу ка, Би је љи на), а пу сто ши сав оста ли 
срп ски про стор. Узрок економскихмиграција је сте ви ше де це ниј-
ско, план ско, иде о ло шки и (гео)по ли тич ки сми шље но еко ном ско 
за по ста вља ње срп ских про сто ра. Не мо гућ ност за по шља ва ња и 
бес пер спек тив ност те ра ли су пр вен стве но мла ду, рад но ак тив ну и 
ре про дук тив ну по пу ла ци ју на од се ља ва ње у по тра зи за по слом и 
ег зи стен ци јом. Њи хо ва ис хо ди шта обич но су би ли еко ном ски раз-
ви је ни ји, али на ци о нал но ис кљу чи ви не-срп ски кра је ви, где су Ср-
би-ими гран ти бр зо под ле га ли аси ми ла ци о ном при ти ску (Сло ве ни-
ја, хр ват ски гра до ви и при мор је, Не мач ка, Аустри ја, Фран цу ска, 
САД...). Да ле ко се жан и не на док на див ефе кат ра ср бљи ва ња има и 
пост ју го сло вен ска еми гра ци ја у ино стран ство мла дог, ви со ко о бра-
зо ва ног ста нов ни штва (тзв. од лив мо зго ва), због че га ће Срп ство 
оста ти без ве ли ког де ла бу ду ће ели те ко ја би тре ба ло да пред во ди 
на род и зе мљу.

2.4.Етничкоконвертитство

На срп ску ко хе зи ју, по пу ла ци о ну ве ли чи ну и це ло ви тост срп-
ских зе ма ља ра зор но је де ло ва ла про ме на вер ског и на ци о нал ног 
иден ти те та. Тај про цес се углав ном од ви јао при сил но (под прет-
њом фи зич ког уни шта ва ња, про те ри ва ња, од у зи ма ња имо ви не, на-
ме та ња те шких да жби на...), а у рет ким слу ча је ви ма и до бро вољ но 
(ра ди за др жа ва ња при ви ле го ва ног ста ту са ве ли ка ша, за сле пље но-
сти иде о ло ги јом, на пре до ва ња у слу жби, скла па ња бра ко ва...). Ме-
ха ни зам ет нич ке кон вер зи је био је дво сме ран: а) у не ким слу ча је-
ви ма пр во је до ла зи ло до пре ве ра ва ња (по ка то ли ча ва ње, исла ми за-
ци ја), по том би усле ди ло по сте пе но од на ро ђа ва ње, ет нич ка флу ид-
ност и про ме на на ци о нал не при пад но сти (од по ка то ли че них Ср ба 
– Хр ва ти, Ма ђа ри, Нем ци...; од исла ми зо ва них Ср ба – Ар ба на си, 
Тур ци, „нео пре де ље ни“ м/Му сли ма ни и по том Бо шња ци...), да би 
у тре ћем „ко ра ку“ усле ди ло и укљу чи ва ње „при па да ју ћих про сто-
ра“ кон вер ти та у не-срп ске по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це (у 
Хр ват ску, БиХ...); б) не ка да се до га ђа ло обр ну то – пр ви „ко рак“ 
би ло је фор ми ра ње по ли тич ко-те ри то ри јал не је ди ни це (Ма ке до-
ни ја, Цр на Го ра), он да би усле ди ло на ци о нал но кон вер тит ство као 
„уса гла ша ва ње“ са прет ход но кон сти ту и са ном и оме ђе ном те ри то-
ри јом (Ма ке дон ци, Цр но гор ци), а у тре ћој фа зи и вер ско-цр кве ни 
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рас кол8) ко ји пре ти да пре ра сте и у ре ли гиј ско кон вер тит ство (не-
ка нон ске Ма ке дон ска и Цр но гор ска пра во слав на „цр ква“).9) (скица
1) Ра ср бљи ва њу је нај ви ше до при не ла иде о ло шко-по ли тич ка „де-
крет-ет но ге не за“, тј. (јед но)пар тиј ско про гла ша ва ње „син те тич-
ких“ или „хи брид них на ци ја“ из два ја њем из срп ске (Ма ке дон ци, 
Цр но гор ци, Му сли ма ни/Бо шња ци). Исто вре ме но, то је зна чи ло и 
„ам пу та ци ју“ по про стран ству знат них, а по ге о по ли тич ком зна ча-
ју кључ них ге о граф ских обла сти. Спе ци фи чан вид на ме та ња кон-
вер тит ства пред ста вља и зах тев Ср би ма да „про ме не свест“, на гла-
ша ва ње да су Ср би „из ме ђу Ис то ка и За па да“, те да укљу чи ва ње у 
ЕУ и НА ТО „не ма ал тер на ти ву“, иако се ра ди о су пра на ци о нал ним 
ин те гра ци ја ма За па да, што, у ства ри, зна чи на пу шта ње соп стве не 
Пра во слав не ци ви ли за ци је. 

Скица1: Фа зе дво смер ног то ка срп ског „кон вер тит ског ме ха ни зма“ 

Извор:Ми ло мир Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни гла сник СРЈ; 
Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 245.

8) Раз ма тра ју ћи фор ми ра ње рас кол нич ке и ка нон ски не при зна те тзв. Ма ке дон ске пра во-
слав не цр кве у „Ју жној Ср би ји (да нас Бив шој Ју го сло вен ској Ре пу бли ци Ма ке до ни ји)“, 
Р. По по вић об ја шња ва: „Рас кол је, од мах по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, спро во-
ђен у спре зи ко му ни стич ких вла сти и ве ли ко бу гар ске (ВМРО) иде о ло ги је, а у ње го вој 
осно ви је је рес ет но фи ле ти зма. Рас кол је кул ми ни рао 1967. го ди не ка да је „Ма ке дон ска 
цр ква“ про гла си ла са мо стал ност – ауто ке фа ли ју“. „...сли чан про блем се по ста вља у 
Цр ној Го ри (та ко зва на Цр но гор ска пра во слав на цр ква, зва нич но ре ги стро ва на 2000. 
го ди не).“ Ви де ти у: Ра до мир В. По по вић, Православнепомеснецркве,дру го, до пу ње но 
из да ње, Из да ње пи сца, Бе о град, 2009, стр. 185, 187. 

9) Де таљ ни је о фа за ма дво смер ног то ка срп ског „кон вер тит ског ме ха ни зма“ ви де ти у: 
Ми ло мир Сте пић, Увртлогубалканизације, ЈП Слу жбе ни лист СРЈ; Ин сти тут за ге о-
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 226- 246.
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2.5.Поништавањеидентитета

Ка рак те ри сти чан срп ски иден ти тет, ду бо ко је уте ме љен у сло-
вен ском на род но сном ар хе ти пу, пра во слав ној хри шћан ској ре ли-
ги ји и исто риј ски кон ти ну и ра ној бор би за оп ста нак на бал кан ским 
„ве ри га ма све та“. У на ци о нал ни кôд ду бо ко је уцр та на не ма њић ка 
др жа во твор на тра ди ци ја, ко ју срп ски не при ја те љи сма тра ју за „им-
пе ри јал ни дух“. Од Срп ске ре во лу ци је по чет ком 19. ве ка сли чан 
трет ман има не ка да и до раз ме ра ауто де струк тив но сти из ра жен 
срп ски пи је мон ти зам – сло бо дар ски и ује ди ни тељ ски на гон усме-
рен не са мо пре ма по ро бље ном соп стве ном на ро ду и те ри то ри ја ма, 
већ и пре ма оста лим Ју жним Сло ве ни ма. Те ко лек тив не на ци о нал-
не осо би не ве ли ке и ре ги о нал не си ле до жи вља ва ју као „опа сан ви-
рус“, те на сто је да га ду го роч но па ци фи ку ју на сил ним ме ња њем 
срп ског иден ти те та. За то су оку па то ри, по пра ви лу, од мах по за у зи-
ма њу срп ских те ри то ри ја на сто ја ли да ели ми ни шу на ци о нал ну ин-
те лек ту ал ну ели ту, за тво ре срп ске шко ле и кул тур не ин сти ту ци је, 
за бра не срп ски је зик и ћи ри ли цу, опљач ка ју и по ру ше срп ске цр-
кве и ма на сти ре, утам ни че или ли кви ди ра ју све штен ство, уни ште 
или от му срп ску ар хив ску гра ђу и све до чан ства срп ског по ре кла, 
по сто ја ња и иден ти те та, узур пи ра ју и пре и ме но ва њем при сво је 
срп ско ду хов но на сле ђе и на мет ну Ср би ма ту ђи иден ти тет. Та ко је 
би ло, а та ко је и да нас. Се чи кне зо ва по чет ком 19. ве ка са вре ме на 
па ра ле ла је тзв. Ха шки три бу нал, као што је у оку пи ра ној Ср би-
ји 1915. го ди не од мах за бра ње на ћи ри ли ца, та ко се и да нас у Хр-
ват ској лу па ју ћи ри лич ни нат пи си, ак ту ел но ства ра ње но вих, „по-
ли тич ких је зи ка“ из срп ског је са вре ме на ва ри јан та не ка да шњег 
за бра њи ва ња срп ског је зи ка из рат них вре ме на, ру ше ње срп ских 
цр ка ва и ма на сти ра ко је су вр ши ли ар ба на шки се па ра ти сти на Ко-
со ву и Ме то хи ји по сле 1999. го ди не под се ћа на слич ну, си сте мат-
ски спро ве де ну де струк ци ју хр ват ских уста ша 1941-1945. го ди не, 
па три јарх срп ски Га ври ло (До жић) и вла ди ка Ни ко лај (Ве ли ми ро-
вић) би ли је ди на два цр кве на ве ли ко до стој ни ка у Евро пи ко је су 
на ци сти у Дру гом свет ском ра ту за тво ри ли у ло гор, а по чет ком 21. 
ве ка слич но се до го ди ло са ар хи е пи ско пом охрид ским СПЦ Јо ва-
ном (Вра ни шков ским) за тво ре ном у БЈР Ма ке до ни ји, вред ни до ку-
мен ти су то ком Пр вог свет ског ра та ва го ни ма од во же ни из Бе о гра-
да у Беч, у не мач ком бом бар до ва њу Бе о гра да апри ла 1941. го ди не 
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уни ште на је На род на би бли о те ка и не про це њи ва пи са на све до чан-
ства срп ског иден ти те та, а сли чан про цес те че и да нас (ви ше го-
ди шња оп струк ци ја ра да На род ног му зе ја и На род не би бли о те ке 
у Бе о гра ду, пре да ва ње тзв. Ха шком три бу на лу по ли тич ко-вој не 
до ку мен та ци је, про сле ђи ва ње до ма ћих оба ве штај но-без бед но сних 
по да та ка аме рич ким слу жба ма, да ва ње ма тич них и ка та стар ских 
књи га ар ба на шким се па ра ти стич ким вла сти ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји, про па да ње вред них усме них, пи са них и гра ди тељ ских све-
до чан ста ва на ци о нал ног иден ти те та услед си сте мат ски на ме та ног 
за бо ра ва и не бри ге...).

2.6.Политичкотериторијалнафрагментација

Ви ше ве ков на по де ље ност срп ских зе ма ља гра ни ца ма ве ли ких 
им пе ри ја оста ви ла је из ра зи то не га тив не по сле ди це за је дин ство 
Ср ба и срп ских зе ма ља. Али, тај де струк тив ни ефе кат на ста вио се 
и ка да су се срп ске зе мље го то во у це ли ни на шле у са ста ву две ју-
го сло вен ске др жа ве. Већ 1921/22. го ди не по де лом Кра ље ви не СХС 
на области„пре ма при род ним, со ци јал ним и еко ном ским при ли-
ка ма“10) срп ске зе мље су би ле нај ви ше фраг мен ти ра не. Су прот но 
то ме, „исто риј ске по кра ји не“ из бив ше Аустро-угар ске, на чи јој 
це ло ви то сти су ин си сти ра ли и у ко ји ма су би ли ве ћи на „уз не ми ре-
ни“ Сло вен ци и Хр ва ти, спа ја њем по две или три пот пу но би мо-
гле да се ре кон стру и шу. Још ве ћу по ли тич ко-те ри то ри јал ну фраг-
мен та ци ју срп ског про сто ра, уз исто вре ме но на гла ше ни ју ко хе зи ју 
сло ве нач ких и хр ват ских обла сти, учи ни ла је по де ла на бановине 
Кра ље ви не Ју го сла ви је 1929. го ди не. Шта ви ше, 1939. го ди не, ка да 
је фор ми ра на Ба но ви на Хр ват ска, у ње ним гра ни ца ма на шао се и 
ве ли ки део срп ског про сто ра, са чак 847.000 Ср ба.11) Гра ни це по то-
ње оку па ци о не по де ле Ју го сла ви је, а пр вен стве но про на ци стич ких 
ма ри о нет ских ве ли ко др жав них тво ре ви на срп ских су се да, би ле су 
на мен ски та ко тра си ра не да мак си ма ли зу ју ан ти срп ски де струк-
тив ни ефе кат.12) У по сле рат ној ре ста у ри са ној Ју го сла ви ји, ње на 

10) Бра ни слав Гли го ри је вић, „Уну тра шње (ад ми ни стра тив не) гра ни це Ју го сла ви је из ме ђу 
два свет ска ра та 1918-1941.“, Историја20.века, бр. 1-2, Ин сти тут за са вре ме ну исто-
ри ју, Бе о град, 1992, стр. 28.

11) Ми о драг Зе че вић, Бог дан Ле кић, Државнеграницеиунутрашњатериторијалнаподе
лаЈугославије, Гра ђе вин ска књи га, Бе о град, 1991, стр. 12.

12) О свој стви ма гра ни ца ко ји ма је по де ље на Ју го сла ви ја то ком Дру гог свет ског ра та де-
таљ ни је ви де ти у: Сло бо дан Д. Ми ло ше вић, „Оку па тор ска по де ла Ју го сла ви је 1941-
1945.“,Историја20.века, бр. 1-2, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 1992, стр. 
125-143.
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фе де ра тив на по де ла тре ба ло је не са мо да из вр ши „уну тра шњу 
бал ка ни за ци ју“ др жа ве, већ и не скри ве ни за да так да „об у зда ва“ 
и „ба лан си ра“ срп ског чи ни о ца на ре ги о нал но-ке на ни стич ки на-
чин.13) Шта ви ше, ра ди ре а ли за ци је зва нич не ти то и стич ке по ли ти-
ке ра ср бљи ва ња Ју го сла ви је (и Бал ка на), де фи ни са не кри ла ти цом 
„Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, са мо фе де рал ној је ди ни ци Ср-
би ји на мет ну те су још два по кра јин ска „те га“. De fac to, нео ти то и-
стич ког „прин ци па“ при др жа ва ла се и Ба дин те ро ва ко ми си ја ка да 
је од ре ди ла не са мо суд би ну Ју го сла ви је, већ и да љу фраг мен та ци-
ју срп ских зе ма ља – ма ње као дез ин те гра ци о ну инер ци ју, а ви ше 
као ан ти срп ски ге о по ли тич ки циљ.

2.7.Интеграционаинверзија

Спе ци фи чан на чин ра ср бљи ва ња Бал ка на је сте ма ње-ви ше 
при нуд но укљу чи ва ње срп ских зе ма ља у су пра на ци о нал не ин те-
гра ци је, а да прет ход но ни је учи ње на кул тур но-ци ви ли за циј ски 
при род ни ја, еко ном ски ра ци о нал ни ја и ге о по ли тич ки ло гич ни-
ја ин те гра ци ја у срп ску на ци о нал ну др жа ву. Шта ви ше, јед на од 
кључ них уло га тих су пра на ци о нал них ин те гра ци ја би ла је упра во 
раз би ја ње срп ске на ци о нал не ко хе зи је и оне мо гу ћа ва ње кон сти-
ту и са ња срп ске др жа ве ко ја би сво јим гра ни ца ма об у хва ти ла све 
или ве ћи ну срп ских зе ма ља. Дез ин те гра тив не, ан ти срп ске по сле-
ди це по сто ја ња и „пр ве“ и „дру ге“ Ју го сла ви је су очи глед не и ка-
та стро фал не. Упр кос то ме, пред Срп ством је ул ти ма ти ван иза зов 
но ве ин те гра ци о не ин вер зи је – укљу че ње у ЕУ и НА ТО. Ана лог но 
мо нар хи стич кој и ти то и стич кој Ју го сла ви ји, и ове евро а тлант ске 
по ли тич ко-еко ном ско-вој не ор га ни за ци је су кре а ци ја та ла со крат-
ске За пад не ци ви ли за ци је, ко јој Ср би и срп ске зе мље не при па да ју 
по свом пра во слав ном ци ви ли за циј ском иден ти те ту и те лу ро крат-
ском ге о по ли тич ком кôду.14) Сто га би при кљу чи ва ње њи ма би ло 
не сум њи ва ано ма ли ја, са ду го роч ним не га тив ним по сле ди ца ма 
ти пич ним за тзв. рас тр за не (рас тр о је не) зе мље (torn co un try15)). То 

13) Ви де ти у: Ми ло мир Сте пић, „Срп ске зе мље у бал кан ској апли ка ци ји стра те ги је об у зда-
ва ња: ју го сло вен ска и пост ју го сло вен ска фор му ла“, РазбијањеЈугославије (Жи во јин 
Ђу рић, Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2012. (по гла вље „Ке на ни стич ко ‚об у зда ва ње‘ и ‚ба лан си ра ње‘ срп ског чи ни о ца у 
‚дру гој‘ Ју го сла ви ји“, стр. 267-271)

14) Ми ло мир Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, Српскаполитичкамисао, 
бр. 2/2012, год. XIX, vol. 36, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 24.

15) Sa muel P. Hun ting ton, TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Si mon 
& Schu ster, New York, 1996, р. 139.
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спо ља ин ду ко ва но „ши зо фре но“ ге о по ли тич ко ста ње до ве ло би до 
рас по лу ће но сти на ци о нал ног би ћа, ла тент не дру штве не не ста бил-
но сти и анар хи је, со ци јал не кон фликт но сти, ет но-вер ског и иде-
о ло шког екс тре ми зма, те ра зор не уну тра шње ди хо то ми је из ме ђу 
из вор не и им план ти ра не ге о по ли тич ке са мо спо зна је.16) Ако су ове 
по ја ве пре по зна тљи ве у „ста рој“ чла ни ци ЕУ и НА ТО, анар хич ној 
и го то во бан кро ти ра лој Грч кој, те у „но вим“ чла ни ца ма и до ско ра-
шњим евро а тлант ским „ме зим ци ма“ Ру му ни ји и Бу гар ској, та ко ђе 
са да на иви ци еко ном ског сло ма, ка кви де струк тив ни про це си би 
тек мо гли да оче ку ју Ср бе, ко је За пад већ ду го и си сте мат ски стиг-
ма ти зу је.

2.8.Економскослабљење

Срп ске зе мље су за раз вој мо дер не еко но ми је има ле су из у-
зет но сла бе старт не по зи ци је. Бу ду ћи да су ду го би ле по де ље не 
гра ни ца ма ве ли ких им пе ри ја, у сва кој од њих пред ста вља ле су еко-
ном ски мар ги на ли зо ва ну, са о бра ћај но изо ло ва ну и раз вој но за по-
ста вље ну пе ри фе ри ју. Због свог по ло жа ја че сто су би ле пред мет 
рат них су ко ба и све о бу хват ног ра за ра ња. Бе о град, глав ни срп ски 
град, је нај че шће бом бар до ван глав ни град у Евро пи (са мо у 20. 
ве ку че ти ри пу та). То је про у зро ко ва ло раз вој не дис кон ти ну и те-
те, уко ре њи ва ње ду ха при вре ме но сти и из о ста нак ду го роч ног при-
вред ног пла ни ра ња. Ка да су се срп ске зе мље на шле у ју жно сло вен-
ској др жа ви, до из ра жа ја је до шла по ла ри за ци ја, ко ја је вре ме ном 
још ви ше ра сла у ко рист сло ве нач ких и хр ват ских кра је ва. У ти то-
и стич кој Ју го сла ви ји она је и сми шље но спро во ђе на ан ти срп ском 
ре ги о нал ном по ли ти ком, тј. фа во ри зо ва њем Сло ве ни је и Хр ват ске 
(чак и де мон ти ра њем фа бри ка из Ср би је и њи хо вим пре ме шта њем 
у „за пад не ре пу бли ке“). Де струк тив ност иде о ло шко-пар тиј ског 
упли ва у еко но ми ју би ла је мно го из ра же ни ја у срп ским не го у не-
срп ским кра је ви ма. У вер ско-гра ђан ском ра ту за „пост ју го сло вен-
ско на сле ђе“ нај ви ше су еко ном ски стра да ле срп ске обла сти, а ве-
ћи део про сто ра не ка да шње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не је пот пу но 
де ва сти ран („спр же на зе мља“). Пост хлад но ра тов ску над моћ За пад 
је, са мо про гла ша ва ју ћи се за „ме ђу на род ну за јед ни цу“ ма ни фе-
сто вао уво ђе њем еко ном ских санк ци ја Ср би ји (de fac to и оста лим 
срп ским зе мља ма) са ци љем да се „Ср би ба це на ко ле на“ (Кла ус 
Кин кел, не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва, 27. ма ја 1992. го ди-
не) и до дат но осла би њи хов „од брам бе ни ме ха ни зам“ за још јед но 

16) М. Сте пић, „О срп ском ге о по ли тич ком иден ти те ту“, стр. 35.
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рат но ра за ра ње у агре си ји НА ТО 1999. го ди не. „Еко ном ска тран зи-
ци ја“, ка ко је еуфе ми стич ки на зван про цес при ва ти за ци о не пљач-
ке, уни шта ва ње на ци о нал ног бан кар ског си сте ма, убр за ног (пре)
за ду жи ва ња зе мље, те енорм ног по ра ста не за по сле но сти и си ро-
ма штва гра ђа на – до ту кли су срп ску еко но ми ју. БДП/ста нов ни ку 
Ср би је да нас је тек на 82. ме сту у све ту и она спа да у нај не ра зви-
је ни је зе мље Евро пе. Пре ма ин дек су ху ма ног раз во ја, ко ји је до бар 
син те зни по ка за тељ раз ви је но сти, Ср би ја се по зи ци о ни ра на 59. 
ме сто у све ту и бли зу је са мог дна на ли сти бал кан ских зе ма ља.17) 
Ова ко ка та стро фал не раз ме ре еко ном ске де струк ци је ни су ре зул-
тат са мо гло бал них кре та ња, већ очи глед ног спро во ђе ња ме ха ни-
зма еко ном ског сла бље ња срп ског чи ни о ца. То у на ро ду про из во ди 
ко лек тив но не за до вољ ство, без на ђе, бес пер спек тив ност, гу бље ње 
жи вот не енер ги је и не до ста так на ци о нал не „па си о ни ра но сти“ за 
по зи тив не про ме не. По сле ди ца је све из ра же ни ја же ља за од се ља-
ва њем у ино стран ство или до се ља ва њем у до ма ће ур ба не цен тре, 
где (ла жни) ко смо по ли ти зам као крај њи ре зул тат про из во ди ра ср-
бљи ва ње.

2.9.Идеолошкополитичкозастрањивање

У „по ну ди“ иде о ло шких кон це па та ко је за сту па ју кључ не 
стран ке, „стран ко ли ке“ по ли тич ке ор га ни за ци је, ути цај не ин те-
ре сне гру пе и по је дин ци у срп ским зе мља ма има ве о ма ма ло за-
ла га ња за истин ске срп ске на ци о нал не ци ље ве. У њи хо вом прак-
тич ном де ло ва њу не са мо да је још ма ње ствар ног ан га жма на у 
срп ском ин те ре су, већ мно ге од њих во де отво ре ну ана ци о нал ну 
по ли ти ку. Већ из ме ђу два свет ска ра та по ста ло је очи глед но да ће 
по губ не ан ти срп ске по сле ди це оста ви ти мо нар хи стич ко „ин те-
грал но Ју го сло вен ство“ као ра на фа за иде о ло ги је ју го сла ви зма. 
Ју го сло вен ство је не са мо пер фид но „пре та па ње“, већ и по ни шта-
ва ње, не га ци ја Срп ства. Исто вре ме но, ју го сла ви зам је ефи ка сан 
иде о ло шки ин стру мент за ра ср бљи ва ње јер на ме ће Ср би ма „об-
у зда ва ју ћи“ ком плекс кри ви це за на вод ни хе ге мо ни зам, уни та ри-
зам, им пе ри ја ли зам, ви зан ти зам, бал ка ни зам, тра ди ци о на ли зам... 

17) Индексхуманог(људског)развоја /ИХР/ (Hu man De ve lop ment In dex /HDI/) до би ја се 
на осно ву: 1) про сеч ног тра ја ња жи во та ста нов ни штва; 2) сте пе на обра зо ва но сти (пи-
сме но сти од ра слих и про цен та упи са них уче ни ка) и 3) жи вот ног стан дар да, ме ре ног 
у БДП/ста нов ни ку. Нај ви ши ИХР у све ту је у Нор ве шкој, а нај ни жи у ДР Кон го. Ме ђу 
бал кан ским зе мља ма во де ћа је Сло ве ни ја (21. ме сто у све ту), а ни жи ИХР од Ср би је 
има ју са мо Ал ба ни ја, БиХ и БЈР Ма ке до ни ја.
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По сле Дру гог свет ског ра та ју го сла ви зам је до био ко му ни стич ки 
„амал гам“ и из ро дио се у отво ре ну ан ти срп ску му та ци ју – ти то-
и зам. Раз ме ре ра ср бљи ва ња оства ре не у вре ме ти то и зма су та кве 
да се мо же из ве сти за кљу чак да је то био кључ ни циљ ти то и стич-
ке иде о ло ги је. Ти то и зам је не са мо ам не сти рао уста ше и ба ли сте 
за ма сов но зло чи нач ко уни шта ва ње Ср ба, већ је (за то) Хр ва те и 
Ар ба на се те ри то ри јал но на гра дио де ло ви ма срп ских зе ма ља! На 
иде о ло шко-јед но пар тиј ској осно ви, од Ср ба је одво јио „ин стант 
на ци је“ и та ко ђе им до де лио де ло ве срп ских зе ма ља! Шта ви ше, 
ути цај Ср ба у Ју го сла ви ји до дат но је су зби јан но вим на ме та њем 
ком плек са кри ви це за мо нар хи зам, гра ђа ни зам, тра ди ци о на ли зам, 
чет ни штво, ру со фил ство... „Раз би-рас пад“ Ју го сла ви је од 1990-их 
го ди на ни је зна чио и крај те ан ти срп ске иде о ло ги је. На про тив – она 
се одр жа ла као иде а ли зо ва но и но стал гич но, а у ства ри по ли тич-
ки не кро фил но нео ју го сло вен ство (и иде о ло ги ја нео ју го сла ви зма). 
Уме сто ти то и стич ке (ко му ни стич ке) по тке, са да је про же та нео ли-
бе рал ном (пост)де мо крат ском „ман тром“, ко ја се об ра чу на ва са ак-
си о мом на ци о нал ног ин те ре са, по ри че зна чај на ци о нал не др жа ве и 
обе сми шља ва др жав не ин сти ту ци је, али све то се лек тив но – са мо 
ако ни су угра ђе ни у гло ба ли зам као иде о ло ги ју уни по лар ног „но-
вог свет ског по рет ка“. Сто га је срп ском „ре ме ти лач ком фак то ру“ 
на Бал ка ну по но во на мет нут ком плекс кри ви це – за ми ли та ри зам, 
нео ко му ни зам, шо ви ни зам, ве ли ко срп ство, ек пан зи о ни зам, ге но-
цид ност... Мно ги су бјек ти ак ту ел ног срп ског по ли тич ког жи во та 
кон фор ми стич ки су под ле гли ан ти срп ској пре си ји и не пру жа ју от-
пор том на ци о нал но де струк тив ном про це су, а не ки и ак тив но уче-
ству ју у ње го вој ре а ли за ци ји. Иде о ло шка под ре ђе ност де мо кра ту-
ри и до дво ра ва ње евро а тлант ским си ла ма до ка зу је се „по ли тич ком 
ко рект но шћу“ и „по зи тив ном дис кри ми на ци јом“ не-Ср ба, чи ји је 
ста тус у од но су на Ср бе све при ви ле го ва ни ји.18) То про у зро ку је ко-
лек тив но не за до вољ ство Ср ба, њи хо ву па си ви за ци ју, иде о ло шко-
по ли тич ко ту ма ра ње, сум њу у иде ју и тра ди ци ју др жа во твор но сти, 
де фан зи ву у од бра ни соп стве них ин те ре са, гу би так на ци о нал ног 
по но са, по ти ски ва ње ци ви ли за циј ског и ге о по ли тич ког иден ти те-
та, тра же ње из ла за у ет но-вер ском кон вер тит ству и аси ми ла ци ји, 
те по сле дич но, све ин тен зив ни ји про цес ра ср бљи ва ња.19)

18) О то ме оп шир ни је ви де ти у: Дра го мир Ан то нић, „Па они ни су Ср би“, Печат, бр. 308, 
28. фе бру ар 2014, ИП „Наш Пе чат“, Бе о град, 2014, стр. 70.

19) Ака де мик СА НУ К. Ча во шки је на чи нио де таљ ну ана ли зу по ја ве и про та го ни ста про-
це са ра ср бљи ва ње у Ср би ји по сле „пе то ок то бар ске ре во лу ци је“ из 2000. го ди не. Ви-



- 16 -

ВЕКРАСРБЉИВАЊАБАЛКАНАМиломирСтепић

2.10.Научнопросветна,културнаипропагандна(ауто)де
структивност

У срп ској (дру штве ној) на у ци, обра зов ном си сте му, кул тур ној 
по ли ти ци и ме ди ји ма ми ни мал но се за сту па и афир ми ше ин те грал-
но срп ско ста но ви ште.20) Еви дент ни су по ку ша ји да се Срп ство 
све де на ср би јан ство и ра ср би (пре да срп ским су се ди ма и на ци о-
нал ним кон вер ти ти ма) све оно што је ду хов но по те кло у срп ским 
зе мља ма из ван „ав ној ских“ гра ни ца Ср би је, па чак и из ван тзв. 
уже Ср би је. Упо ре до, у на ци о нал ној на у ци за ца ри ла је кон фор ми-
стич ка ауто цен зу ра. Су о че ни са усло вом да уче шће у на уч ним про-
јек ти ма и на пре до ва ње у на уч ној хи је рар хи ји све ви ше за ви се од 
об ја вљи ва ња у ан гло фон ским реј тин го ва ним ча со пи си ма, срп ски 
на уч ни ци по чи њу не са мо да све сно из бе га ва ју евро а тлант ском За-
па ду „не по доб не“ те ме, већ и да при хва та ју на мет ну те ан ти срп ске 
сте ре о ти пе. У срп ским шко ла ма и уни вер зи те ти ма при ме њу ју се 
пе да го шко-ди дак тич ки стан дар ди не при ме ре ни срп ској про свет-
ној тра ди ци ји. Они су ве штач ки им план ти ра ни из евро а тлант ских 
цен та ра, упра во из оних ода кле се већ ду го вр ши де струк ци ја срп-
ског на ро да и срп ских зе ма ља. На став ни про гра ми си сте мат ски 
се „чи сте“ од срп ских са др жа ја, при ме ра и зна ме ни тих лич но сти. 
У уџ бе ни ци ма ге о гра фи је и исто ри је за основ ну и сред ње шко ле 
при мат пре у зи ма гло ба ли стич ки при ступ, по ти ску ју ћи на ци о нал-
ни и па три от ски. Уме сто до ма ћих уни вер зи тет ских уџ бе ни ка све 
ви ше се пре по ру чу је пре во ђе ње стра них. У на ци о нал ној кул ту ри 
се под пла штом ко смо по ли ти зма и на вод них умет нич ких сло бо да 
че сто пла си ра ју ауто шо ви ни стич ки ста во ви, де ви јант на по на ша ња 
и иде је су прот не срп ском кул тур ном на сле ђу. Ма сов не раз ме ре до-
сти гли су за ти ра ње ћи ри ли це, ква ре ње је зи ка не по треб ним ту ђи-
ца ма, пре пу шта ње срп ске ба шти не агре сив ним срп ским су се ди ма, 
те кро а ти за ци ја, бо шња ки за ци ја и цр но го ри за ци ја све га срп ског 

де ти у: Ко ста Ча во шки, Расрбљивање, Orp he us, Бе о град, 2011. М. Су бо тић чак твр ди 
(и обра зла же) да је „ра ср бљи ва ње у функ ци ји но ве НА ТО/аме рич ке ге о стра те ги је“. 
Ви де ти у: Мом чи ло Су бо тић, „Ра ср бљи ва ње“, РазбијањеЈугославије(Жи во јин Ђу рић, 
Ми лош Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, ур.), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 319-328.

20) Ва жност ин те грал ног српског, а не пар ци јал ног србијанског по и ма ња на ци о нал них 
вред но сти на гла ша ва М. Лом пар, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду. Ви де ти у: Ми ло Лом пар, Повратаксрпскомстановишту, Ca te na mun di, Бе о-
град, 2013.
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пи са ног ла ти ни цом, ка за ног и пе ва ног ије ка ви цом, и ма те ри јал-
но ство ре ног то ком ду го ве ког кул тур но-ци ви ли за циј ског тра ја ња. 
Срп ски пи са ни и елек трон ски ме ди ји ве ћи ном не за сту па ју не са мо 
срп ске ин те ре се, већ ни прин ци пе објек тив но сти и исти ни то сти. 
По све ће ни су се лек тив ном кре и ра њу јав ног ми шље ња у скла ду 
са по ли тич ко-еко ном ским ин те ре си ма стра на ца и фи нан си је ра. У 
њи ма се срп ски је зик и ћи ри ли ца ко ри сте са мо спо ра дич но. Ни је 
рет ка отво ре на ан ти срп ска про па ган да, по зи ва ње на тен ден ци о зне 
из во ре и ве сти из ма хом за пад них ме ди ја, ма ни пу ли са ње ин фор ма-
ци ја ма ра ди об ли ко ва ња јав ног ми шље ња и агре сив на јед но стра-
на про мо ци ја евро а тлан ти зма. Циљ и све очи глед ни ја по сле ди ца 
ова квог на уч но-про свет ног, кул тур ног и ме диј ског де ло ва ња је сте 
ши ре ње „ду ха са мо по ри ца ња“,21) тј. „пре у мље ња“ на ко ме то ли-
ко ин си сти ра ју евро а тлан ти стич ки иза сла ни ци у Ср би ји, а по слу-
шнич ки спро во ди срп ска по ли тич ка и ин те лек ту ал на псе у до е ли та.

2.11.Анационалнопрофилисањесрпскеинтелектуалнеелите

Пре ки ди у „исто риј ској вер ти ка ли“ срп ске на ци је и др жа ве 
зна чи ли су и дис кон ти ну и тет у раз во ју срп ске ин те лек ту ал не ели те. 
Ка да је у 19. ве ку по че ла на ци о нал на ре не сан са, про све ти тељ ство 
и об на вља ње срп ске др жав но сти, до при нос су да ли обра зо ва ни 
Ср би из Аустри је (Аустро-угар ске), ко ји је су би ли ја сно на ци о нал-
ни опре де ље ни, али „беч ко-пе штан ски“, цен трал но е вроп ски, про-
за пад но ин те лек ту ал но про фи ли са ни. Сход но то ме, за њих је би ло 
пот пу но ло гич но да кул тур но уз ди за ње и мо дер ни зо ва ње Срп ства 
под ра зу ме ва са мо је дан пут – на за пад. (Не)све сно, то су чи ни ли 
још До си теј и Вук.22) По то њи срп ски ин те лек ту ал ни слој, ко ји се 

21) Ком плек сном фе но ме ну кул тур не ауто де струк ци је М. Лом пар је по све тио обим ну, па-
ра диг ма тич ну на уч ну сту ди ју Духсамопорицања. Аутор за па жа: „На дну сва ког кул-
тур ног, по ли тич ког, исто риј ског раз ло га ко ји је при ви ле го ван у на шој јав ној све сти 
пре би ва – дух са мо по ри ца ња; по ја вљу ју ћи се не пре ста но, прем да не увек са истом 
сна гом, он као да уовомчасу до жи вља ва свој апо геј. Он је ту, духсамопорицања, нај-
мрач ни ји по крет срп ске кул ту ре...“ Ви де ти у: Ми ло Лом пар, Духсамопорицања, дру го 
из да ње, Orp he us, Бе о град, 2012, стр. 36-37.

22) Не мо же да се оспо ри ве ли ки кул тур ни до при нос Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, али за 
про фи ли са ње мо дер ног срп ског иден ти те та ва жне су и ду го роч не по сле ди це ра ди кал-
них ре фор ми ко је је спро вео. С. Шу ља гић за па жа да је Вук, уз по моћ Јер не ја Ко пи та ра 
(управ ни ка беч ке двор ске би бли о те ке!), по јед но ста вље њем до та да шње срп ско сло вен-
ске ћи ри ли це по угле ду на ла ти ни цу и пре о бли ко ва њем до та да шњег књи жев ног срп-
ског је зи ка пре ма на род ном што кав ском го во ру, у ства ри, пре ки нуо две фун да мен тал но 
ва жне спо не: 1) са је зи ком, пи смом, бо га тим кул тур ним на сле ђем, зна чај ним прав ним 
за ве шта њем и др жа во твор ном тра ди ци јом не ма њић ке Ср би је и 2) са ко ло сал ном, ду-
хов но бли ском књи жев но шћу и кул ту ром сло вен ско-пра во слав не Ру си је. Пр ви дис кон-
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фор ми рао у дру гој по ло ви ни 19. и то ком 20. ве ка, ве ћи ном се обра-
зо вао у Бе чу, Пе шти, Гра цу, Бер ли ну, Па ри зу, Лон до ну, а по том и 
на уни вер зи те ти ма и на уч ним ин сти ту ти ма у САД. По ре клом из 
си ро ма шне, за о ста ле Ср би је, ти бу ду ћи срп ски ин те лек ту ал ци ла ко 
су под ле гли „фа сци на ци ји Им пе ри јом“. За њих су не мач ка, фран-
цу ска, ен гле ска, аме рич ка кул ту ра, на у ка и обра зо ва ње би ли „без 
ал тер на ти ве“ јер је ма ло ко од ла зио по зна ње у Мо скву, Пе тро град, 
Ки јев. Сто га су сма тра ли ло гич ним да соп стве ну „оп чи ње ност За-
па дом“ по по врат ку у Ср би ју про јек ту ју на ње ну мо дер ни за ци ју 
ко ју су (не)до бро на мер но по и сто ве ћи ва ли са ве стер ни за ци јом и у 
ду хов ном сми слу. Бу ду ћи да је тај не при ро дан про цес те као спо ри-
је не го што су оче ки ва ли, а у кул тур но-ци ви ли за циј ском сми слу и 
ни је мо гао да ле ко да од мак не, у мно ги ма од њих ја вља ли су се стид 
од „бал кан ске за о ста ло сти“, са мо ам не сти ра ју ћа кри ти ка „па ла нач-
ког ду ха“, од врат ност пре ма пре ја ком „ми ри су та мја на“, по ти ски-
ва ње „осе ћа ња Срп ства“ и по тен ци ра ње срп ске „при пад но сти За-
па ду“23). Из та кве „ин те лек ту ал не ко лев ке“ из ра стао је и ве ли ки део 
са вре ме не (не)све сно „ро до мр зач ке“24) срп ске ква зи е ли те, ко ја се бе 
ви ди у ме си јан ској уло зи да Ср бе и срп ске зе мље од ве де у ЕУ и 
НА ТО, упр кос чи ње ни ци да те евро а тлант ске ин те гра ци је очи глед-
но и ис трај но ра де на ра ср бљи ва њу Бал ка на.

ти ну и тет зна чио је да се ме сто срп ске у европ ској кул ту ри про фи ли ше на осно ву (исти-
на, бо га тог) усме ног на сле ђа и кул тур не ма три це сло ја не пи сме ног срп ског се ља штва, 
а да се од ба цу је ари сто крат ска, ели ти стич ка ба шти на „злат ног срп ског сред њег ве ка“. 
Дру ги дис кон ти ну и тет зна чио је ва жан ко рак у по ку ша ју да се Ср би и срп ске зе мље 
кул тур но (и ге о по ли тич ки) уда ље од Пра во слав не ци ви ли за ци је и ру ске ин те ре сне 
сфе ре, те „при ве ду“ За па ду. Ви де ти у: Са ња Шу ља гић, Заснивањесрпскогнационалног
идентитета, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 292-293.

23) Обра зла жу ћи за што Евро пу сма тра за је рес, Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, за то чен у 
на ци стич ком ло го ру Да хау то ком Дру гог свет ског ра та, пи та се: „И шта нас је то ли ко 
при ву кло Евро пи? И чи ме је За пад по стао за нас при влач ни ји не го Ис ток?“ Он сма тра 
да За пад не мо же да слу жи за углед „ни ко ме осим глу па ци ма“, али се да ље пи та ка ко 
су се ме ђу њи ма на шли и Ср би. Он ну ди три од го во ра: „Први, што су срп ски си но ви 
оти шли по уче ви ну на За пад, па су на у чив ши да пи ју из ве штач ких ча тр ња, омр зли 
би стре из во ре сво је Отаџ би не. Други, што су шко ло ва ни си но ви срп ских се ља ка ста ли 
ма ни са ти (на ла зи ти ма не, прим. М.С.) срп ским де вој ка ма па се иже ни ли ту ђин ка ма. 
Треће, што су шко ло ва ни си но ви срп ски от па ли од сво јих ота ца, пре зре ли сво је оце 
због њи хо ве по бо жно сти и по ште ња, и уда ри ли про стра ним пу тем. То тро је. Та три 
отро ва за тро ва ли су сав наш жи вот лич ни, по ро дич ни, дру штве ни и др жав ни.“ Ви де-
ти у: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Српскомнародукрозтамничкипрозор, Ори он, Бе о град, 
1999, стр. 202-203.

24) Ро до мр сци ма З. Авра мо вић на зи ва јед ну гру па ци ју Ср ба ко ји „де лу ју про тив те мељ-
них на ци о нал них и др жав них ин те ре са срп ског на ро да“ и ко ја је „увек би ла на стра ни 
не срп ских ин те ре са и пла но ва, а пот пу но нео се тљи ва на не прав де ко је су чи ње не пре-
ма Ср би ма (те ри то ри ја, љу ди, ка жња ва ње, кул ту ра, част, на ци о нал но до сто јан ство)“. 
Ви де ти у: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, дру го из да ње, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2009, стр. 11.
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3.ЕПИЛОГРАСРБЉИВАЊА19142014.ГОДИНЕ:
ГЕОПОЛИТИЧКЕПОСЛЕДИЦЕ

„КАТАСТРОФАЛНОГСРПСКОГСТОЛЕЋА“

Од Пр вог срп ског устан ка до Пр вог свет ског ра та Ср би су во-
ди ли те шку бор бу и да ли ве ли ке људ ске и дру ге жр тве за сло бо ду, 
ства ра ње др жа ве и ње но ши ре ње на но во о сло бо ђе не те ри то ри је. 
Али, ти гу би ци би ли су за српскусло бо ду, српску др жа ву и српске 
зе мље. Да кле, по сто јао је ја сан, јед но став но де фи ни сан и ло ги чан 
ге о по ли тич ки ре до след и ин те рес – ства ра ње срп ске на ци о нал не 
др жа ве сук це сив ним осло ба ђа њем и при кљу чи ва њем де ло ва срп-
ских ет но-исто риј ских обла сти. Тај уз ви ше ни циљ био је ра зу мљив 
на ро ду (иако ма хом не пи сме ном), би ла му је по све ће на на ци о нал на 
ели та (иако ма ло број на) и са њим су ин те ре сно кал ку ли са ле ве ли ке 
си ле (иако не ке са по ли тич ким сим па ти ја ма, а дру ге са ан ти па ти-
ја ма). За ње го во оства ре ње по сто јао је ви сок ни во нео п ход не гу-
ми љо вљев ске „па си о ни ра но сти“, тј. на ци о нал не енер ги је на ко јој 
се за сни вао све ко ли ки раз вој то ком осло бо ди лач ко-др жа во твор них 
на по ра – ду хов ни, де мо граф ски, те ри то ри јал ни, еко ном ски, по ли-
тич ки, вој ни...

А он да је до шао исто риј ски пре лом: не за вр шив ши при мар-
ну, на ци о нал ну, „срп ску ин те гра ци о ну фа зу“, Ср би и срп ске зе мље 
вољ но-не вољ но ушли су у пре ко ред ну, су пра на ци о нал ну, „ју го-
сло вен ску ин те гра ци о ну фа зу“. Еле мен тар но ге о по ли тич ко зна ње 
и др жа во твор но ис ку ство ука зи ва ло је да се ра ди о ду го роч но де-
струк тив ном и на ци о нал но са мо у би лач ком по те зу. Убр зо је то по-
ста ло очи глед но. Срп ске зе мље су се у аморф ном и фраг мен тар ном 
по ли тич ко-те ри то ри јал ном ста њу на шле у не функ ци о нал ној ју го-
сло вен ској др жа ви – пр во мо нар хи стич кој, а по том и ти то и стич-
кој. Обе су по ге о по ли тич ком иден ти те ту и на ме ње ној функ ци ји 
би ле су прот не срп ским ин те ре си ма, а у Ју го сло вен ству ко је је у 
њи ма фор си ра но ута па ло се Срп ство. Упр кос фор мал ном не стан-
ку ју го сло вен ске др жа ве са по ли тич ке кар те по чет ком по след ње 
де це ни је 20. ве ка, на ста ви ло је да оп ста је (нео)ју го сло вен ство и 
ње го ва кључ на ан ти срп ска уло га. Не по сред но укљу чи ва ње За па-
да у кре и ра ње ге о по ли тич ких од но са на Бал ка ну до не ло је и но ве, 
пост мо дер не об ли ке ра ср бљи ва ња „ве ри га све та“.

Ге о по ли тич ке по сле ди це ра ср бљи ва ња Бал ка на су гран ди о зне. 
По вр ши на срп ских зе ма ља, ко је су се кра јем 19. ве ка ма ње-ви ше 
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по кла па ле са срп ским ет нич ким про сто ром (као на кар ти М. В. Ве-
се ли но ви ћа из 1887. го ди не) би ла је око 300.000 км2. Хи по те тич ка 
срп ска др жа ва у тим гра ни ца ма има ла би број не пред но сти – је-
дан по ли тич ки гра ви та ци о ни цен тар, ет нич ку ком пакт ност, до бре 
мор фо граф ско-те ри то ри јал не про пор ци је, пар ти ци па ци ју у три 
зна чај не ге о граф ске це ли не, ши рок при ступ мо ру, ре спек та бил не 
при род не ре сур се за брз еко ном ски раз вој, ква ли те тан ге о граф ски 
и ге о по ли тич ки по ло жај, те из глед ну шан су да се фор ми ра као ста-
бил на, одр жи ва, уни тар на, на ци о нал на др жа ва.25) Слич не од ли ке 
за др жа ла би и не ка од ва ри јан ти „уве ћа не“ Ср би је, би ло да је на 
за па ду оме ђе на Цви ји ће вом „за пад ном гра ни цом у ко јој пре о вла-
ђу ју пра во слав ни“ из 1915. го ди не, или у гра ни ца ма по ну ђе ним 
тај ним Лон дон ским спо ра зу мом 1915. го ди не, или кон сти ту и са на 
по сле раз два ја ња од хр ват ских и сло ве нач ких обла сти дуж тзв. ам-
пу та ци о не ли ни је из 1928. го ди не. Ње на по вр ши на у сва ком од тих 
слу ча је ва не би би ла ма ња од 200.000 км2.

Уме сто то га, сто ти нак го ди на ка сни је, по сле све о бу хват ног де-
мо граф ског, про стор ног, кул тур ног и дру гог про це са ра ср бљи ва ња, 
по стао је упи тан срп ски иден ти тет сва ког пе дља срп ских зе ма ља. 
Чак и на сил на се це си ја Ко со ва и Ме то хи је од Ср би је, про ис те кла 
из ору жа не по бу не ар ба на шке на ци о нал не ма њи не и ре зул та та 
агре си је НА ТО, ни је зна чи ла окон ча ње дез ин те гра тив ног (пост)
ју го сло вен ског „па ра ња џем пе ра“, већ на ста вак „об у зда ва ња“ Ср-
би је – пр во ре ду ко ва њем ње них по пу ла ци о них, те ри то ри јал них и 
ре сурс них, а од 2000-их го ди на и оста лих „твр дих“ и „ме ких“ чи-
ни ла ца мо ћи. Упра во из евро а тлант ских ин те гра ци ја, ко ји ма (па ра-
док сал но) те жи срп ска по ли ти ка кла са, сти жу са свим ја сне по ру ке 
да ће и Вој во ди на би ти ам пу ти ра на од Ср би је. Зна чи ли то да ће у 
пр вим де це ни ја ма 21. ве ка срп ски чи ни лац на Бал ка ну би ти све-
ден са мо на ге о по ли тич ки „до зво ље ну“, „по жељ ну“, „по доб ну“, 
„не ре ме ти лач ку“ тзв. ужу Ср би ју од не пу них 56.000 км2, па чак и 
ма њу (ли ше ну још Ра шке обла сти и не ких „пре чан ских“ бе о град-
ских де ло ва), тзв. пред ку ма нов ску Ср би ју од при бли жно 54.000 
км2? Сма тра ли та ла со крат ски евро а тлан ти зам да фор му ла „Ма ла 
Ср би ја – ста би лан Бал кан“ га ран ту је оства ре ње ње го вих ин те ре са 
и па ци фи ко ва ну по за ди ну иза фрон ти је ра ко ји се по ме ра ка ру ским 
гра ни ца ма? Да ли ру ско те лу ро крат ско нео е вро а зиј ство уоча ва да 
у ле пе зи „осо ви на при ја тељ ства“ ори јен ти са них пре ма кључ ним 

25) М. Сте пић, Српскопитање–геополитичкопитање. стр. 182-183.
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зе мља ма и ре ги о ни ма Евро а зи је не до ста је „бал кан ски век тор“, те 
да за ње го во упо ри ште и ис хо ди ште („др жа ву-кли јен та“) ни је до-
вољ на „ма ла“ ни ти „ав ној ска“ Ср би ја, већ ин те грал на срп ска др-
жа ва? 26)
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Mi lo mir Ste pic
CEN TURY OF DE SER BI ZA TION OF THE BAL KANS 
 – GE O PO LI TI CAL CA U SES AND CON SE QU EN CES

Re su me
WiththeexceptionofMontenegroandSerbia,attheend
ofthe19thandearly20thcentury,mostoftheSerbianlands
werepartoftheOttomanandAustroHungarianempires.
Nevertheless,theSerbianlands,intheirethnospatialdi
mension, constituted a crucial geopolitical factor in the
Balkans.Theirterritorialsize,centralgeographicalposi
tionandorthodoxculturalbackgroundrepresentedapo
tentialthatdoesnotcorrespondwiththeinterestofgreat
powers and Serbian neighbors in the region. Therefore,
thosepowersappliedthestrategyofcontainment,seeking
toreduceSerbian’spower.Thiscausedcontinuousdeser
bization of the Balkans, which was particularly intense
during20thandearly21stcentury.Hence,itispossibleto
defineelevenkeywaysofdeserbization:physicaldestruc
tion,negativenaturalgrowth,devastationofspacecaused
byemigration,ethnicconversion,denyingofidentity,po
liticalandterritorialfragmentation,inversioninintegra
tionprocesses,economicdecline,politicalandideological
deviance,scientific,educationalandculturalselfdestruc
tiveness, and anational profiling of Serbian intellectual
elite.Geopoliticalimplicationsofthisprocessarenume
rous,astheyincludereduceddemographicpotentialofthe
Serbianpeople,disintegrationofSerbianlands,poverty,
underdevelopment,weakstateonbothinternalandexter
nalarena,indifferencetonationalinterests,crisisofnati
onalidentityetc.
Keywords:deserbizationmethods,populationandterrito
rial losses,geopoliticalconsequences,„containment“of
Serbian’spower,Serbianlands.

 Овај рад је примљен 11. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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„БОНДСТИЛ“-„БАЛКАНСКИРАМШТАЈН“
УНОВОЈБЕЗБЕДНОСНОЈАРХИТЕКТУРИ

ЈУГОИСТОКАЕВРОПЕ**
Сажетак

ИзрадановеамеричкедоктринезаПланету,“осигу
равањедасениједнојривалскојсуперсилинедозволи
израњањеуЗападнојЕвропи,Азији,илинатеритори
јибившегСовјетскогСавеза”,израженајеуВодичу
за планирање одбране.1) Уњему су путокази оства
рења неприкосновеног америчког лидерства. Поред
осталог:овајдокументпратилисуиразрађеникон
цепти нове војне доктрине, која је популарно назва
наwinwin,штојеконцептратовањаузистовремена
два војишта. Тај процес коинцидирао је са продира
њемСАД,попрвипутуисторији,уБалкан,аконцепт
је представљао тежак ударац целокупном српском
народу.Потомје,наперверзанначин,следиоитра
јућипроцесинтеграције„згаришта“ексјугословен
скогпросторауевропски.
Кључне речи:Нова безбедносна архитектура Југо
истока Европе, „Глобални пајкан“, “Трбух Срби
је,“ЕкономскинекорисназонaЕвропе,Цвијићевади
ректриса,“Доктрина“неколицинаспраммноштва“.

* На уч ни са рад ник
** Рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те,

на у кеи тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1) DefensePlanningGuidance,до ку мент Ми ни стар ства од бра не САД, об ја вљен у днев ни-

ку TheNewYorkTimes,08. 03. 1992.
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АНТИЦИПАЦИЈСКАПРОЛЕГОМЕНА

Rаз ди ра ње “тр бу ха Ср би је“, ка ко је ге о граф Ми ло ван Ра до ва но-
вић на зи вао вој но - стра те гиј ске ра до ве на Ко со ву и Ме то хи ји, 

је сте стра те гиј ска за вр шни ца ра до ва на но вој европ ској без бед но-
сној ар хи тек ту ри ју го и сто ка Евро пе. Ти ра до ви из про це са ду гог 
тра ја ња до не ли су нам, по сле бом бар до ва ња Ср би је 1999. Го ди не, 
ба зу “Бонд стил“, крун ски до каз на о па ког аме рич ког кон цеп та ује-
ди ња ва ња Евро пе. 

У Ме ди те ра ну су Аме ри кан ци, са Ше стом фло том, би ли при-
сут ни још од кра ја Дру гог свет ског ра та, али је из у зет но за ни мљив 
њи хов не скри ве ни ин те рес за Бал кан, по себ но за Ал ба ни ју и Ју-
го сла ви ју, већ од Осам де се тих. Би ла је ре ал на мо гућ ност да се, по 
до крај чи ва њу ко му ни стич ког ре жи ма у Ал ба ни ји, свет на ђе и пред 
са ве зом Аме ри ка на ца са не - ко му ни стич ком, ве ро ват но и исла ми-
зо ва ном, Ал ба ни јом. Њи хо ве по мор ске и ра кет не ба зе на ула зу у 
Ја дран сва ка ко ни су би ли стра те гиј ски чи ни лац за пот це њи ва ње. 
Ју го сла ви ја, по при вред ној и по ли тич кој ор га ни за ци ји дру штва 
нај бли жа Евро пи, пред ста вља ла је за Аме ри кан це тач ку за де ста-
би ли зо ва ње, про стор ко ји мо же, у од ре ђе ним окол но сти ма, да уз-
др ма све што је ЕЗ по сти гла по след њих де це ни ја. 

За то Ср би ја пре све га, а и Хр ват ска и БиХ, ни ка ко не ће за Аме-
ри кан це би ти стра те гиј ски улог ми нор ног зна ча ја јед не Гре на де, 
или Ни ка ра гве. Ни су би ла без осно ва ни раз ми шља ња да Аме ри-
кан ци ма од го ва ра у тој фа зи анар хич но сти у Ју го сла ви ји чак и ја-
ча ње фа ши со ид них оп ци ја. Аме ри кан ци су сво је вре ме но и фран-
ки зам ду го одр жа ва ли у Евро пи, и ни је им сме та ло што је то био 
не де мо крат ски ре жим.

Ана ли ти ча ри из Стејт де парт мен та, ЦИА и Пен та го на сва ка ко 
су по дроб но про у ча ва ли Евро пу и ње не сла бе тач ке, по себ но бив-
ше ко му ни стич ке про сто ре, ко ји та ко ђе при род но хр ле у за гр љај 
Евро пе Два на е сто ри це. Аме ри кан ци та да, без сум ње, ра де на за о-
кру жи ва њу но ве стра те ги је пре ма Евро пи и про сто ру Ју го сла ви је, 
из у зет но по год не за њи хов на чин де ло ва ња у пост ко му ни стич кој 
Евро пи. Ју го сла ви ја је по ста ја ла но во стра те гиј ско бој но по ље у 
не ви дљи вом су да ру Евро пе и Аме ри ке на рас кр шћу сто ле ћа.

Ре фе рент ни струч њак за стра те ги ју, фран цу ски ге не рал Ан дре 
Бо фр, ка же да је „стра те ги ја не пре ста на ин вен ци ја за сно ва на на 
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хи по те за ма ко ји ма би тре ба ло екс пе ри мен ти са ти у пу ној ак ци ји, и 
где ће се гре шке у про це ни те шко пла ћа ти по ра зом.” Он до да је “да 
упра во у то ме ле жи нај ве ћа те шко ћа стра те ги је, на ро чи то у епо ха-
ма бр зе ево лу ци је, ка кав је да нас слу чај.“2)За Аме ри кан це су Ср би 
по ста ли ве ли ки стра те гиј ски иза зов, ко ји пре ва зи ла зи њи хо ву де-
мо граф ску и ге о граф ску ва жност.

На чел не из ја ве Аме ри ка на ца, ко је су би ле слич не европ ским, 
да су за це ло ви ту Ју го сла ви ју, до мен су ди пло мат ске ру ти не. Реч 
је о са свим ра зу мљи вим ма не ври ма ве ли ких си ла у до ме ну стра те-
ги је, ко ја ви ше ни је ди рект на, већ ин ди рект на, а она под ра зу ме ва 
да су ве ли ки ра то ви за до глед но вре ме не мо гу ћи, али да они ма-
ли, ло кал ни, пра ви, или по ли тич ки ра то ви, мо ра ју да тра ју, да се 
пот хра њу ју. Аме ри кан ци ма су би ле по треб не ти ња ју ће ва три це на 
Бал ка ну, а срп ски про стор и анар хич ни мен та ли тет на ро да олак ша-
ва ју стра те гиј ским ана ли ти ча ри ма кре и ра ње мо гу ћих ва ри јан ти за 
бу дућ ност. Срп ска др жа ва је зна чај на за Евро пу, то су зна ли и Аме-
ри кан ци и ЕЗ. Пи та ње је би ло из у зет но ком пли ко ва но, уз до дат но 
ком пли ко ва ње при ме са хр ват ског и бо сан ског про сто ра. Ка да се 
све то за о кру жи шип тар ско - ал бан ским про бле мом, он да се из ра-
ста у шам пи о не ге о по ли тич ког ша ха овог де ла Евро пе. 

Ср би ја је та ко из ра ња ла по пут фи ло зоф ског ка ме на ко ји омо-
гу ћу је да се ре ше сви про бле ми, о че му го во ри по зо ри шни ко мад 
“Зиг фрид”. За том фор му лом, у пред ста ви Жи ро дуа, тра га ју не мач-
ки ге не ра ли. На та кво тра га ње је „ми ри са ла и за пе тља ност срп-
ског пи та ња у Евро пи, ко ме тре ба при до да ти и хр ват ско, бо сан ско 
и шип тар ско пи та ње.”3)Та 1991. го ди на би ла је вре ме ка да су ове 
про сто ре по хо ди ли Лорд Ка ринг тон, Ван Ден Брук, Сај рус Венс и 
слич ни по ли тич ки пред став ни ци За пад не али јан се, ко ја тек што је 
би ла из ма са кри ра ла Ира ча не. Би ло је то до ба Ро бе ра Ба ден те ра, 
ко ме су број ни ов да шњи струч ња ци за ме ђу на род но пра во и ме ђу-
на род не од но се зду шно пред ла га ли ре ше ње на осно ву екс перт ске 
рас пра ве у Бе о гра ду.4)

2) Ви де ти: BE A U FRE, An dré, In tro duc tion à la stratégie, Pa ris, IFRI/ Eco no mi ca, 1985.
3) “Аме ри кан ци, Евро па, Бал кан и Ср би”, ко мен та ри на РТС - у и ра ди ју Б - 9 2., 17. и 19. 

ју на 1991. Бли ска бу дућ ност је у мно го ме по твр ди ла ова стра те гиј ска пред ви ђа ња за 
срп ски про стор.

4) Ви де ти:“Не ке мо гу ће им пли ка ци је ко ре ни тог ме ња ња устав ног устрој ства Ју го сла ви је 
- Ме ђу на род но прав ни и по ли тич ки аспек ти тзв. ‘Раз дру жи ва ња.”Екс перт ска рас пра ва 
у Цен тру за стра те гиј ске сту ди је у Бе о гра ду, апри ла 1991. у ко јој су уче ство ва ли: др 
Кон стан тин Об ра до вић, Ри сто Бла жев ски, др Жи во јин Ја зић, Цви је то Јоб, др Стан ко 
Ниц, др Да ни ло Турк, др Ва тро слав Ве ка рић, итд.



- 28 -

„БОНДСТИЛ“„БАЛКАНСКИРАМШТАЈН“ЗоранПетровићПироћанац

У јед ном од ре дов них ра диј ских ко мен та ра на Ра ди ју Б - 92, 
го ди ну ка сни је, аутор је ви део бу ду ћу “Ср би ју - као ге о стра те шки 
чва рак”. 5) По ме нут је и док тор Ан те Ци ли га, ми сте ри о зни по ли-
тич ки ли сац и, за ауто ра, нај ве ће име хр ват ске по ли ти ке XX ве ка. 
У књи зи, “Сам кроз Еуро пу у ра ту”, из да те 1978. у Ри му, Ци ли-
га пи ше: ”Атен тат ко ји је 28. лип ња био учи њен на аустриј ског 
при је сто ло на сљед ни ка Фра њу Фер ди нан да - атен тат ко ји је за тим 
био по вод за Пр ви свјет ски рат - по ка зао је да Бо сна пред ста вља 
јед ну од кри тич них то ча ка су вре ме не свјет ске по ли ти ке. У тре ћем 
свјет ском ра ту, ако чо вје чан ство бу де има ло не сре ћу да га до жи ви, 
Бо сна мо же по ста ти од лу чу ју ће под руч је за из лаз Ру са на Сре до-
зем но мо ре, или Аме ри ка на ца на Ду нав, дру га Ко ре ја и не што ви-
ше.”6)Ци ли га је био у пра ву пред ви ђа њем аме рич ког до се за ња до 
Ду на ва. То је је дан од рет ких стра те гиј ски ва жних про сто ра све та 
у ко ји Аме ри кан ци ни су прет ход но ни при ви ри ли, а Ци ли гин ана-
ли тич ки и ан ти ци па тор ски ум је ова кву стра те ги ју био ка дар да 
на слу ти одав но.7)

По че так 1992. го ди не је за при ље жне ана ли ти ча ре (и тек овлаш 
на ја вљи ва не но ве европ ске без бед но сне ар хи тек ту ре) био већ при-
лич но алар ман тан па је, на спрам по тму лог ћу та ња Др жа ве и ње них 
стра те гиј ских струк ту ра, мо гло да се на зре ка ко Евро па и Аме ри ка 
на ме њу ју та да шњој Ју го сла ви ји, за хва љу ју ћи у до број ме ри стра-
те гиј ски не до ра слим др жав ним ру ко во ди о ци ма, ве ли чи ну нај у же 
мо гу ће Ср би је.8) И све тра ге ди је ко је су се де си ле срп ском на ро ду 

5) Ра дио Б92, 07. 04. 1992. Ци ти ра но у: Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Суноврат,Ју го и-
сток, Бе о град, 2000.

6) Ви де ти: An te Ci li ga, SamkrozEuropuuratu (1954, 1978), при ват но из да ње, Рим, 1978. 
Др Ан те Ци ли га (1898 - 1992), је дан је од нај зна чај ни јих ин те лек ту ла ца Хр ват ске у 
ХХ сто ле ћу. Ис тра нин је, су о сни вач КПЈ, члан По лит би роа, пи сац. Од 1926. до 1935. у 
СССР-у је пре да вач у пар тиј ској шко ли за ју го сло вен ске еми гран те, по том на Ко му ни-
стич ком уни вер зи те ту у Ле њин гра ду. Три го ди не је био у де пор та ци ји у Си би ру, а по-
том на ста вио жи вот у Фран цу ској и Ита ли ји. Ње го ве сна жне ве зе са НДХ и Ва ти ка ном 
ни су у пот пу но сти ра све тље не.

7) За чу ђу ју ће је ко ли ко је срп ска стра те гиј ска ми сао ап стра хо ва ла аме рич ке и НА ТО пла-
но ве за овај про стор, или, у нај бо љем слу ча ју, не до пу сти во мно го ка сни ла у пред ви ђа-
њу ова квог то ка до га ђа ја. Или аутор овог ра да гре ши -мо жда су са мо ве што за ба шу ри-
ва ли и скри ва ли од на ро да оно што су прет ход но са зна ва ли?

8) „У њој, ви дим то ја сно, не ће до зво ли ти на кра ју да оста не ни Ко со во, ни Сан џак, ни-
ти Вој во ди на. Са би ће та ко Ср би ју у ве ли чи ну ге о стра те гиј ског чвар ка и мо ћи ће мо да 
бу де мо за до вољ ни ако нас бу де је два пет ми ли о на. Оста ли смо бол но са ми на свет ској 
сце ни. Чак ни Гр ци не мо гу пу но да нам по мог ну, јер има ју ја сних оба ве за пре ма ЕЗ...
Још јед ном у овом ве ку, Ср би ће уско ро ви де ти да су ди за ли у не бо ла жну вред ност 
(Ми ло ше вић - прим- а.). Као и у пер верз ној ко пу ла ци ји са Ти том, ко ме су Ср би ва тре но 
де це ни ја ма ли за ли сто па ла, схва ти ће они убр зо пре ва ру ср би јан ске Ср би је. На пу ште ни 
од свих, ко му ни стич ки му џа хе ди ни зо ва ни, Ср би јан ци ће ло ми ти пр сте, чу па ти ко се и 
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по то њих го ди на, и што се и да нас на Ко со ву и Ме то хи ји сва ко днев-
но де ша ва, да Ср бе го ди на ма мал тре ти ра ју, а не рет ко и уби ја ју, на-
о чи глед ЕУЛЕКС - и КФОР - а, на ја вљи ва но је де це ни ја ма мно го 
ра ни је. 

СТРАТЕГИЈСКО„ЗАГРЕВАЊЕ“САДИНАТО
УПОСЛЕДЊОЈДЕЦЕНИЈИХХСТОЛЕЋА

Илу стра ци ја за ова кав ме ђу на слов је сте об зна њи ва ње па ра-
диг ма тич них аме рич ких стра те гиј ских пла но ва 1992. го ди не. Ми-
ни стар ство од бра не САД је та да об ја ви ло сво је пла но ве за пост-
хлад но ра тов ски пе ри од Пла не те. У до ку мен ту на 46 стра ни ца, чи ји 
је су пер ви зор био из у зет ни струч њак Пол Вол фо виц, пен та гон ски 
под се кре тар за по ли ти ку, а spiritusmovens, се кре тар од бра не Дик 
Чеј ни, про јек то ва на је аме рич ка по ли тич ка и вој на ми си ја.9)Глав ни 
циљ је “оси гу ра ва ње да се ни јед ној ри вал ској су пер си ли не до-
зво ли из ра ња ње у За пад ној Евро пи, Ази ји, или на те ри то ри ји бив-
шег Со вјет ског Са ве за.” У Водичузапланирањеодбране (Defense
PlanningGuidance), бу квал но сто је пу то ка зи оства ре ња не при ко-
сно ве ног аме рич ког ли дер ства. По ред оста лог:”Тре ба ло би да оче-
ку је мо бу ду ће ко а ли ци је да бу ду ad hoc ску пи не, ко је че сто не ће 
тра ја ти по сле кри за са ко ји ма се су о чи мо, а у мно гим слу ча је ви ма 
но се ћи је ди но ге не рал ни спо ра зум о ци ље ви ма ко је тре ба по сти-
ћи. Нај ва жни је је осе ћа ње да је свет ски по ре дак у крај њем слу ча ју 
по др жа ван од САД... Аме ри ка би тре ба ло да бу де у мо гућ но сти 
да де лу је не за ви сно ка да не мо же да се ор ке стри ра ко лек тив на ак-
ци ја”.Овај до ку мент пра ти ли су и раз ра ђе ни кон цеп ти но ве вој не 
док три не, ко ја је по пу лар но на зва на win win. Реч је о кон цеп ту 
ра то ва ња на исто вре ме но два во ји шта. Аме ри кан ци су јед но став-
но ста ви ли до зна ња да мо гу да под не су, са или без са ве зни ка, два 
исто вре ме на ра та, на две тач ке пла не те си мул та но. Ен то ни Лејк, 
са вет ник за без бед ност пред сед ни ка Клин то на, да ће до дат на об-
ја шње ња но ве док три не САД, и то на елит ном уни вер зи те ту Џонс 
Хоп кинс, сеп тем бра 1993: ”Аме ри ка рас по ла же нај сна жни јом вој-
ном си лом, нај ве ћом еко но ми јом, и нај ди на мич ни јим мул ти ет нич-
ким дру штвом. На ше вођ ство је тра же но и по што ва но на све че-

ма сов но хи сте ри са ти. Би ће ка сно. Већ је ка сно...Ср би јо ма ла, уско ро ма ња но што си 
икад би ла.”, Ра дио Б92, 07. 04.1992. Ци ти ра но у:Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац,„Су но-
врат,“Ју го и сток, Бе о град, 2000.)

9) Ви де ти: TheNewYorkTimes, 08. 03.1992. 
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ти ри стра не све та... Ни је ви ше реч о то ме да се за у зда, већ да се 
про ши ри, кон со ли ду је, до вр ши по бе да. На ши ин те ре си и иде а ли 
не оба ве зу ју нас са мо да се ан га жу је мо, већ да ру ко во ди мо... Ми 
мо ра мо да про мо ви ше мо де мо кра ти ју и еко но ми ју тр жи шта у све-
ту, јер то шти ти на ше ин те ре се и на шу без бед ност, и за то јер је реч 
о од сја ју вред но сти ко је су исто вре ме но аме рич ке и уни вер зал не... 
Ми би смо мо ра ли да де лу је мо на мул ти ла те рал ном пла ну ка да то 
слу жи на шим ин те ре си ма, и уни ла те рал но ка да то слу жи на шем 
ци љу.”10)

Ка сни је ће Лејк би ти још екс пли цит ни ји у “Њу јорк Тај мсу”: 
”Не ка ства ри бу ду ја сне. Одр жа ва ње ми ра ни је наш при о ри тет, ни-
ти у спољ ној по ли ти ци, ни у тер ми ни ма од бра не. Пр ва ми си ја на-
ших ору жа них сна га не са сто ји се у во ђе њу ми ров них опе ра ци ја, 
већ у до би ја њу ра то ва. Ето за што смо у овом пост - хлад но ра тов-
ском пе ри о ду, ми при сту пи ли то тал ној ре ви зи ји на ших по тре ба у 
обла сти од бра не.”11)

По сле БиХ и Хр ват ске - „укли ња ва ње“ у Ко со во и Ме то хи ју
Ка да се НА ТО 1994. го ди не до мо гао вр хун ски ва жне ба зе и 

јед ног од нај ва жни јих вој них по ли го на Евро пе, Кри во ла ка у Ма ке-
до ни ји, би ло је де фи ни тив но мно го то га ја сно. Др жав не ин сти ту-
ци је СРЈ и Ср би је, Вој ска, По ли ци ја и Скуп шти не, све су учи ни ли 
да се о то ме што ма ње го во ри у јав но сти, као да је у пи та њу не ва-
жан до га ђај, а не укли ња ва ње НА ТО у на ше бо ко ве. Срам но су сви 
у по ли тич кој кла си Ср би је ћу та ли ка да су Ма ке дон ци, охра бре ни 
од Аме ри ка на ца, за у зе ли 120км2 срп ске те ри то ри је у обла сти Го ре. 
12)Чи та ва по ли тич ка кла са Ср би је, очи то ни је уме ла да се при ла-
го ди но вој стра те гиј ској си ту а ци ји на Бал ка ну, ни ти да осми сли 
ика кво пред у пре ђи ва ње, или амор ти зо ва ње ова квих на ја вљу ју ћих 
уда ра на Ср би ју, ко ји су ка сни је кул ми ни ра ли ва зду шним ра том 
про тив ње.

10) Ви де ти: Ant hony La ke, As si stant to the Pre si dent for Na ti o nal Se cu rity Af fa irs, “From Con-
ta in ment to En lar ge ment”, Johns Hop kins Uni ver sity School of Advan ced In ter na ti o nal Stu-
di es Was hing ton, D.C., Sep tem ber 21,1993.

11) Ви де ти: Ant hony La ke, „The Li mits of Pe a ce ke e ping“, TheNewYorkTimes, Fe bru ary 06, 
1994.

12) Је ди но су Го ран ци па три от ски алар ми ра ли срп ску јав ност о тој чи ње ни ци, ко ју је пре-
нео у њи хо во име срп ски ге о граф, проф. др Ми ло ван Ра до ва но вић, али је њи хо во за по-
ма га ње би ло иг но ри са но од срп ског ре жи ма. Из раз го во ра са про фе со ром Ра до ва но ви-
ћем, 1995.
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То ком 1993. у Па ри зу је мо гла да се чу је са свим ја сна прет ња 
фран цу ског струч ња ка за ме ђу на род не од но се, Ти је ри д’Мон бри-
а ла,ко ји је та да упо зо рио Ср бе “да За па ду ни је по треб но сто ти не 
хи ља да вој ни ка за пе ша диј ско ра то ва ње, да су ка дри да из ва зду ха 
до би ју сва ки рат.”13) Све је би ло кри стал но ја сно још та да у по сло-
вич но тран спа рент ној аме рич кој стра те ги ји. Тре ба ло је, ме ђу тим, 
па жљи во ана ли зо ва ти ова кву стра те ги ју, угла ви ти сво ју ма лу на ци-
ју у не ки жљеб у ко ме ће се за не ко вре ме оста ти ван мо гу ћих уда ра, 
а на ци о нал ном ла ђом бро ди ти ре ла тив но без бед но, ван по ги бељ не 
зо не ге о стра те гиј ских хри ди на. За па њу ју ће је што до да нас срп ска 
др жа ва и ње но по ли тич ко вођ ство, ни су ни ка да ни по ме ну ли, ни-
ти озбиљ но ана ли зо ва ли, или пред ло жи ли, да ре ле вант не ин сти-
ту ци је у зе мљи, као и јав но мне ње, озбиљ но раз ма тра ју суд бин ске 
иза зо ве. Ни ко ни је био у ста њу да из бег не пот пи си ва ња срам ног 
„Вој но - тех нич ког спо ра зу ма“ у бли зи ни Ку ма но ва.14)

Ср би су та ко уву че ни у јед ну по себ но де ли кат ну и за ду жи 
пе ри од ри скант ну “стра те гиј ску ка шу,” за јед но са Ре пу бли ком 
Срп ском, БиХ, Ал ба ни јом. И да нас су у економскинекориснојзо
ниЕвропе, ка ко су је на зва ли евро кра те из Бри се ла, у вре ме рас па-
да ња Ју го сла ви је.15) Ту се, ево већ две де це ни је, му че у со ци јал ној 
без пер спек тив но сти , еко ном ском па клу и кул тур ном оча ју, као на-
ци ја ко је се у Евро пи ни је на ви кла на Но ве узу се Но ве Евро пе. То 
ци ви ли за циј ско пот па лу бље Евро пе16)има ви ше од две де це ни је и 
је дан „пе ри фер ни европ ски ћо шак“, ко ји је нај не при јат ни ји и нај-
ри скант ни ји, и баш је он до де љен Ср би ма. 17) 

13) Раз го вор ауто ра са д’ Мон бри а лом у се ди шту IFRI у Па ри зу, 1993.
14) Ку ма нов ска бит ка је та ко, као по че так за о кру жи ва ња стра те гиј ске це ли не срп ске др жа-

ве, ова квим срам ним спо ра зу мом по тр та. Ни је ваљ да да је слу чај но ода бра но баш то 
ме сто ?

15) „Еко ном ски не ко ри сна зо на Евро пе“ је из раз ко ји је и за срп ски про стор ко ри стио бри-
сел ски екс перт ЕЗ, Де ве де се тих, у раз го во ру са ауто ром у Па ри зу, 1993.

16) Тер мин је аутор лан си рао и че сто ко ри стио у јав но сти, на ро чи то у ко мен та ри ма на 
Ра ди ју Б - 92, од 1991. го ди не.овог ра да гре ши -мо жда су са мо ве што за ба-
шу ри ва ли и скри ва ли од на ро да оно што су прет ход но са зна ва ли?

17) Врх срп ске др жа ве за све те го ди не ма зо хи стич ки и да ље не ће да бу де срп ски, већ 
ис кљу чи во ју го сло вен ски, и да ље са мо у би лач ки ус трај но „шле пу је“ гро зо мо ру зва ну 
Ју го сла ви ја. Чак и уз ре ал ну опа сност по би о ло шки оп ста нак на ци је, нео ста љи ни стич-
ки клеп то кра ти у Ср би ји тро ва ли су соп стве ни на род по ги бељ ном дро гом „ју го сло вен-
ства“ и „брат ства и је дин ства“, пој мо ви ма ко је су сви „брат ски“ на ро ди без окле ва ња, 
и са осе ћа њем олак ша ња, већ од ба ци ли. Са мо срп ски Врх ни је. Не вра ћа се Ср би ма 
њи хо во име, не ма ју др жа ву свог име на, то ну ћи свих го ди на у не за др жи во ни шта ви ло 
нео бољ ше вич ких за мла ћи ва ња.
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Та ко за ко ва ни за пот па лу бље, све кри ти ко ва ни ји од све та, а 
без ика квог на го ве шта ја да ће се људ ски је са њи ма по сту па ти у до-
глед но вре ме, Ср би су не моћ но по сма тра ли за вр шни цу стра те гиј-
ских ра до ва на пре кра ја њу европ ског кон ти нен та на кра ју дру гог 
ми ле ни ју ма. Још је дан део њи хо ве ле ги тим не те ри то ри је по но во је 
по кла њан исла му усред Евро пе, и још јед ном на ра чун на ци о нал-
них ин те ре са срп ског на ро да, нај о збиљ ни јег кан ди да та за ти ту лу 
је ди ног европ ског на ро да апа три да. Ар ба на си ма се при пре ма ло 
по кла ња ње те ри то ри је, јер Аме ри ка та ко исто вре ме но до де љу је 
још је дан по клон исла му, ко га већ го ди на ма не скри ве но же ли за 
са ве зни ка, или ба рем за то ле рант ног по сма тра ча ње них ре ком по-
зи ци о них ра до ва у Евро пи и ши ром Пла не те. Као и увек, аме рич ка 
ге о по ли ти ка де ла ла је на уштрб ма лих на ро да, по пут срп ског. Без 
ика квог об зи ра, уз очи ту си лу ко јој не ма прем ца, ни ти је на ви ди ку 
би ло ика кве же ље за су прот ста вља њем. 

Ислам ска ди мен зи ја на Ко со ву и Ме то хи ји, та ко ђе не сме да се 
ап стра ху је у ана ли зи аме рич ког на пре до ва ња на срп ском тлу. Не би 
тре ба ло да за ва ра ар ба на шка стра те ги ја за до би ја ња по др шке свет-
ског јав ног мне ња, за пра во њи хо во ве што глу мље ње про - европ ске 
ори јен та ци је у тој бор би за от це пље ње.18)

У члан ку „Вол стрит џур на ла - Евро па“ из 2001., нај бо ље се 
ви ди че му су Аме ри кан ци при бе га ва ли у ду го го ди шњем кр че њу 
пу та свог стра те гиј ског на ди ра ња на Ко со во и Ме то хи ју. Под се ћа 
се да је ар ба на шки се па ра ти зам фор мал но ка рак те ри сан као „џи-
хад“ у ок то бру 1998., на го ди шњој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у 
Па ки ста ну. „У свом ме мо а ру из 2006., та да шњи па ки стан ски пред-
сед ник Пер вез Му ша раф ре фе ри сао се на ‘ко сов ски џи хад’, а у но-
вем бру 1998., бри тан ски TheTimes по ме нуо је ОВК до бро вољ ца из 
Са у диј ске Ара би је ко ји је хо ланд ском но ви на ру у ин тер вјуу ре као 
да је Ко со во ње гов ‘осми џи хад’. Аустра лиј ски те ро ри ста Деј вид 
Хикс се та ко ђе об у ча вао са ОВК. Без об зи ра ка ко ми ин си сти ра мо 
на ви ђе њу Ко со ва, ислам ски свет га ви ди она ко ка кав је он у ствар-
но сти.“19)

18) Тих го ди на аутор се лич но уве рио у тех но ло ги ју ар ба на шких јав них на по ра. Са еки пом 
фран цу ске ТВ ста ни це TF1, ушао сам, сре ди ном 1990 - их, у се ди ште пар ти је нај по-
пу лар ни јег по ли ти ча ра, по сле агре си је 1999 и пр вог пред сед ни ка Косове, Ибра хи ма 
Ру го ве. Уве ли су нас за ин тер вју у про сто ри ју са ве ли ким пор тре том Мај ке Те ре зе, али 
сам у до ла ску ви део и отво ре на вра та дру ге, исто вет не про сто ри је, у ко јој је на зи ду на 
арап ском ста јао ве ли ки нат пис из Ку ра на. Та про сто ри ја би ла је на ме ње на са го вор ни-
ци ма - му сли ма ни ма, пред ко ји ма је реч ник ква ли та тив но дру га чи ји не го пред за пад-
ња ци ма.

19) Ви де ти: TheWallStreetJournalEurope,“Al Qa e da’s Bal kan Links” No vem ber 01, 2001.
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Кри сто фер Де ли со, аме рич ки аутор, ка же: „У име по др шке 
за ме ша тељ ској и хи по крит ској ин тер вен ци о ни стич кој по ли ти ци , 
За пад је иро нич но ство рио све сло ве за ра ди кал ни ислам да се уко-
ре ни. Украт ко, ин тер вен ци о ни сти на Бал ка ну по ста ли су очај нич-
ки ве за ни за по ли ти ку ка та стро фе.” Де ли со је, по сле сво је ис црп не 
сту ди је „До ла зе ћи бал кан ски ка ли фат“, по ста вио крај ње пи та ње: 
ка ко ће Аме ри ка при во ле ти свет да ста не про тив те ро ри ста ка да 
је у ства ри при мо ра ла свет да их спон зо ри ше (што и на ста вља да 
чи ни . „Ме ђу на род на ад ми ни стра ци ја ко ја је отво ри ла рад њу у ју лу 
1999. мо ра ла је да се су о чи са око ре лим бор ци ма ОВК, од ко јих су 
ве ћи на би ли опа сни, а по не ки су кон тро ли са ли моћ не, зло чи нач ке 
мре же ор га ни зо ва не на кла но ви ма, док су по тај но би ли по ли ти ча-
ри. По што су та кви љу ди има ли спо соб ност да иза зо ву све, од по-
ли тич ких ли кви да ци ја до ма сов ног ору жа ног от по ра док треп неш, 
УН МИК зва нич ни ци су бр зо схва ти ли да је бо ље да се до ђе да 
спо ра зу ма са екс - УЧК, не го да их су срет ну. ‘Дил је био, оста ви те 
нас на ми ру, оста ви ће мо вас на ми ру’, за кљу чу је бив ши швед ски 
ОЕЦД зва нич ник на Ко со ву.’ То има сво ју ко рист, углав ном, у то ме 
што нам је би ло до зво ље но да жи ви мо.“20) 

Би зар ност аме рич ке стра те ги је по мо ћи бор бе ном сла му сву да 
у све ту, па и на Бал ка ну, нај бо ље је опи са на у књи зи аме рич ког но-
ви на ра ТВ ста ни це „Еј - Би - Си Њуз”, Џо на Ку ли ја, Не - све ти ра-
то ви, у ко јој је све ту от крио за па њу ју ће чи ње ни це, по пут оне да су 
Аме ри кан ци ши ром све та, од ше зде се тих до осам де се тих про шлог 
ве ка, об у чи ли, опре ми ли и фи нан си ра ли, пре ко 250.000 му џа хе ди-
на.21) Ме ђу њих сва ка ко спа да ју и бо сан ски и ар ба на шки му сли ма-
ни, ко ји су та ко и до при не ли раз би ја њу СФРЈ.

ЗНАЧАЈЦВИЈИЋЕВЕДИРЕКТРИСЕ
ЗААМЕРИЧКУОКУПАЦИЈУ

Аме ри кан ци се у ви ше го ди шњем про це су раз би - рас па да Ју-
го сла ви је ( М. Кне же вић) усме ра ва ју пре ма Ду на ву и 588 км ње-
го вог то ка у ру ка ма Ср ба. То се оства ру је још од кра ја 1994., ка-
да код Ву ко ва ра, шти те ћи Хр ват ску, из би ја ју на Ду нав и по би ја ју 

20) Ви де ти: De li so, Chri stop her, ThecomingBalkancaliphate:thethreatofradicalIslamto
EuropeandtheWest / fo re word by Lo ret ta Na po le o ni, Pra e ger Se cu rity In ter na ti o nal, 2007.

21) Ви де ти:Јohn K. Co o ley, UnholyWars.Afghanistan,AmericaandInternationalTerrorism,
Plu to Press, 1999.
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аме рич ку за ста ву. Већ кра јем гра ђан ског ра та у Хр ват ској, Аме ри-
кан ци ти ме не скри ве но на ја вљу ју упад на Цви ји ће ву ди рек три су, 
ко ја до жи вља ва пра ви зна чај, по сле го то во чи та вог ве ка те о рет ске 
за по ста вље но сти.22) Суд би на је хте ла, или бо ље ре че но - но ва стра-
те гиј ска си ту а ци ја у Евро пи са по но во ује ди ње ном Не мач ком  је 
на мет ну ла но ву европ ску без бед но сну ар хи тек ту ру, у ко јој Ср би 
стра те гиј ски нај ло ши је про ла зе. из вла че нај де бљи крај.Иако на ши 
стра те зи и др жав ни Врх очи то ни су учи ли на стра те гиј ској остав-
шти ни Јо ва на Цви ји ћа, на ши не при ја те љи су ите ка ко зна лач ки то 
раз ра ђи ва ли у сво јим ко манд ним ти мо ви ма.

Ушав ши на Ко со во и Ме то хи ју 11. ју на 1999. го ди не из Ма ке-
до ни је,НА ТО 23) још ни је ни ста би ли зо вао ста ње у оку пи ра ној срп-
ској по кра ји ни, а убр за но је, већ кра јем ју на 1999. го ди не, ства рао 
про стор за но ву ба зу. Има ли ре чи ти је сли ке вој но - стра те гиј ских 
на ме ра нај моћ ни јег са ве за пла не те? Ко со во и Ме то хи ју су Аме ри-
кан ци за ми сли ли као још јед ну од скоч ну да ску, на пу ту до Ду на ва, 
али и у Евро а зи ју. Њи хо ва ви зи ја ге о стра те гиј ског раз во ја европ-
ског стра те гиј ског об зор ја тек је на пре ла зу ми ле ни ју ма до сти гла 
пра ву сна гу.

Ка да се го во ри о за вр шни ци ра до ва на ре ком по но ва њу Но-
ве Евро пе, он да то зна чи да са Ко со вом и Ме то хи јом по сао ни је 
за вр шен. Ди сци пли но ва ње Ср ба до кра ја под ра зу ме ва, из НА ТО 
пер спек ти ве, да љи ан га жман усмен ка Но вом Па за ру и Су бо ти ци. 
„Гло бал ни пај кан“ (Glo bal Cop), САД, на ста вља да гра би ка свом 
стра те гиј ском ци љу за овај део све та. Ко ман дант НА ТО сна га, ге-
не рал Ве сли Кларк, об зна нио је по сле за вр шет ка агре си је ко ли ко 
је срп ски про стор ва жан за по зи ци ју НА ТО - а, и да им је на ме ра да 
оста ну још ду го на срп ској зе мљи. „Бонд стил“ код Уро шев ца тре-
ба да оси гу ра успе шно окон ча ње “ста би ли зо ва ња ре ги о на”. Тре ба-
ло би и да још ја сни је по ка же Ср би ма ка ко су Ко со во и Ме то хи ја 
за до глед но вре ме да ти Ар ба на си ма, и ка ко ма ло то га мо же да их 
спре чи, гле да но из да на шње пер спек ти ве, да на ста ве три јум фал-
но до вр ша ва ње исто риј ског ци ља - за о кру жи ва ње про сто ра Ве ли ке 
Ал ба ни је. С об зи ром да Ср би ни ка да на то не ће при ста ти, ни су не-
ре ал не ни прог но зе за је дан ве ћи ре ги о нал ни рат у ре ги о ну у бли-

22) Под Цви ји ће вом ди рек три сом аутор под ра зу ме ва, у нај кра ћем, стра те гиј ски пра вац 
Вар дар - Ибар - Мо ра ва - Ду нав, ко ји је оче ки ва ни, а те шко од бра њив, пра вац мо гу ћег 
вој ног про до ра НА ТО са Ју га.

23) Ис пред аме рич ких пе ша ди на ца ишли су фран цу ски вој ни ци са пи па ли ца ма за ми не. 
Би ло је то ире вер зи бил но и ту жно са мо сро за ва ње де го лов ске Фран цу ске.
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жој бу дућ но сти. У ње му ће ак те ри би ти пре ви ше агре сив ни Ал бан-
ци, ко ји су се одав но већ и пре ви ше за ме ри ли не са мо Ср би ма, већ 
и Ма ке дон ци ма, Гр ци ма, а у да љој бу дућ но сти ни Бу га ри у тој оп-
ци ји не би би ли не мо гу ћи уче сник. Сво јом агре сив ном по ли ти ком, 
ал бан ски на род се ра ши рио пре ко свог ре ал ног по тен ци ја ла, па, 
ако не по ста ну ре ал ни ји и ма ње осо ко ље ни аме рич ком за шти том, 
има из гле да да их за де си и ка жња ва ње за та кав екс пан зи о ни стич ки 
ге о по ли тич ки по ду хват. Не ће ни Аме ри кан ци на Баслка нуј да оста-
ну сто ти ну го ди на, а и но ви ге о по ли тич ки „ве тро ви“ осла би ће и 
њи хо ву же љу да ар би три ра ју ши ром све та. Ма ка кав ми ро тво рач ки 
дух да се за па ти на Бал ка ну, ње го ва ду го роч на бу дућ ност је кон-
фликт на, упра во за то што су Аме ри кан ци ство ри ли све усло ве за 
ства ра ње - пан бал кан ске др жа ве. Та ал бан ска илу зи ја, оства ри ва на 
стр пљи во пре све га де мо гра фи јом ста вље ном у стро гу по ли тич ку 
функ ци ју овла да ва ња те ри то ри јом, мо же и да по тра је.24)

Ме ђу тим, у исто риј ској пер спек ти ви, за вр ши ће се из у зет но 
не по вољ но по овај мла ди на род. Ди сци пли но ва ње Ср ба је био не-
скри ве ни циљ За па да још пре три де це ни је. Фран цу ски ге о по ли-
то лог Ра жо ви део је ме ђу ет нич ке су ко бе у бив шој Ју го сла ви ји као 
спо ља про во ци ра не, са ци љем да се не пре ста но, од Сло ве ни је до 
Ко со ва и Ме то хи је, су штин ски осла би срп ска на ци о нал на есен ци-
ја.25) Та квом стра те ги јом, на ко ју срп ске по ли ти ке во ђе ни су има ли 
од го вор, нај е фи ка сни је је ис пу ња ван план о ре ком по но ва њу на шег 
про сто ра. Оне спо со бља ва ње по тен ци ја ла Ср би је да са ку пи ми ли-
он вој ни ка, ре ду ко ва ње ње не вој ске још од по чет ка рат них су ко ба у 
ју го сло вен ском про сто ру, де сет ко ва ње мла дих и спо соб них вој них 
ка дро ва и њи хо во те ра ње из вој ске, ин си сти ра ње на пре то ри јан ској 
по ли ци ји у слу жби узур па тор ских ин те ре са но мен кла ту ре, за па ћи-
ва ње ма фи је и плу то кра ти је у Ср би ји, обес хра бри ва ње сва ког по-
ште ног и ис трај ног ра да ње нихгра ђа на, те ра њемла дихиз зе мље, и 
још мно го не по доп шти на, ни је са мо по сао оба вљан из ну тра. Сва-
ка ко су то ме при по мо гли и број ни и вр ло ве што рас по ре ђе ни (и по 
све ту, али и у зе мљи - пре ко ра зних сум њи вих не вла ди них ор га-
ни за ци ја) ти мо ви за пла ни ра ње сце на ри ја(sce na rio plan ning te ams).

24) Је дан од ауто ро вих мен то ра, па ри ски ге о граф и ге о по ли то лог Ив Ла кост, у ви ше раз го-
во ра и ин тер вјуа то ком 1990 - их го ди на је по твр дио да су Ал бан ци са Ко со ва и Ме то-
хи је оства ри ли сво је ве ли ко ал бан ске ци ље ве очи то ду го роч ном зло у по те бом де мо гра-
фи је у по ли тич ке свр хе.

25) Раз го вор са З. Пе тро ви ћем Пи ро ћан цем, за за гре бач ки ма га зин „Старт,“ у Па ри зу, 1988.
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По сло ви на Ко со ву и Ме то хи ји, и до сад оба вље ни, и тра ју ћи, 
или тек при пре ма ју ћи, до ка зу ју ову тврд њу. Новабезбедноснаар
хитектураЕвропе, у ко јој ме ђу ва жним ра до ви ма је сте и ди сци-
пли но ва ње анар хич них Ср ба до ме ре да ви ше ни ка да не пред ста-
вља ју опа сност по ко му ни ка циј ске, при вред не и дру ге прав це, ко ји 
про ла зе де лом бив шег ју го - про сто ра (Via Mi li ta ris), а пре све га 
нај ва жни јом ре ком Евро пе Тре ћег Ми ле ни ју ма - Ду на вом. При том 
се сма тра да је Ср би ма до во љан жи вот ни про стор за 5 ми ли о на 
ста нов ни ка.26)

За пад на Али јан са је упа дом на Ко со во и Ме то хи ју 1999. го ди-
не , и то тал ном оку па ци јом „Тр бу ха Ср би је“,отво ри ла се би путда 
и фи зич ки окон ча овла да ва ње стра те гиј ском зо ном на из у зет ном 
пу ту за Бе о град - ли ни јом Бу ја но вац - бу гар ска гра ни ца (50 км ва-
зду шне ли ни је). Ка ко је пред рат у Ју го сла ви ји го во рио фран цу-
ски ге о граф Ми шел Рукс (ина че ве ли ки ар ба на шки при ја тељ ”У 
слу ча ју на па да, овај про стор се не мо же бра ни ти”.27)Не тре ба пу-
но го во ри ти ко ли ка се но ва стра те гиј ска опа сност том чи ње ни цом 
над но си над Ср би јом од 1999. го ди не. 

Агре си ја на Ср би ју 1999. го ди не и по зи ци о ни са ње НА ТО
Оку пи ра ње Ко со ва и Ме то хи је до не ло је ра за ра ња Ср би је, што 

са мо по твр ђу је стра те гиј ску од луч ност Аме ри ка на ца и НА ТО да 
се уко тве ов де, где их ни кад пре ни је би ло. Иако су има ли на ме ру 
да све окон ча ју и коп не ним за вр шним уда ром, због не са гла сно сти 
чла ни ца Али јан се, рат су во ди ли нај ку ка вич ки је што се мо гло - 
„ви со ким“ 

бом бар до ва њи ма, ра кет ним уда ри ма пре ци зних ору ђа из ве ли-
ких да љи на, све то уз зло чи нач ку упо тре бу оси ро ма ше ног ура ни ју-
ма за оси ро ма ше не Ср бе. То је по слу жи ло да Ср бе уте ра у ко ло сек 
бу ду ћих европ ских ин те гра ци ја. Да би се у пот пу но сти до ча ра ло 
ко ли ко је на па да чи ма би ло ва жно да то тал но по ра зе ма ле не Ср бе, 
пру жи ће се ди ја па зон за пад них ана ли за ове вој не опе ра ци је Али-
јан се од 24. мар та до 11. ју на 1999. 

26) На ве че ри са тур ским ам ба са до ром у Бе о гра ду, по чет ком гра ђан ског ра та у рас па да-
ју ћој Ју го сла ви ји , 1993 (ка да је пре и ме но ван на от прав ни ка по сло ва, због санк ци ја 
Ср би ји - sic!), аутор је од ис ку сног ди пло ма те на у чио о ва жном стра те гиј ском еле мен ту 
ре ги о нал не сце не. Тур ска, на и ме, сма тра Ср би ју (ни је го во рио о Ју го сла ви ји) и Бе о-
град, сре до кра ћом во де ног пу та од Се вер ног мо ра до Цр ног мо ра. За Тур ску је Ср би ја 
зе мља Цр но мор ског ба се на и то је из у зет но ва жна чи ње ни ца, ко ју срп ска по ли тич ка 
но мен кла ту рани је ни ма ло уме ла да укло пи у ге о по ли тич ке пла но ве. 

27) З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, „ Шарм на ци о на ли зма “, Ин тер вју са Ми ше лом Рук сом, у: Не
дељнаБорба, 13 - 14 ок то бар 1990.
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Пр ва опа ска и за кљу чак мо гли би да бу ду да је агре си ја на Ср-
би ју био су коб high - tech од сут ног агре со ра про тив low - tech бра-
ни ла ца су ве ре не те ри то ри је.У ко ор ди ни са њу ра та про тив Ср ба, 
би ло је ви ше од 50 са те ли та ко ји су слу жи ли за шпи ју на жу, али и 
за уда ре НА ТО на Ср би ју. Из ме ђу 15 и 20 ко смич ких си сте ма ко ри-
шће но је у при пре ми и из вр ше њу на па да. Срп ски про стор то тал но 
је по кри ва ло шест са те ли та (opticimagers).До ду ше, и нај на пред-
ни ја са те лит ска тех но ло ги ја Аме ри ка на ца ни је пот пу но ефи ка сна 
облач них да на, и то је у број ним при ли ка ма оне мо гу ћи ва ло ефек те 
ра за ра ња ави ја ци је НА ТО то ком 78 да на бом бар до ва ња. 

Ста ти сти ка опе ра ци ја ка зу је да је чак 80% вре ме на у мар ту и 
апри лу 1999. го ди не, на при мер, би ло под обла ци ма. Ови број ни 
са те ли ти при ку пља ју елек тро маг нет ске сиг на ле, али и иден ти фи-
ку ју све што се кре ће на во ји шту. У тим ва зду шним опе ра ци ја ма, 
Аме ри кан ци су де мон стри ра ли и но ву струк ту ру так тич ке шпи ју-
на же.Оку пи ли су ви ше аген ци ја и аме рич ке ору жа не сна ге ра ди 
убр за ва ња из бо ра ме та и пре но са по да та ка опе ра тив ци ма. Глав-
ни ефе кат аме рич ке вој не ко смич ке мо ћи је ства ра ње не са вла ди ве 
дис тан це ме ђу са ве зни ци ма, што су по но во, као у За лив ском ра ту, 
кон ста то ва ли Фран цу зи, Нем ци, Ен гле зи, Ита ли ја ни, Хо лан ђа ни, и 
сви Евро пља ни ко ји су уче ство ва ли у бом бар до ва њу под аме рич-
ком ко ман дом. Реч ју, ни ко од Са ве зни ка, сем Аме ри ка на ца, ни је 
био ка дар да са гле да сли ку чи та вог во ји шта, ни ти да има стра те гиј-
ски из бор ци ље ва, ни ти про це ну уда ра! 

Сна ге НА ТО у овој опе ра ци ји екс пе ри мен ти са ле су и но вим 
док три на ма и но вим оруж ји ма. Та ко пре ми јер Ли о нел Жо спен ту-
ма чи бом бар до ва ње Ко со ва и Ме то хи је, у свом го во ру 22. ок то бра 
1999. го ди не на Ин сти ту ту ви со ких сту ди ја на ци о нал не од бра не у 
Па ри зу. „Ова го ди на би ла је из у зет на за на ше ору жа не сна ге, ан-
га жо ва не на Ко со ву у рат ним опе ра ци ја ма у слу жби пра ва (sic!- З. 
П. П.)... Ин тер вен ци ја на Ко со ву је озна чи ла во љу за де ло ва ње ме-
ђу на род не за јед ни це. Во ђе на у име ху ма ни тар не ур ген ци је, на ша 
ак ци ја је цр пла сво ју ле ги тим ност из ви ше ре зо лу ци ја Са ве та без-
бед но сти, за сно ва них на гла ви VII По ве ље и ње ном упор ном кр-
ше њу од стра не бе о град ских вла сти... Ова пр ва ин тер вен ци ја НА-
ТО у јед ном отво ре ном су ко бу, уче шће го то во це ло куп них на ци ја 
Европ ске уни је, не мач ко вој но ан га жо ва ње, по пр ви пут за пе де сет 
го ди на, али и спо соб ност да се Ру си ја ре ин те гри ше у по ли тич ко 
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ре ша ва ње су ко ба, су уто ли ко и мар кант ни до га ђа ји, ди пло мат ски 
и вој но.“28)

Лон дон ски „Еко но мист“ је згро ви то је опи сао рас по ло же ње 
за рат на Ко со ву и Ме то хи ји ме ђу чла ни ца ма Али јан се: „Упр кос 
аме рич ким про тив - тврд ња ма, Ју го сло вен ски рат је от крио да је 
НА ТО ду бо ко по де љен у вој ним оп ци ја ма. САД су би ле нај ра то-
бор ни је по пи та њу ва зду шног ра та и ци ља ња Ми ло ше ви ћа. Бри та-
ни ја је нај ви ше же ле ла да ан га жу је коп не не сна ге, док су Не мач ка 
и Ита ли ја би ле нај за ин те е со ва ни је да уву ку Ру си ју у град њу ми ра 
и у до би ја њу УН по др шке за план пре ки да ва тре.“ 29)

За јед нич ки по сао ра то ва ња про тив Ср ба оба вљен је са де ли-
мич ним успе хом, јер ни су ра зо ри ли Бе о град, ка ко су мно ги, по пут 
аме рич ког ге не ра ла Шор та, при жељ ки ва ли. Али, ус пе ли су да оку-
пи ра ју Ко со во и Ме то хи ја и при пре ме их за от це пље ње од ма ти це 
Ср би је. По себ но по гла вље, од ко га се до бра но за зи ре у 19 зе ма ља 
ко је су „хе рој ски” на па ле Ср бе, је су еко ло шке по сле ди це бом бар-
до ва ња. Истин ски шок до го дио се ка да су на ред них го ди на, нај пре 
сти дљи во и шкр то, па ка сни је све сло бод ни је про го во ри ли мно ги 
ко ји су „сер ви ра ли” ра зна за га ђе ња, и ко ји су тро ва ли чи тав жи ви 
свет Ср би је. Ло гич ни за кљу чак про и за шао је из чи ње ни це о ко јој 
се ни код нас не го во ри пре ви ше: не при ро дан по раст ма лиг ни те та 
код ста нов ни штва у Ср би ји од вре ме на бом бар до ва ња. Те шко да 
се он мо же ту ма чи ти је ди но укуп но ви со ко стре сном си ту а ци јом у 
ко јој срп ски на род жи ви го ди на ма.30)

У не мач ком вој ном ча со пи суЕвропскабезбедност, об ја вљен 
је по окон ча њу ра та текст не мач ког еко ло шког пред став ни ка Фи-
ше ра (ни је по зна ти ми ни стар), у се ди шту ЕУ у Бри се лу. У есе ју 
„Ко со во и ште те у људ ској сре ди ни“ Фи шер упо зо ра ва на обим еко 
- ка та стро фе, ко ја до во ди у опа сност мно го ши ри ге о граф ски по јас 
од Ср би је. Он кон ста ту је да „ЕУ не ма ни ка кав кон крет ни ефи ка сни 
план за са ни ра ње на мер но про у зро ко ва неште те.“ REC (Ре ги о нал-
ни цен тар у цен трал ној и ис точ ној Евро пи у Бу дим пе шти), из ра дио 

28) Al lo cu tion de M. Li o nel Jo spin, Pre mi er mi ni stre, le 22 sep tem bre 2000., lors de l’ouver tu re 
de la ses sion an nu el le de l’In sti tut des ha u tes étu des de défen se na ti o na le (IHEDN).Ви де ти: 
DéfenseNationale, No vem bre 2000.

29) Ви де ти: “Ko so vo on the ed ge of the kni fe,” Economist, 20 March 1999. 
30) Се ти мо се са мо Ви јет на ма и то тал ног уни ште ња ње го ве фло ре, фа у не, као и ви ше де-

це ниј ског не ви дљи вог пла ћа ња це ха ра ту код Ви јет на ма ца, са енорм ним по ра стом мал-
фор ма ци ја код но во ро ђе них. Ви јет нам ски на род био је из ло жен не ху ма ним и не до зво-
ље ним хе миј ским сред стви ма ко ја и да нас код ње га про у зро ку ју те шке ин ва лид но сти.
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је за Европ ску Ко ми си ју из ве штај о кон крет ним по сле ди ца ма бом-
бар до ва ња Ср би је. Њи хо ва еки па бо ра ви ла је од мах по окон ча њу 
ра та 10 да на на Ко со во и Ме то хи ја КиМ - у и по Ју го сла ви ји. Ка ко 
Фи шер ка же, „вра ти ли су се са те ре на ужа сну ти: зе мљи ште, во де, 
ва здух до сти гли су сте пен за га ђе ња ко ји оне мо гу ћу ју здра ву по љо-
при вре ду и уз га ја ње сто ке за ду жи вре мен ски пе ри од.“ Ко ми си ја 
„ука зу је пре све га на ми ли о не то на ра су те наф те“ из сру ше них ка-
па ци те та пе тро хе ми ја у Но вом Са ду и Пан че ву. На во де и „ми ли-
он то на ра зних хло ро- ки се ли на, те сто то на амо ни ја ка,“ ко ји су 
оте кли у Ду нав и про ши ри ли за га ђе ње до Ру му ни је и Бу гар ске. 
Ме ре ња тих за га ђе ња про сто су за пре па сти ла чла но ве ко ми си је.31)

Ме ђу тим, ни јед на ко ми си ја ЕУ, НВО фор ма ци ја, ни ти зна чај-
ни еко ло шки по крет, ни су сиг на ли зо ва ли дра ма тич но за га ђи ва ње 
Ср би је бом ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.32) Бом бар до ва ње 
Ср би је на За па ду пре те жно кр шта ва ју - „Рат на Ко со ву,“ што је 
још је дан на чин да се за ба шу ре не ми ло срд ни уда ри по ци вил ној 
ин фра струк ту ри. То у све сти про сеч ног за пад ног чи та о ца и гра ђа-
ни на зна чи не што ван Ср би је, ни ка ко са став ни те ри то ри јал ни део 
Ср би је. Под ра зу ме ва се у ме диј ски пре па ри ра ној за пад ној јав но-
сти да је то био „пра ве дан и ну жан ху ма ни тар ни ин тер вен ци о ни-
зам” сло бод ног све та, су о че ног са „су ро вим на ци о нал - ко му ни-
стич ки ори јен ти са ним Ср би ма, уље зи ма на Ко со ву”. 

Мајкл Ман дел ба ум, из елит ног аме рич ког по ли тич ког кон сул-
та тив ног те ла, Са ве та за спољ не по сло ве (CFR),об ја вио је 2000. 
го ди не у ча со пи су „Спољ ни по сло ви“,за ни мљи ву ана ли зу у те ма-
ту„НАТОиЈугославија.“ Ман дел ба ум рат су ми ра уве ре њем „да су 
ави о ни НА ТО оба ви ли успе шно сво ју ми си ју, јер су срп ску ар ми ју 
при мо ра ли да се по ву че са Ко со ва,”али при зна је да су по ли тич ке 
по сле ди це ин тер вен ци је ди ја ме трал но су прот не од по чет ног ци ља. 
До шло је до не до пу сти ве гре шке у про це ни. То се ви ди по ста њу на 
те ре ну: „Бал кан је у ужа сном ста њу, ство ре ни су опа сни пре се да-
ни, а од но си са Ру си јом и Ки ном су по гор ша ни. До бом бар до ва ња 
је на Ко со ву у гра ђан ском ра ту би ло око 2.500 мр твих, а то ком 11 
не де ља бом бар до ва ња по ги ну ло је око 10.000 љу ди, док је 1,4 ми-

31) Ви де ти: „EuropaischeSicherheit No.10\1999. 
32) Вој ни ци Али јан се на Ко со ву и Ме то хи ји, нај ви ше Аме ри кан ци, Фран цу зи, Ита ли ја ни, 

Нем ци и Ен гле зи, има ли су стрикт на на ре ђе ња и де таљ не ма пе ко ји их опо ми њу да не 
за лу та ју у зо не у ко ји ма је НА ТО си пао то ва ре не до зво ље них бом би. Но, ге о стра те ги ја, 
ге о по ли ти ка и вој не ана ли зе су обла сти у ко ји ма се хлад но ана ли зу ју про ме не и до стиг-
ну ћа вој них опе ра ци ја, и ни је им пред мет људ ска пат ња. 
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ли о на ра се ље но.”Aмерички ана ли ти чар кон ста ту је и „ра зо ре ност 
ве ли ког де ла срп ске еко ном ске ин фра струк ту ре, ра зо ре ност Ко со-
ва, и уру ше ну ста бил ност зе ма ља у ре ги о ну.“33)

За ни мљи во је да ни је дан за пад ни ана ли ти чар овог ра та ни јед-
ном ре чи не по ми ње то ли ко ва жан де таљ са по чет ка бом бар до ва ња. 
На и ме, те шко се пре ви дом мо же ту ма чи ти иг но ри са ње чи ње ни це 
да су Ха шим Та чи и дру ги ли де ри ар ба на шког се це си о ни стич ког 
по кре та 25. мар та ују тро, пу тем са оп ште ња на ал бан ским ра дио и 
ТВ ста ни ца ма, по зи ва ли у без по го вор ни ег зил, што је за по сле ди цу 
има ло го то во мо мен тал но ди за ње сто ти на хи ља да Ар ба на са и од-
ла зак ка Ал ба ни ји и Ма ке до ни ји.34)

Бо стон ски US Stra te gic In sti tu te, у са рад њи са Цен тром за ме-
ђу на род не од но сеУни вер зи те та у Бо сто ну, из да је ча со пис „Стра-
те гиј ски пре глед.“ Лет њи број 1999. по све ћен је тек окон ча лој 
агре си ји и аме рич кој вој ној си ли. Глав ниуред ник Бен џа мин Ше-
мероб ја вио је есеј „Са да ка да је НА ТО до био свој пр ви рат,”у 
ко ме пи та „за што јеМи ло ше ви ћу оста вље на пот пу на сло бо да да 
те ро ри ше Ко со во?”Ше мер за кљу чу је и даНА ТО мо ра да ре ви ди-
ра сво ју стра те ги ју, јер су сна ге ан га жо ва не стра те ги јом за ко ју се 
уна пред зна ло да је по гре шна. Реч је о то ме да је са чи њен спо ра зум 
ко ји се од но сио са мо на ва зду шне сна ге НА ТО - а. За раз ли ку од 
не ких сво јих ко ле га, Ше мер не де фи ни ше рат про тив Ср ба као „ва-
зду шни рат”. „Бро до ви аме рич ке мор на ри це лан си ра ли су кр ста-
ре ће ра ке те на Ср би ју, а ави ја ци ја је оба ви ла тек тре ћи ну укуп них 
ми си ја. Не мо же се има ти ави ја ци ја у опе ра ци ја ма без аси стен ци је 
мор на ри це.”35)

У ча со пи су Стратегијскипреглед, Сти вен Обин от кри ва „да 
су при пре ме НА ТО за 78 да на ва зду шне кам па ње тра ја ле 11 ме се-
ци.“36)Он пи ше да су од по чет ка вој ни ше фо ви НА ТО ин си сти ра ли 
на „огра ни че ном ка рак те ру опе ра ци је ко ја се мо ра во ди ти опре зно 
и про фе си о нал но, са ми ни му мом нео п ход них сна га за по сти за ње 
ци ље ва, ка ко бисе си сте мат ски дис ло ци ра ле, де гра ди ра ле, де ва-

33) Ви де ти: “NA TO and Yugo sla via”, ForeignAffairs, Sep tem ber / Oc to ber 2000.
34) На фран цу ско - не мач ком ТВ ка на лу ARTEеми то ван је 1999. до ку мен тар ни филм о тим 

да ни ма пред бом бар до ва ње, у ко ме је ин тер вју и са на Ита ли јан ка уда та за Ар ба на са у 
При шти ни, ко ја је го во ри ла о по зи ви ма ли де ра УЧК са ал бан ске ТВ и ра ди ја да кре ну 
у бе жа ни ју.

35) Ви де ти: Be nja min F. Schem mer,“Now That NA TO’s Won Its First War”, StrategicReview,
Sum mer 1999.

36) Ви де ти: Aubin, Step hen P. “Ope ra tion Al lied For ce: War or ‘Co er ci ve Di plo macy’,“ Strate
gicReview 26, Sum mer, 1999.
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сти ра ле и на кра ју ра зо ри ле срп ске сна ге, осим ако Ми ло ше вић не 
при хва ти зах те ве ме ђу на род не за јед ни це”.37)

По Оби ну, Ве сли Кларк је му ку му чио са исто вре ме ним при-
ма њем на ре ђе ња од Клин то на и од Са ве та НА ТО. За пад ни са ве зни-
ци (чи тај: Клин тон и ње гов вој но - по ли тич ки тим) ком би но ва ли 
су, по Оби ну, „те о ри ју еска ла ци је и те о ри ју ра та ис цр пљи ва ња, уз 
по моћ ви со ке тех но ло ги је, али без гу би та ка (ze ro de ath).“38) Свих 
19 зе ма ља Али јан се ла ко је убе ђе но да ово и при хва ти. Oбин твр ди 
да Са вез ни је ни ми слио на пра ви рат, ни ти га је при пре мао, па по-
ре ди пр ве да не кам па ње на Ко со ву и Ме то хи ји са „Пу стињ ском ли-
си цом”(De sert Fox), опе ра ци јом про тив Ира ка, из де цем бра 1998. 
Про на шао је у вој ној ста ти сти ци по да так да су „по сле 20 да на 
бом бар до ва ња по го ди ли са мо 103 ци ља, од че га 60 ци ље ва ва зду-
шне од бра не и срп ских вој них сред ста ва.“Је дан од ва зду хо плов-
них ко ман да на та, Деј вид Вил би, по ри цао је у раз го во ру са Oбином 
на па де на ка сар не, и при знао са мо на па де на шта бо ве и сред ства 
ве зе. Аме ри кан ци твр де да је вој на си ла упо тре бље на са мо у огра-
ни че ном ви ду, као по др шка стал ним вој ним ини ци ја ти ва ма.Реч ју, 
Аме ри кан ци су би ли да ле ко од ствар них до ме та га ђа ња и ра за ра ња 
срп ских ци ље ва, па мо же да се го во ри о њи хо вом се лек тив ном и 
огра ни че ном га ђа њу ци ље ва у Ср би ји. 

Обин та ко ђе про це њу је да је број по ле та ња ави о на, на осно ву 
из во ра из из во ра Пен та го на, „за 78 да на бом бар до ва ња, био из ме-
ђу 32.400 и 37.200.“По ре ђе ња ра ди,„за 43 рат них да на у За ли ву, 
би ло је 112.235 по ле та ња,“ на во де ње го ви не и ме но ва ни из во ри из 
Пен та го на, чи ме Oбин Ср би ма ја сно пре до ча ва да су из у зет но до-
бро про шли. Здрав ра зум на ла же да се овај мо ме нат при лич но ла ко 
при хва ти, под се ћа њем „да је реч о вој ној си ли чи ји је го ди шњи 
бу џет (за оста ле зе мље све та) фан та стич них 260 ми ли јар ди до ла ра 
(курс до ла ра из 1998).“39)Обин сма тра да је НА ТО по ве ћа вао свој 
при ти сак од пр ве фа зе, ко ја је ли чи ла на „Пу стињ ску ли си цу”, све 
до 31. ма ја. То га да на за бе ле же но је „778 по ле та ња, од че га 338 
бом бар дер ских.“40)У овој ана ли зи уоч љи во је на гла ша ва ње „да је 
НА ТО че као ме сец да на пре но што је на пао ју го сло вен ске мас - 
ме ди је и по ли тич ке ци ље ве.“41)Аме ри кан ци за кљу чу ју „да је ти ме 

37) Ibid.
38) Ibid.
39) Ibid.
40) Не и ме но ва ни Оби нов из вор у Пен та го ну.
41) Ibid.
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Ми ло ше ви ћу да то вре ме да опљач ка Ко со во и ус по ста ви од брам-
бе не ме ре.”42)Уз кон ста та ци ју да је срп ска ар ми ја пре тр пе ла тек 
не знат на по га ђа ња, за кљу чу је се и да је „ра зо ре но 70% пут них мо-
сто ва, 50% же ле знич ких, и 100% ра фи не ри ја наф те.“43)

Аме рич ки ана ли ти чар за кљу чу је „да је си сте мат ска еро зи-
ја еко ном ске ин фра струк ту ре на те ра ла Ми ло ше ви ћа да при хва ти 
спо ра зум ко ји ни је зна чио и по раз.“44)Та ко је срп ска ар ми ја на-
пу сти ла Ко со во и Ме то хи ју са свим ма те ри ја лом, а су ве ре ни тет 
Ју го сла ви је над Ко со вом и Ме то хи јом је очу ван, „док су оп ту же ни 
за рат не зло чи не оста ли на вла сти.”45)Је ди ни по зи тив ни ре зул тат 
опе ра ци је је, по Оби ну, да је„исто вре ме но бу дућ ност и Ко со ва и 
Ми ло ше ви ћа не из ве сна.”46)По ви ђе њу Оби на, опе ра ци ја „Al lied 
For ce” ни је у скла ду са док три ном Аме рич ког ва зду хо плов ства. 
НА ТО се у од но су на Ср бе од лу чио пр вен стве но на на па де на срп-
ску ва зду шну од бра ну, чи ме је „пру же на Ми ло ше ви ћу при ли ка да 
се кон со ли ду је и чак пре у зме ини ци ја ти ву.“47) Аме ри кан ци, ина че, 
ави ја ци јом увек па ра лел но на па да ју, што зна чи да си мул та но во де 
ак ци је про тив коп не них не при ја тељ ских сна га, и про тив си сте ма 
ко ман до ва ња и ин фра струк ту ра и тзв. цен та ра рав но те же. 

Јед но од цен трал них пи та ња по ле ми ка и у Аме ри ци, и у Евро-
пи, је сте од лу ка НА ТО да се не упо тре бе коп не не сна ге. Мно ги 
пен зи о ни са ни ге не ра ли оштро су због то га кри ти ко ва ли Клин то на 
и Здру же ни ге не рал штаб (JCS) аме рич ке вој ске, ка ко ка жу, не при-
јат но се се ћа ју ћи Ви јет нам ског ра та. Уоч љи во је у ана ли за ма пен-
зи о ни са них ге не ра ла да је агре си ја на СРЈ у пот пу ном не скла ду 
са та ко зва ном док три ном Вајн бер гер. Бив ши др жав ни се кре тар за 
од бра ну је по чет ком 1980 - их тра си рао но ву аме рич ку док три ну, 
чи ји су кључ ни еле мен ти у упо тре би и у нај но ви јој фи ло зо фи ји 
Ame ri can way of war, што под ра зу ме ва нај пре на ме ру да се у су-
коб иде са мо са сто про цент ним га ран ци ја ма по бе де, и ја сним по-
ли тич ким ци ље ви ма. Аме ри кан ци ду го при пре ма ју сво ју вој ску, па 
ло ги стич ке пред при пре ме обез бе ђу ју да ће, ка да се јед ном уђе на 
во ји ште, не при ја тељ би ти пре га жен. Ка да је НА ТО кре нуо на Ср бе, 

42) Ibid.
43) Ви де ти: Aubin, Step hen P. “Ope ra tion Al lied For ce: War or ‘Co er ci ve Di plo macy’,“Strate

gicReview 26, Sum mer, 1999.
44) Ibid.
45) Ibid.
46) Ibid.
47) Ibid.
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те док три нар не ја сно ће ни је би ло.48) Аме рич ки вој ни кру го ви да-
нас твр де да се на Ко со ву и Ме то хи ји и са Ср би јом де си ло не што 
на лик на сво је вре ме ну опе ра ци ју аме рич ких ма ри на ца у Беј ру ту, 
ка да се ди пло ма ти ја не спрет но ком би но ва ла са вој ном опе ра ци јом. 
Стру ја ко ја на пад на Ср бе сма тра не у спе хом (али, ни ка ко из ху ма-
них раз ло га), кр сти га вој нич ки пе жо ра тив но док три ном Клин тон.

„БОНДСТИЛ“КАОИНСТРУМЕНТПРИМОРАВАЊАСРБА
НАЧЛАНСТВОУЕУ

Прет ход не илу стра ци је ра та про тив Ср би је 1999. го ди не ба ца-
ју знат но ви ше све тла на аме рич ку док три ну укли ња ва ња у цен-
трал ни Бал кан, у Ко со во и Ме то хи ју. Об ја шња ва ју ин тен зи те том 
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни ју мом ко ли ко им је би ло ва-
жно да се угне зде у ме тар тач но на ту су штин ски ва жну стра те гиј-
ску Цви ји ће ву ди рек три су, ко ју ге о гра фи и ге о по ли то ло зи сма тра ју 
стра те гиј ском кич мом ре ги о на. Око ње су суд бин ски уве за ни сви 
ге о е ко ном ски пла но ви, о њој мо ра ју да во де ра чу на све про јек ци-
је наф то во да и га со во да. Оно га ко кон тро ли ше овај пра вац, и има 
на ме ру да кре не Вар дар ско - мо рав ском удо ли ном ка Бе о гра ду и 
Ду на ву, не мо же ни ко да за др жи. Ка да не ко, по пут Аме ри ка на ца од 
1999. го ди не, „по са ди“ сво ју ве ли ку вој ну ба зу баш на овој тач ки, 
то по у зда но зна чи да ће та зе мља кон тро ли са ти ре ги он за ду жи низ 
го ди на и де це ни ја. 

„Бонд стил“ је и рас те ре ћи ва ње не мач ке те ри то ри је, на ко јој су, 
од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, све до да нас, Аме ри кан ци др-
жа ли глав не тру пе и ра ке те. Ка ко су Нем ци ти ме „пла ти ли“ Аме-
ри кан ци ма рат не ду го ве, до шло је вре ме да дру ги на ро ди поч ну 
сво ја от пла ћи ва ња. Ср би су у Евро пи пр ви кан ди дат, „тра ди ци ја“ 
је, чи ни се, по но во по што ва на, па је ве ли ка аме рич ка ба за „по са ђе-
на“ на срп ској те ри то ри ји.49) Ср би ја је од ре ђе на да пла ти за сав екс 

48) Aутор је као екс клу зив ну вест 1997. об ја вио до ку мен те ко ји по ка зу ју на ме ре НА ТО - а 
да се ин ста ли ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је (пре све га у Хр ват ској и БиХ), ба рем 
до 2003. го ди не. Ви де ти: Блиц, 16. 05. 1997.

49) На Ко со ву и Ме то хи ји је још јед на, фран цу ска ба за, о ко јој се ма ло го во ри. „Фран цу ска 
ба за „Бел ве дер“ је у Ју жној Ми тро ви ци. Из ва зду ха се ви ди са ко ли ко је школ ске при-
ље жно сти „скоц ка на“ на по ве ћем те ре ну. Све је под ко нац, на све стра не осма трач ни це 
и ми тра ље ска гне зда, сва ки при до шли ца ви ди се као на дла ну из ве ли ке да љи не. Ула зи 
се сер пен ти на ма и кон тро ла на ула зу је ри го ро зна, чак и за при пад ни ке УН МИК - а. 
Од мах по сле ула за вид ни су ка ме ни бло ко ви по ре ђа ни дуж спа ва о ни ца, ви си не око 
ме тар и по. Ма ли и зна ча јан де таљ, јер го во ри о сте пе ну опре за и стра ха од те ро ри стич-
ких ак ци ја. Бло ко ви го во ре да је већ да ле ка про шлост без ре зер вна по др шка Ар ба на си-
ма, јер по тен ци јал ни те ро ри сти не ће до ћи са срп ске, већ са ар ба на шке стра не. По ли цај-
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- ју го сло вен ски про стор, као „ви нов ник“ ра та, као „кон ге ни тал ни 
рат ни зло чи нац.“ Ни су ти „зло чи ни“ раз ме ра на ци стич ких из Дру-
гог свет ског ра та, али су при ме ње не све тех но ло ги је мар ки ра ња 
Ср би је као узроч ни ка тих ра то ва. Већ ра ни је, Ср би су ба че ни у еко-
ном ски не ко ри сну зо ну Евро пе. Ти ме су Аме ри кан ци и кон крет-
но рас те ре ти ли не мач ки „Рам штајн“, чи ја је вој но - стра те гиј ска 
и по ли тич ка ре пли ка „Бонд стил“ - но ви над зи ра тељ евро а зиј ских 
про сто ра.50)

Овом ба зом су Аме ри кан ци по твр ди ли сво ју стра те гиј ско - по-
ли тич ку ори јен та ци ју - ста ли су уз Ар ба на се, на су прот свих ин те-
ре са Ср би је.51) „Бонд стил“, ко ји је до био име по аме рич ком на ред-
ни ку Џеј мсу Бонд сти лу, но си о цу ме да ље ча сти, за пра во је ма ли 
град сме штен на 700 хек та ра зе мљи шта. 52)Иако по Ре зо лу ци ји Са-
ве та без бед но сти УН 1244. и тај део Ко со ва и Ме то хи је фор мал но 
при па да Ср би ји, ни ко од срп ских вла сти се до са да ни је усу дио, ба-
рем ра ди при вла че ња па жње свет ске јав но сти, из по ли тич ког „што-
са“, ко ји би сва ка ко при ву као па жњу, да од САД за тра жи рен ту за 
ко ри шће ње на шег зе мљи шта. Та пи је и ту по сто је, као уоста лом и 
на мно го дру ге зе мље на Ко со ву и Ме то хи ји , али је Ср би ја је ди на 
др жа ва на пла не ти где Аме ри кан ци иг но ри шу не при ко сно ве ност 
при ват не сво ји не и од УН при зна те те ри то ри је не ке зе мље. 53)

А за ма лу и си ро ма шну Ср би ју ни су за не мар љи ви ми ли о ни 
до ла ра ко је Аме ри кан ци ду гу ју за ко ри шће ње 700 хек та ра, у зе мљи 
ко ја је кам чи не пре ста но кре ди те по све ту. Аме ри кан ци су на том 

ци се око ли ном во зе ис кљу чи во блин ди ра ним „Ланд Ро ве ри ма“.Видети:До си је «Чи је 
је на ше Ко со во», З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, «Ћу та ње мр жње», Ста тус Ма га зин, број 18, 
но вем бар 2003.

50) У Ку ма но ву је9. ју на 1999. је скло пљен спо ра зум из ме ђу НА ТО - а и Ср би је, чи ме је 
окон ча но 11 не де ља бом бар до ва ња. Аме ри кан ци су за обез бе ђи ва ње ми ра по том обез-
бе ди ли 55. 000 вој ни ка НА ТО, чи ме је број вој ни ка на Бал ка ну до сти гао 88. 000.

51) У бли зи ни глав не са о бра ћај не ко му ни ка ци је Ко со ва и Ме то хи је, на пу ту из ме ђу Ка-
ча ни ка и Уро шев ца, САД су већ не ко вре ме пла ни ра ли град њу ве ли ког аеро дро ма. По 
де бљи ни сло ја за уз лет но - слет не пи сте, би ло је ја сно да је реч о аеро дро му ко ји ка па-
ци те том тре ба знат но да пре ма ши “Сла ти ну”, аеро дром ко ји су у При шти ни на крат ко 
за у зе ли Ру си 1999. Ту је би ло пред ви ђе но сле та ње и нај те жих вој них тран спор те ра, и 
очи глед но је да се под ра зу ме ва ло и ка ко ће на но вој ло ка ци ји би ти за до во ље ни стро ги 
стан дар ди НА ТО.

52) Ка да је за по че та град ња, Пен та гон је „Бонд стил“ опи си вао као „нај ве ћу аме рич ку ба зу 
још од Ви јет на ма.“

53) Пр ви текст у Евро пи о по чет ку град ње аме рич ког аеро дро ма и вој не ба зе, об ја вио је 
бе о град ски днев никБлиц,15. ју ла 1999. Знат но скра ће ни текст, об ја вљен је тек на 7. 
стра ни, а аутор је био З. Пе тро вић Пи ро ћа нац, аутор овог члан ка. Ме сец - два ка сни је, 
европ ски и аме рич ки ме ди ји по чи њу да об ја вљу ју ве сти и ре пор та же о бу ду ћем „Бонд-
сти лу“.
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огром ном про сто ру ба зе још по чет ком про шле де це ни је са гра ди ли 
160 зда ња за ста но ва ње сво је вој ске, мно ге ад ми ни стра тив не згра-
де, спорт ске и ко мер ци јал не ка па ци те те, чак две цр кве и огром ну 
вој ну бол ни цу.54) 

МОГУЋИСЦЕНАРИЈИЕВРОПСКЕБУДУЋНОСТИ,
УПРКОСПРИСУСТВУ„БОНДСТИЛА“

„Уса мље на су пер си ла“ (Lo nely Su per po wer), ка ко Са мју ел 
Хан тинг тон де фи ни ше САД, за о кру жи ла је по јас ју го и сто ка Евро-
пе на ге о стра те гиј ском пла ну. 55)Нај пре је за по се ла Ја дран, још по-
чет ком ра та у екс - Ју го сла ви ји. По том су јој Хр ва ти и Му сли ма ни, 
уз аме рич ку све срд ну ло ги стич ку, вој но - са ве то дав ну, чак и уз ди-
рект ну ге не рал ску пен зи о нер ску и пла ће нич ку по моћ, ге не ра ла са 
три и че ти ри зве зди це, обез бе ди ли Ку пре шку ви со ра ван.56) До би ли 
су и под зем ни аеро дром у Би ха ћу, ко ји по сле ре кон струк ци је мо же 
по но во да бу де вој но зна ча јан у ре ги о ну. Из би ли су до Ву ко ва ра, и 
та ко пр ви пут у исто ри ји сти гли ди рект но на Ду нав на стра те шкој 
тач ки КапијеЈугоистока,ка ко су не мач ки ге о по ли ти ча ри на зи ва ли 
срп ски ва жан стра те гиј ски про стор. 

Аме ри кан ци су ве о ма бли зу да оства ре оно о че му су Нем ци 
са ња ли ви ше од сто го ди на: нај пре на чи ни ти од ре ги о на от пад, ру-
ше ви не ма лих др жа ва( kleinstaatgerumpel), ка ко би се из ра зио Хи-
тлер. По том, уз прин цип све при сут ни је фи ло зо фи је ограниченог
суверенитета на ци ја, на пра ви ти но ви „ве ли ки при вред ни про-
стор“ (gros swirtschaft sra um), ка ко је го во рио Ра у шнинг. Је ли за и ста 
крај њи до мет при су ства „Бонд сти ла“ на Цви ји ће вој ди рек три си , 

54) Ту је „Обра зов ни цен тар Ло ра Буш“, кр штен по Пр вој да ми САД. У сло бод но вре ме 
вој ска мо же да се обра зу је и уни вер зи тет ски, јер су два Уни вер зи те та, онај у Ме ри лен-
ду и у Чи ка гу, отво ри ли сво је фи ли ја ле усред „Бонд сти ла“. Све то за сме штај око 7.000 
вој ни ка, ко је чу ва вој ска на 11 осма трач ни ца на чич ка них уна о ко ло. Они чу ва ју и пре ко 
1.000 во зи ла, и 55 хе ли коп те ра, „Апа ча“ и „Цр них ја стре бо ва“. Ту је и 250 ша то ра у 
азиј ском сти лу, у ко ме оби та ва по шест вој ни ка. Ва жна ди мен зи ја овог опи са је и оче-
ки ва на аме рич ка про па ганд на на ме ра да ме ди ји увек по тен ци ра ју њи хо ву тех но ло шку 
су пер и ор ност у од но су на слич не вој не ин фра струк ту ре дру гих зе ма ља. Сва ки вој ник 
на рас по ла га њу има угод но гре ја ње и ер - кон дишн, то плу во ду 24 са та, те ле фон ске 
цен тра ле, џанк - хра ну код „Бур гер Кин га“, пи ца - про дав ни це по прин ци пу од игле до 
ло ко мо ти ве, гим на стич ке са ле, би бли о те ку, и шта још све не.

55) Ви де ти: Sa muel P. Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer,“ ForeignAffairs, March/April 1999, 
рр.35 - 49.

56) MPRI, Glo bal Pro vi der of In te gra ted Tra i ning & Se cu rity So lu ti ons; При ват на фир ма пен-
зи о ни са них аме рич ких ге не ра ла, ко ји че сто са ра ђу ју са Пен та го ном и Стејт де парт-
мен том у „на ме та њу де о кра ти је „ пла не том. До ка за на је њи хо ва уме ша ност на стра ни 
Хр ва та, Му сли ма на и Ар ба на са у гра ђан ским су ко би ма у екс - Ју го сла ви ји.
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оства ри ва ње бу ду ћег бал кан ског са ве за по моћ них на ро да (hilfsvol
kern), опет по Ра у шнин гу? Са ма од лу ка да се бом бар ду је Ју го сла-
ви ја (за пра во Ср би ја, док је Цр на Го ра углав ном из у зе та из ка жња-
ва ња, осим не ко ли ко вој них ме та ВЈ на ње ној те ри то ри ји ), до не-
та је у пу ном је ку при пре ме про сла ве 50. го ди шњи це Али јан се.57)
Та да на сна гу сту па и Стра те гиј ски кон цепт Али јан се (Al li an ce’s 
Stra te gic Con cept ) .То је на ста вак стра те гиј ског кон цеп та до го во-
ре ног у Ри му 1991. го ди не, док вер зи ја из 1999. го ди не oјачава став 
да, ако же ли да из др жи као ви тал на ор га ни за ци ја, НА ТО тре ба да 
је спре ман да од го во ри на но ве прет ње и „до при не се ста бил но сти 
у ре ги о ну,“ као и да на ста ви сво ју при мар ну ми си ју од бра не члан-
ства, ка ко је на гла ше но у чла ну 5. НА ТО По ве ље. Ср би су Аме ри-
кан ци ма, кон флик ти ма у Хр ват ској и БиХ, па по том са Ал бан ци ма 
- Шип та ри ма на Ко со ву и Ме то хи ји олак ша ли те сти ра ње ужи во 
но ве док три не, де мон стри ра ње одр жа ње соп стве не ко хе рент но сти.
58)

Нај че шће пре ћут ки ва но пи та ње од ауто ра ко ји се ба ве ге о по-
ли ти ком је сте Но ва Јал та. Не зна се по у зда но је ли она за пра во 
пот пу но пре да та Аме ри кан ци ма, а ако ни је, и по ред „Бонд сти ла“, 
до кле је ин те ре сна сфе ра Руса? Ру си сва ка ко ни су од у ста ли од овог 
ре ги о на по сле за у зи ма ње аеро дро ма „Сла ти на“ код При шти не, по-
сле че га су се по ву кли. Ру ска ба за ни је нео ства ри ва на срп ском тлу. 
Ако мо гу Аме ри кан ци не по зва ни, мо гу ли Ру си по зва ни? Јед на је-
ди ни ца ан ти и ра кет ног си сте ма То пољ - М, до не ла би стра те гиј ско 
рас те ре ће ње Ср би ји и те шко да би на па ди на Ср бе по том би ли као 
про те клих де це ни ја. То је кључ ни мо ме нат стра те гиј ског раз ре ше-
ња без из ла за Ср ба, ко ји си гур но не же ле у са ве зни штво са они ма 
ко ји су ура ном оса ка ти ли срп ски на род за ду ги пе ри од. 

57) У то вре ме при ма ју се но ве чла ни це . Ти тов опе ра ти вац, ма ке дон ски пред сед ник Ки ро 
Гли го ров се део је уз Клин то на на том ску пу, док су Ср би ју Аме ри кан ци за си па ли бом-
ба ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.

58) Ви де ти:Joyce P. Ka uf man,„NA TO and the For mer Yugo sla via: Cri sis, Con flict 
and the Atlan tic Al li an ce „,TheJournalofConflictStudies, Vol. XIX No. 2, Fall 
1999. 
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ZoranPetrovicPirocanac
„BONDSTIL–A„THEBALCANSRAMSTEIN“

INANEWSECURITYARCHITECTURECONCEPT
OFTHESOUTHEASTOFEUROPE

Resume
Strategicandmilitarprocessoflacerationof„thestomach
ofSerbia“(KosovoandMetohija)isafinalpartinacon
structionofnewEuropeansecurityarchitectural/geomet
ricalconceptinthezoneoftheSoutheastofEurope.This
final „construction work“ in the abovementioned con
structionconcepthasbeenaprocessoflongdurationand
followingabombingofSerbiain1999itsconsequencehas
beenanAmericanbase„Bondstil“whichisakeyproofof
apreposterousAmericanconceptofunificationofEurope
whilemutilatingitsparts.Serbsandtheirregionsareof
agreatstrategicalchallengeforAmericansandthisfact
getsbeyondtheirdemographicandgeographicrelevance.
Traditionally acting in a transparent and openway, the
Americans gave a clear support toMuslims andCroats
inthecivilwaragainstSerbia.Theyregularlyputhands
over theireyes regarding the importofweaponsdespite
theUnitedNationsembargoat thatperiodand theirpi
lotsgotacleardirective:„Serbs–enemies“duringtheir
flightsoverourterritory.Aftertheendofthecivilwarthe
USAhaddealtwithKosovoandMetohijaonthefieldof
themediaanddiplomacycausingdetrimenttoSerbiaand
followingthatitbombedwholeSerbianterritoryforelev
enweeks,mostoftenbyuraniumbombs.
Withabigbase„Bondstil“(on700hectares,as theau
thorunderlined)alreadyhavingbeenbuiltstarting from
June of 1999, NATO announced its strategic objectives
forourregion.Thebase„Bondstil“hasbecome„anew
Ramstein“andapreludeforcreationofonemoreAlba
nianstateonBalkan,thistimeontheterritoryofSerbia.
Fromthispointofviewtherehadbeenbornalllaterpoliti
calgameswhichcausedthedetrimenttoSerbiaandwhich
havenotbeenfinishedyet.
Startingwithabombingin1944theAmericanpoliticshas
been hostile toward the Serbs as the people in all their
ethnicalregions.For theUSAanditsalliesa territorial
integrityofeveryothersovereignnationalstatehasbeen
unacceptibleone.Anysuchstatehadtobemilitarydisci
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plinedanditspoliticalandsocial„architectural“concept
andterritorialinfrastructurehadtobeconstructedinac
cordwithinterestsoftheUSAor,inotherwords,withthe
interestsofthe„Washingterna“.
RegardlessofSerbiabeingasmallstatebymanyparam
eters, its geostrategic position has been significant one.
TheDanube,SavaandDrinariversandcommunication
corridorsareimportantininternationalcontextandthis
facthelps tounderstandwhytheAmericanbase„Bond
stil“wasplacedexactlyonthewayofaquickaccessto
BelgradeandtheDanuberiverinmilitaryoperations.Ac
cordingly,Serbiahasbeendeprivedoftherighttoreign
overitsownterritoryanditisreflectedinpoliticalinter
ference in its domestic issues, first of all in the form of
WesternsupporttovariousideasonredrawingoftheSer
bianterritoryanditshistory.
Thebase„Bondstil“isamostconvincingmilitaryreflec
tionoftheWashingternadoctrinefortheSoutheastofEu
rope.Itslocationspeaksforitselfregardinganythoughtof
Serbiaonbecomingthemost importantgeopoliticaland
military factorontheBalkanandhavingastrongarmy.
Inlinewithit,acommunicationrouteViaMilitaris,which
hadbeenused formillenniumsof years in thepast, has
been secured fora cheap transportationand transferof
the resources from theBlack Sea to Serbia in 21st cen
tury.FortheWashingternanavyitimpliesafreenaviga
tion through theDanube river, free communication and
corridorsthroughoutSerbiaandopenskyforitsmilitary
aviation.
Keywords:NewSecurityArchitectureoftheSoutheastern
Europe,GlobalCop,”SerbianBelly,”EuropeanEconomi
callyUselesszone,Cvijic’sDirectrice,“АFewAmongst
Many”Doctrine.

 Овај рад је примљен 20. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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* Фа кул тет по ли ти ке и упра вља ња, Ин сти тут по ли тич ких на у ка

ВладиславБ.Сотировић*

УниверзитетМиколасаРомериса,Виљнус,Литванија

ПРИЛОГПРОУЧАВАЊУФЕНОМЕНА
ПОЛИТОЛИНГВИСТИЧКОГАСПЕКТА

НЕСТАНКАСФРЈУГОСЛАВИЈЕ
Сажетак

Тема овог рада спада у ред социолингвистичких ис
траживања у најширем смислу појма социолингви
стикекаолингвистичкегранекојасебавипроучава
њемфеноменаодносадруштваијезика.Уужемсми
слуовајистраживачкирадсигурноприпадаполито
лингвистичким истраживањима обзиром да се овде
ради о пресудном утицају политике на лингвистику.
Предметовогчланка јеполитолингвистичкиаспект
нестанка Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ).Почетакпроцесанестајањаове
државесеможевезатизафамознуДекларацијуона
зивуиположајухрватскогкњижевногјезика(1967.г.)
потписанеодстранегрупехрватскихинтелектуала
ца,ачијијепотписник,аконеиглавниаутор,биои
књижевникМирославКрлежа– главнифаворит Јо
сипаБрозаТитазакандидовањезадобијањеНобело
венаградезакњижевност.ПочетакнестанкаСФРЈ
сесигурноможевезатизаовајпресвегаполитички
маневар хрватске стране, а којим се хтело коначно
озаконитихрватскоприсвајањесрпскогкултурнопо
весногнаслеђанасталогнаијекавскомидиомусрпског
народног језика –штокавског говора.На овај начин
бисе,такође,широмотворилавратаизахрватску
државнотериторијалну експанзију све до рекеДри
неиБранковогмостанарециСавиуБеоградуштоје
ускороидошлонадневниред1971.г.−1972.г.уоквиру
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политичкихциљеванационалистичкогХрватскогпро
љећаилитиМаспока.Истраживачкициљовогчланка
једадопринесеиспитивањуипроучавањуфеномена
политолингвистичког аспекта распада, разбијања и
рушењабившезаједничкедржавескоросвихЈужних
Словена,ачијојогромнојвећинијематерњијезикбио
српскохрватскиилихрватскосрпски,каоидасумарно
прикажејезичкостањеупостјугословенскимдржа
вама у којима је у оквируСФРЈ српскохрватски или
хрватскосрпскијезикбиозваничанилингвистичкије
динствен.Међутим,овај језикјебиополицентрично
стандардизован у оквиру исте (СФРЈ) државешто
јеуникалнифеномениуЕвропииусвету.Осветља
вање политолингвистичког аспекта нестанка СФРЈ
је битан допринос у напорима откривања разлога и
циљеваразбијањаоведонедавнозаједничкедржавеса
више од 23милиона становника ито највеће и нај
многољуднијенаБалканскомполуострву.Уовојкрат
кој анализи политолингвистичког аспекта нестанка
СФРЈ,поредупореднеметоде,коришћенајеиметода
анализетекстакаовидсоциолингвистичкогпроница
њауулогуифункцијујезикаустварањунационалног
идентитетаинационалнодржавних граница.Кори
шћен је такође и методолошки принцип комплемен
тарностиусмислумеђусобногдопуњавањаподатака
изизвораилитературе.
Кључне речи: политолингвистика, Југославија, срп
скохрватскијезик,лингвистичкинационализам.

Iс тра жи вач ки пред мет у овом члан ку пред ста вља по ли то лин-
гви стич ки аспект не стан ка бив ше за јед нич ке др жа ве Со ци ја-

ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СФРЈ). Кон крет но 
се чла нак ба ви фе но ме ном по ли тич ке дез ин те гра ци је за јед нич ког 
ма тер њег и стан дар ди зо ва ног је зи ка у јав ној упо тре би те др жа-
ве – српскохрватскогили хрватскосрпског – а ко ји је то био за 
¾ ње них гра ђа на. На ру ше ви на ма овог бив шег за јед нич ког је зи ка 
са да по сто је че ти ри ње го ва на след ни ка и то ме ђу на род но при зна-
та као не за ви сна и оде ли та је зи ка: српски, хрватски, босански и 
црногорски.Посебан на гла сак у овом ис тра жи ва њу је ста вљен на 
ства ра ње лек сич ких раз ли ка из ме ђу ова че ти ри је зи ка ка ко би се 
што ви ше уда љи ла је дан од дру гог пу тем лин гви стич ког ин жи ње-
рин га. Основ ни ис тра жи вач ки циљ овог крат ког и су мар ног ра да 
је до при нос што бо љем ра све тља ва њу про це са ла тент ног и вид ног 
не ста ја ња СФРЈ од кра ја 1960.-тих го ди на из угла со ци о лин гви сти-
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ке, а на ро чи то ње ног де ла по ли то лин гви сти ке. Да би се оства рио 
за да ти циљ ко ри шће на је тро ди мен зи о нал на ме то до ло ги ја на уч ног 
ис тра жи ва ња: упо ред на ме то да, ме то да ана ли зе тек ста и ме то да 
ком пле мен тар но сти.

ЈЕЗИКИДРУШТВО

Је зик је дру штве на ка те го ри ја и пред ста вља основ ни ин стру-
мент спо ра зу ме ва ња из ме ђу чла но ва људ ског ро да. Дру гим ре чи-
ма, при мар ни за да так јед ног је зи ка (би ло го вор ног или пи са ног) 
је да оба вља уло гу сред ства људ ске ко му ни ка ци је. Ме ђу тим, ова 
ка те го ри ја је у свим дру штви ма и на свим ге о граф ским ши ри на-
ма исто риј ски усло вље на и пред ста вља из у зет но ком пли ко ва ну и 
ви ше сло је ви ту дру штве ну по ја ву. По ред то га што је је зик глав ни 
ме ди јум ме ђу људ ске ко му ни ка ци је, он исто та ко пред ста вља и би-
тан ме ди јум ет но на ци о нал ног гру пи са ња и рас по зна ва ња.1) Да кле, 
људ ски је зик има исто вре ме но две функ ци је: комуникативнуи ма
нифестативнодемаркациону. Ова дру га функ ци ја се мо же по де-
ли ти у две под функ ци је с об зи ром на по ли то/со ци јал но-на ци о нал-
ну уло гу је зи ка: интегративну (ко ја ује ди њу је људ ске гру па ци је 
по пи та њу иден ти те та) и дезинтеграционодистинктивну (или 
раз два ја ју ћу по истом пи та њу). Ове две под функ ци је су на ро чи-
то бит не у ви ше је зич ним и ви ше на ци о нал ним дру штви ма ка кво 
је би ло ју го сло вен ско (Nej lor, 1996, 5, 11–12).2) Ко нач но, је зик не 
са мо да „је јед но од кључ них оби љеж ја на ро да и на ци ја“ (Су зић, 
2001, 43), већ је њи хо во кључ но обе леж је ко је се не мо же из ме ни ти 
или по ни шти ти. Др жа вљан ство, ре ли ги ју или оби ча је чо век или 
гру па мо же про ме ни ти, али ма тер њи је зик не мо же. Сто га је ма тер-

1) Тер мин етнонацијаје нај а де кват ни ји за озна ча ва ње на ци о нал не гру пи са но сти на тлу 
бив ше Ју го сла ви је јер се ње го вом упо тре бом из бе га ва дво сми сле ност зна че ња тер ми на 
нацијау за пад ној струч ној ли те ра ту ри. Та ко, етнонацијау ју го сло вен ском слу ча ју је 
фак тич ки си но ним за тер мин нацијау не мач ком схва та њу тог пој ма (љу ди + кул ту ра), 
али не и у ње го вом схва та њу од стра не Фран цу за или Ан гло-Аме ри ка на ца (љу ди + 
др жа ва). О ет но на ци ји, на ци о на ли зму и мул ти кул ту ра ли зму ви де ти оп шир ни је у (Gu i-
ber nau, Rex, 1999).

2) Је зик уко ли ко же ли да игра уло гу на ци о нал ног (тј. груп ног) иден ти фи ка то ра мо ра да 
ис пу ни сле де ће кри те ри ју ме: 1) да има сво је соп стве но пи смо, ко је је ка рак те ри стич но 
са мо за ње га, 2) раз ра ђе на пра во пи сна пра ви ла, 3) стан дар ди зо ва ну пи са ну гра ма ти ку, 
4) из дат реч ник, тј. лек си кон за сно ван на на ци о нал ној књи жев но сти, а ко ји се има са-
ста ви ти ко ри сте ћи ори ги нал не тек сто ве пи са не на том је зи ку и 5) та ко стан дар ди зо ван 
је зик се мо ра при хва ти ти од стра не др жав них ор га на и про мо ви са ти као је ди ни је зич ки 
из раз у јав ној упо тре би и ад ми ни стра ци ји.
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њи је зик нај бит ни ји иден ти фи ка тор на род не или на ци о нал не при-
пад но сти на свим кон ти нен ти ма и дру штве ним сре ди на ма.

Ма ни фе ста ци о но-де мар ка ци о на уло га је зи ка у сва ком мул ти-
ет нич ком дру штву, као што је то би ло и ју го сло вен ско, је при род но 
би ла у ди рект ној ве зи и са ве зу са лин гви стич ким на ци о на ли змом 
пре ко ко га и уз по моћ ко га се и из ра жа ва ла. За шти ти ти сво ју ет но-
на ци о нал ну гру пу од гу бље ња свог иден ти те та, тј. по себ них ка рак-
те ри сти ка ко је ту гру пу раз ли ку ју и раз два ја ју од дру гих, на ро чи то 
слич них или ско ро иден тич них, је пре све га зна чи ло са чу ва ти свој 
оде лит на ци о нал ни је зик. С дру ге стра не, уко ли ко се же ле ло да се 
до ка же по сто ја ње оде ли те ет но на ци је пре све га се мо ра ло до ка за ти 
по сто ја ње и оде ли тог је зи ка те гру пе. Уко ли ко тај је зик deiureније 
до та да по сто јао тре ба ло га је јед но став но фор мал но про гла си ти 
(на рав но на кон ње го ве и фор мал не стан дар ди за ци је) и че ка ти на 
ре ак ци ју ме ђу на род не за јед ни це. То се упра во до го ди ло и до га ђа ло 
на про сто ру бив ше СФРЈ при ли ком ње ног не ста ја ња – про цес ко ји 
је за по чет 1967. г., а ко ји је фор мал но за вр шен 1991. г. Про цес је за-
по чет на фи ло ло шко-лин гви стич ком пла ну за гре бач ком Деклара
цијомоположајуиназивухрватскогкњижевногјезика и за вр шио 
се ме ђу на род ним при зна њем про кла мо ва не не за ви сно сти Сло ве-
ни је, Хр ват ске и (БЈР) Ма ке до ни је 1991. г. као и Бо сне и Хер це го-
ви не на ред не 1992. г. има ју ћи за по сле ди цу гра ђан ски рат пра ћен 
ет нич ким чи шће њи ма (So ti ro vić, 2013a).3)

Што се ти че ет нич ких гру па са про сто ра бив ше СФРЈ, па и 
чи та вог ре ги о на Ју го и сточ не Евро пе, је зик је и у син хро ниј ској и 
у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, играо и још увек игра, јед ну од пре-
суд них уло га, ако не и кључ ну, по пи та њу од ре ђи ва ња њи хо вог на-
ци о нал ног са мо и ден ти те та. То се мо же ја сно уочи ти из про стог 
при ме ра го вор ни ка лин гви стич ки је дин стве ног је зи ка ко ји се до 
не дав но на зи вао српскохрватскиод но сно хрватскосрпски, а чи ји 
се при пад ни ци у ет но на ци о нал ном сми слу са мо и ден ти фи ку ју да-
нас као Срби, Хрвати, Бошњаци(бив ши Муслимани) и Црногор

3) Овај гра ђан ски рат на тлу бив ше Ју го сла ви је 1990.-их го ди на у ко ји се За пад ди рект но 
уме шао и под сти цао је за си гур но део пост хлад но ра тов ског су ко ба кул ту ра и ци ви ли за-
ци ја на гло бал ном ни воу о че му је пи сао Се мју ел П. Ханг тинг тон (Hung ting ton, 2002). 
Та ко је Ру си ја бло ки ра ла за пад не чла ни це Са ве та без бед но сти ОУН сво јим ве том да се 
кра ји шки Ср би си лом ре ин кор по ри ра ју у но ву не за ви сну др жа ву Хр ват ску, док су за 
вре ме тог ра та му сли ман ске зе мље, а пр вен стве но Иран, по сла ле у Бо сну и Хер це го ви-
ну 18.000 сво јих му џа хе ди на за јед но са нов цем и оруж јем. Не мач ка је за чи та во вре ме 
ра та по др жа ва ла Хр ват ску, Ру си ја је нпр. 1993. г. по сла ла бо сан ско хер це го вач ким Ср-
би ма тен ко ве Т-55 у вред но сти од 300 ми ли о на аме рич ких до ла ра, итд. (Hung ting ton, 
2011, 30, 264−273).
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ци. У ју жно сло вен ском слу ча ју је је зик од и грао тро чла ну по ве сну 
уло гу: 1) очу вао је ста ри ет но на ци о нал ни иден ти тет, 2) ство рио је 
но ви груп ни иден ти тет и 3) омо гу ћио је јед ној гру пи да се у иден-
ти фи ка ци о ном сми слу одво ји (до вољ но раз ли ку је) од дру ге. 

ДЕЗИНТЕГРАЦИЈАСРПСКОХРВАТСКОГ
ИЛИХРВАТСКОСРПСКОГЈЕЗИКА

Као и сви дру ги је зи ци у све ту та ко је и бив ши српскохрватски
(хрватскосрпски)је зик за до во ља вао зах те ве све три го ре на ве де не 
функ ци је.4) Ипак, ње го ва при мар на функ ци ја у окви ру Ју го сла ви-
је је би ла ко му ни ка тив на (linguafranca Ју го сла ви је, као што је то 
био нпр. ру ски је зик у СССР-у). За раз ли ку од ње га, је зи ци на ста-
ли на ње го вим фи ло ло шким ру ше ви на ма у по след ње две де це ни-
је (хрватски,српски,босанскии нај но ви ји црногорски) пре све га 
оба вља ју, са по ли то лин гви стич ке тач ке гле ди шта, ма ни фе ста ци о-
но-де мар ка ци о ну функ ци ју што је и слу чај са но во про кла мо ва ним 
црногорскимјезиком као че твр том из дан ку за јед нич ког ко ре на. До 
ова кве по ја ве је до шло пре све га из раз ло га што код Сло ве на уоп-
ште, а бал кан ских по себ но, је зи ци све ви ше и ви ше у исто риј ској 
пер спек ти ви до би ја ју из ра зи то ди фе рен ци јал ну уло гу при утвр ђи-
ва њу од но са ет но на ци ја–је зик. Ова кве по ли то лин гви стич ке тен-
ден ци је су на ро чи то из ра же не у пе ри о ди ма ства ра ња на ци о нал них 
др жа ва ка да фор ми ра ње та кве др жа ве тре ба оправ да ти по сто ја њем 
по себ не на ци је као “прав ног” но си о ца те др жа ве, а са мо по сто ја-
ње та кве на ци је се нај си гур ни је до ка зу је (на ро чи то ме ђу на род ном 

4) Тер ми ни српскохрватски/хрватскосрпскије зик не по ти чу од Ср ба и Хр ва та не го их је 
ство рио Не мац Ја коб Грим (Len cek, 1976). Во љом стра те га хр ват ског на ци о нал ног по-
кре та – Илир ског по кре та, овај је зик је још пре ства ра ња за јед нич ке др жа ве Сло ве на ца, 
Ср ба и Хр ва та 1918. г. по стао је дан стан дард но је зич ки си стем и за Ср бе и за Хр ва те 
(Бр бо рић, 2007). У овом члан ку тер мин српскохрватскије зик ко ри стим да би се озна-
чио је зик Ср ба и Хр ва та ка да је он но сио та кво за јед нич ко име и ка да је тај за јед нич ки 
на зив за је зик ова два на ро да у јав ној упо тре би као та кав био во љом по ли тич ких струк-
ту ра мо ћи (ка да су и лин гви сти ка и фи ло ло ги ја слу жи ле по ли ти ци) за кон ски озва ни чен 
и прав но за шти ћен (или пак ка да су по је ди ни по ли ти ча ри и фи ло ло зи ствар но ве ро ва ли 
да та кав за јед нич ки је зик и по сто ји). Лич но не по др жа вам став да та два на ро да го во ре 
истим је зи ком па да их сто га и тре ба сма тра ти јед ним ет но сом са два пле мен ска име на, 
а нај ма ње сам са гла сан са ста вом Ми ро сла ва Кр ле же, ина че сво је вре ме но ди рек то ра 
Ју го сла вен ског лек си ко граф ског за во да, ко ји је по во дом фа мо зне де кла ра ци је о на вод-
ној угро же но сти хр ват ског је зи ка у Ју го сла ви ји 1967. г. (Кр ле жа је је дан од пот пи сни ка 
те де кла ра ци је ако не и њен глав ни аутор) из ја вио да су Ср би и Хр ва ти (Ср бо-Хр ва ти) 
увек го во ри ли и пи са ли јед ним је зи ком ко ји се од стра не Ср ба на зи вао срп ски док су га 
Хр ва ти озна ча ва ли хр ват ским име ном. Ипак, и да нас има до ста ауто ра, на ро чи то ино-
стра них, ко ји сма тра ју да је у исто риј ској пер спек ти ви “хр ват ски и срп ски на род (је) 
го во рио истим је зи ком” (Gu sko va, 2003, I, 179).
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фак то ру) бар фор мал ном ег зи стен ци јом оде ли тог на ци о нал ног 
го вор ног или бар на ци о нал ног књи жев ног (стан дард ног) је зи ка 
(у сми слу лек си ке, гра ма ти ке, ор то гра фи је, пи сма, итд.).5) За овај 
дру ги, тј. је зик у јав ној упо тре би, као по се бан на ци о нал ни стан-
дард ни је зик се мо же про гла си ти и кон крет на “из ди фе рен ци ра на 
ва ри јан та” не ког бив шег зва нич ног за јед нич ког је зи ка што је упра-
во и слу чај са да на шњим на след ни ци ма срп ско хр ват ског(хрват
скосрпског)је зи ка.6)

На кон за гре бач ке Декларације... и од го во ра на њу у ви ду Пред
логазаразмишљање срп ских лин гви ста и фи ло ло га из 1967. г. ви-
дљи во је да се из го ди не у го ди ну по ве ћа ва ла на уч на про дук ци ја 
(углав ном у За гре бу) ко ја се ба ви ла сту ди ра њем ет нич ких и ре ги о-
нал них ди ја ле ка та, а ко ја је објек тив но под ри ва ла по стиг ну ти Но
восадскиспоразум из 1954. г. о за јед нич ком српскохрватском или 
хрватскосрпском је зич ком стан дар ду (Gre en berg, 1996). Та ко се 
ко нач но уста ли ло ми шље ње, али и зва нич на фи ло ло шка по ли ти ка, 
да се тај са мо фор мал но за јед нич ки, али не и је дин стве ни, је зик 
у ет но на ци о нал ном кон тек сту де ли на тзв. „за пад ну“ и „ис точ ну“ 
ва ри јан ту, а де мар ка ци о на ли ни ја ове две ва ри јан те је тре ба ла да 
бу де ре ка Дри на. Ис точ но од ове ли ни је је српски, а за пад но хр
ватски део фор мал но за јед нич ког срп ско хр ват ског или хр ват ско-
срп ског је зи ка. Дру гим ре чи ма, у окви ру по ли тич ки при пре ма ног 
рас па да СФРЈ на кон смр ти аустро у гар ског ка пла ра Јо си па Бро за 
Ти та (до жи вот ног пред сед ни ка СФРЈ и са мо про гла ше ног мар ша-
ла) тре ба ло је да бу де зна но ко је су то „хр ват ске“, а ко је „срп ске“ 
ет но лин гви стич ке те ри то ри је, а ко је би тре ба ло да има ју за јед нич-
ку гра ни цу на ре ци Дри ни ко ја је у то ку Дру гог свет ског ра та ад-
ми ни стра тив но раз два ја ла (огром ну) Хр ват ску од (ма ле) Ср би је.

5) Код Ју жних Сло ве на тер мин књижевни је зик је упо тре бља ван у XIX сто ле ћу у тра-
ди ци о нал ном евро ро ман ти чар ском сми слу тер ми на да озна чи је зик књи жев но сти, тј. 
је зик пи сме но сти јед ног или ви ше на ро да, али се у на ред ном сто ле ћу схва ти ло да се 
књижевније зик не од но си на све сфе ре јав ног и дру штве ног жи во та. Та ко се уста лио 
но ви, све о бу хват ни ји, тер мин – стандардни је зик. Ипак, па ра лел но са стандардним
је зи ком се ко ри сти и књижевније зи ку сми слу обе ле жа ва ња је зи ка ле пе књи жев но сти. 
Об зи ром да су са вре ме ни ју жно сло вен ски је зи ци у ве ћи ни слу ча је ва стан дар ди зо ва ни 
у ви со ком сте пе ну, сто га се оба на зи ва – књижевнии стандардније зик – мо гу упо тре-
бља ва ти у тер ми но ло шки ско ро рав но прав ном сми слу. 

6) У то ку Аме рич ке ре во лу ци је 1776. г.–1783. г. би ло је озбиљ них пред ло га да се за зва-
нич ни је зик у САД-у про гла си америчкикао аме рич ка ва ри јан та ен гле ског је зи ка. Урду
је зик у Па ки ста ну је у ства ри му сли ман ско-па ки стан ска ва ри јан та хиндије зи ка у Ин-
ди ји.
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Декларација...из 1967. г. је до брим де лом про у зро ко ва ла по ли-
тич ки Маспок Хр ват ске 1971. г., а на кон ње га се сви хр ват ски фи-
ло ло шки по тен ци ја ли ста вља ју у по ли тич ку функ ци ју об ја шња ва-
ња би ти и функ ци је хрватскогкњижевногјезика ка ко у те о риј ској 
та ко и у прак тич ној и по ве сној пер спек ти ви (Oku ka, 2006, 227). 
Пре ма хр ват ском је зи ко слов цу Ми ла ну Мо гу шу:

„Deklaracija se usa di la u svi jest hr vat skog na ro da kao do kaz da je 
mo gu će pru ži ti ot por uni ta ri stič kim ostva re nji ma Novosadskogdogo
vora. Za to su i hr vat ski je zi ko slov ci, na kon krat kog za sto ja, na sta vi li 
ra dom u ti ši ni: na sta vljen je rad na pro jek tu ve li ke hr vat ske gra ma ti ke i 
za po če to pri ku plja nje gra đe za ob ra du jed no sve šča no ga rječ ni ka hr vat-
sko ga knji žev nog je zi ka“ (Mo guš, 1995, 206).

Хр ват ским је зи ко слов ци ма ко ји су по кре ну ли про цес је зич-
ког раз дру жи ва ња 1967. г. и та ко утр ли пут и по ли тич ком раз дру-
жи ва њу 1991. г. те о рет ски рам о стан дар ди зо ва ном је зи ку са свим 
ње го вим (ет но лин гви стич ким) ва ри јан та ма ко је се ка сни је мо гу 
пре то чи ти у оде ли те и ме ђу на род но при зна те је зи ке фор ми рао је 
хр ват ски је зи ко сло вац Да ли бор Бро зо вић ко ји је твр дио да је је-
зич ка ва ри јан та „adap ta ci ja je din stve nog stan dard nog je zi ka tra di ci ji 
i su vre me nim po tre ba ma na ci ja kao di fe ren ci jal nih so cio-et nič kih for-
ma ci ja“, на кон че га сле ди и ло ги чан за кљу чак да „prak tič no i prin-
ci pi jel no, na ci o nal na va ri jan ta stan dard nog je zi ka funk ci o ni ra za na rod 
ko ji je upo tre blja va isto ona ko kao što funk ci o ni ra na ci o nal no ho mo-
gen je zik za na rod ko ji se nji me slu ži“ (Bro zo vić, 1970, 35−36). Ову 
Бро зо ви ће ву те о ре му је вр ло бр зо и то исте те го ди не пре то чио у 
ет но по ли тич ки про грам хр ват ског ет но на ци о нал ног и по ви је сно-
кул ту ро ло шког те ри то ри јал ног се па ра ти зма, тј. от це пље ња, дру ги 
хр ват ски је зи ко сло вац Стје пан Ба бић твр де ћи да је хрватскосрп
ски је зик ве штач ка тво ре ви на на ста ла на ште ту хр ват ског је зи ка и 
на ци је: 

„Ako i go vo ri mo o hs. standardnom je zi ku, što je po mo jem mi-
šlje nju neo prav da no jer ta kva je zi ka ne ma, on da va lja na gla si ti da je to 
ne kon kre tan je zik, i da mu je na hi je rar hij skoj le stvi ci mje sto za stu panj 
vi še ne go što ga ima ju sla ven ski stan dard ni je zi ci. Da kle, tzv. hr vat sko-
srp ski stan dard ni je zik na is toj je ra zi ni na ko joj je bio i če ho slo vač ki 
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stan dard ni je zik ili bu gar sko ma ke don ski stan dard ni je zik, kad bi tko 
ba ra tao ta kvim poj mo vi ma“ (Oku ka, 2006, 228). 

Да на шњи хр ват ски, срп ски, бо сан ски и цр но гор ски је зик7) су 
де це ни ја ма и у Ју го сла ви ји и у ино стран ству сма тра ни јед ним је-
зи ком, да би се од 1991. г. тај једанје зик раз де лио пр во на три, а 
да нас и на че ти ри, оде ли та и ме ђу на род но при зна та је зи ка.8) Што 
се ти че пи сма, тре ба ис та ћи да се у Ср би ји још увек штам па ве-
ли ки број књи га и ча со пи са ла ти ни цом (ко ја фак тич ки до ми ни ра 
над ћи ри ли цом) док је у Хр ват ској ћи ри ли ца пот пу но по ти сну та 
из јав не упо тре бе.9) Чак шта ви ше, на те ри то ри ји Ср би је у ве ћим 
на се ље ним ме сти ма при мат у ис пи си ва њу јав них нат пи са још увек 
има ла ти ни ца. У слу ча ју Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви-
ни, ћи ри ли ца нео спор но др жи пр во ме сто. 

Са да шње ста ње у не да ле кој про шло сти је дин стве не српско
хрватске од но сно хрватскосрпске, фи ло ло ги је, лин гви сти ке и 
со ци о лин гви сти ке ко ја је на кон 1991. г. по де ље на на “хр ват ски”, 
“бо сан ски” „цр но гор ски“ и “срп ски” део мо жда нај бо ље илу стру ју 
ре чи Ду брав ке Угре шић: 

“Ser bo-Cro a tian (or Cro a to-Ser bian) wa sun til re centlyone lan gu a-
ge, bu ti snow di vi de din tot wo ho sti le ‘lan gu a ges’ […]. In Cro a tia, bo oks 
in the Cyril lic are put away. They say that the Cyril lic was sup po sedly 
of fen si ve to Cro a ti ans. Ser bian wri ters are drop ped from the cur ri cu la. 
In Ser bia, bo oks in the La tin alp ha bet are put away. They say that the 
La tin alp ha bet was sup po sedly of fen si ve to the Serbs. Cro a tian wri ters 
are drop ped from the cur ri cu la” (Ugre sic, 1998, 10).

7) Црногорскијезикје ушао на ма ла вра та у цр но гор ску јав ност још пре ви ше од јед не де-
це ни је. Нпр., у Под го ри ци се по ја вио 2001. г. Crnogorskiknjiževnilistу чи јем за гла вљу 
сто ји да “iz la zi na cr no gor skom, srp skom, hr vat skom i bo šnjač kom je zi ku” (Crnogorski
književnilist, 2001). О бо сан ском је зи ку и бо шњач кој на ци ји ви де ти оп шир ни је у (So ti-
ro vić, 2008).

8) Ипак, и ов де је би ло из у зе та ка па су та ко у Сид не ју по сто ја ле одво је не ка те дре за сту-
ди је хрватског и српског је зи ка отво ре не 1983. г. (Пе тро вић, 1996, 212) што је био си-
гу ран знак да се смр ћу Ј. Б. Ти та (1980. г.) убр зо и си гур но рас па да и ње го ва брат стве-
но-је дин стве нич ка СФРЈ ко ју је и из гра дио та ко да и за вр ши она ко ка ко је и за вр ши ла 
и то од мах на кон ње го ве смр ти. Оста је за чу ђе ње да је ова др жа ва ус пе ла да пре жи ви 
(пре жи во та ри) чи та вих де сет го ди на на кон Бро зо ве смр ти, али се то до го ди ло са мо за-
хва љу ју ћи по др шци и по мо ћи За па да об зи ром да је Хлад ни рат још увек тра јао, а СФРЈ 
је би ла кла сич на ко ло ни ја За па да. Са па дом Бер лин ског зи да у је сен 1989. г. па ла је и 
СФРЈ, а са ње ним не стан ком не стао је и до та да шњи за јед нич ки је зик за три че твр ти не 
ње ног ста нов ни штва као ма тер њи.

9) Го ди не 2000.-те је у Хр ват ској сту пио на сна гу за кон ко јим се оне мо гу ћа ва сла ње по-
штан ских по шиљ ки адре со ва них ћи ри ли цом об зи ром да је је ди но зва нич но пи смо на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске ла ти ни ца.
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Тач на је при мед ба Ка ти Кар ми шел (Cat hie Car mic hael)да бив-
ши српскохрватски (хрватскосрпски)је зик чи ни лин гви стич ку 
осно ву за да на шње је зи ке: српски, босански, хрватски, и црногор
ски. Она чак твр ди да је го вор ни српскохрватскије зик 1991. г. био 
ви ше уни фор ми сан не го 1918. г. или 1945. г. (Bar bo ur, Car mic hael, 
2000, 236).

Симп то ма тич но је из по ли то лин гви стич ког угла по сма тра ња 
да је по ли тич кој про па сти (бо ље ре че но рас ту ра ња или још бо ље 
раз би ја ња и спо ља и из ну тра) бив ше Ју го сла ви је прет хо ди ла је-
зич ка дез ин те гра ци ја нај го во ре ни јег (српскохрватског од но сно хр
ватскосрпског) је зи ка, а ко ји је и сим бо лич ки пред ста вљао кул тур-
но је дин ство че ти ри на ци је ко ји ма је он био ма тер њи је зик.10) Да 
су го вор ни ци српскохрватског(хрватскосрпског) је зи ка у пр ве две 
Ју го сла ви је би ли са мо фор мал но обједињени,али ни ка да ствар но и 
уједињениго во ри и чи ње ни ца да су се школ ски и уни вер зи тет ски 
уџ бе ни ци штам па ли за себ но у не ко ли ко из да вач ких цен та ра ко ји 
су ко ри сти ли и за себ ну тер ми но ло ги ју, а што је би ло по сле ди ца 
по ли ти ке нео бје ди ње них на став них пла но ва и про гра ма. 

У пр вој Ју го сла ви ји су ова кви на став ни пла но ви и про гра ми 
по сто ја ли бар на ни воу основ но школ ског обра зо ва ња. Та ко је пр ви 
оп ште ју го сло вен ски на став ни план и про грам за основ не шко ле 
до нет од Ми ни стар ства про све те у ав гу сту 1926. г. у ко јем је је зик 
на ста ве озна чен као српскохрватскословеначки. Го ди ну да на ка-
сни је (6. ок то бра 1927. г.) је до нет тзв. Је дин стве ни на став ни план 
и про грам за све основ не шко ле, али је овом при ли ком је зик из во-
ђе ња на ста ве овим пла ном озна чен као српскохрватскиисловенач
кијезик чи ме се уне ко ли ко од сту па ло од устав не фор му ле зва нич-
ног је зи ка у др жа ви (српскохрватскословеначки) (Резолуција..., 
1928). Овај план и про грам је ва жио до школ ске го ди не 1934./1935. 
То ле рант ност у на из ме нич ној и рав но прав ној упо тре би оба пи сма 
и оба ди ја лек та при штам па њу уџ бе ни ка је из ра же на у су ге сти ја ма 
Глав ног про свет ног са ве та Кра ље ви не СХС, као и у Пра во пи сном 
упут ству за све основ не, сред ње и струч не шко ле од 21. ав гу ста 
1929. г., као нај бо љи пут за ства ра ње “ју го сло вен ске” све сти код 
уче ни ка (Правописноупутство..., 1929; Стогодина..., 1980, 106). 
Ипак, на те ри то ри ји Ба но ви не Хр ват ске (1939. г.–1941. г.) ово Пра-
во пи сно упут ство из 1929. г. се ни је при ме њи ва ло, школ ска тер ми-

10) О со ци о лин гви стич ком аспек ту рас па да и рас ту ра ња СФРЈ са ста но ви шта срп ског на-
ци о нал ног пи та ња ви де ти оп шир ни је у (Со ти ро вић, 2013б).
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но ло ги ја је из ме ње на, а ко ри шћен је ис кљу чи во Бо ра ни ћев пра во-
пис. Та ко ђе се од у ста ло од фор ми ра ња спе ци јал не за јед нич ке ко-
ми си је за ускла ђи ва ње је дин стве не струч не и вој не тер ми но ло ги је 
док су се уве ли ко ко ри сти ле хр ват ске ре чи у ад ми ни стра ци ји, а 
ср би зми од стра њи ва ли. У исто вре ме је ла ти ни ца ско ро у пот пу-
но сти по ти сну ла ћи ри ли цу из јав не упо тре бе. У до ба кра љев ске 
Ше сто ја ну ар ске дик та ту ре (1929. г.–1934. г.) рав но прав ност оба 
пи сма у јав ној упо тре би је сим бо лич но ис ка зи ва на и ти ме да се ла-
ти нич ни и ћи ри лич ни нат пи си на згра да ма сре ских и оп штин ских 
уре да ни су ста вља ли је дан ис под дру гог већ упо ре до ле во и де сно 
од др жав ног гр ба. Чак се ишло то ли ко да ле ко у иде о ло ги ји “ин те-
грал ног ју го сло вен ства” да се раз ми шља ло о ства ра њу националне
азбукеком би но ва њем ла ти ни це и ћи ри ли це у је дин стве ни гра фиј-
ски си стем зна ко ва (Бе лић, 1934, 1–3).11)

Нео спор но је да је српскохрватски (хрватскосрпски) је зик 
(као тер мин и по јам) у пе ри о ду на кон 1991. г. остао без по ли то-
лин гви стич ке по др шке на тлу бив ше Ју го сла ви је, али ипак ужи ва 
од ре ђе ну по др шку у ино стран ству где се на по је ди ним сла ви стич-
ким ка те дра ма (нпр. на Уни вер зи те ту у Уп са ли у Швед ској) из у ча-
ва као та кав или из раз ло га еко но мич но сти или из раз ло га чвр сте 
убе ђе но сти да се ту у су шти ни ра ди о лин гви стич ки јед ном је зи ку. 
Ина че, српскохрватски или хрватскосрпски, као књи жев ни је зик 
че ти ри при зна те сло вен ске на ци је (срп ске, хр ват ске, цр но гор ске 
и му сли ман ске (да нас бо шњач ке)) ис ти цао се сво јом по себ но шћу 
ме ђу свим Сло ве ни ма из сле де ћих раз ло га: 1) пи сао се са два пи-
сма (ћи ри ли цом и ла ти ни цом), 2) имао је зва нич но две (ис точ ну и 
за пад ну, или бе о град ски и за гре бач ку), а не зва нич но и прак тич но 
че ти ри (хр ва ћан ску, ср би јан ску, цр но гор ску и бо сан ско хер це го вач-
ку) стан дард но је зич ку нор му, 3) ни је имао за јед нич ку гра ма ти ку 
ни ти за вр шен реч ник за све сво је нор ме (за тзв. бе о град ску нор му 
је имао пот пун реч ник, али за за гре бач ку не јер су хр ват ски фи ло-
ло зи и лин гви сти на кон 1967. г. и Хрватскогпрољећа од у ста ли од 
за јед нич ког ра да са срп ским ко ле га ма на за јед нич ком реч ни ку). 

11) О је зич кој по ли ти ци у Кра ље ви ни СХС и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји оп шир ни је ви де ти у 
(Ди мић, 1997, 372−410).
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СРПСКИЈЕЗИЧКИСТАНДАРД
ИЗМЕЂУИЈЕКАВИЦЕИЕКАВИЦЕ

Као кла си чан при мер из до ба рас па да (рас ту ра ња, раз би ја ња) 
бив ше СФРЈ ка ко су се ет но је зич ки про бле ми ре ша ва ли на по ли-
то лин гви стич ким осно ва ма је од лу ка по ли тич ког ру ко вод ства Ре-
пу бли ке Срп ске из 1993. г., а ко ја је ин спи ри са на од стра не не ких 
во де ћих срп ских фи ло ло га, лин гви ста и исто ри ча ра, да про гла си 
ека ви цу уме сто тра ди ци о нал не ије ка ви це за стан дард нок њи жев-
ни је зик Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни. На при мер, је дан од нај ва-
тре ни јих за го вор ни ка о уво ђе њу ека ви це у Ре пу бли ку Срп ску је 
био те 1993. г. бо сан ско хер це го вач ки исто ри чар и ака де мик проф. 
Ми ло рад Ек ме чић (да кле при род ни ије ка вац), ко ји се у вр тло гу по-
след њег ра та на шао у Бе о гра ду. Ек ме чић је твр дио да ис ход бор бе 
по ли тич ког ује ди ње ња свих Ср ба пр вен стве но за ви си од њи хо вог 
ује ди ње ња у је дин стве ном књи жев ном је зи ку. За то је, по др жа ва-
ју ћи пред лог о ека ви ци као књи жев ном из ра зу бо сан ско хер це го-
вач ких Ср ба, Ек ме чић твр дио да се Ср би ма у Ре пу бли ци Срп ској 
ве о ма жу ри да тај пред лог и усво је ка ко би са се бе од ба ци ли обе-
леж је дру гог на ро да (Ек ме чић, 1993). На жа лост, из на ве де ног би се 
ла ко (али нео сно ва но) да ло за кљу чи ти, пр во да је Вук Ст. Ка ра џић 
био не-Ср бин, ве ро ват но Хр ват и дру го, да је Пе тар Пе тро вић Ње-
гош та ко ђе био не-Ср бин, ве ро ват но Цр но го рац или чак “цр ве ни 
Хр ват”. Ек ме чи ће ва тврд ња да је дан на род не мо же има ти два или 
ви ше књи жев на је зи ка, јер у том слу ча ју се не би мо гло го во ри ти 
о “је дин стве но сти” на ро да у ет нич ком сми слу (пре ма фор му ли да 
је зич ка по де ље ност у окви ру јед не људ ске гру па ци је ука зу је на по-
сто ја ње раз ли чи тих на ро да у окви ру исте), не ма осно ва јер на при-
мер има мо слу чај ет нич ких Нор ве жа на ко ји ко ри сте два књи жев на 
је зи ка и то у окви ри ма је дин стве не на ци о нал не др жа ве.12) Јед ном 
реч ју, по ла зи ло се од ста ва да је са мо је дан (али ни ка ко два или ви-
ше) стан дард ни је зик за је дан на род га ран ци ја за очу ва ње ње го вог 
је дин стве ног кул тур ног би ћа (Та на сић, 2001).

Основ ни про блем на овом ме сту је тај што се из не на уч них 
раз ло га сма тра да се екав ско-ије кав ским из го вор ним двој ством 
фор ми ра ју два књи жев на је зи ка у Ср ба, ме ђу тим ту се ра ди о јед-
ном књи жев ном је зи ку ко ји има две фо но ло шке ва ри јан те јед не 

12) Ricksmålили Bokmål – дан ско-нор ве шки стан дард из 1907. г./1929. г. и Landsmål или 
Nynorsk – на род ни стан дард из 1864. г./1873. г.
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те исте лек си ке у зна чењ ском сми слу. Ипак, на кри ти ку емо тив-
не осно ве “не на уч них” раз ло га Ву ко ве же ље да ије ка ви ца по ста-
не је ди но на реч је срп ског књи жев ног је зи ка се по зи ва, бра не ћи 
чин уво ђе ња ека ви це у слу жбе ни је зик на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Срп ске, ака де мик Па вле Ивић твр де ћи да су Ву ка упра во емо тив-
ни раз ло зи (јер му је ма тер њи из го вор би ла ије ка ви ца) на гна ли да 
јој да пред ност над ека ви цом (Ивић, 1995). Ипак, Вук се упра во 
из на уч них раз ло га фор мал но и за ла гао за рав но прав ност ова два 
на реч ја јер је сма трао као пр во, да то ни су два одво је на је зи ка (већ 
са став ни де ло ви ди ја си сте ма срп ског је зи ка) и као дру го, да на реч-
је не чи ни на род већ је зик ко ји се мо же са сто ја ти из ви ше (из)го-
во ра. Сам Вук је тим по во дом на пи сао у Српскомрјечникуиз 1818. 
г. да му ни јед но од три на реч ја срп ског је зи ка (икав ско, ије кав ско 
и екав ско) ни је емо тив но дра же од дру га два, али је из кул ту ро-
ло шко-лин гви стич ких раз ло га пред ност дао ода би ру ије ка ви це: 1) 
јер је би ла на вод но нај ра спро стра ње ни ја ме ђу Ср би ма (што ни је 
би ло тач но јер је ве ћи на ет но лин гви стич ких Ср ба го во ри ла ека ви-
цом), 2) јер су њо ме спе ва не срп ске на род не ју нач ке пе сме, 3) јер је 
би ла нај бли жа ста ро сло вен ском је зи ку, и 4) јер је би ла се ман тич ки 
нај по год ни ја у сми слу лак шег уоча ва ња раз ли ка лек се ма. На кра ју 
је Вук ја сно ста вио до зна ња да сви они ко ји хо ће да пи шу и ека-
ви цом и ика ви цом по ред ије ка ви це то мо гу под усло вом да ова три 
на реч ја не ком би ну ју у не ка кво не при род но че твр то ко је у на ро ду 
у ствар но сти и не по сто ји. Ти ме је Вук ја сно ста вио до зна ња да 
је дан на род мо же да ко ри сти исто вре ме но три књи жев на на реч ја, а 
да не из гу би ста тус при пад но сти том истом на ро ду, тј. аутен тич ни 
на ци о нал ни иден ти тет.

Тре ба ис та ћи да је Па вле Ивић ову Ву ко ву на вод но су бјек-
тив но-емо ци о нал ну опре де ље ност за ије ка ви цу на уштрб ека ви це 
ви део у Ву ко вој из ја ви 1814. г. по во дом из да ва ња пр ве збир ке на-
род них п(иј)еса ма ка да је ре као да је ове на род не пе сме бе ле жио 
она ко ка ко их је чуо из уста сво је мај ке и да му због то га оне леп ше 
зву че не го да се пе ва ју на ека ви ци. Ме ђу тим, ов де је Вук при ме нио 
нај пра вил ни ји прин цип у фол кло ри сти ци, а то је прин цип аутен-
тич но сти, тј. да се на род не умо тво ри не бе ле же она ко ка ко се чу ју. 
Вук је ове пе сме слу шао, ка ко од мај ке, ко ја је би ла ије ка ви ца, та ко 
и од на род них пе сни ка ије ка ва ца па их је та ко и бе ле жио (да их је 
слу шао, а мо гао је, од на род них екав ских пе ва ча та ко би их и бе ле-
жио). Ов де је бит но на по ме ну ти и то да је са др жај огром не ве ћи не 
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тих срп ских на род них пе са ма ве зан за срп ске зе мље (и по ве сне до-
га ђа је) на ко ји ма се го во ри ло и го во ри ека ви цом, а не ије ка ви цом 
или ика ви цом, а то се по себ но од но си на са др жај пе са ма у ве зи са 
Ко сов ским бо јем.

Ов де се по ста вља и кру ци јал но мо рал но пи та ње да ли пре-
ко дрин ски Ср би ије кав ци има ју мо рал но пра во да уоп ште пе ва ју, 
тј. гу сла ју о Ко сов ском бо ју и ње го вим по сле ди ца ма по це ло ку-
пан срп ски на род, а по го то ву за онај део Ср ба ека ва ца. На жа лост, 
део срп ског ет но лин гви стич ког ко лек ти ва (нације) за пад но од ре ке 
Дри не се у овом слу ча ју по ве сне пре крет ни це го ди не 1389. (као и 
1941. г.−1945. г.) ни је по ка зао до стој ним „Цар ства не бе ског“ па чак 
ни при пад но сти срп ској на ци ји. На и ме, по зна то је да су хер цег бо-
сан ски (ије кав ско-икав ски) Ср би из да ли ср би јан ске (екав ске) Ср бе 
у Бо ју на Ко со ву 28. ју на 1389. г. – у бо ју ко ји је тре бао да бу де 
све оп шти срп ски бој за на ци о нал ну сло бо ду, не за ви сност и иден-
ти тет чи та вог срп ског на ци о нал ног би ћа. Ме ђу тим, у са мом бо ју 
про тив ази јат ских Осман ли ја су фак тич ки уче ство ва ле углав ном 
тру пе кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа из Шу ма ди је и По мо ра вља и 
вој ска Ву ка Бран ко ви ћа са Ко со ва и Ме то хи је (да кле вој ска срп-
ских ека ва ца). Из „ју нач ке и пре сви је тле“ (ије кав ске) Цр не Го ре 
ни је до шао ни ко док је краљ срп ске Кра ље ви не Бо сне Тврт ко Пр-
ви Ко тро ма нић на Ко со во по ље по слао ма ло број ну вој ску под ко-
ман дом хер це го вач ког вел мо же ге не ра ла Влат ка Ву ко ви ћа. Ов де је 
бит но ис та ћи да је упра во хер цег бо сан ски краљ Тврт ко Пр ви, ко ји 
се 1377. г. кру ни сао за КраљаСрбаиБосне, пре тен ду ју ћи та ко да 
ује ди ни све срп ске зе мље и на род под кра љев ским скип тром сво је 
Бо сне, и то на гро бу Све то га Са ве у Ми ле ше ви, био и у на ци о нал-
ној и у мо рал ној оба ве зи да са сво јом вој ском и сво јом лич но шћу 
пред ња чи у од бра ни Срп ства на Ко со ву и да упра во он бу де тај 
ко ји ће мо жда чак и оста ти без гла ве у то ку бит ке, а не кнез Ла-
зар ко ји ни ка да ни је имао ни ка квих пре тен зи ја да бу де ује ди ни тељ 
свих Ср ба и свих срп ских зе ма ља. Ме ђу тим, Краљ Бо сне и свих 
Ср ба је на Ко со во по слао ми зер не тру пе, тј. са мо је дан је ди ни од-
ред. Да зло бу де још ве ће, у то ку са ме бит ке, и то у ње ној од лу чу-
ју ћој фа зи, ка да са мо про гла ше ни сул тан Ба ја зит кре ће са сво јим 
кри лом у про бој ка срп ском цен тру да ре ши ис ход чи та ве бит ке 
упра во Хер цег бо са нац Влат ко Ву ко вић без раз ло жно из во ди сво ју 
хер цег бо сан ску вој ску из бит ке – вој ску ко ја је упра во и ста ја ла на 
Ба ја зи то вом пу ту ка срп ском цен тру – и та ко омо гу ћа ва Ба ја зи ту 
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да раз би је глав ни цу срп ске вој ске и ре ши бој у сво ју ко рист. Хер-
цег бо са нац Влат ко Ву ко вић се вра тив ши пре ко Дри не у сво ју ије-
кав ску отаџ би ну са екав ског Ко со ва по ља чак по слу жио и но тор-
ном ла жи из ве стив ши сво га кра ља Тврт ка Пр вог да је хри шћан ска 
ар ми ја до би ла бит ку над не вер ни ци ма, а он се са бо ја вра тио на кон 
ње го вог срећ ног за вр шет ка и то као по бед ник. Сто га је и сам Тврт-
ко Пр ви раз гла сио по Евро пи ве ли ку хри шћан ску по бе ду над Тур-
ци ма му сли ма ни ма. Ипак, ко је ствар но до био бит ку је вр ло бр зо 
по ста ло ја сно па је сто га у на ред ним де це ни ја ма Хер цег бо сан ци ма 
би ло ну жно да не ка ко „по ја сне“ ову чи ње ни цу, а са се бе да ски ну 
мо рал ну ља гу из да је и не вер ства. То се ура ди ло на је дан крај ње 
пер фи дан на чин та ко што се у тзв. „срп ске на род не ју нач ке пи је-
сме“ ко сов ског и по ко сов ског ци клу са, а ко је су спе ва не на „нај чи-
сти јем“ срп ском је зи ку хер це го вач ког из го во ра (хер це го вач ка ије-
ка ви ца) уба цу је мо тив из да је Ср би јан ца екав ца Ву ка Бран ко ви ћа, 
а не пра вог из дај ни ка Хер цег бо сан ца ије кав ца Влат ка Ву ко ви ћа! 
Да кле, ис па да на осно ву хер це го вач ких гу слар ских по ја ња на ије-
ка ви ци да је Ср би ја нац ека вац Вук Бран ко вић из дао сво ју соп стве-
ну фе у дал ну област на чи јем те ре ну се бој и во дио, а са мим тим и 
сво ју отаџ би ну Ср би ју. Ипак, исто ри о гра фи ја зна по у зда но да се у 
овом слу ча ју ра ди о под ме та њу „ку ка ви чи јег ја је та“ об зи ром да је 
пра ви из да ји ца био Хер цег бо са нац Влат ко Ву ко вић ко ји се чак без-
о бра зно вра тио у сво ју отаџ би ну пре ко Дри не и то као „по бед ник“. 

Ов де је нео п ход но на по ме ну ти и још три вр ло бит на по ве сна 
де та ља у ве зи са уче шћем хер цег бо сан ске стра не у Ко сов ском бо-
ју:

- Хер цег бо са нац Тврт ко Пр ви са сво јом зва нич ном вла дар-
ском ти ту лом КраљСрбаиБоснете 1389. г. је на кон бо ја 
у сво јим пи сми ма Тро ги ру (1. ав гу ста 1389. г.) и Фи рен ци 
(два ме се ца ка сни је) пред ста вио ту на вод ну по бе ду хри-
шћа на над не вер ни ци ма као сво ју лич ну не спо ми њу ћи 
уоп ште Ср би јан ца Кне за Ла за ра да је у са мом бо ју и уче-
ство вао! Ме ђу тим, по вест зна да упра во Хер цег бо са нац 
Тврт ко Пр ви ни је до шао на Ко со во да и лич но бра ни на-
род чи ји је ти ту лар ни вла дар био ни ти је по слао на Ко со-
во не ке зна чај ни је тру пе. За раз ли ку од ње га, кнез Ла зар 
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се ни је ни ка да ки тио ти ту лом вла да ра свих Ср ба као што 
је то ра дио Тврт ко13) ко ји за те сво је Ср бе фак тич ки не са-
мо да ни је ни шта ура дио у од лу чу ју ћем по ве сном тре нут-
ку већ је ње го ва вој ска би ла и глав ни узрок по ра за срп ске 
(фак тич ки ср би јан ске) на ци о нал не вој ске у са мом бо ју. 
Не спо ми ња ње уче шћа Ср би јан ца Кне за Ла за ра у бо ју на 
сво јој соп стве ној зе мљи, тј. др жа ви, а ка мо ли ње го ву му-
че нич ку по ги би ју, пред ста вља мо жда и глав ну ка рак те ри-
сти ку не мо рал не лич но сти Хер цег бо сан ца Тврт ка Пр вог 
ко ји не са мо што ма сно ла же Евро пу о ствар ним по ве-
сним фак ти ма већ се бу квал но ки ти ту ђим пер јем да би 
не што ка сни је ње го ви су на род ни ци кроз сти хо ве ла жно 
пре ба ци ли сву кри ви цу из да је за на ци о нал ни по раз пре ко 
Дри не у ту ђу ку ћу.

- Сам краљ Тврт ко Пр ви ни је уче ство вао у бо ју на Ко со ву 
ни ти је та мо, као што би се оче ки ва ло, по слао иоле зна-
чај ни је вој не тру пе. Уме сто са мо га се бе та мо је по слао 
је дан од ред вој ске под ко ман дом свог ге не ра ла. На осно ву 
рас по ло жи ве ар хив ске гра ђе зна мо и за што: био је за у-
зет осва ја њем при мор ских дал ма тин ских гра до ва. Да кле, 
Хер цег бо сан цу Тврт ку је у нај кри тич ни јем тре нут ку чи-
та ве по ве сти срп ске на ци је би ло мно го ва жни је да оп се да 
дал ма тин ске гра до ве ка ко би их осво јио и укљу чио у сво-
ју Бо сну не го да пре ко Дри не на Ко со ву по љу спа ша ва чи-
та во Срп ство чи ји је но ми нал ни вла дар и био! Да зло бу де 
још ве ће, ти дал ма тин ски гра до ви су мо гли да се осво је и 
ка сни је и са те стра не бо сан ској кра ље ви ни ни је пре ти-
ла ни ка ква опа сност за раз ли ку од Ко сов ског бо ја где се 
ра ди ло би ти или не би ти и то са да или ни ка да. Тврт ко не 
са мо да се из да вао за вла да ра свих Ср ба већ је и је дан део 
те ри то ри је Ср би је оку пи рао и укљу чио у сво ју бо сан ску 
др жа ву па је и сто га био оба ве зан да је бра ни од ино вер-
них осва ја ча што он ни је учи нио. Оно што је сте учи нио 
би ло је да је јед но став но Ср би јан ца кне за Ла за ра пу стио 
низ во ду пре кра ја ју ћи по ве сне чи ње ни це на кон бо ја и 
про ши ру ју ћи гра ни це сво је соп стве не ије кав ско-икав-
ске др жа ве на дал ма тин ском при мор ју на уштрб суд би-
не екав ске Ср би је.14) Ипак, сам Кнез Ла зар ви дев ши шта 

13) Тврт ко во кру ни са ње је оба вље но на те ри то ри ји срп ских зе ма ља по пра во слав ном об-
ре ду, вр ло ве ро ват но у ма на сти ру Ми ле ше ви у Ср би ји на гро бу Св. Са ве иако о то ме 
не ма са вре ме них ис точ ни ка, на Ми тров дан 26. ок то бра 1377. г. Том при ли ком се Тврт ко 
оки тио сугубим (дво стру ким) вен цем, тј. кру ном, за краљаСрба,Босне,Поморјаиза
паднихстрана (Ми хаљ чић, 1989а, 85).

14) Ви ди оп шир ни је у (Mi halj čić, 1989б, 42−51).
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му је Тврт ко по слао као „по моћ“ (да још јед ном ође не 
спо ми ње мо шта (ни)су на Ко со во по сла ли пре ко лим ски 
Цр но гор ци) ни је од у стао од „Цар ства не бе ског“ пред во-
див ши знат но сла би ју ср би јан ску вој ску на Тур ке све сно 
жр тву ју ћи свој жи вот за „крст ча сни и сло бо ду злат ну!“15)

- Чи ње ни ца је да краљ Тврт ко Пр ви ис хо дом бит ке ни је био 
уоп ште угро жен за раз ли ку од кне ги ње Ми ли це и Сте фа-
на Ла за ре ви ћа ко ји су би ли пр ви на уда ру да ис ку се пло-
до ве Ба ја зи то ве вој не по бе де на Ко со ву. Сам Вук Бран-
ко вић, на бе ђе ни „из дај ник“ у Ко сов ском бо ју, је ра то вао 
про тив тих истих Ту ра ка, а ко је је на вод но из дао 1389. г., 
све до 1392. г. ка да је из гу био Ско пље и све те ри то ри је 
ју жно од Шар пла ни не. Та да је био при си љен да по ста не 
ва зал Му ра то вог си на Ба ја зи та, но вог осман ског сул та на, 
и да му на рав но пла ћа ха рач (Са мар џић, 1989, 40). 

Не тре ба за бо ра ви ти и то да је на кон по ко ра ва ња Бо сне (1463. 
г.) и Хер це го ви не (1482. г.) од стра не Осман ли ја и то без не ког ве-
ли ког вој ног от по ра (на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не ни је би ло 
ни ка квог „Ко сов ског бо ја“) исла ми за ци ја на чи та вом Бал ка ну (за-
јед но са Ал ба ни јом) упра во би ла нај бр жа и нај е фи ка сни ја упра-
во на те ри то ри ји Тврт ко ве Кра ље ви не Бо сне. На осно ву из ве шта ја 
тур ских пу то пи са ца (нпр. Евли је Че ле би је) чи та ва по ло ви на хер-
цег бо сан ског ста нов ни штва је пре шла на ислам за са мо 100 го ди-
на ото ман ске вла сти.16) Са ма Хер це го ви на по сто ји под тим име ном 
као по себ на фе у дал на област од 1448. г. та ко што је ло кал ни хум-
ски фе у да лац Стје пан Вук чић Ко са ча (си но вац Сан да ља Хра ни ћа) 
от ка зао по слу шност бо сан ском кра љу и про гла сио се за не за ви-
сног „хер це га од Све тог Са ве“ али у са ве зу са ото ман ским Тур ци ма 
вла да ју ћи све ску па Хер це го ви ном од 1435. г. до 1466. г. (Ћо ро вић, 
1993, 306, 318−320). Да се та ко ђе под се ти мо да Тур ци ни су ни-
ко га при сил но те ра ли на „тур че ње“, тј. на про ме ну ве ре, већ су у 
слу ча ју кон вер зи је на ислам ну ди ли раз не фи скал не и ци вил не по-
вла сти це (ни је се нпр. пла ћао „ха рач“ и мо гло је да се на пре ду је у 
ци вил ној и вој ној слу жби све до по ло жа ја ве ли ког ве зи ра и ка пу дан 
па ше). Да кле ра ди ло се о до бро вољ ном „про да ва њу ви је ре за ве че-
ру“ а ко ре ни ове ма сов не пре ко дрин ске кон вер зи је се мо гу на ћи у 

15) О Ко сов ском бо ју ви де ти оп шир ни је у (Пе ко вић, 1987).
16) И дан да нас у Бо сни и Хер це го ви ни му сли ма на има ско ро по ло ви на од укуп ног бро ја 

бо сан ско хер це го вач ких ста нов ни ка. Та ко је 1992. г. у Бо сни и Хер це го ви ни би ло од 
укуп ног бро ја жи те ља 43,7% Му сли ма на, 31,3% Ср ба, 17,3% Хр ва та и 7,0% Ју го сло ве-
на и дру гих (Mar ko tić, Si jer čić, Ab du rah ma no vić, 1992).
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из да ји Влат ка Ву ко ви ћа на Ко со ву 1389. г., ка да је мо жда и он сам 
ку пљен од стра не Ту ра ка, као и у чи ну от це пље ња Хер це го ви не од 
Бо сне од стра не Стје па на Вук чи ћа Ко са че ко ји се осло нио на Тур ке 
про да ју ћи та ко и част и иден ти тет и отаџ би ну. Ако су ова ко по сту-
па ле њи хо ве во ђе, укљу чу ју ћи и не ке кра ље ве Бо сне на кон Тврт-
ко ве смр ти 1391. г. и пре тен ден те на бо сан ски трон, би ра ју ћи без 
скру пу ла „Цар ство зе маљ ско“ уме сто „Цар ства не бе ског“ обич ном 
пре ко дрин ском на ро ду ни је оста ло мно го да раз ми шља пред до-
брим ово зе маљ ским по ну да ма од стра не ото ман ских вла сти.

Го ре спо ме ну та од лу ка по ли тич ког ру ко вод ства Ре пу бли ке 
Срп ске из 1993. г. је би ла за сно ва на не на на уч ном већ на емо тив-
ном са гле да ва њу про бле ма двој ства срп ског стан дард но је зич ког 
из ра за.17) На и ме, по шло се од ста ва да се срп ски на род тре ба кул ту-
ро ло шки ује ди ни ти на осно ва ма вред но сти ко је по сто је код Ср ба 
у Ср би ји (ср би јан ских Ср ба)18) јер се ве ро ва ло да су те вред но сти 
мно го “срп ски је” не го у дру гим кра је ви ма бив ше Ју го сла ви је где 
су Ср би жи ве ли из ме ша но са не-Ср би ма.19) Та ко ђе, по ла зи ло се у 
овом слу ча ју и од то га да пра ви Ср би не би тре ба ло да има ју ишта 

17) Пре ма ми шље њу Бра ни сла ва Бр бо ри ћа, Ср би би се до са да ује ди ни ли у књи жев ном 
је зи ку екав ског из го во ра да ни је би ло за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве (Бр бо рић, 2001, 
130).

18) Раз ли ка из ме ђу српскоги србијанскогод го ва ра у ру ском је зи ку ра зли ци из ме ђу русский
и российский. На рав но, ни су сви Ср би јан ци и (са мо) ет нич ки Ср би, али су сви ет нич ки 
Ср би из Ср би је Ср би јан ци. То исто ва жи и за хр ват ски слу чај: ни су сви Хр ва ћа ни и 
(са мо) ет нич ки Хр ва ти, али је су сви ет нич ки Хр ва ти из Хр ват ске (за јед но са Ср би ма из 
Хр ват ске) Хр ва ћа ни. 

19) Пред рас пад СФРЈ жи ве ло је 30,000 Хр ва та у ср би јан ском Бе о гра ду, а 38,000 Ср ба 
у хр ва ћан ском За гре бу (9%) (Nacionalnisastavstanovništva1991, 1992, 17). Ме ђу тим, 
пред сед ник ба ња луч ке оп шти не, др. Ду шан Јак шић, је твр дио да је у За гре бу пре ра та 
1991. г. жи ве ло 130,000 Ср ба, а оста ло их са мо 20,000. Ср ба је у Мо ста ру би ло 30,000, 
а оста ло 200 у ав гу сту 1992. г. Та ко ђе су јед ну тре ћи ну Са рај ли ја са чи ња ва ли Ср би (по 
по пи су из 1991. г. у Са ра је ву је жи ве ло 49,26% Му сли ма на, 6,63% Хр ва та, 30% Ср ба, 
10,65% Ју го сло ве на и 3,52% “оста лих”). У Са ра је во се до се лио ве ли ки број сан џач ких 
му сли ма на (Бо шња ка) у го ди ни пред из би ја ње ра та (па су гра дом ко ла ле анег до те да се 
град пре и ме ну је у Сан џа ко во). Те 1991. г. су Ал бан ци чи ни ли јед ну тре ћи ну Ско пља-
на ца (да нас по ло ви ну) док је у са мој Ср би ји би ло око 600,000 оних ко ји ма је ма тер њи 
је зик био срп ско хр ват ски, али ко ји су има ли дру га чи је на ци о нал но осе ћа ње од срп-
ског. Пре ма Са бри ни Ра мет, у са мој Бо сни и Хер це го ви ни је би ло 43,8% Му сли ма на, 
31,5% Ср ба и 17,3% Хр ва та (Ra met, 1996, 187). На про сто ру, сад већ бив ше Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1992. г.–2003. г.), од 10,4 ми ли о на ста нов ни ка у Ср би ји, 62,5% 
су би ли Ср би, 16,5% Ал бан ци, 5% Цр но гор ци, 3,4% Ју го сло ве ни, 3,3% Ма ђа ри, 3,2% 
Му сли ма ни (Bar bo ur, Car mic hael, 2000, 229). Пред не ста нак за јед нич ке др жа ве, по по-
пи су ста нов ни штва из 1991. г., у чи та вој Ју го сла ви ји је жи ве ло 23,528,000 жи те ља; од 
то га у Бо сни и Хер це го ви ни 4,364,000, у Цр ној Го ри 615,000, у Хр ват ској 4,760,000, 
у Ма ке до ни ји 2,033,000, у Сло ве ни ји 1,963,000, у ужој Ср би ји 5,824,000, на Ко сме ту 
1,954,000 и у Вој во ди ни 2,034,000 (Gu sko va, 2003, I, 75). Пре ма јед ном со ци о ло шком 
ис тра жи ва њу, Ср би, Цр но гор ци и Му сли ма ни (као при зна те на ци је) су се пред раз дру-
жи ва ње ви ше по и сто ве ћи ва ли са Ју го сла ви јом не го са сво јим фе де рал ним је ди ни ца ма, 
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за јед нич ко са при пад ни ци ма оних на ро да и на ци ја20) про тив ко-
јих су ра то ва ли на кон рас па да (рас ту ра ња, раз би ја ња) СФРЈ, исто 
као и за вре ме Дру гог свет ског ра та.21)Ко нач но, по ла зи ло се и од 
по гре шних кул ту ро ло шко-дру штве них пре ду бе ђе ња екав ских Бе-
о гра ђа на и Но во са ђа на да је ије ка ви ца про вин циј ски из го вор за-
о ста лих се о ских сре ди на (Gre en berg, 2000, 637). При ова ко у су-
шти ни емо тив но-на ци о нал ном при сту пу чи сто на уч ни аспек ти у 
ре ша ва њу про бле ма су би ли го то во пот пу но за не ма ре ни за рад др-
жав ног ује ди ње ња Ср ба са обе стра не ре ке Дри не, а ко је су фор-
си ра ли пре чан ски, а не ср би јан ски Ср би об зи ром да би та кво све-
срп ско др жав но ује ди ње ње од го ва ра ло пре све га Ср би ма за пад но, 
а не ис точ но, од ре ке Дри не. Ме ђу тим, узи ма ју ћи у об зир чи сто 
по ли тич ке ци ље ве про гла ша ва њем ека ви це за стан дард но је зич ку 
фор му го во ра пре ко дрин ских Ср ба, све сно или не, чи та ва кул тур-
но-по ве сна ба шти на Ср ба за сно ва на на ије ка ви ци и ика ви ци се ди-

док су се Сло вен ци пре све га осе ћа ли при пад ни ци ма Сло ве ни је, Евро пе па тек он да 
Ју го сла ви је (Jugoslavijanakriznojprekretnici, 1991, 236).

20) На ла тин ском је зи ку реч (име ни ца) natioје из ве де на од гла го ла nascor,natusи има зна-
че ње срп ско хр ват ског трп ног при де ва рођен. Да кле, у из вор ном (ла тин ском) сми слу 
ре чи, на ци о нал на при пад ност је ди рект но по ве за на са ме стом ро ђе ња.

21) Бив ши ми ни стар од бра не СФРЈ – ге не рал Вељ ко Ка ди је вић, је из ри чит у сво јим ме-
мо а ри ма да је Ју го сла ви ју пре вас ход но раз био ино стра ни фак тор, а пре све га Не мач-
ка (Ка ди је вић, 1993, 26–36). Да су не мач ка и ва ти кан ска ди пло ма ти ја има ле пре су дан 
ути цај у рас ту ра њу СФРЈ спо ља не дво сми сле но по твр ђу је и по след њи пред сед ник ко-
лек тив ног пред сед ни штва Ју го сла ви је – Хр ват Сти пе Ме сић (Gu sko va, 2003, I, 132; 
Me sić, 1994). Дру ги ауто ри, као но ви нар Љи ља на Бу ла то вић, уни вер зи тет ски про фе сор 
Сми ља Авра мов и ру ски екс перт за Бал кан Је ле на Гу ско ва екс пли цит но оп ту жу ју САД 
као глав ног рас ту ра ча СФРЈ, а све у ци љу то тал ног уни ште ња “свет ске цр ве не опа сно-
сти”. Аме рич ки др жав ни се кре тар Во рен Кри сто фер ди рект ну од го вор ност за при зна-
ва ње не за ви сно сти се це си о ни стич ких ре пу бли ка од стра не Европ ске За јед ни це 1992. 
г. (да на шња Европ ска Уни ја) пре ре ша ва ња свих спор них пи та ња, што је не по сред но 
ути ца ло на рас плам са ва ње су ко ба, пре ба цу је на не мач ку ди пло ма ти ју. Бив ши аме рич-
ки др жав ни се кре тар Хен ри Ки син џер на гла ша ва да: “za pad ne de mo kra te su mo ra li dva 
pu ta da raz mi sle pre ne go što su pri zna li jed nu bal kan sku dr ža vu či je se gra ni ce u et nič kom, 
lin gvi stič kom i isto rij skom smi slu ni su po kla pa le sa tra di ci o nal nim po i ma njem na ci je i dr ža-
ve. Ka ko su za pad ni po li ti ča ri uop šte mo gli da za mi sle da bi Sr bi, Hr va ti i mu sli ma ni – či ja 
je uza jam na mr žnja do ve la do ras pa da Ju go sla vi je – mo gli da ko eg zi sti ra ju i za jed no ži ve 
u još ma njoj bo san skoj dr ža vi?”(Gu sko va, 2003, II, 7–9, 25, 28). Као је дан од нај бит ни-
јих фак то ра ко ји су ути ца ли на на чин на ко ји се Ју го сла ви ја рас па ла је су успо ме не на 
прет ход ни гра ђан ски рат 1941. г.–1945. г. (Hayden, 1992, 655; Hayden, 1993; Wo od ward, 
1995, 239–240; Ju dah, 1997, 117–134; Al lcock, 2000, 381–410). Та ко нпр., пре ма ре чи ма 
др. Ра до ва на Ка ра џи ћа, Срп ска де мо крат ска стран ка је фор ми ра на 12. ју ла 1990. г. у 
Са ра је ву да би за шти ти ла Ср бе јер се по но во “spre ma lo ono što je za u sta vlje no 1945. i 
da je iz no va kuc nuo čas da se srp ski na rod do kraj či i do ko lje”. Та ко ђе, Ка ра џић на по ми ње 
у ин тер вјуу за Московскеновости од 5. сеп тем бра 1993. г.:“To je bio na sta vak Dru gog 
svet skog ra ta, lju di su pam ti li šta im je uči ni la ova ili ona po ro di ca i bo ja li se da će sve to da 
se po no vi, i go vo ri li su: Bo lje je da mi njih pr ve po bi je mo, ne go da oni po bi ju nas. Lju di ni su 
za bo ra vlja li ko im je ubi jao nji ho ve oče ve, de do ve i ma te re. Svi su se pla ši li osve te i po či nja li 
su pr vi” (Gu sko va, 2003, I, 347).
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рект но при пи си ва ла Хр ва ти ма и Бо шња ци ма. Ова квим чи ном би 
се нпр. ве ри фи ко ва ло и ле га ли зо ва ло при кљу чи ва ње Ду бров ни ка 
и Ду бро вач ке ре ги је Хр ват ској што је ура дио 1945. г. но тор ни ср-
бо мр зац ри мо ка то лич ки по лу-Сло ве нац и по лу-Хр ват Јо сип Броз 
Ти то (ина че и аустро у гар ски ка плар ко ји је 1914. г.−1915. г. во је-
вао про тив вој ске Кра ље ви не Ср би је у За пад ној Ср би ји). Та ко ђе 
би се на овај на чин дао ле ги ти ми тет по сто ја ња по глав ни ко ве НДХ 
за вре ме Дру гог свет ског ра та, као и пре ћут но одо бре ње за ње ну 
об но ву у бу дућ но сти. 

Ипак, пре вла да ва њем ло ги ке „здра вог ра зу ма“ ова од лу ка по-
ли тич ког ру ко вод ства Ре пу бли ке Срп ске је ко нач но пре и на че на од 
стра не На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске 11. но вем бра 1994. 
г. у ви ду устав ног аманд ма на по ко ме се у Ре пу бли ци Срп ској као 
слу жбе ни је зик ко ри сти срп ски екав ског и ије кав ског из го во ра док 
се за слу жбе но пи смо про гла ша ва ћи ри ли ца. Лич но сам ми шље ња 
да не по сто ји ни је дан је ди ни мо рал ни, по ве сни, по ли тич ки па и 
на ци о нал ни раз лог да се на про сто ри ма за пад но од Дри не ко ри сти 
и ека ви ца као стан дард ни је зич ки из раз, исто као да не по сто ји ни 
је дан раз лог да се у Ср би ји ко ри сти стан дар ди зо ва на ије ка ви ца без 
об зи ра што је дан ма ли број гра ђа на Ср би је уз ре ку Дри ну го во ри 
ије ка ви цом. Лич но сам та ко ђе и про тив би ло ка квог др жав но-по-
ли тич ког ује ди ње ња у не ка кву за јед нич ку др жа ву свих Ср ба са обе 
стра не ре ке Дри не па сто га ије кав ски је зич ки из раз тре ба да оста не 
стан дард но је зич ка фор ма ле во од Дри не и ју жно од Ли ма, а ека ви-
ца де сно од Дри не и се вер но од Ли ма.

Ина че, ЗакономослужбенојупотребијезикаиписмауРепу
блициСрпској ко ји сту па на сна гу осмог да на од ње го вог об ја вљи-
ва ња у СлужбеномгласникусрпскогнародаБоснеиХерцеговине 
(об ја вље ног 9. ма ја 1992. г.) ре гу ли са но је да је “На зив је зи ка у 
слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци срп ског на ро да Бо сне и Хер це-
го ви не је срп ски је зик. Пи смо у слу жбе ној упо тре би у Ре пу бли ци 
срп ског на ро да Бо сне и Хер це го ви не је ћи ри лич но пи смо, а ла-
ти нич но пи смо се упо тре бља ва на на чин утвр ђен овим за ко ном“ 
(Члан 1.)...“На став ни ци у основ ним шко ла ма из во де на ста ву ије-
кав ским књи жев ним из го во ром. На став ни ци и уче ни ци у сред њим 
шко ла ма, као и на став ни ци и сту ден ти у ви со ко школ ским уста но-
ва ма има ју пра во на из бор је зич ког из ра за, у окви ру стан дард но 
је зич ке нор ме срп ског је зи ка” (Члан 4.)...”У на ста ви свих пред ме та 
у пр ва три раз ре да основ не шко ле оба ве зна је упо тре ба и ћи ри лич-
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ног и ла ти нич ног пи сма” (Члан 5.)... ”Др жав ни ор га ни оба ве зни 
су да ије кав ским књи жев ним из го во ром, на ћи ри лич ном пи сму: 
до но се и об ја вљу ју за ко не, дру ге про пи се и оп ште ак те, до но се 
рје ше ња, из да ју јав не ис пра ве и слу жбе не ак те, из ра ђу ју ана ли зе, 
из вје шта је и дру ге ин фор ма тив не ма те ри ја ле, из да ју гла си ла, бил-
те не и дру ге слу жбе не пу бли ка ци је. Аутор ски и дру ги из вор ни тек-
сто ви у гла си ли ма, бил те ни ма и дру гим слу жбе ним пу бли ка ци ја-
ма штам па ју се од го ва ра ју ћим ти пом књи жев ног је зич ког из ра за” 
(Члан 9.)...”Пут ни прав ци на ма ги страл ним пу те ви ма, на зи ви на се-
ље них мје ста и дру ги ге о граф ски на зи ви ис пи су ју се ћи ри лич ним 
и ла ти нич ним пи смом. Пут ни прав ци на ре ги о нал ним и ло кал ним 
пу те ви ма, на зи ви ули ца и тр го ва, фир ми и дру ги јав ни нат пи си мо-
гу се, по ред ћи ри лич ног, ис пи си ва ти и ла ти нич ним пи смом” (Члан 
12.) (Законослужбенојупотреби језикаиписма, 1992). Из го ре 
на ве де них чла но ва За ко на ја сно је да је у Ре пу бли ци Срп ској, тј. 
у др жа ви срп ског на ро да Бо сне и Хер це го ви не ије кав ски иди ом 
срп ског стан дард ног и књи жев ног је зи ка фак тич ки про гла шен за 
ма тер њи је зик Ср ба на овом ет но граф ском про сто ру као и ћи ри-
лич но пи смо ко јим се ис пи су је. Упо тре ба ека ви це је ре гу ли са на из 
по ли то лин гви стич ких раз ло га ује ди ње ња са ср би јан ским Ср би ма 
у је зич ком стан дар ду.

У Ре пу бли ци Ср би ји се слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма ре-
гу ли са ла за кон ским од ред ба ма чи та вих де вет го ди на, од 1991. г. 
до 2010. г. Овим од ред ба ма “У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној је 
упо тре би срп ски је зик. У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној је упо тре-
би ћи ри лич но пи смо, а ла ти нич но пи смо на на чин утвр ђен овим 
за ко ном. На под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је на ко ји ма жи ве при пад-
ни ци на ци о нал них ма њи на у слу жбе ној упо тре би су, исто вре ме но 
са срп ским је зи ком и је зи ци и пи сма на ци о нал них ма њи на, на на-
чин утвр ђен овим за ко ном” (Члан 1.)...”Са о бра ћај ни зна ци и пут ни 
прав ци на ме ђу на род ним и ма ги страл ним пу те ви ма, на зи ви ме ста 
и дру ги ге о граф ски на зи ви ис пи су ју се ћи ри лич ким и ла ти нич ким 
пи смом. Са о бра ћај ни зна ци и пут ни прав ци на дру гим пу те ви ма, 
на зи ви ули ца и тр го ва и дру ги јав ни нат пи си мо гу се, по ред ћи-
ри лич ког, ис пи си ва ти и ла ти нич ким пи смом” (Члан 5.)...”На под-
руч ји ма на ко ји ма су у слу жбе ној упо тре би и је зи ци на ци о нал них 
ма њи на, на зи ви ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви, на зи ви ули ца 
и тр го ва, на зи ви ор га на и ор га ни за ци ја, са о бра ћај ни зна ци, оба-
ве ште ња и упо зо ре ња за јав ност и дру ги јав ни нат пи си ис пи су ју 
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се и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на” (Члан 19.) (Закон о слу
жбенојупотребијезикаиписма, 1991−2010). Еми нент но је да се 
овим За ко ном на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је са мо уоп ште но про-
гла ша ва за слу жбе ни је зик српски, али не и кон крет но ко ја од два 
ње го ва стан дард но је зич ка из ра за – ије ка ви ца или ека ви ца. Сто га 
се да ла ко за кљу чи ти да су у Ре пу бли ци Ср би ји прав но оба ова 
стан дард но је зич ка из ра за рав но прав на у јав ној упо тре би што се 
да оправ да ти чи ње ни цом да у Ср би ји жи ви огро ман број ије ка ва-
ца Цр но го ра ца и Хер цег бо са на ца ко ји су ме ђу со бом рас по де ли-
ли ру ко во де ће по ли тич ке и све дру ге функ ци је та ко да је до ма ће 
аутох то но екав ско ста нов ни штво у фак тич ком од но су ко ло ни јал не 
пот чи ње но сти овим ије кав ским вла сто др шци ма чи ји су се број и 
сна га знат но учвр сти ли у Ср би ји на кон њи хо вог пре се ље ња из Ре-
пу бли ке Срп ске Кра ји не у Ср би ју ав гу ста 1995. г. Дру гим ре чи ма, 
Ср би ја је пре све га Шје вер на Цр на Го ра и Ис точ на Хер цег бо сна 
па у том кон тек сту тре ба и раз у ме ти, али сва ка ко не и оправ да ти, 
ова кву је зич ку по ли ти ку пре ко дрин ске по ли тич ке и ака дем ске ка-
ма ри ле у њи хо вој ко ло ни ји Ср би ји. 

ЛИНГВИСТИЧКИИНЖЕЊЕРИНГ
ИЛИЛИНГВОАЛХЕМИЈА

На кон гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни 1992. г.−1995. 
г., а ко ји се за вр шио ми ров ним уго во ром у Деј то ну од 21. но вем бра 
1995. г. и чи ји је глав ни тво рац ад ми ни стра ци ја САД-а, ова бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка је ад ми ни стра тив но-на ци о нал но-по ли-
тич ки из ну тра по де ље на на два ен ти те та: РепубликуСрпску (49% 
те ри то ри је Б-Х) и Хрватскомуслиманскуфедерацију (51% Б-Х), 
а по узо ру на ки пар ски мо дел из 1974. г. ко ме је та ко ђе ку мо ва ла 
аме рич ка ад ми ни стра ци ја. Овај ми ров ни спо ра зум (тј. ње го ва ори-
ги нал но-аутен тич на тек сту ал на вер зи ја) је та да пот пи сан на чак 
че ти ри је зи ка: енглеском (тј. на AmericanEnglish је зи ку), српском, 
хрватском и бошњачком (не босанском) је зи ку. На кон ра та је је-
зик на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске де фи ни сан као српски док су 
хрватски и босански је зи ци Фе де ра ци је. На ни воу чи та ве др жа ве 
Бо сне и Хер це го ви не зва нич на су три је зи ка: бо сан ски, хр ват ски и 
срп ски, као и два пи сма: ла ти ни ца и ћи ри ли ца. У прак си, Бо шња ци 
го во ре бо сан ским, Хр ва ти хр ват ским, а Ср би срп ским. Ла ти нич но 
пи смо се ко ри сти од стра не Хр ва та и Бо шња ка, док бо сан ско хер це-
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го вач ки Ср би ко ри сте и ћи ри ли цу (мно го ви ше) и ла ти ни цу (мно-
го ма ње). Стан дар ди за ци ја хр ват ског је зи ка ко ри шће ног у Бо сни и 
Хер це го ви ни се вр ши у За гре бу, срп ског у Бе о гра ду и Но вом Са ду, 
а бо сан ског у Са ра је ву.

У ци љу пот пу не ре а ли за ци је манифестативнодемаркационе 
уло ге је зи ка на овим про сто ри ма, бо сан ски је зик се у окви ру тзв. 
лин гви стич ког ин жи ње рин га план ски ори јен та ли зу је тзв. „тур ци-
зми ма“ док се хр ват ски је зик у окви ру истог про гра ма нео ло ги зу је 
тзв. „хр ват ским“ лек сич ким из ра зи ма. При мет на је и прак са ин-
си сти ра ња на упо тре би су гла сни ка „х“ у босанском је зи ку ка ко на 
оним ме сти ма у ре чи ма у ко ји ма је овај су гла сник прак тич но већ 
од у мро или пак на оним ме сти ма где га ни ка да ни је ни би ло. Та ко 
Бо шња ци ка жу lahko, hudovicaили kahvaпа се та ко зва нич но бо
сански је зик раз ли ку је од срп ског јер се у ње му ка же лако,удовица
и кафа (у хрватском је зи ку kava). Ком па ра ци ја при де ва lah ko у 
овом слу ча ју би тре ба ла да гла си lahkše и najlahkše, али се у прак-
си не ко ри сти јер је не при род на и ро го бат на. У слу ча ју босанског 
је зи ка нај спор ни ја је чи ње ни ца да су на зи ви за тај је зик, на род ко-
ји њи ме го во ри и њи хо ву зе мљу у ко јој жи ве раз ли чи ти. Да кле у 
БоснииХерцеговини је босански је зик тај ко јим го во ре Бошњаци!
Овим је зи ком, да се под се ти мо, не го во ре бо сан ско хер це го вач ки 
Хр ва ти и Ср би већ ис кљу чи во Бо шња ци. У овом кон тек сту се по-
ста вља не ко ли ко оправ да них пи та ња: 1) За што Бо шња ци не го во-
ре бошњачким је зи ком (јед ним од че ти ри је зи ка ко јим је, ина че, 
пот пи сан Деј тон ски ми ров ни спо ра зум 1995. г.)?, 2) Ко јим је зи ком 
го во ре ста нов ни ци Хер це го ви не? и 3) За што се тај је зик зо ве са мо 
босански, али не и босанскохерцеговачки? Од го вор на пр во пи та ње 
се мо же на ћи у чи ње ни ци да бошњачки је зик не ма ни ка кву по ве-
сну по др шку, тј. ко ре не об зи ром да се у по ве сним ис точ ни ци ма 
спо ми ње босански је зик и то по пр ви пут го ди не 1300. Ме ђу тим 
иза ова кве од лу ке о на зи ву је зи ка сто ји ве о ма ви дљив по ли тич ки 
циљ Бо шња ка да се чи та ва Бо сна и Хер це го ви на уни та ри зу је, тј. 
по ни шти Деј тон ски ми ров ни спо ра зум. Босански је зик би се та ко 
ад ми ни стра тив ним пу тем на мет нуо као је ди ни зва нич ни др жав ни 
је зик на кон че га би усле ди ла бо шњач ка ма јо ри за ци ја над Хр ва-
ти ма и Ср би ма ко ји би вре ме ном и са ми по ста ли Бошњаци. Овај 
сце на рио је пре по зна тљив и из зва нич ног ста ва бо шњач ког по ли-
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тич ког ру ко вод ства ове др жа ве као и бо шњач ке фи ло ло ги је, као 
на став ка аустро у гар ске је зич ке по ли ти ке из вре ме на 1878−1918, да 
је босански је зик ма тер њи свим ста нов ни ци ма Бо сне и Хер це го-
ви не (Historijatjezikaidržave) што на рав но ни је тач но.22) Ов де би 
мо гло да се ло гич ки за кљу чи да у су шти ни босанским је зи ком го-
во ре са мо ста нов ни ци око ре ке Бо сне па се сто га тај је зик та ко и 
зо ве. За што се на зив тог је зи ка про сти ре и на све оста ле обла сти 
Бо сне и Хер це го ви не ни је нам по зна то као ни за што не по сто ји 
херцеговачки је зик ако већ по сто ји босански или за што се на зив тог 
је зи ка не име ну је као босанскохерцеговачки уко ли ко је он ствар но 
ма тер њи свим ста нов ни ци ма Бо сне и Хер це го ви не да кле не са мо 
они ма ко ји жи ве по ред ре ке Бо сне. У сва ком слу ча ју, “но ми но ва ње 
је зи ка др жав ним име ном ука зу је на же љу да то бу де у бу дућ но сти 
је ди ни слу жбе ни и оба ве зни др жав ни је зик, да се тај је зик на мет-
не дру ги ма као оба ве зан, да се по ти сну срп ски и хр ват ски је зик” 
(Су зић, 2001, 43−46). За са да, у Уста ву Бо сне и Хер це го ви не сто ји 
да су босански, хрватски и српски је зик у рав но прав ној упо тре би 
на чи та вом про сто ру др жа ве уз на по ме ну да се у прак си пр ва два 
је зи ка не ко ри сте у Ре пу бли ци Срп ској као што се ни тре ћи је зик 
не ко ри сти у Фе де ра ци ји (Бо шња ка и Хр ва та).

За утвр ђи ва ње по сто ја ња фор мал но по себ них је зи ка на тлу 
СФРЈ су углав ном ко ри шће ни псе у до кри те ри ју ми, а у овом кон тек-
сту је бо сан ско хер це го вач ко-бо шњач ки лин гви ста Џ. Ја хић оти шао 
убе дљи во нај да ље оправ да ва ју ћи по сто ја ње оде ли тог и са мо стал-
ног босанског је зи ка:

“Oni ko ji da nas ho će da na đu od go vor na pi ta nje po sto ji li zbi lja 
taj bo san ski je zik, u prin ci pu su sprem ni i da ga ’pri zna ju’ ako im se do-
ka že da po sto ji. Oni la ič kom me to dom ho će da vi de u če mu se taj je zik 
raz li ku je od to bož ina če ’raz li kov nih’ srp skog i hr vat skog, ili biv šeg 
(‘ne raz li kov nog’) srp sko hr vat skog je zi ka i da se tek ta da uvje re u nje-
go vo po sto ja nje, od no sno ne po sto ja nje. To je ona na ša po zna ta me to do-
lo ška gr je ška (ne sa mo la ič ka, jer je ona vr lo ra ši re na čak i u fi lo lo gi ji, 
isti na po li ti zi ra noj). [...] Ko zna po ko ji put u ovoj knji zi po na vlja mo 
ono što već jed nom mo ra mo za pam ti ti: u na šim bal kan skim pri li ka ma 
je zik da bi bio je zik ne mo ra se oba ve zno bit no raz li ko va ti od dru gog 

22) Као искон ски ма тер њи је зик свим ју жно сло вен ским жи те љи ма Бо сне и Хер це го ви не, 
као и сви ма они ма ко ји го во ре што кав ским на реч јем на чи та вом под руч ју бив ших Ју-
го сла ви ја, мо же да бу де са мо српски(Ми ло са вље вић, 1997).
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jer taj raz li kov ni prin cip ni je mje ri lo po sto ja nja, od no sno ne po sto ja nja 
na ci o nal nih je zi ka” (Ja hić, 1999, 252).23)

Да кле, то су би ли кру ци јал ни ар гу мен ти за про гла ше ње јед ног 
го во ра, ди ја лек та, на реч ја по себ ним и ме ђу на род но при зна тим је-
зи ком на Бал кан ском по лу о стр ву, а са мим тим и на про сто ру СФРЈ. 
Тим истим кри те ри ју ми ма се во дио и „чу ве ни“ лин гви ста црно
горског је зи ка Во ји слав Ник че вић, зду шно по др жа ван од стра не 
ње го вих хр ват ских ко ле га по го то во са За гре бач ког све у чи ли шта и 
ХА ЗУ. Овај апо стол црногорског је зи ка је при хва тио фло ску лу хр-
ват ског је зи ко слов ца Ма ри ја Гр че ви ћа да тзв. источнохерцеговач
ки ди ја лект ни је ни шта дру го не го црногорски је зик (али ни ка ко 
обрат но) (Gr če vić, 1998, 49). В. Ник че вић је та ко ђе ус пео да „утвр-
ди“ да црногорски је зик при па да „ску пи ни но стра тич ки јех је зи ка 
и то би би ла ње го ва нај ши ра и нај да ља про шлост“, као и да су Цр-
но гор ци (као оде лит ет но лин гви стич ки на род) на Бал кан до шли из 
По ла бља, а ве зе са том зе мљом „ис ка зу ју се у то ме што цр но гор ски 
(и)је кав ски ком плекс у по лап ско ме (и)је кав ском аре а лу на ла зи нај-
пот пу ни ји и нај а де кват ни ји про то тип“ (Ко ва че вић, 2003, 22−38).24)

Пре по чет ка ко нач ног рас ту ра ња и раз би ја ња СФРЈ 1990. г. 
срп ско хр ват ски или хр ват ско срп ски је зик је био ви ше уни фор ми-
сан не го 1945. г. или 1918. г. У го ди ни про гла ше ња не за ви сно сти 
Сло ве ни је и Хр ват ске (1991.) сте пен лек сич ких ва ри ја ци ја или раз-
ли ка на ни воу овог је зи ка је био из ме ђу 3% и 7% (Su čić, 1996, 13) 
док је да нас си гур но ве ћи. У кон тек сту ства ра ња све ве ћих лек-
сич ких раз ли ка из ме ђу хр ват ског и срп ског стан дард ног је зи ка у 
Хр ват ској је из да то у по след ње две де це ни је не ко ли ко ка пи тал них 
razlikovnihrječnika ко ји су има ли је дин стве ни по ли то лин гви стич-
ки циљ – што ве ће уда ља ва ње хр ват ског од срп ског иди о ма бив шег 
за јед нич ког српскохрватског или хрватскосрпског је зи ка. Од свих 
ова квих раз ли ков них реч ни ка овом при ли ком би смо из дво ји ли по 
на шем ми шље њу нај у пе ча тљи ви је, али ујед но и нај у спе шни је при-
ме ре као што суRazlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezikaВла-
ди ми ра Брод ња ка (1991. г.), Razlike između hrvatskoga i srpskoga
jezikaИва на Бран ка Ша ми је и Дра же на Лу ка чи ћа (1991. г.) и Hrvat
skirječniknajučestalijih7500razlikovnihriječihrvatskogaisrpsko

23) Ја хић је и ко а у тор гра ма ти ке бо сан ског је зи ка (Ja hić, Ha li lo vić, Pa lić, 2000). Ина че, зва-
нич на стан дар ди за ци ја босанског је зи ка је от по че ла 1996. г. ка да је из дат Pravopisbo
sanskogajezikaСе на хи да Ха ли ло ви ћа (Ha li lo vić, 1996).

24) Ник че вић је, ина че, и аутор по зна те „ду кљан ске“ гра ма ти ке црногорског је зи ка (Nik če-
vić, 2001)са ко јом је от по че ла и ње го ва ко нач на стан дар ди за ци ја.



стр:5189.

- 75 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

gajezika, Стје па на Бла же ви ћа (1995). Кон крет но се у овим и ова-
квим реч ни ци ма раз ли ко ва ња „хр ват ских“ од „срп ских“ (и ујед но 
фак тич ки ино стра них) лек се ма (јер их ко ри сте Ср би)25) ну ди нпр. 
točnozorили пак točnostrijelkaза снајпер, odmoridbenikуме сто ту
ристили veleprevratуме сто револуција, итд. 

Ово чи шће ње хр ват ског је зи ка од тзв. „ср би за ма“ у но вој хр-
ват ској не за ви сној др жа ви вр хов ни ка др. Фра ње Туђ ма на и ње го ве 
ХДЗ пар ти је ко ја је сле ди ла уз о ре и прак су Хр ват ске ре во лу ци о-
нар не ор га ни за ци је по глав ни ка Ан те Па ве ли ћа је са мо био на ста-
вак иден тич не прак се уста шког ре жи ма у Нео ви сној др жа ви Хр-
ват ској у Дру гом свет ском ра ту.26)У Туђ ма но вој ХДЗ Хр ват ској је 
би ло слу ча је ва да су Ср би са не а де кват ним име ни ма (као Јо ван 
или Јо ван ка) мо ра ли да их ме ња ју у хр ват ске ва ри јан те (Иван и 
Иван ка) (Ra met, 1996, 210). Хер цег бо сан ски Ср би су, са сво је стра-
не, на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске та ко ђе вр ши ли пу ри та ци ју свог 
је зи ка ка ко од кро а ти за ма та ко и на ро чи то од тур ци за ма. Ме ђу тим, 
ов де је по сто јао и још увек по сто ји за са да не ре шив про блем за-
ме не огром ног бро ја тзв. „тур ци за ма“ (у ства ри ори јен та ли за ма) 
аде кват ним срп ско-сло вен ским лек се ма ма (ше ћер, па мук, ча ра па, 
итд.). Нео п ход но је на по ме ну ти да у српскохрватском или хрват
скосрпском и македонском је зи ку по сто ји и до 4000 ова квих тур ци-
за ма. На про сто ру да на шње не за ви сне Цр не Го ре тзв. црногорски 
је зик се пи ше ис кљу чи во ла ти ни цом и ве о ма успе шно и план ски 
кро а ти зу је ве ро ват но у окви ри ма иде о ло шко-по ли тич ког про јек та 
„Цр ве не Хр ват ске“ (Croatiarubea) ко ји се фи нан си ра из За гре ба. 
У истом кон тек сту, ра зу мљи во је да су пр ви при руч ни ци стан дар-
ди зо ва ног цр но гор ског је зи ка штам па ни упра во у За гре бу као и да 
су пр ви док то ра ти на те му цр но гор ског је зи ка од бра ње ни на За-
гре бач ком све у чи ли шту. Кро а ти за ци ја срп ског стан дард ног је зи ка 
је при сут на и у Ср би ји и то на под руч ју Вој во ди не укљу чу ју ћи и 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду (Bje la ko vić, Voj no vić, 2010).

Нео спор но је да се у по след ње две де це ни је лин гво ал хе ми-
ја српскохрватског или хрватскосрпског је зи ка углав ном вр ши на 

25) Ср би не пре во де или не на ла зе аде кват не сло вен ске лек се ме за ве ћи ну стра них (за пад-
них) ре чи ко је се по го то во од но се на тех ни ку и тех но ло ги ју. Сто га је при сут ни хр ват-
ски лек сич ки пу ри зам ко ји се спро во ди пре ко нео ло ги стич ког лин гви стич ког ин жи ње-
рин га у ства ри уда ља ва ње хр ват ске кул ту ре од За па да, а за рад из бе га ва ња “ср би за ма”. 
Та ко нпр. у хр ват ском стан дард ном је зи ку се уме сто на вод ног ср би зма “ар ти ље ри ја” 
ко ри сти тур ци зам topništvo, итд.

26) О је зич кој по ли ти ци пу ри зма у НДХ ви де ти у (Sa mar dži ja, 1993). О лич но сти по глав-
ни ка Ан те Па ве ли ћа и по ли ти ци ње го ве НДХ ви де ти у (Koks, 2009).
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ни воу лек си ке та ко да је „ре зер ви са ње по је ди них ри је чи“ на кра ју 
ис па ла ка пи тал на раз ли ка ме ђу тим је зи ци ма (Су зић, 2001, 43−46). 
Ме ђу тим, лек сич ки лин гви стич ки ин жи ње ринг у овом слу ча ју се у 
мно гим кон крет ним ре ше њи ма не за сни ва на ет нич ким ко ре ни ма 
иза бра не лек се ме. Ов де ће мо на ве сти са мо три, мо жда и нај ка рак-
те ри стич ни ја при ме ра. Гла гол oprostiti су хр ват ски је зи ко слов ци 
про гла си ли за хр ват ски из раз иако је лек се ма опрост сто ле ћи ма 
са став ни део је зич ке прак се у Ср ба и ве зу је се за срп ску хри шћан-
ско-пра во слав ну ети ку и цр кве ну слу жбу у Срп ској пра во слав ној 
цр кви. Срп ски пан дан „хр ват ској“ лек се ми oprostitiби тре ба ло да 
бу де извинути (се). Кла си чан при мер при хва ће них лек сич ких раз-
ли ка из ме ђу хрватског и српског је зи ка су речиkruh (хр ват ски иди-
ом) и хљеб(срп ски ије кав ски иди ом), од но сно хлеб (срп ски екав-
ски иди ом). Ме ђу тим реч хлеб ни је уоп ште сло вен ског већ је гер-
ман ског по ре кла (hlaibaz). На бал кан ске про сто ре је ова реч до шла 
са Го ти ма (hlaifs). Реч крух су ко ри сти ли и још увек је ко ри сте и 
Ср би. Та ко нпр. у Ср би ји ни ко не ка же „тр бу хом за хле бом“ већ 
ис кљу чи во „тр бу хом за кру хом“. У Кра ји ни се и дан да нас ка же 
крушно (хлеб но) брашно или крушна (хлеб на) мрва (Ка са гић, 1997, 
10). Ипак је ве ро ват но слу чај tisuće(хр ват ска реч) и хиљаде (срп ска 
реч) нај ти пич ни ји иако зна мо да је пр ва ва ри јан та оп ште сло вен-
ског ка рак те ра, а дру га по ти че из грч ког је зи ка. Дру гим ре чи ма, 
ни ти је tisuća ти пич на и са мо хр ват ска лек се ма, ни ти је хиљада 
уоп ште сло вен ска или ти срп ска реч. Да про блем бу де још за мр ше-
ни ји у сред њем ве ку су Ср би у Ср би ји ко ри сти ли упра во лек се му 
тисућа (а не хиљада) ко ја се спо ми ње и у зна ме ни том Душановом
законику из 1349./1354. г. (154. За кон):

„Ко ји се по рот ни ци за ку ну, и оправ да ју оно га по за ко ну, и ако 
се по то ме оправ да њу на ђе баш сам пред мет (cor pus de lik ti) у оно га 
оправ да но га, ко га су оправ да ли по рот ни ци, да узме цар ство ми од 
тих по рот ни ка вра жду, по ти су ћу пер пе ра, и ви ше по том да се њи-
ма по рот ни ци ма не ве ру је, ни да се ко за њих уда је, ни да се од њих 
же ни“ (Душановзаконик, 2001, 235).

***

Ро ди те љи да на шњих ге не ра ци ја ко је го во ре српским, црногор
ским, хрватским и босанским је зи ком, тј. је зи ци ма, су сво је вре ме-
но у окви ри ма за јед нич ке др жа ве СФРЈ го во ри ли и пи са ли је дан 
српскохрватски или хрватскосрпски је зик. Ујед но су жи ве ли на 
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оп штим гра ма тич ким, ор то граф ским и ли те рар ним осно ва ма је-
зич ке ко му ни ка ци је на ни воу чи та ве зе мље, или бар ње ног нај ве-
ћег де ла. Ме ђу тим, њи хо ва де ца од ра ста ју и жи ве на и са че ти ри 
зва нич но раз ли чи та и фор мал но до вољ но одво је на је зи ка иако је 
оп ште по зна то да је гра ма тич ка, син так сич ка и мор фо ло шка под-
ло га за сва ова че ти ри је зи ка оста ла иден тич на. Стран ци ма је ве о-
ма те шко да уоче ствар не раз ли ке из ме ђу ова че ти ри је зи ка, али се 
на овим раз ли ка ма упор но ин си сти ра од стра не по ли ти ча ра (Су-
зић, 2001, 43), али и од мно гих на ци о нал них је зи ко сло ва ца ко ји ма 
је очи глед но по ли то лин гви сти ка си но ним за је зи ко сло вље.

На кра ју овог тек ста из нео бих и не ко ли ко кон крет них за кљу-
ча ка ко ји мо гу да се ис ко ри сте у да љим и ду бљим ис тра жи ва њи-
ма фе но ме на по ли то лин гви стич ког аспек та не стан ка СФРЈ пре ко 
дез ин те гра ци је и фак тич ки че ре че ња бив шег за јед нич ког српско
хрватског или хрватскосрпског је зи ка, а чи ја је лин гви стич ко-фи-
ло ло шка осно ва био срп ски го вор ни је зик стан дар ди зо ван у пр вој 
по ло ви ни 19.-ог сто ле ћа од стра не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
(1787. г.−1864. г.) за Ср бе и са мо за Ср бе,27) али ко ји су хр ват ски 
је зи ко слов ци и вр хов ни ци хр ват ског Илирскогпокрета убр зо про-
гла си ли за хр ват ски књи жев ни је зик:

1. Уоп ште но го во ре ћи, по жељ но је, али не и по што-по то нео-
п ход но, да јед на са вре ме на на ци ја има и је дан је дин стве ни стан-
дард но-књи жев ни је зик ко ји се за сни ва на го вор ном је зи ку те на-
ци је, као и је дан је дин стве ни ал фа бет ни си стем и пра во пи сно-гра-
ма тич ка пра ви ла. Ме ђу тим, уко ли ко не по сто ји стан дар ди зо ван 
на ци о нал ни је зик, а тај на род же ли да бу де при знат на ме ђу на род-
ном пла ну за оде ли ту и не за ви сну на ци ју ко ја има пра во и на сво ју 
на ци о нал ну не за ви сну др жа ву, та да се та стан дар ди за ци ја мо ра из-
вр ши ти по свим фор мал ним прин ци пи ма (гра ма ти ка, ор то гра фи ја, 
реч ник) при че му се мо ра стро го во ди ти ра чу на да се у про це су 
стан дар ди за ци је укљу чи што ви ше „до вољ них раз ли ка“ на ни воу 
лек се ма, пра во пи са, пи сма и гра ма ти ке ка ко би се та кав стан дар-
ди зо ва ни је зик и фор мал но раз ли ко вао од се би бли ских, тј. лин-
гви стич ки исто род них па чак и исто вет них, је зи ка и та ко сте као 
ме ђу на род ни ле ги ти ми тет и ве ри фи ка ци ју фор мал не на ци о нал не 
по себ но сти. Сто га про цес стан дар ди за ци је но во про кла мо ва них 
је зи ка по се ду је и иде о ло шко-по ли тич ку по за ди ну ко ја се про вла-
чи кроз ра зно ра зне тех ни ке лин гви стич ког ин жи ње рин га или лин-

27) О овој те ма ти ци оп шир ни је ви де ти у (So ti ro vić, 2011).
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гво ал хе ми је. Овај фе но мен је на ро чи то ја сно уоч љив на при ме ру 
раз ва ли на бив шег српскохрватског или хрватскосрпског је зи ка на 
ко ји ма да нас ег зи сти ра ју че ти ри ме ђу на род но при зна та по себ на 
је зи ка – српски, хрватски, босански и црногорски. 

2. По сле ди це при ме не (не мач ког ро ман ти чар ског) прин ци па 
да јед на ет но на ци ја мо же да го во ри са мо јед ним је зи ком, тј. да при-
пад ни ци јед ног го вор ног је зи ка при па да ју са мо јед ној ет но на ци ји 
и да та је дин стве на лин гви стич ка ет но на ци ја има при род но пра во 
да жи ви у сво јој соп стве ној не за ви сној др жа ви ује ди ње ној на чи-
та вом свом ет но граф ском про сто ру су би ле да ле ко се жне за чи тав 
европ ски кон ти нент па та ко и за ју жно сло вен ске на ро де на про-
сто ру Ју го и сточ не Евро пе.28) То је прак тич но зна чи ло и још увек 
зна чи пре кра ја ње по ве сних гра ни ца на европ ском кон ти нен ту што 
је упра во и био основ ни раз лог за гра ђан ски рат на про сто ру бив ше 
СФРЈ де ве де се тих го ди на про шло га сто ле ћа. Рас ту ра ње те СФРЈ је 
от по че ло оно га тре нут ка ка да су ди ја лек ти или на реч ја за јед нич-
ког је зи ка про гла ше на за на ци о нал не и оде ли те је зи ке (тј. пр во за 
ет но на ци о нал не је зич ке иди о ме) иако у ди ја лек то ло ги ји и то на 
свет ском ни воу и дан да нас по сто ји отво ре но и не ре ше но пи та ње 
о кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње раз ли ка из ме ђу је зи ка и на реч ја. 
Ова кво игра ње ди ја лек то ло шком ва тром на ет но граф ски из ме ша-
ном про сто ру српскохрватског или хрватскосрпског је зи ка је на 
кра ју и мо ра ло да до ве де до па ље ви не чи та ве др жав не згра де, а са-
ми пи ро ма ни су на кра ју про гла ше ни за на ци о нал не хе ро је и бор це 
за де мо кра ти ју.

3. Ти пи чан, али ујед но и нај о па сни ји, при мер ме ша ња по ли-
ти ке и иде о ло ги је у лин гви стич ку на у ку пред ста вља ју тзв. лин
гвоалхемичари и то по го то во они ко ји по се ду ју знан стве ни кре ди-
би ли тет на ме ђу на род ној сце ни об зи ром да њи хо ва реч, од но сно 
сло во, по се ду је те жи ну и ува жа ва ње у на уч ним кру го ви ма. Ме ђу-
тим, њи ма као глав ни и крај њи „знан стве ни“ циљ ни је утвр ђи ва ње 
на уч не исти не, тј. ње но до ка зи ва ње, већ ве ри фи ко ва ње по ли тич-
ких ста во ва и на ци о нал них иде о ло ги ја. По себ но опа сну гру пу ова-
квих лин гво ал хе ми ча ра чи не они ко ји пре зен ту ју ре зул та те сво јих 
„знан стве них“ ис тра жи ва ња о ту ђим је зи ци ма, а ко ји су по при-
ро ди ства ри ве о ма срод ни са њи хо вим ма тер њим (Ћо рић, 2003).29) 

28) О не мач ком ро ман ти ци зму ви де ти оп шир ни је у (Be i ser, 1992; Be i ser, 1996).
29) Ви де ти нпр. пи са ње еми нент ног хр ват ског је зи ко слов ца Иве Прањ ко ви ћа о хр ват ском и 

срп ском је зич ком стан дар ду и ње го вим раз ли ка ма у (Pranj ko vić, 1997). Ина че, овај је зи-
ко сло вац се „про сла вио“ сво јим кон струк тив ним пред ло зи ма за хр ват ски но во го вор на-
кон 1991. г. Та ко је он, из ме ђу оста лих нео ло ги за ма, пред ло жио и korjenoslovstvoуместо 
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Крај њи ре зул та ти ова квих лин гво ал хе ми чар ских ис тра жи ва ња и 
пу бли ка ци ја упра во и је су по ли ти за ци ја и иде о ло ги за ци ја на у ке у 
пре све га ет но по ли тич ке свр хе па та ко ко нач но да нас има мо че-
ти ри оде ли та и ме ђу на род но при зна та по ли то лин гви стич ка је зи-
ка уме сто јед ног (бив шег српскохрватског или хрватскосрпског) 
лин гви стич ког без об зи ра ка ко се он мо же и зва нич но на зва ти „на 
прав ди Бо га“.

4. „Је зик“ као реч (лек се ма) се упо тре бља ва у чи та вом све ту у 
два раз ли чи та сми сла. У пр вом политичком сми слу сва ка ет но на-
ци ја твр ди да го во ри до вољ но раз ли чи тим сво јим је зи ком од је зи ка 
сво јих су се да. У дру гом лингвистичком сми слу, ме ђу тим, два или 
ви ше иди о ма или ди ја лек та ко ја су ме ђу соб но до вољ но ра зу мљи-
ва (тј. не пред ста вља ју бит ну пре пре ку за ме ђу соб но раз у ме ва ње 
њи хо вих го вор ни ка) се сма тра ју из го во ри ма лин гви стич ки јед ног 
те истог је зи ка, тј. го во ра. Сто га, прак са је да не ко ли ко по ли то-
лин гви стич ких „је зи ка“ у ства ри пред ста вља ју из го во ре јед ног те 
истог лин гви стич ког је зи ка, а то се мо же до ка за ти и по ка за ти ка да 
се укло ни по ли тич ки угао гле да ња на овај про блем та ко да оста је 
чи сто лин гви стич ки кри те ри јум са гле да ва ња ре ал ног ста ња ства-
ри (Di xon, 1997, 7−8). Уко ли ко ове ре чи пре то чи мо у пост ју го сло-
вен ску је зич ку прак су на кон 1991. г. на ет но ге о граф ском про сто ру 
бив шег српскохрватског или хрватскосрпског је зи ка до ла зи мо до 
јед но став ног за кључ ка да да на шњи српски, хрватски, босански и 
црногорски је зик још увек пред ста вља ју је дан је дин стве ни и це ло-
ви ти је зич ки си стем у чи сто лин гви стич ком сми слу ре чи об зи ром 
да има ју у су шти ни исту стан дар ди зо ва ну гра ма ти ку, син так су и 
ор то гра фи ју док у лек сич ком де лу је зи ка по сто је не ве ли ке (5−8%) 
раз ли ке и то у ве ћи ни слу ча је ва ра зу мљи ве и зна не. Ме ђу тим, да-
љим сми шље ним и до бро ор га ни зо ва ним лин гви стич ким ин жи ње-
рин гом ће се ове лек сич ке раз ли ке за си гур но у бу дућ но сти по ве ћа-
ва ти та ко да ће и ра зу мљи вост го вор ни ка овог или ових је зи ка би ти 
све ма ња и ма ња све док се ко нач но не по стиг не основ ни по ли то-
лин гви стич ки циљ: ре ал но ста ње ства ри у ко јем го вор ни ци ви ше 
не мо гу до вољ но да раз у ме ју јед ни дру ге па су им сто га по треб ни 
или пре во ди о ци или је дан (ме ђу на род ни свет ски) је зик по сред ник 
као што је то слу чај са ен гле ским је зи ком у пар ла мен ту Ин ди је. 

5. На кра ју се ипак по ка за ло у прак си да се ко ри шће ним кри-
те ри ју ми ма за оправ да ва ње ег зи стен ци је оде ли тог хрватског, бо

етимологије, narječoslovstvoза дијалектологију или пак ovrhovoditeljза егзекутор, итд. 
(Oku ka, 2006, 233).
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санског и црногорског је зи ка од српског по твр ди ло упра во оно што 
се у ства ри хте ло не ги ра ти, а не оно што се же ле ло до ка за ти „и 
шта пом и ка на пом“ пре ко лин гви стич ких ин жи ње рин га и лин гво-
ал хе ми ја. Дру га чи је ре че но, по твр ди ло се да су сва та че ти ри је зи-
ка, на след ни ка бив шег српскохрватског или хрватскосрпског, још 
увек је дан лин гви стич ки је зик са мо са че ти ри име на. Та ко ис па да 
да се у овом слу ча ју иден ти тет је зи ка по и сто ве ћу је пре вас ход но са 
сво јим фор мал ним на зи вом, али не и са по себ но шћу сво је уну тра-
шње струк ту ре об зи ром да је она иден тич на у сва ова че ти ри слу-
ча је ва. „Иден ти тет ни по што не тре ба по и сто ве ћи ва ти с име ном, 
ко је је са мо јед на од ње го вих ком по нен ти. Је зи ци, као и љу ди, мо гу 
да има ју ви ше од јед ног име на, а – опет као и код љу ди – исто име 
мо же да но си ви ше је зи ка“ (Bu gar ski, 1997, 17).
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ПРИЛОЗИ

До да так 1:  
Ад ми ни стра тив на по де ла Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је на шест со ци ја ли стич ких ре пу бли ка и две 

со ци ја ли стич ке ауто ном не по кра ји не (у Ср би ји), 1945. г.−1991. 
г. Српскохрватскиили хрватскосрпскије зик је био слу жбе ни 

је зик у Хр ват ској, Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри. У 
Ма ке до ни ји је то био македонскије зик, а у Сло ве ни ји словенач
ки. Српскохрватскиили хрватскосрпски је зик је био ма тер њи 
за 75% ста нов ни ка Ју го сла ви је. Да нас је овај је зик по де љен на 

че ти ри не за ви сна и ме ђу на род но при зна та по себ на је зи ка: српски, 
хрватски, босанскии црногорски
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До да так 2:  
Ет нич ка ма па Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је на осно ву по пи са ста нов ни штва из 1991. г. Ни јед на на ци о нал на 
гру па ни је има ла ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва у зе мљи. Про-

сту ве ћи ну су има ли Ср би



- 86 -

ПРИЛОГПРОУЧАВАЊУФЕНОМЕНА...ВладиславБ.Сотировић

До да так 3: 
 Ет нич ки са став Бо сне и Хер це го ви не по оп шти на ма пре ма по-

пи су ста нов ни штва из 1991. г. У овој со ци ја ли стич кој ре пу бли ци 
ни је има ла ни јед на на ци о нал на гру па ап со лут ну ве ћи ну, а нај број-

ни ји су би ли Му сли ма ни (да на шњи Бо шња ци)
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До да так 4:  
Те ри то ри ја рас про стра ње но сти што кав ског го во ра и ње го вих ди-

ја ле ка та
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VladislavB.Sotirovic
ACONTRIBUTIONTOTHERESEARCH

ONTHEPHENOMENONOFTHEPOLITOLINGUISTIC
ASPECTOFTHEDISAPPEARANCE

OFTHESFROFYUGOSLAVIA

Resume
This paper belongs to the area of sociolinguistic rese
archinthebroadestsenseofthetermsociolinguisticsasa
branchoflinguisticsthatstudiesthephenomenonofrela
tionshipbetweensocietyandlanguage.Inanarrowsense,
this research is certainlypolitolinguistic researchconsi
deringthefactthatitdealswiththecrucialimpactofthe
politicsonlinguistics.Theresearchsubjectofthisarticle
isapolitolinguisticaspectofdisappearanceoftheSocia
listFederalRepublicofYugoslavia(SFRY).Thebeginning
oftheprocessofdisappearanceofthisstatecanberelated
tothefamousDeclarationaboutthenameandpositionof
theCroatianlanguage(1967)thatwassignedbyagroup
ofCroatianintellectualsincludingandwellknownwriter
MiroslavKrleža,whowasthemostprobablyandthechi
efauthoroftheDeclarationand,bytheway,thefavorite
ofJosipBrozTitotorunforobtainingaNobelPrizefor
theLiterature.Thebegginingof theendof theSFRYcan
certainlybelinkedtotheprimarilypoliticalmaneuverdo
nebytheCroatianside,whichwantedtofinallylegalize
CroatianappropriationoftheSerbianculturalhistorical
heritagebasedon the Ijekavianvernacular idiomof the
Serb Shtokavian speech (language). In this way, it also
openedthedoorfortheCroatianstateterritorialexpansi
oneastwardtotheRiverofDrinaandtheBranko‘sBridge
ontheRiverofSavainBelgrade,whichsoonwasputon
theagendain1971−1972withinthepoliticalgoalsofthe
nationalistCroatianSpringor theMassMovement.The
research task of this paper is to contribute to the study
ofphenomenaofthepolitolinguisticaspectofdecay,de
struction and demolition of the former common state of
almostalltheSouthSlavs.Forthevastmajority(75%)of
theYugoslavsthenativelanguagewastheSerboCroatian
orCroatoSerb.Wewillalsoofferabriefsummaryofthe
linguisticsituation inpostYugoslavia‘s independentsta
tes inwhichat the timeof theSFRJ theSerboCroatian
orCroatoSerbianwas theofficial languageand lingui
sticallyunique.However,thislanguagehasapolicentric
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standardizationwithinthesame(SFRY)statethatwasthe
uniquephenomenoninbothEuropeandintheworld.Re
searchingpolitolinguisticaspectofdisappearanceofthe
SFRYisanimportantcontributiontotheeffortsofdisco
veringthereasonsandgoalsofbreakingupuntilrecently
acommonstateformorethan23millionpeople;acountry
thatwasthelargestandmostpopulousoftheBalkanPe
ninsula.Thisshortanalysisofthepolitolinguisticaspect
ofdisappearanceoftheSFRY,itwasused,inadditionto
thecomparativemethod,andthemethodofthetextanaly
sisasaformofsociolinguisticdiscerningintheroleand
functionofthelanguageinthecreationofnationaliden
tity and nationstate boundaries. In this research itwas
usedalsoandamethodologicalprincipleofcomplemen
tarityintermsofthemutualcomplementofthedatafrom
varioussourcesandliterature.
Keywords:politolinguistics, Yugoslavia, SerboCroatian
language,linguisticnationalism.

 Овај рад је примљен 18. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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Сажетак
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дернизације. Прелазак из модерне у постмодерну се
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СМЕНАИСТОРИЈСКИХПАРАДИГМИ

Rа ни је су мно ги те о ре ти ча ри би ли скло ни да ин ди ви ду а ли зу ју 
исто риј ски про цес ве зу ју ћи га за де ло ва ње ра зних ак те ра, би ло 

дру штве них гру па (кла се, ели те, итд.), би ло исто риј ских лич но сти. 
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Ме ђу тим, до кра ја 20. ве ка углав ном је при хва ће но ста но ви ште да 
се у по ве сном раз во ју за пад не ци ви ли за ци је уоча ва ју три те о рет-
ске епо хе, „па ра диг ме вре ме на“, ко је на исти на чин, су штин ски, 
издухасамогвремена, усло вља ва ју и од ре ђу ју исто риј ски раз вој. 
То су епо хе Ан ти ке, хри шћан ства и Но вог до ба (мо дер не). Мно ги 
те о ре ти ча ри да нас ис ти чу да жи ви мо у вре ме ну пре ла ска у но ву 
исто риј ску па ра диг му, пост мо дер ну. Ру ски те о ре ти чар Алек сан дар 
Ду гин сма тра да смо упра во у вре ме ну „фа зног пре ла за“ из мо-
дер не у пост мо дер ну епо ху, тј. на сце ни је „слом па ра диг ми“ ко ји 
се мо же упо ре ди ти са оним ко ји се до го дио на пре ла зу у Но ви век 
(мо дер ну).1) Бри тан ски со ци о лог Ен то ни Ги денс (Ant hony Gid dens) 
го во ри о „дис кон ти ну и те ту исто ри је“, озна ча ва ју ћи овим пој мом 
не са мо пре ла зак из јед не у дру гу па ра диг му, не го и пре о бра жај 
свих жи вот них об ли ка у но вој епо хи. Он по себ но ис ти че „дис кон-
ти ну и тет мо дер но сти“ ко јом су укло ње ни сви тра ди ци о нал ни ти-
по ви дру штве ног по рет ка и ње го ви жи вот ни об ли ци.2) Што се ти че 
са вре ме но сти, Ги денс сма тра да се свет на ла зи из ме ђу мо дер не и 
пост мо дер не, тј. у фа зи „ра ди ка ли зо ва не мо дер но сти“, али да се 
већ са да мо гу иден ти фи ко ва ти основ не цр те пост мо дер ног по рет-
ка. Слич но пи ше и фи ло соф Жу њић ко ји пост мо дер ну та ко ђе ви-
ди у на ста ја њу. Он европ ску по вест та ко ђе де ли на епо хе Ан ти ке, 
хри шћан ства и мо дер не.3) Ру ски фи ло соф Ми ха ил Еп штајн (Ми-
хаи́л Эп ште́йн) го во ри о пост мо дер ни као че твр тој ве ли кој епо хи у 
исто ри ји за пад ног чо ве чан ства. Она је уве ли ко у на сту пу та ко да се 
њен пр ви пе ри од већ и за вр шио. У пи та њу је, ка ко на во ди Еп штајн, 
пе ри од пост мо дер ни зма ко ји, као пр ва фа за пост мо дер не, из ра ста 
из мо дер ни зма, по след њег пе ри о да мо дер не епо хе.4) 

Још мно го пре дис кур са о сме ни мо дер но сти но вом па ра диг-
мом вре ме на – пост мо дер ном, то уоча ва ру ски фи ло зоф Ни ко лај 
Бер ђа јев (Ни ко лай Бер дя ев). Он у де лу НовоСредњовековје ка же: 

„У исто ри ји, као и у при ро ди, по сто ји ри там, рит мич ка сме на 
епо ха и пе ри о да, сме на ти по ва кул ту ре, пли ме и осе ке, успо ни и 
па до ви. Рит мич ност и пе ри о дич ност су свој стве ни сва ком жи во-
ту. При ча се о ор ган ским и кри тич ним епо ха ма, о епо ха ма ноћ ним 

1) Алек сан др Ду гин, Постфилософия.Три парадигмы в истории мысли, Евра зи й ское 
дви же ние, Мо сква, 2008, стр. 16–17. и 31. 

2) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, стр. 15–16.
3) Сло бо дан Жу њић, Модерностифилозофија, Пла то, Бе о град, 2009, стр. 39–85. 
4) Ми ха ил Еп штајн, Послебудућности:судбинапостмодерне, Dra slar part ner, Бе о град, 

2010, стр. 22.
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и днев ним, са крал ним и се ку лар ним. Су ђе но нам је да жи ви мо у 
исто риј ском вре ме ну сме не епо ха. Ста ри свет но ве исто ри је (а он 
је у ства ри, иако се бе по ста рој на ви ци на зи ва ‘но ви’, оста рио и из-
не мо гао) уми ре и тру ли, и ра ђа се још не по знат но ви свет“.5)

Што се ти че са вре ме них те о ре ти ча ра, на ко је се ми осла ња мо 
у овом ра ду, ве ћи на исто ри ју по сма тра па ра диг ма тич но. Нај и зра-
жај ни ји у та квом пра диг ма тич ном са гле да ва њу вре ме на, фи ло со-
фи је и по ли ти ке је Ду гин. Он на ста вља те о ре ти за ци ју То ма са Ку-
на (Tho mas Kuhn) ко ји је ме ђу пр ви ма у са вре ме ној фи ло со фи ји 
отво рио по јам па ра диг ме, кроз те о ре ти за ци ју сме не на уч них па-
ра диг ми. За Ду ги на па ра диг ма је оп шта, животворнаматрица, 
ко ја по ра ђа све дру ге си сте ме: кул тур не, фи ло соф ске, по ли тич ке.6) 
Ду гин по ла зи од Ми ше ла Фу коа (Mic ha le Fu ko). На и ме, па ра диг-
ма тич но са гле да ва ње вре ме на и про ме на за Фу коа је од ре ђе но пој-
мом episteme. Ми ли са вље вић на во ди да Фу ко о ве epistemeаi „упра-
вља ју при звод њом зна ња у од ре ђе ном исто риј ском пе ри о ду та ко 
што кон сти ту и шу пред мет на под руч ја и од ре ђу ју зна че ња је зич ких 
тер ми на“.7) Са ра Милс (Sa ra Mills) на во ди да Фу ко о ва episteme „ни-
је скуп све га што се мо же зна ти уну тар епо хе не го је то сло же ни 
скуп од но са из ме ђу зна ња ко је се про из во ди у од ре ђе ној епо хи и 
пра ви ла ко ји ма је но во зна ње ге не ри са но. У окви ру од ре ђе не епо-
хе мо же мо ви де ти слич но сти у на чи ну на ко ји те на ро чи те на у ке 
де лу ју на кон цеп ту ал ном и те о рет ском ни воу, упр кос то ме што се 
до ти чу раз ли чи тих пред ме та.“8)

Оно што се уоча ва у свим дис кур си ма о про ме ни па ра диг ме је-
сте то да се мо гу при ме ти ти од ре ђе не пра вил но сти. Та ко Ми ли са-
вље вић ка же да се про ме ном па ра диг ме „су ге ри ше да се фе но мен 
ко ји се про гла ша ва за ‘но ву па ра диг му’ зна чи те мељ ну про ме ну у 
до са да шњем на чи ну ми шље ња или де ло ва ња, и да је та ра ди кал на 
ино ва ци ја све о бу хват на: ‘про ме на па ра диг ме’ увек има ‘хо ли стич-

5) Ни ко лай Бер дя ев, Новоесредневековье.РазмышлениеосудьбеРоссиииЕвропы, впер-
вые в 1923. Вос про и зво дит ся по из да нию 1994. http://www.kro tov.in fo/li brary/02_b/
berdyaev/1924_21.html или на http://tu lu lu.org/read54383/ (при сту пље но: ја ну ар 2014.)

6) О Ку но вом и Ду ги но вом схва та њу про ме не па ра диг ми ви ше ће мо го во ри ти у по себ ном 
ис тра жи ва њу где Ду гин сме ну епо хе мо дер не и на ступ но ве па ра диг ме по сма тра кроз 
„ис цр пље ност“ мо дер них ка те го ри ја, а ти ме и кроз њи хо ву не га ци ју.

7) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, у Наукаинаставанауниверзитету–филозофскеиприродноматематичке
науке, збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Ис точ-
ном Са ра је ву, Па ле, 2009, стр. 181.

8) Са ра Милс, „Дис курс“, Златнагреда, бр. јан-феб. 2009, Но ви Сад, стр. 88.
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ки’ ка рак тер“.9) У при лог то ме, Ђор ђе Сто ја но вић, у сво јој сту ди ји 
о на сту пу пост мо дер ни зма, на во ди да „еле мен тар ни пред у сло ви 
и кључ не прак се по ли ти ке мо дер ног све та су на гри же ни тех но ло-
шким, ор га ни и за ци о ним, дру штве ним и, из над све га, кул тур ним 
про ме на ма у сми слу дис кон ти ну и те та, ин кон гру ен ци је, ди со нан-
це, фраг мен та ци је и ди сен зу са“.10) Бер ђа јев је, ослу шку ју ћи крај 
мо дер не кроз сти хо ве пе сни ка Тјут че ва о сме ни да на и но ћи, го-
во рио да су „ду хов ни по че ци до са да шње исто ри је ис ко ри ште ни у 
пот пу но сти, ње не ду хов не сна ге су ис цр пље не“.11) С тим у ве зи, 
мо же мо ре ћи да но ва епо ха или исто риј ска па ра диг ма на ста је он да 
ка да иден ти те ти прет ход не епо хе (со ци јал ни, по ли тич ки и ин ди ви-
ду ал ни) из гу бе ин тер пре та тив ну вред ност и увер љи вост. 

 На рав но, ра ди раз у ме ва ња епо ха нео п ход но је из вр ши ти уоп-
шта ва ње глав них те ден ци ја раз во ја исто ри је и ап стра хо ва ње мно-
штва по је ди нач них то ко ва. Исто, сме на па ра диг ми се не од ви ја 
тре нут но, већ об у хва та ши рок исто риј ски пе ри од и од ви ја се по-
сте пе но, не при мет но. За Ги ден са тај пре ла зак у но ву епо ху, тј. дис-
кон ти ну и тет, са др жи обе леж ја као што су бр зи на и ши ри на про ме-
на и при ро да ин сти ту ци ја но ве епо хе.12) Та ко, мо дер на је го то во че-
ти ри ве ка ре во лу ци о нар но вр ши ла осло ба ђа ње ин ди ви дуе, ра за ра-
ње пре мо дер них, тра ди ци о нал них, вер ских и по ли тич ких фор ми, 
док је, исто вре ме но, пре мо дер на на сто ја ла то ме да се су про ста ви, 
„из би ја ју ћи кроз ра ци о нал ни про грам мо дер не, као тра ва кроз ас-
фалт“.13) Не што слич но је и да нас, на пре ла зу из мо дер не у пост мо-
дер ну епо ху, с тим што пост мо дер на сво ју ре во лу ци о нар ност ис ка-
зу је не што спе ци фич ни је од мо дер не, али ни шта ма ње не на сил но.

Но, пре не го што ка же мо о зна че њу од ла зе ће па ра диг ме вре ме-
на, мо дер не, освр ни мо се на Хе ге ло ву фи ло со фи ју исто ри је. На и-
ме, слом или про ме на па ра диг ми, ка ко при ме ћу је Ми ли са вље вић, 
„нај че шће ни је пра ћен све шћу о то ме да овај из раз по ти че из под-

9) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, стр. 173.

10) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 
dic ta es sent, com men ti tia es se“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тит за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр.03/2013, стр. 14.

11) Ни ко лай Бер дя ев, Новоесредневековье, исто.
12) Ен то ни Ги денс, Последицемодерности, стр. 17.
13) Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна.Временановыхимперий.Очеркигеопо

литикиXXIвека, Ам фо ра, Санкт-Пе тер бург, 2007. стр. 25.
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руч ја фи ло зо фи је и исто ри је на у ке“,14) та ко да ми у на шем ис тра жи-
ва њу и по ла зи мо од Хе ге ло ве фи ло со фи је по ве сти. 

Хе гел је био ме ђу пр ви ма ко ји је исто риј ско кре та ње схва тао 
па ра диг ма тич но.15) Он је свет ску по вест из вео из исто ри је фи ло со-
фи је, ко ја пред ста вља сре ди ште по ве сног раз во ја чо ве ка. У фи ло-
со фи ји се дух раз ви ја до сво је нај ви ше, ап со лут не фор ме, а свет ска 
исто ри ја је „раз вој све сти, ду ха о ње го вој сло бо ди и оства ре њу, 
што га је про из ве ла та ква свест“. Свет ска исто ри ја је, да кле, „по-
ступ ност, низ да љих од ре ђе ња сло бо де“, а об лик у ко ме се ре а ли-
зу је пот пу но „оства ре ње ду ха у бит ку“ је др жа ва.16) Хе гел прак-
тич но го во ри да се сло бо да ни је мо гла по сти ћи од мах на по чет ку 
ре а ли за ци је ду ха, тј. у де спот ском Ори јен ту, јер је са мо је дан био 
сло бо дан, ни ти у грч ко-рим ском све ту, где је не ко ли ци на би ла сло-
бод на. Сло бо да се оства ру је на кра ју ре а ли за ци је ду ха и исто ри је, 
а то је, по Хе ге лу, у мо дер ној гра ђан ској др жа ви хри шћан ско-гер-
ман ског све та, тј. мо дер ног За па да. У сво јој исто ри ји фи ло со фи је 
Хе гел раз вој ду ха слич но де ли на три епо хе: ан тич ка, хри шћан ска 
(од Хри ста до ре фор ма ци је) и, по след ња, мо дер на (од Де кар та до 
не мач ке кла сич не фи ло зо фи је). 

Су шти на Хе ге ло вог схва та ња исто ри је је та да је мо гу ће оства-
ри ти људ ску сло бо ду (вре мен ски, исто риј ски пут ду ха), што зна чи 
да по сто ји и крајисторије. Тај крај је Хе гел ви део, да кле, у по-
след њој епо хи европ ске исто ри је, у мо дер ни, а он је убр зан Фран-
цу ском ре во лу ци јом, као „свет ско-исто риј ским“ до га ђа јем. За Хе-
ге ла су Фран цу ском ре во лу ци јом, али, мо же мо до да ти и ка сни јим 
ре во лу ци ја ма 1830, 1848. и 1870, от кри ва ни и ши ре ни прин ци пи 
сло бо де и јед на ко сти, као основ них суп стан ци ја ду ха. Ови прин-
ци пи су по ста ли те мељ гра ђан ске др жа ве у мо дер ни.17) 

14) Вла ди мир Ми ли са вље вић, „‘Про ме на па ра диг ме’ у исто ри ји на у ке и у исто ри ји фи ло-
зо фи је“, стр. 173.

15) Пре Хе ге ла, Има ну ел Кант (I. Kant) је го во рио о оп штој, свет ској исто ри ји, али ни је је 
по сма трао па ра диг ма тич но. Исто ри ја је за Кан та ток људ ског про гре са ка оства ре њу 
сло бо де. Ре а ли за ци ја људ ске сло бо де је и крај дру штве ног про гре са, крај исто ри је. – 
Кант, „Иде ја оп ште исто ри је ка оства ре њу свет ског гра ђан ског по рет ка“, Умислобода, 
Ве ли ка еди ци ја иде ја, Бе о град, 1974.

16) Хе гел, Филозофијаповијести, Бард фин, фо то тип ско из да ње, Бе о град, 2006, стр.72.
17) Хе гел, Филозофијаповијести, стр. 396–407. Хе гел, го во ре ћи о гра ђан ском, ни је на рав-

но те о ре ти чар ли бе ра ли зма. При да ва ју ћи зна чај др жа ви, као је ди ном об ли ку ре а ли за-
ци је ду ха и је ди ној мо ћи ко ја мо же да ре гу ли ше ан та го ни зме гра ђан ског дру штва, да 
ру ко во ди стра сти ма и ин те ре си ма љу ди, Хе гел се по ста вио на спрам ли бе ра ла (Хе гел, 
Филозофија повијести, стр. 51–63). И са ма Хе ге ло ва кон цеп ци ја ап со лут ног ду ха и 
фи ло зо фи је су стра не ли бе ра ли зму. По себ но су то ис ти ца ли ли бе ра ли 20. ве ка, од По-
пе ра па да ље, сма тра ју ћи да је Хе гел, са хо ли стич ким схва та њем др жа ве, уте ме љио 
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зна чај Фран цу ске ре во лу ци је је то ли ко по знат да га не тре ба 
по на вља ти, но, ис ти че мо Ва лер штај но во (Im ma nuel Wal ler ste in) 
апо стро фи ра ње да је Ре во лу ци ја омо гу ћи ла, по пр ви пут, при хва-
та ње иде је да су „про ме на, но ви на, тран сфор ма ци ја, чак и ре во лу-
ци ја, ‘нор мал не’ по ја ве на по ли тич кој аре ни“.18) Фран цу ска ре во-
лу ци ја је „тран сфор ми са ла мен та ли тет и ус по ста ви ла ‘мо дер ност’ 
као Weltanschauung мо дер ног све та“19). От кри ва ње Фран цу ском ре-
во лу ци јом мо дер но сти20) и про гре са, као но вог по гле да на свет, от-
кри ва ње прин ци па сло бо де и јед на ко сти и њи хов на ступ у мо дер-
ни, мо же мо по сма тра ти кроз зна че ње иден ти те та ра ци о на ли зма, 
кри ти ци зма, на у ке и тех но ло ги је, ин ди ви ду а ли зма, на спрам зна че-
ња вер ских дог ми, ка ста, ста ле жа, тј. иден ти те та пре мо дер ног, тра-
ди ци о нал ног дру штва. Модернa је „спој по себ не дру штве не ствар-
но сти и по себ ног по гле да на свет, ко ја је за ме ни ла, чак са хра ни ла, 
оно што озна ча ва мо као Ancien Regime“ – ис ти че Ва лер штајн.21) 
Иде је мо дер но сти су фор ми ра не у фи ло со фи ји про све ти тељ ства 
ко ја кра јем 17. ве ка по чи ње да за ме њу је ре ли ги ју. Та ко Сто ја но вић 
ис ти че да „тек са фран цу ским про све ти тељ ством, кра јем се дам-
на е стог и то ком осам на е стог ве ка, до ла зи до ко нач ног рас ки да са 
‘но стал гич ним’ по гле дом уна зад и пла си ра ња ве ро ва ња у ни чим 
огра ни че но уве ћа ње де ми сти фи ко ва ног и де са кра ли зо ва ног зна ња 
и на ње му за сно ва ног на прет ка, то јест до ре по зи ци о ни ра ња ра-
ци о нал них по тен ци ја ла са ис кљу чи ве усме ре но сти на овла да ва ње 
при ро дом и на кон тро лу дру штве ног, мо рал ног и по ли тич ког бо-
љит ка“.22)

Да кле, чо век у мо дер ни по ста је „ме ра свих ства ри“, те, ка ко 
на гла ша ва Ду гин, мо дер ност мо же мо озна чи ти и као „осло ба ђа ње 
чо ве ка од све га оног што је дог мат ски пре тен до ва ло на уло гу ње го-

то та ли та ри зам. Ви де ти: Карл По пер, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, БИГЗ, 
Бе о град, 1993, стр. 45. 

18) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 66
19) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 198
20) Ети мо ло шки по сма тра но реч модерно по ти че од ре чи modo (са да, са да шње, но во), што 

је су прот но од ре чи ста ро, ра ни је (antiquus).
21) Ети мо ло шки по сма тра но реч модерно по ти че од ре чи modo (са да, са да шње, но во), што 

је су прот но од ре чи ста ро, ра ни је (antiquus). 
22) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 

dic ta es sent, com men ti tia es se“, стр. 23–24. 
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ве ко лек тив не иден ти фи ка ци је.“23) Мо дер ност, пре ма Сто ја но ви ћу, 
„кре ће од при род ног рас ки да ју ћи са над при род ним;... еле ми ни ше 
тра ди ци ју, оми но зност и ми сти ци зам; под ра зу ме ва људ ску ауто но-
ми ју... по тен ци ра по је дин ца као је ди ни цу ре ал но сти и вред но сти, 
као и не при ко сно ве ност ин ди ви ду ал ног ми шље ња... “24)

Ви ди мо да је су штин ски део мо дер но сти про грес. То по себ но 
на гла ша ва Бер ђа јев. Он у де лу Смисаоисторије ка же да је „иде-
ја про гре са цен рал на у ме та фи зи ци исто ри је. Од кра ја 18. ве ка и 
це лог 19. ве ка, она игра од лу чу ју ћу уло гу у кон цеп ци ји европ ске 
ци ви ли за ци је... Иде ја про гре са не мо же се ме ша ти, са иде јом о ево-
лу ци ји. Иде ја про гре са под ра зу ме ва циљ исто риј ског про це са и от-
кри ва ње ње го вог зна че ња у за ви сно сти од тог крај њег ци ља.“25) Да-
кле, про грес као стал но на пре до ва ње, као стал на те жња ка но вом, 
је тај но ви по глед на свет, та мо дер ност.

Ре тро спек тив но по сма тра но „дух мо дер но сти“ под ра зу ме ва: 
усме ре ност ка бу дућ но сти, ве ра у про грес и стал но на пре до ва ње, 
те жња ка но вом, по ве ре ње у ра зум, тра га ње за ис прав ном ме то дом 
и из ве сно шћу, пра во кри ти ке...26) 

Но, мно ги су се пи та ли ка ко се тре ба но си ти са нор мал но шћу 
про ме не и про гре са на дру штве ном и по ли тич ком пла ну? Раз ли чи-
ти од го во ри на пи та ње про ме не и про гре са фор ми ра ли су иде о ло-
ги је, док три не, тј. по ли тич ке па ра диг ме мо дер не епо хе. Иде о ло ги-
ја је од го вор на тај но ви по глед на свет ко ји зо ве мо мо дер на.27) У 
мо дер ни уоча ва мо не ко ли ко су штин ских по ли тич ких па ра диг ми, 
иде о ло ги ја, ко је су се су че ља ва ле у на ме та њу свог од го во ра на пи-
та ња про ме не, про гре са и мо дер но сти.

Као пр во, ли бе ра ли зам је пра во зна че ње мо дер не епо хе, јер је 
у пот пу но сти и до след но од ба ци вао су шти ну пре мо дер ног, тра ди-
ци о нал ног дру штва. Ли бе ра ли зам је, са сво јим ен гле ским, шкот-
ским и вел шким фи ло зо фи ма 17. и 18. ве ка, ус по ста вио ни хи ли-
зам као бит но од ре ђе ње европ ске мо дер не. У њи хо вим ра до ви ма 
пр ви пут у исто ри ји чо ве ко ве ми сли се по ја вљу је ин ди ви дуа, као 

23) Алек сан др Ду гин, Постфилософия, стр. 232.
24) Ђор ђе Сто ја но вић, „Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a ce mu que ab X 

dic ta es sent, com men ti tia es se“, стр. 25. 
25) Ни ко лай Бер дя ев, Смыслистории (Опытфилософиичеловеческой судьбы), Па риж: 

Ymca-press, 1969, стр. 222.
26) Сло бо дан Жу њић, Модерностифилозофија, стр. 166–189. 
27) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 67. 
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ап со лут на ка те го ри ја ко ја жи ви и де лу је ра ди за до во ља ва ња лич-
них, его и стич них по тре ба, не ра ди, ка ко су пи са ли, ап стракт них, 
ко лек тив них иден ти те та. На осно ву то га су ли бе ра ли из гра ди ли 
пред ста ву о дру штву, по ли тич ком и еко ном ском устрој ству др жа ве 
и де фи ни са ли стал ну по тре бу за мо дер но шћу и про ме ни. Ва лер-
штајн на гла ша ва да је ли бе рал на иде о ло ги ја „би ла ве ро ва ње да је, 
да би исто ри ја пра ти ла свој при ро дан ток, би ло ну жно ан га жо ва ти 
се у све сном, стал ном ин те ли гет ном ре фор ми зму, уз пу ну свест да 
је вре ме уни вер зал ни при ја тељ, ко ји ће до не ти сре ћу за ве ћи број 
љу ди.“28) Да кле, ли бе ра ли зам мо же мо на зва ти „ор то док си јом мо-
дер не“, јер у од но су на кон ку рент не иде о ло ги је, нај бо ље из ра жа ва 
од ба ци ва ње пре мо дер них иден ти те та.29)

Сре ди ном 19. ве ка на ста је још је дан об лик мо дер не, со ци ја ли-
зам (марк си зам). Он је на по чет ку био, ра ди бор бе са тра ди ци јом, 
за јед но уз ли бе ра ли зам. То се ви ди по ни хи ли зму, у ко ме су со-
ци ја ли сти би ли упор ни ји од ли бе ра ла. Но, ка сни је су се про тив-
реч но сти из о штри ле и они су по ста ли кон ку рент ни мо дер ни про-
јек ти.30) Као што зна мо Маркс ни је из гра дио свој си стем исто ри је, 
већ, пру зев ши ми сао од Хе ге ла, о исто риј ском то ку као ре а ли за ци-
ји сло бо де, раз вио је сво је схва та ње уло ге мо дер не епо хе, и то је 
по сма трао ви ше еко ном ски. Та ко, сред ства за рад се ме ња ју док се 
људ ска дру штва раз ви ја ју, по ступ но, ево лу циј ски, од са ку пљач ких 
за јед ни ца до мо дер ног, ин ду стриј ског дру штва. Ме ђу тим, Маркс је 
сма трао да гра ђан ска др жа ва ни је фор ма ре а ли за ци је сло бо де, јер 
су и у њој не ко ли ци на сло бод ни, тј. сло бод на је са мо бур жо а ска 
кла са, као вла сник сред ста ва за про из вод њу. Марк сов крајистори
је и пот пу но оства ре ње сло бо де је у раз вла шће њу бур жо а ске кла се 
у вла сни штву над сред стви ма за про из вод њу.

По ред ли бе ра ли зма и марк си зма, фа ши зам и ње му слич не па-
ра диг ме се ја вља ју као тре ћи об лик из ра жа ва ња мо дер не. О фа ши-
зму и на ци зму као вер зи ја ма мо дер не је по себ но пи сао Ду гин.31) 
Фа ши стич ке док три не по ста вља ју др жа ву, им пе ри ју (Reich) или 
ра су у кон тек сту пре мо дер них иден ти те та (ми то ва) за о де ну тих 

28) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 68. 
29) Алек сан др Ду гин, Постфилософия, стр.138.
30) Све до ре во лу ци је 1848. ли бе ра ли и со ци ја ли сти су би ли у за јед нич ким ре до ви ма, да 

би се од та да со ци ја ли стич ки по крет по чео да ор га ни зу је око марк си стич ких иде ја 
(про ле тер ске ре во лу ци је). – Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 76.

31) Из ме ђу оста лог ви де ти и: Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна.Временано
выхимперий.ОчеркигеополитикиXXIвека, Ам фо ра, Санкт-Пе тер бург, 2007.
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у омо тач мо дер не. Фа ши стич ка мо дер ни за ци ја је, на во ди Ду гин, 
прак тич на (мо дер на) ре а ли за ци ја ко нач ног по врат ка на ци о нал ном 
или ра сном ми ту.32)

На рав но, по ред ове три иде о ло ги је (ли бе ра ли зма, марк си зма и 
фа ши зма) кла сич ни кон зер ва ти ви зам је, као по ли тич ка иде о ло ги ја 
мо дер не, би ла пр ви од го вор на пи та ња мо дер но сти. Кон зер ва тив ци 
су се из ра жа ва ли кроз ре ста у ра ци ју и мо нар хи зам у 19. ве ку, кроз 
до де љи ва ње ва жно сти и су бјек та тра ди ци о нал ним гру па ма (по ро-
ди ца, цр ква, итд.), кроз ис ти ца ње ра зум ске не са вр ше но сти чо ве ка. 
Но, до кра ја 19. ве ка би ли су по ра же ни. Без об зи ра на ра до ве, ис-
тра жи ва ња и от по ре мно гих кон зер ва тив них ми сли ла ца и гру па! 
На и ме, ка ко ис ти че Ва лер штајн, кон зер ва ти ви зам је при хва тио ва-
жност про ме не, про гре са, до ду ше на по сте пен и спор на чин, али 
ипак при хва тио! Ти ме је, да кле, при хва тио ли бе рал не по став ке о 
ну жно сти про ме не те је то би ло до вољ но да бу де са вла дан. Кон зер-
ва ти ви зам је по стао ли бе ра лан.33) 

Пре ма то ме, у 20. ве ку пи та ња мо дер но сти су има ла три кључ-
на иде о ло шка од го во ра (ли бе ра ли зам, марк си зам и фа ши зам) ко ја 
су се ме ђу соб но бо ри ла за по бе ду. Све три иде о ло ги је су има ле 
свој пут мо дер но сти, сво је вер зи је крајаисторије као за вр шет ка 
про це са мо дер ни за ци је. Ме ђу тим, исто ри ја 20. ве ка нам по ка зу је 
да је на кра ју, као по бед нич ка, оста ла са мо јед на иде о ло ги ја. Фа-
ши зам је пр ви до жи вео по раз, план мо дер ни за ци је ра ди ар ха и за ци-
је је по ра жен. Исто та ко, марк си стич ка ви зи ја крајаисторије, као 
на сту па ко му ни зма, је та ко ђе до жи ве ла ко лапс.34) Остао је ли бе ра-
ли зам, као по бед ник, као на сле ђе це ло куп не мо дер не. 

КРАЈИСТОРИЈЕИНАСТУПНОВЕЕПОХЕ:
СТРАХОВАЊЕОДБУДУЋНОСТИ

Те о рет ски, Хе ге ло ва па ра диг ма тич на фи ло со фи ја исто ри је је 
мо гла да до ве де јед ну од ове три иде о ло ги је до крајаисторије, тј. 
до на сту па пост мо дер не епо хе. Но, пре ла зак из мо дер не у пост мо-

32) Алек сан др Ду гин, Геополитикапостмодерна,стр. 39–40. 
33) Има ну ел Ва лер штајн, Послелиберализма, стр. 77–78. 
34) Мно ги ли бе ра ли 20. ве ка су ове две иде о ло ги је и по и сто ве ћи ва ли. Та ко Ха јек (Fri e drich 

Hayek), Арон (Raymond Aron), По пер (Karl Pop per) сма тра ју да ко му ни зам и фа ши зам 
има ју исте ко ре не, да се ра ди о ес ха то ло шким вер зи ја ма тра ди ци је ко ја ап со лу ти зу је 
он то ло ги ју бу дућ но сти, да на ци зам сво ју прак су ву че из со ци ја ли зма, итд. Ви де ти нпр: 
Фри дрих Ха јек, Путуропство, Glo bal Bo ok, Н. Сад, 1997.
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дер ну се оства ру је са мо у ли бе рал ном дис кур су. Та ко је Френ сис 
Фу ку ја ма у пра ву ка да го во ри о крајуисторије као о по бе ди за-
пад ног ка пи та ли зма и ли бе рал не де мо кра ти је. На рав но, Фу ку ја ма 
не го во ри са мо о крајуисторије као о ве ли кој по бе ди ли бе ра ла, 
не го он сма тра да се ко нач но ис пу ни ла уло га исто ри је у тра га њу 
за нај бо љим на чи ном ор га ни зо ва ња чо ве ка и дру штва, на во де ћи да 
је „крај ња тач ка иде о ло шке ево лу ци је чо ве чан ства и уни вер за ли-
за ци је за пад на ли бе рал на де мо кра ти ја, као ко нач ни об лик људ ске 
вла сти“.35) Крајисторије по Фу ку ја ми озна ча ва да је за пад на, ка-
пи та ли стич ка, ли бе рал на де мо кра ти ја де фи ни тив но да ла од го во ре 
на пи та ња сло бо де, прав де, јед на ко сти, нор ма тив ног су бјек та чо-
ве чан ства, итд. Не ма ви ше по тре бе за иде о ло шким су че ља ва њи-
ма. Све исто риј ске про тив реч но сти су за вр ше не, дру штво ула зи у 
ве ко ве до са де и пу ког про то ка вре ме на, у „по сти сто риј ско вре ме у 
ко ме не ће би ти ни умет но сти ни фи ло со фи је“.36)

Да кле, Фу ку ја ма је у јед ном де лу у пра ву, јер је ли бе ра ли зам 
остао сам са со бом. Дру ги од го во ри на пи та ња мо дер но сти су по-
ра же ни, и глав на озна ка пре ла ска мо дер не и ин ду стриј ског дру-
штва у пост мо дер ну, у ин фор ма ци о но дру штво је ли бе ра ли зам. Да 
ли је по знат не ки дру ги об лик по стин ду стриј ског, ин фор ма ци о ног 
дру штва осим ли бе рал ног? Од го вор је ја сан. Ни је по знат.

Ме ђу тим, шта се де ша ва ако крај историје не по сма тра мо 
са мо као крај так ми че ња мо дер них иде о ло ги ја по пи та њи ма мо-
дер но сти? Ако га не по сма тра мо са мо кроз по бе ду ли бе ра ли зма? 
Од но сно, да ли крајисторије озна ча ва исто вре ме но и по че так веч-
ног и уни вер зал ног жи во та ли бе ра ли зма у ко ме ће вла да ти цар ство 
сло бо де и јед на ко сти? Да ли је Фу ку ја ма до нео та чан за кљу чак са 
ста но ви шта ових пи та ња? У од го во ру на ова пи та ња ви де ће мо да 
је Фу ку ја ма, ипак, пре у ра ње но про гла сио крај исто ри је. На и ме, не-
ки кри ти ча ри Фу ку ја ме сма тра ју да ем пи риј ски суд ко ји опи су је 
по сто је ће ста ње све та до во ди у пи та ње тра ја ње цар ства сло бо де, 
јед на ко сти и ми ра, тра ја ње ли бе ра ли зма, тј. сам крајисторије. Фу-
ку ја ма на те кри ти ке од го ва ра да ње гов из раз не го во ри о оно ме 
што јесте већ о оно ме шта треба да бу де, тј. ра ди се о нор ма тив-

35) Fren sis Fu kuyama, „The End of Hi story“,TheNationalInterest,Summer1989, http://www.
krop fpo li sci.com/ex cep ti o na lism.fu kuyama.pdf Ка сни је, 1992. го ди не Фу ку ја ма об ја вљу-
је књи гу TheEndofHistoryandtheLastMan, The Free Press, New York. Срп ско из да ње: 
Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца, 1997. 

36) Fren sis Fu kuyama, „The End of Hi story“. 



стр:91106.

- 101 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

ном ста ву.37) Но, он је ов де у кон тра дик ци ји, јер це ло куп но из во ђе-
ње ње го вог од ре ђе ња крајаисторије је има ло ем пи риј ску по твр ду 
у по бе ди ли бе ра ли зма. Ка да се пи та ње по ста ви ма ло дру га чи је, као 
што смо ре кли, да ли ће ли бе ра ли зам и ствар но пред ста вља ти веч-
но цар ство сло бо де, јед на ко сти и ми ра, тј. да ли је он то већ са да, 
Фу ку ја ма од ба цу је тре нут ну ем пи ри ју. Ме ђу тим, зна мо да нор ма-
тив ни суд за ви си од ем пи риј ског са гле да ва ња ре ал но сти. 

Да кле, ем пи ри ја но ве, на сту па ју ће епо хе по сле мо дер не де ман-
ту је Фу ку ја му и ли бе ра ле. Ем пи ри ја је не у мо љи ва. Она нам го во ри 
да је гло бал ни свет, по сле „кра ја“ мо дер не, ушао у ста ње ду бо ке 
по ли тич ке и еко ном ске кри зе, све ве ћег на си ља, ра то ва, те ро ри зма, 
ратовапротивтероризма,пре вен тив нихи хуманитарнихрато
ва, вој них ин тер вен ци ја, еко ном ских и по ли тич ких санк ци ја. Ови 
ра то ви, ко је по кре ћу САД и За пад, по при ма ју ка рак тер дав них пре-
мо дер них ра то ва, јер се не при ја тељ озна ча ва пој мом зла! Да кле, 
пре ма та ко озна че ном не при ја те љу, или пре ма Дру гом, све је до-
зво ље но. Не при ја тељ је ви ђен као не чо век. Да на шњи ра то ви, во ђе-
ни као ху ма ни тар ни или про тив те ро ри зма, има ју та кву ди мен зи ју 
да се во де на стра ни „чо ве чан ства“. С тим у ве зи, пре ма не при-
ја те љу је до зво ље но све. При ме ри су Ирак, Ав га ни стан, Ју го сла-
ви ја, Ли би ја, Си ри ја, Ла тин ска Аме ри ка,... Тај ка рак тер гло бал ног 
на си ља по себ но при ме ћу ју и ана ли зи ра ју Не гри и Харт (Mic hael 
Hardt/ An to nio Ne gri) у де лу Мноштво.38) Ра ди се о по кре та њу ра-
то ва из не ка квих мо рал них на че ла а ко је је де фи ни сао (пост)ли бе-
рал ни За пад и Ва шинг тон. На сце ни је мо ра ли за ци ја, а не по ли-
ти ка. Не гри и Харт пи шу: „Пост мо дер но при бе га ва ње пој мо ви ма 
прав де и зла, мо жда у мо мен ти ма као ира ци о нал на про па ган да или 
мо рал но ре ли гиј ска ми сти фи ка ци ја, ипак ни је ни шта дру га чи ја од 
не ка да шњег по зи ва на ис тре бље ње не вер ни ка или спа љи ва ње ве-
шти ца... То ле ран ци ја, цен трал на вред ност мо дер не ми сли уру ша ва 
се дра ма тич но“.39)

Још је Карл Шмит (Carl Schmitt), у тек сту Појамполитичког, 
сма трао да ће мо ра ли за ци ја у по ли ти ци до ве сти до гло бал не до ми-
на ци је јед не др жа ве.40) Све до ци смо на ме та ња оста лом де лу све та, 

37) Френ сис Фу ку ја ма, Крајисторијеипоследњичовек, стр. 350–351.
38) An to nio Ne gri i Majkl Hard, Mnoštvo–ratidemokracijaudobaimperija, Mul ti me di jal ni 

in sti tut, Za greb, 2009.
39) An to nio Ne gri i Majkl Hard, Mnoštvo, стр. 32. 
40) Карл Шмит, Појамполитичког, у Нормаиодлука–КарлШмитињеговикритичари, 

Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 36–39.
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под из го во ром за шти те људ ских пра ва и ху ма но сти, аме рич ких и 
за пад них од ре ђе ња мо ра ла, а пре ко њих, у су шти ни, за пад не вој не 
и еко ном ске до ми на ци је. Раз два ја ње мо ра ла и по ли ти ке је, ис ти че 
Ко стас Ду зи нас (Co stas Do u zi nas) у књи зи Људскаправаиимпери
ја, „нај ве ће до стиг ну ће мо дер ног пра ва, ко је је укло ни ло ре ли ги ју 
и мо рал из по ли ти ке и под вр гло власт прав ним нор ма ма“.41) Но, с 
дру ге стра не, у да на шњем вре ме ну, на де лу је за ме на по ли ти ке об-
ли ком (пост)ли бе рал не мо ра ли за ци је, из јед ног цен тра. 

По сле–мо дер ни ра то ви, у име ху ма но сти и „чо ве чан ског“ мо-
ра ла и људ ских пра ва, има ју ћи у ви ду да је не при ја тељ зло и не чо-
век, има ју и ту ди мен зи ју да се мо ра ју во ди ти не пре ста но и сву да. 
Не ма ви ше гра ни ца ра то ва ња, јер, не при ја тељ је сву да. Он је гло-
ба лан и уну тра шњи. Сва ка тач ка на зе маљ ској ку гли мо же по ста ти 
по при ште бор бе и ра та про тив „не људ ског“ не при ја те ља. С тим 
у ве зи, штаб бор бе про тив не ху ма но сти и зла, те ро ри зма, отпад
ничких држава, свет по сма тра као део сво је уну тра шњо сти, као 
део свог дру штва. Не ма ви ше ме ђу на род ног си сте ма и по ли ти ке. 
Све је јед но, це ли на, уну тра шњост пост мо дер ног За па да. Све је 
под ре ђе но по бе ди „омра же ног“ не при ја те ља. У та квим усло ви ма 
нео п ход на је стал на, не пре кид на бор ба и рат да би се „не при ја тељ“ 
по бе дио. Без бед ност по ста је им пе ра тив, а кон тро ла, по слу шност, 
хи је рар хи ја – тех ни ке по сти за ња по бе де. Пи та мо се, шта је са де-
мо кра ти јом и ње ним на че ли ма су че ља ва ња, раз ли ке и дру га чи јег? 
Да ли су су спен до ва ни? 

И, с пра вом мо же мо да се за пи та мо – ко све мо же да бу де од-
ре ђен са дру ге стра не мо ра ла? Са дру ге стра не „чо ве чан ства“ и 
хуманости? Од го вор је: ре ал но – сви! Сви ко ји ни су спрем ни да 
се по ви ну ју еко ном ској и пост по ли тич кој до ми на ци ји и тла че њу. 
Да ли то он да иза зи ва страх код не са гла сних? Ка ква је бу дућ ност 
чо ве ка, дру штва? Или, бо ље ре че но, да ли пост мо дер но вре ме има 
бу дућ ност или се ра ди о стра ху од бу дућ но сти?

По сле „кра ја“ мо дер не уоча ва ју се су штин ске из ме не зна че ња 
де мо кра ти је као мо дер ног про јек та. На де лу је огра ни ча ва ње мо-
дер не де мо кра ти је у ње ној со ци јал ној ди мен зи ји (од у ми ра ње др-
жа ве бла го ста ња)42), као и огра ни ча ва ње у ње ној по ли тич кој рав ни 

41) Ко стас Ду зи нас, Људскаправаиимперија.Политичкафилозофијакосмополитизма, 
Слу жбе ни гла сник, Ал ба трос Плус, Бе о град, 2009, стр. 215. 

42) О не ста ја њу мо дер не државеблагостања ви де ти у: Ср ђан Пе ри шић, „Пост мо дер но 
не ста ја ње по ли тич ког и де мо кра ти је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 2/2012, стр.142. 
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ме ди о кра ти за ци јом, те оли гар хи за ци јом на ни воу по ли тич ког од-
лу чи ва ња,43) као и еко но ми за ци јом по ли тич ког по ља. Еко но ми зам 
по ста је моћ ко ја вла да над прав ним и по ли тич ким про сто ром. То 
је још Фу ко при ме тио при ана ли зи ли бе рал ног упра вља ња. Про-
цес еко но ми за ци је ко ји на ста је у мо дер ној епо хи по при ма не слу-
ће не раз ме ре у да на шњи ци. Еко но ми за ци ја на ме ће управљаштво44) 
и ме наџ мен та ци ју де мо кра ти је и по ли ти ке, чи ме се са ма по ли ти ка 
од ба цу је јер је све усме ре но ка што бо љем упра вља њу а не ка су че-
ља ва њу раз ли чи тих оп ци ја. У еко но ми за ци ји по себ но је ка рак те-
ри сти чан фи нан си зам. Исто, не ста нак рад ни штва као по ли тич ког 
фак то ра, тј. ње го ва де по ли ти за ци ја и сво ђе ње на ме диј ску и по тро-
шач ку кон зу ма ци ју су ја сан при мер од у ми ра ња мо дер не де мо кра-
ти је.

На гло бал ном ни воу на ме та ње нео ли бе рал них еко ном ских, 
кул тур них и по ли тич ких по ре да ка и фор ми уни фи ка ци је и гло ба-
ли за ци је су ка рак те ри сти ка све та по сле мо дер не. Ове по ја ве ни-
су ви ше обо је не мо дер ним иде о ло ги ја ма и пи та њи ма мо дер но сти, 
али има ју мо жда и ве ћи ин тен зи тет не го у мо дер ни. С тим у ве зи, 
мо же мо по ста ви ти мно га пи та ња. 

Пр во, на те о риј ском ни воу - за што са вре ме на по ли тич ка те о-
ри ја ма ло ка зу је о по ли тич кој прак си пост мо дер не епо хе, од но сно, 
за што је до шло до та квог рас ко ра ка из ме ђу те о ри је и прак се? Дру-
го, да ли се ли бе рал на де мо кра ти ја по ка зу је не моћ ном да ре ша ва 
прак су? Да ли се, пак, ли бе рал на де мо кра ти ја, у свим сво јим из да-
њи ма и до стиг ну ћи ма, мо же раз ви ти у ауто ри тар но дру штво кон-
тро ле? Да ли то зна чи да је на де лу већ крај крајаисторије? Ако 
се ви ди та кав крај, да ли то зна чи да је сам ли бе ра ли зам до жи вео 
тран сфор ма ци ју у не што но во, пост ли бе рал но? 

У сва ком слу ча ју пост мо дер на по ли тич ка прак са го во ри да се 
чо век, дру штво и свет на ла зе у та квој ствар но сти ко ја је дру га чи-
ја од оче ки ва ног или про кла мо ва ног ви ђе ња ствар но сти од стра не 
ли бе ра ли зма као по бед ни ка мо дер не. Ствар ност го во ри да се по сле 
крајаисторије чо век упра во на шао у јед ном стра ху од бу дућ но сти, 
исто вре ме но не зна ју ћи о ка квом се стра ху за пра во и ра ди.

43) На ру ша ва ње по ли тич ке ди мен зи је мо дер не де мо кра ти је у пост мо дер ном пе ри о ду, кроз 
сво ђе ње по ли тич ког си сте ма на две пар ти је, сра ста ње по ли ти ке и упра вља ња, оли гар-
хи за ци ју у од лу чи ва њу, ви де ти у: Ср ђан Пе ри шић, „Пост мо дер но не ста ја ње по ли тич-
ког и де мо кра ти је“, стр.140–141.

44) Ви де ти: Ми ше лъ Фу ко, Безопасностъ,территория,население, На у ка, Санкт Пе тер-
бург, 2011. Фу ко, Ми шел, Рађањебиополитике, Све то ви, Но ви Сад, 2005.
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Но, у са вре ме ној те о ри ји, ипак по сто је ауто ри и ис тра жи ва-
чи, ко ји ука зу ју на са вре ме не пост мо дер не фе но ме не и тра же об-
ја шње ње ем пи ри је из ван до ми нант ног нео ли бе рал ног дис кур са. 
Ра ди се о ауто ри ма раз ли чи тог те о риј ског са зре ва ња: Алек сан дру 
Ду ги ну, Ала ну де Бе нои (Alain de Be no ist), Ги јом Фа ју (Gu il la u me 
Faye), Ан то ни ју Не гри ју и Мај клу Хар ту. У до ма ћој по ли ти ко ло-
ги ји при сут на је Бог да на Ко ље вић. Иако су раз ли чи тог те о риј ског 
бек гра ун да они у пост мо дер ним фе но ме ни ма, ка ко на гло бал ном 
пла ну та ко и у рав ни за пад ног дру штва, др жа ве, де мо кра ти је и по-
ли ти ке, уоча ва ју од ре ђе не за ко ни то сти ко је су про из вод по бед нич-
ког (нео)ли бе ра ли зма. Ра ди се о са свим но вом, да кле, пост мо дер-
ном на сту пу ли бе ра ли зма ко ји је остао сам на по ли тич ком по љу 
по сле крајаисторије. Тај на ступ ли бе ра ла има ко ре ни те им пли-
ка ци је на све мо дер не ка те го ри је: по ли ти ку, пра во, др жа ву, де мо-
кра ти ју, дру штво, ме ђу на род не од но се... Ис тра жи ва њем ем пи ри је 
пост мо дер не епо хе и ње но те о риј ско са гле да ва ње упра во кроз ана-
ли зу пост мо дер ног ли бе ра ли зма мо же нам по мо ћи да од го во ри мо 
на су штин ско пи та ње, а то је – да ли је мо гућ от пор пост мо дер ној 
ствар но сти или смо при ну ђе ни да жи во та ри мо у стра ху од пост ли-
бе ра ли зо ва не бу дућ но сти?
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SrdjanPerisic
LEAVINGMODERNEPOCHBEHIND–
BETWEENTHEENDOFHISTORY
ANDTHEFEAROFTHEFUTURE

Resume
Inhissheet,authorviewedthemeaningoftheshiftofmo
dernparadigmandnewepoch fromdifferent theoretical
cornerthanthedominantapproachincontemporarypoli
ticaltheory.Firstpartofthesheetdealswithparadigma
ticrealizationoftimeandshiftingofthehistoricalepochs.
Secondpartexploresthemeaningsofmodernitythrough
developingofmodernpolitical ideologies/paradigms. In
the20thcenturyquestionofmodernityhadthreekeyideo
logicalanswers(liberalism,Marxismandfascism),which
foughtinbetweenforvictory.Allthreeideologieshadits
wayofmodernity,itsversionsoftheendofhistory,asthe
end of the process ofmodernization. Transfer frommo
dernism topostmodernism is realizedonly in liberaldi
scourse.Inthethirdpartofthesheet,characteroftheend
ofhistoryisdealtwith,butfromthecornerofthecontem
porary empiricism.Postmodernphenomena say that the
world is reality that is different from expected (proclai
med)pointofrealitybythevictorofmodernism.Reality
saysthataftertheendofhistory,manfoundhimselfina
fearofthefutureandnotinakingdomoffreedom.But,in
contemporarytheorythereareauthorsandexplorers,who
pointtocontemporarypostmodernphenomenaandsearch
fortheexplanationoftheempiricismbeyondthedominant
neoliberaldiscourse.Exploringtherealityofpostmoder
nismepochanditstheoreticalinsightthroughtheanalysis
ofpostmodernliberalism,canhelpusanswertheessential
questionwhichis–istheresistancetopostmodernreality
possibleorareweforcedtoliveinthefearofpostliberal
future?
Keywords:modernism,postmodernism,paradigm, time,
epoch,ideology,theendofhistory,politics,liberalism,fu
ture.

 Овај рад је примљен 7. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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Сажетак
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Mа со не ри ја или сло бод но зи дар ство већ ду го пред ста вља ју 
пред мет рас пра ве на у ке и по ли ти ке. Овај рад о ма со не ри ји 

пред ста вља сво је вр сну исто риј ско- по ли ти ко ло шку ана ли зу овог 
фе но ме на у пе ри о ду на зна че ном у на сло ву, и не ће се ба ви ти дру-
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гим пи та њи ма, као што је на при мер да ли је моћ ма со не ри је пре-
те ра но уве ћа на, ка да се твр ди да ма со ни вла да ју све том.

Има мно го де фи ни ци ја ма со не ри је, али оне одво је не су увек 
не пот пу не и не ја сне. У јед ној бро шу ри из да тој из ме ђу два ра та пи-
ше: „Да кле, шта је сло бод но зи дар ство? О то ме су у јав но сти ра-
ши ре на нај ра зли чи ти ја ми шље ња. Пре ма не ки ма, то је удру же ње 
ате и ста (без бо жни ка), не при ја те ља ре ли ги је, ко ји скри ве но ку ју 
сво је пла но ве и но се кри ви цу за без бо жност ово га све та. Дру ги, 
опет, др же да је то тај но по ли тич ко удру же ње ко је др жи суд би ну 
на ро да у ру ка ма, од лу чу је о ра ту и ми ру, и ко је је, на при мер, кри во 
и за свет ски рат. Ри мо ка то лич ка цр ква сма тра ма со не ри ју за ан ти-
ре ли ги о зну и ан ти ка то лич ку сек ту ко ја је „пра ва чо ве ка“ ста ви ла 
на сво је за ста ве и бо ри се за те ко ви не кул ту ре, то је нај ве ћи чу вар 
то ле ран ци је (тр пе љи во сти). Нај зад, сма тра се и за бе за злен скуп 
уобра же них чу да ка. Има до ста њих ко ји у сло бод ном зи дар ству ви-
де „уста но ву за ме ђу соб но по ма га ње“, а дру ги су опет ми шље ња 
да је то гру па ин тер на ци о нал них ре во лу ци о на ра ко је ин спи ри шу 
и зло у по тре бља ва ју Је вре ји. У нај ма њу ру ку, нео ба ве ште ни др же 
да ма со не ри ја ни ка ко ни је у скла ду са ду хом мо дер ног жи во та“.1)

У пе ри о ду XIX ве ка ма со не ри ја се углав ном сма тра ла по-
зи тив ном по ја вом јер се бо ри за на че ла сло бо де и јед на ко сти, за 
очу ва ње на ци о нал них ин те ре са дру штва и др жа ве и на ци о нал них 
осе ћа ња чо ве ка. О то ме нај бо ље го во ри књи га Сре те на Стој ко ви ћа 
„Сло бод но зи дар ство – ње гов циљ и прин ци пи, ње го ва про шлост 
и са да шњост“, иза шла 1893. го ди не. Књи га је би ла вр ло по пу лар на 
и код струч не и код ши ре јав но сти у Ср би ји, ка сни је је до жи ве ла 
ви ше из да ња. Ја ша Про да но вић, та да ра ди кал, на пи сао је оп ши ран 
при каз те књи ге. Про да но вић је та да био под ути ца јем Све то за ра 
Мар ко ви ћа. Не ки исто ри ча ри сма тра ју да је уочи смр ти, у Тр сту, 
Све то зар Мар ко вић при мио све ште но ли це да би ока јао сво је гре хе 
због ана ци о нал но сти и ра да про тив срп ских на ци о нал них ин те ре-
са, на ро чи то кри ти ке иде је тзв. Ве ли ке Ср би је. У при ка зу ове књи-
ге Ја ша Про да но вић пи ше: „Сло бод ни зи да ри на зи ва ју овај жи вот 
про фа ним. Али ја не ви дех да се они од ри чу дру штве них по ло жа ја 
у тој про фа но сти, да не ће да те ку про фа не па ре, да не во ле про фа-
ну књи жев ну сла ву и да бе же од ви со ких мо ћи, ко је баш та про фа-
ност да је. Уве че пред пра гом сво је ло же, они се чи сте од пра ши не 

1) Штајеслободнозидарство?, За греб, 1934, стр. 3-4.
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овог жи во та. Али са осме хом на усна ма они се су тра дан опет вра-
ћа ју к ње му и не од ба цу ју ње го ве бла го де ти.“

„Сло бод но је зи дар ство уто пи ја. Ње го вим за ступ ни ци ма - ја 
го во рим о по ште ним сло бод ним зи да ри ма - ср це иде пред ра зу-
мом. За тим уме сто хлад ног ра су ђи ва ња до ла зи ма шта и са ња ње. 
Иде је ко је они за сту па ју ни кад се не про во де у жи вот. А њи хо ви 
си сте ми по ни чу и уми ру на хар ти ји.“

„Ка мен те ме љац сло бод ним зи да ри ма је сте иде ја сло бо де, јед-
на ко сти и брат ства. Да њих оства ре, при ма ју у сво је ко ло љу де без 
раз ли ке ве ре, је зи ка и по ли тич ких убе ђе ња. Ра до бих знао, ка ква је 
та сло бо да и јед на кост, што ће за до во љи ти у исто до ба и кон зер ва-
тив це и про гре си сте и ли бе ра ле и де мо кра те и –анар хи сте“.2)

По јам ра ди кал ног по кре та у Ср би ји по чет ком осам де се тих го-
ди на XIX ве ка, ко ји је ори ги на лан са мо де ли мич но, ву че ко ре не из 
срп ске тра ди ци је. Брз, огро ман ути цај у на ро ду и по ја ва ха ри зма-
тич ног во ђе у ли ку Ни ко ле Па ши ћа сва ка ко да је фе но мен ко ји је 
за ин те ре со вао све бит не по ли тич ке чи ни о це у Ср би ји, али и ван 
ње. Но ра ди ка ли су и по ред то га што су има ли огром ну ве ћи ну на-
ро да уза се бе и да ље оста ли ван по ли тич ких и еко ном ских цен та ра 
мо ћи у Ср би ји.

По сле не у спе ха ре во лу ци о нар ног ме то да у при ме ру Ти моч ке 
бу не 1883. го ди не, без об зи ра ко ли ко је она де ло ра ди ка ла а ко-
ли ко је спон та на, ра ди ка ли бит но ме ња ју по ли тич ку так ти ку. „Ра-
ди кал на стран ка је сад већ има ла са свим ја сно оцр та на два ли ца 
окре ну та на раз ли чи те стра не - се ља штву и си ро ма шним гра ђа ни-
ма ва ља ло је при пи си ва ти њен до ла зак на власт као по бе ду њи хо ве 
бор бе и на де; имућ не и кон зер ва тив не сло је ве тре ба ло је убе ди ти 
да су се ра ди ка ли уљу ди ли и сми ри ли, да они ни су пре те ћи сан ки-
ло ти из ја ко бин ских при ча, не го уме ре ни по ли ти ча ри и при стој ни 
по да ни ци“.3)

Ра ди ка ли су од по чет ка би ли из ра зи то на ци о нал но опре де ље-
ни. По чет ни на зив стран ке је Срп ска на род на ра ди кал на стран ка, 
прак сом се тер мин „Срп ска“ по сте пе но гу био, да би се уста лио 
на зив Ра ди кал на стран ка.

2) Про да но вић Ја ша, „Сло бод но зи дар ство“ (при каз исто и ме не књи ге Ср. Ј. Стој ко ви ћа), 
Дело,I,1, Бе о град, 1984, стр. 223-224.

3) Ђор ђе Ра ден ко вић, ПашићиСрбија, Бе о град, 1997, стр. 214.
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Ипак се сма тра ло да су ра ди ка ли у прин ци пу про тив ма-
сон ства, „у Ср би ји је ис ту пио про тив сло бод них зи да ра Ми-
лош Мар ко вић, не ка да шњи ди рек тор Гим на зи је у Кра гу јев цу 
ко ји је као ор то док сни ра ди кал а под ути ца јем со ци ја ли ста у 
Не мач кој ко ји су на па да ли сло бод но зи дар ство, гле дао у ње-
му на ро чи ту опа сност за на ци о на ли зам у Ср би ји. Фар ма зо ни 
за ње га су они ко ји спре ма ју др жав не уда ре а од го вор ност 
пре ба цу ју на дру ге.“4)

Све то мир Ни ко ла је вић је био чо век ко га су нај ви ше као ра ди-
ка ла до во ди ли у ве зу са ма со не ри јом. Но он је у ра ди ка ле до шао из 
На пред не стран ке да би се ка сни је вра тио у њу.5) Био је по ли ти чар, 
бе сед ник, па тек он да ма сон. Сту ди рао је ен гле ску књи жев ност у 
Лон до ну, да би се ка сни је пред ста вљао срп ској јав но сти. У фи ло-
со фи ји је про па ги рао сто јич ку ети ку. Го во рио је: „Сва ки на род мо-
гао је са мо уто ли ко на пре до ва ти уко ли ко су у ње му би ле сна жне 
сто јич ке вр ли не“, на дру гом ме сту је ре као: „Сто јич ким вр ли на ма 
на ших ота ца ми има да бла го да ри мо за осло бо ђе ње Ср би је, а Ср-
би ја ће би ти ве ли ка и оста ти сло бод на ако у на ма сто јич ке вр ли не 
жи ве.“ Фи ло соф Ан дри ја Стој ко вић је пи сао: „Ова кво по ве зи ва ње 
есте тич ког и етич ког ути ца ло је и код нас бла го да ре ћи не то ли-
ко Ни ко ла је ви ће вој еру ди ци ји и ре чи то сти ко ли ко од го ва ра ју ћем 
на шем на род ском спа ја њу ле пог и до брог и осо бе но сти ма исто-
риј ског тре нут ка - при пре ма за но ве жр тве у бор би за на ци о нал но 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње.“6)

С. Ни ко ла је вић је у ма ју 1882. го ди не укло њен из Стран ке на 
лич ну ини ци ја ти ву Ни ко ле Па ши ћа. Но мно ги су сма тра ли да он 
ни је из ба чен из стран ке, већ из ру ко вод ства. С. Ни ко ла је вић се за-
ла гао за са рад њу са кра љем Ми ла ном, сма трао је да ће ра ди ка ли 
та ко по сти ћи сво је ци ље ве. Ње го ва ак тив ност у дру штву Све тог 
Са ве оце ње на ја као штет на. Иако се ње го во сло бод но зи дар ство 
за сни ва ло на иде ја ма сло бо де, брат ства, јед на ко сти, ра ди ка ли су га 
оце ни ли штет ним.

Но, о све му то ме оста ло је ма ло пи са них тра го ва, сто га се те-
шко мо же го во ри ти о ка рак те ру ра да С. Ни ко ла је ви ћа. Ње гов при-

4) Косуикаквисунепријатељијугословенскемасонерије?, За греб, 1934, стр. 7.
5) Ви де ти:Српска напредна странка, Бе о град, 1993. и Српска напредна странка, Бе о-

град, 1906.
6) Др Ан дри ја Стој ко вић, Развитакфилозофије уСрба 18041944, Бе о град, 1972, стр. 

211.
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ста ли ца Сре тен Стој ко вић твр ди да је рад С. Ни ко ла је ви ћа ин спи-
ри сан ис кљу чи во ху ма ни стич ким и па три от ским ци ље ви ма. Сма-
тра се да је он про ши рио сло бод но зи дар ство и на ра ди кал ни по-
крет Ср би је. „Бе ше се од не куд уко ре ни ла за блу да да су ма со не ри ји 
у Ср би ји при па да ли ис кљу чи во не ки на пред ња ци и ли бе ра ли, и да 
је она би ла тај но удру же ње упе ре но про тив ра ди ка ла. Ме ђу тим, 
баш од нај и стак ну ти јих ра ди ка ла бе ше зна тан број сло бод них зи-
да ра. То су би ли: Ми ха и ло Вал тро вић, Сте ван Р. По по вић (Цр ни), 
пр ви ра ди кал ни ми ни стар на род не при вре де, Ан та Алек сић, ин-
же њер, члан ре дак ци о ног од бо ра ра ди кал ног ча со пи са „Рад“ (из 
1881. год.), др Ми ха и ло Во јић, др Ла за Па чу, Па вле Ми хај ло вић, 
Др жав ни са вет ник (по знат из Ти моч ке бу не), Та са Бан ко вић, рен-
ти јер, Ви љем Ба дер, ин же њер и гра ди тељ пр ве же ле зни це у Ср-
би ји, Мар ко Ве ли за рић, про фе сор, Ко ста Сто ја но вић, про фе сор 
уни вер зи те та и бив ши ми ни стар, Мак са Ан то ни је вић, ју ве лир, 
Јо ван Ду кић, про фе сор. Си ма Ко стић, кра гу је вач ки адво кат, Ђо ка 
Ла за ре вић, ин ду стри ја лац из Не го ти на (отац г. Бран ка Ла за ре ви-
ћа, књи жев ни ка и ди пло ма те), и мно ги дру ги. Све њих ско ро без 
из у зет ка, Све то мир је увео у сло бод но зи дар ство; и сви они бе ху 
под јед на ко до бри Ср би, и љу ди, и ра ди ка ли!“7)

Због свог па ци фи зма и ми ро тво рач ког ра да С. Ни ко ла је вић се 
за ме рао свим зна чај ним по ли тич ким фак то ри ма у Ср би ји, под јед-
на ко и ра ди ка ли ма, али и кра љу Ми ла ну ко ји је увек др жао до ста-
ја ће вој ске и био њен ко ман дант. С тим у ве зи С. Ни ко ла је вић је 
пу но пу то вао по Евро пи, за ла жу ћи се да се ме ђу др жав ни од но си 
ре ша ва ју мир ним пу тем, без упо тре бе си ле. Та ко је на ини ци ја ти-
ву С. Ни ко ла је ви ћа 1902. го ди не из сре ди не На род не скуп шти не и 
Се на та ство ре на Срп ска ин тер пар ла мен тар на гру па, на на че ли ма 
Ме ђу на род ног пар ла мен тар ног са ве за из 1899. го ди не. „Од 25 пот-
пи сни ка ово га зна чај ног ме мо ран ду ма пет на е сто ри ца су ра ди ка ли: 
Н. П. Па шић, Д. С. Си мић, др Л. Па чу, Р. С. По по вић, Стој. М. Про-
тић, Сре тен П. Ко јић, др Или ја Ко ло вић, Ко ста Сто ја но вић, До бро-
слав М. Ру жић, Влад. М. Љо тић, Ђо ка Ан ђел ко вић, Пе ра П. Ђор-
ђе вић, Ар са М. Дре но вац, Јо ван Ј. Јо ва но вић, Јо ван М. Ша ре нац.“8) 
При су ство Ни ко ле Па ши ћа у тој ор га ни за ци ји сма тра ло се да 

7) Бо жи дар С. Ни ко ла је вић, РадикалнастранкаиСветомирНиколајевић, Бе о град, 1938, 
стр. 55-56.

8) Исто, стр. 63.
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ра ди ка ли осим на ци о нал них за др жа ва ју и оп ште чо ве чан ска 
на че ла.

Ма сон ство С. Ни ко ла је ви ћа је че сто у ве зи и са ње го вим те-
жња ма за бал кан ском ин те гра ци јом. Ства ра њем не ка кве фор ме 
бал кан ске кон(фе де ра ци је), ра да на хр ват ско- срп ском збли жа ва-
њу, због че га су га те шко оп ту жи ва ли. Че сто су га оп ту жи ва ли и 
за ма ђа ро фил ство, због ње го вих че стих пу то ва ња и кон та ка та са 
Ма ђа ри ма. За ла гао се за грч ко- срп ско при ја тељ ство и уоп ште био 
је ве ли ки хе ле но фил. За ла гао се да се краљ Алек сан дар Обре но вић 
оже ни грч ком прин це зом Ма ри јом, кћер ком грч ког кра ља Ђор ђа I, 
али у то до ба Алек сан дар је имао 18 а Ма ри ја 16 го ди на. 

Због то га је би ло и чу ве но ње го во пре да ва ње из 1889. го ди не 
о Ри ги од Фе ре, грч ком ро до љу бу и ма со ну. То пре да ва ње је об ја-
вље но у ча со пи су „Отаџ би на“. С. Ни ко ла је вић је до нео ис црп ну 
би о гра фи ју по ма ло код Ср ба већ за бо ра вље ног Ри ге од Фе ре. На 
по чет ку пре да ва ња С. Ни ко ла је вић пи ше: „Ваљ да је та ко мо ра ло 
би ти, да у пам ће њу на шег на ро да ве ли ки ту ђи нац усту пи ме сто 
оном не бро је ном ни зу до ма ћих му че ни ка из чи је су кр ви ни кле на-
ша др жа ва и сло бо да; али ми сао за ко ју је Ри га по ги нуо, ко ја је 
у го ди на ма пред устан ком у Ср би ји, и доц ни је, пред устан ком у 
Грч кој, у пин да рич ким ње го вим сти хо ви ма од је ки ва ла по вр ле ти ма 
бал кан ских пла ни на; склик та ва ла ју на ке свих раз ли чи тих пле ме на 
на за јед нич ки рад и у за јед нич ку бор бу за отаџ би ну и сло бо ду; та 
ми сао ни ка да ни је би ла та ко жи ва и по пу лар на као да нас. Ри ги на 
по след ња реч „ја по се јах а же те о ци ће до ћи“ об и сти ни ла је се уто-
ли ко, уко ли ко да нас све што је па мет но и ро до љу би во код Ср ба, 
Гр ка, Ру му на, Бу га ра и Ар на у та ми сли ка ко је Ри га ми слио и же ле 
што је Ри га же лео; да на ро ди Бал кан ског по лу о стр ва до го вор но и 
сло жно, по шту ју ћи уза јам но пра ва и осо би не, ра де на де лу осло-
бо ђе ња и ује ди ње ња.“9)

У то вре ме С. Ни ко ла је вић је имао рас пра ву „Же на у сло бод-
ном зи дар ству“, ко ја је ка сни је штам па на и пре ве де на на ви ше 
стра них је зи ка. 

Од нос С. Ни ко ла је ви ћа са ра ди ка ли ма осам де се тих и де ве де-
се тих го ди на XIX ве ка а и ка сни је је не ја сан и про тив ре чан. Ни-
је чак ја сно да ли је он фор мал но уоп ште и на пу стио Ра ди кал ну 
стран ку. Оту да, „твр ђе ње да је Ни ко ла је вић то бо же, из гу бив ши по-

9) Све то мир Ни ко ла је вић, „Ри га од Фе ре - пе сник и па три о та грч ки“, јав но пре да ва ње 
(Од штам па но Из Отаџ би не књ. XXII) Бе о град, 1889, стр. 3-4.
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ве ре ње сво јих дру го ва мо рао на пу сти ти ра ди кал ну стран ку, нео д-
го ва ра исти ни. На про тив, он је из ње сво је вољ но ис ту пио ка да се с 
пар тиј ским дру го ви ма раз и шао у основ ним на зо ри ма. По ве ћи број 
ра ди ка ла, ко ји је Ни ко ла је ви ћу од у век на ги њао - ме ђу ови ма на 
пр вом ме сту Ди ми три је Ка тић, че сто је по ку ша вао да ње га и Пе ру 
То до ро ви ћа вра ти Ра ди кал ној стран ци.“10)

То је очи глед но сло бод но зи дар ство сма тра ло за по зи тив ну по-
ја ву, да би се ка сни је у XX ве ку, сма тра ло за из ри чи то не га тив ну 
по ја ву од љу ди и ор га ни за ци ја ко је у се би са др же на ци о нал ну ком-
по нен ту. Сва ка ко нај зна чај ни ја већ по ме ну та књи га Сре те на Стој-
ко ви ћа о сло бод ном зи дар ству, нај ви ше је афир ми са ла сло бод но 
зи дар ство. Књи га са др жи 10 пи са ма а у де се том се го во ри о то ме 
да ли је сло бод но зи дар ство ви ше по треб но Евро пи и ње го вим за-
да ци ма бу дућ но сти. С. Стој ко вић пи ше: „Сва ко је од нас на пр вом 
ме сту чо век и као та кав до шао је на свет, тек по сле то га до ла зи све 
дру го. Сто га сло бод но зи дар ство по у ча ва пре све га да бу де мо љу ди 
све сни сво јих чо ве чан ских пра ва и ду жно сти; да бу де мо то ле рант-
ни ји и по шту је мо је дан у дру го ме чо ве ка као рав но прав ног чла на 
свет ске за јед ни це; и да у сва ко ме од нас це ни мо мо рал но до сто јан-
ство као осно ву на гра ђан ску част и све спољ не од но се ме ђу на-
ма.... Зар и да нас и у бу дућ но сти не ће би ти по треб но да се опо ми-
ње мо на вр ше ње тих ду жно сти?“11) Очи глед но С. Сто ко вић ни је 
на че ло ста вио на ци о нал не и па три от ске вред но сти у чо ве ку.

Др Ла за Па чу је био чо век број два из ра ди кал них ре до ва ко га 
су до во ди ли у ве зу са ма сон ским по кре том. Иако је био ве ли ки фи-
нан сиј ски струч њак и вр ло ути ца јан у Ра ди кал ној стран ци, бе жао 
је од јав них исту па. При ча ли су се ви це ви о ње го вим „нео д ло жним 
по сло ви ма“. Ње гов при ја тељ и би о граф Ни ко ла Мар ко вић за ње га 
ка же: „Ла за ни је био бор бе на при ро да и да ле ко је од хра бро сти ре-
во лу ци о на ра, па не кад и са мог гра ђа ни на.“

Ла за Па чу је имао успон уз по моћ ма со на. Укљу чио се у рад 
ма сон ске ло же „Срп ска за дру га“ за јед но са С. Ни ко ла је ви ћам и М. 
Ву ји ћем. По га ше њу те ло же 1883. го ди не при сту па ло жи „По бра-
тим“ под вођ ством Ђор ђа Вај фер та. Вр ху нац ути ца ја та ло жа по-
сти же ка да је С. Ни ко ла је вић био пред сед ник Ми ни стар ског са ве-
та.

10) Исто, као нап. 6, стр. 75.
11) Сре тен Стој ко вић, Слободнозидарствоњеговциљипринципи,његовапрошлости

садашњост, Бе о град, 1926, стр. 187.
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По сле мај ског пре вра та ма со не ри ја у Бе о гра ду до жи вља ва 
успон. Л. Па чу је у стран ци стал но др жао стра ну Н. Па ши ћа, због 
то га у ма со не ри ји ни ка да ни је оба вљао не ку ви со ку ду жност. 

Л. Па чу је на вод но фа во ри зо вао Авра ма Ле ви ћа ко ји је ва жио 
као крај ње не га тив на лич ност. Ни ко ла Мар ко вић о то ме пи ше: „Ни 
украј па ме ти ми ни је да и реч про збо рим у од бра ну бив ше га Ла зи-
ног на чел ни ка Ле ви ћа, ко га је је дан део на ше јав но сти оцр тао нај-
цр њим бо ја ма, па се то цр ни ло хо ће да на ба ци на по кој но га Ла зу. 
Ни ма ло ни сам по све ћен у по сло ве за ко је се те ре ти Ле вић а због 
ње га и Ла за, али мо гу да об ја сним ка ко се тај та ко оцр њен Је вре-
јин - да ли с пра вом или не – до пао му дром и искре ном Ла зи, да га 
је овај до кра ја др жао се би уз ко ле но и с њим се, ка ко ве ле, и оку-
мио“.12) Да кле, хо ће се ре ћи да је Ла за Па чу да вао пред ност про фе-
си о нал но сти над дру гим осо би на ма љу ди.

Мно ги га сма тра ју и ар хи тек том ју го сло вен ског про гра ма код 
ра ди ка ла. Ако је Ју го сла ви ја ма сон ско де ло ство ре на уме сто Ве ли-
ке Ср би је, мно ги то сма тра ју јер је баш Ла за Па чу убе ђи вао ра ди-
ка ле да ство ре Ју го сла ви ју. По јед ном, ка зи ва њу, он је су ге ри сао 
Па ши ћу да и Грац бу де у са ста ву Ју го сла ви је. 

Ко ста Сто ја но вић је био ве ли ки фи нан сиј ски струч њак из ре-
до ва ра ди ка ла. Сма тра ло се да су га при пад ни штво ма со не ри ји и 
ра ди ка ли ма уз ди гли. Др Ми ха и ло Ву јић је пре по ру чи вао Ко сту 
Сто ја но ви ћа. Би ло је то у вре ме ка да је М. Ву јић омо гу ћио ожи-
вља ва ње ма сон ске ло же „По бра тим“, по сле ве ли ке кам па ње про-
тив ма со на на за се да њу у ни шкој на род ној скуп шти ни, где је К. 
Сто ја но вић био са слу жбом. К. Сто ја но вић је, као што смо ви де ли, 
био ме ђу 25 пот пи сни ка Срп ске пар ла мен тар не гру пе.

Ко ста Сто ја но вић ће ка сни је при сту пи ти ло жи “Ује ди ње ње“ 
1909. го ди не под кон тро лом Ве ли ког ори јен та Фран цу ске где до-
ми ни ра са мо стал ни ра ди кал Љу ба Сто ја но вић. То га је уда љи ло од 
ста рих ра ди ка ла и Н. Па ши ћа, да би по сле свет ског ра та при сту пио 
Де мо крат ској стран ци.

По чет ком ца рин ског ра та К. Сто ја но вић, за хва љу ју ћи сво јим 
ма сон ским ве за ма, на сто ји да се по ве же са Пе штом у кон фрон та-
ци ји са Бе чом. Но то ни је ус пе ло јер су ма ђар ски ве ле по сед ни ци 
би ли глав на пре пре ка у пот пи си ва њу но вог тр го вин ског уго во ра 
из ме ђу Бе ча и Бе о гра да. Па шић је по ку шао да, та да, ис ко ри сти ма-

12) Р. М. Гру јић, Срп ске шко ле, 19.
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сон ске ве зе К. Сто ја но ви ћа у по сре до ва њу око из ми ре ња са Бе чом. 
То из ми ре ње је по ку шао пре ко Хајн ри ха Ви не ра, пр вог ра би на у 
За гре бу, ка сни је хо те ли је ра и фи нан сиј ског шпе ку лан та, на ста њен 
ка сни је у Зе му ну, ода кле је оства рио ве зе са кра љем Алек сан дром.

Но све је то по при лич но не ја сно. Ин те ре сан тан је је дан го вор 
К. Сто ја но ви ћа у Ра ди кал ском клу бу 1908. Го ди не. Ре као је сле де-
ће: „Ма ле зе мље као што је Ср би ја, где је по тро шач ка област ма ла, 
да би се ин ду стри ја раз ви ла као што тре ба, по треб но је, као на кна-
ду за по тро шач ку област, да ти ин ду стри ји из ве сне олак ши це. То је 
оно што је ру ко во ди ло вла ду да иза ђе пред На род ну скуп шти ну с 
ве ли ким бро јем кон це си ја, да при хва ти зе маљ ску ин ду стри ју. И то, 
го спо до, још ни је до вољ но у зе мљи ко ја се на ла зи у јед ном ста њу 
пре о кре та ако тр го вин ски уго во ри ви си ном сво јих ста во ва не са др-
же усло ве за раз ви ја ње ин ду стри је. Ка да не ма те ве ли ку по тро шач-
ку област, она се про ши ру је ти ме, кад се бар на бав ке др жав не вр-
ше од до ма ће ин ду стри је; кад се да ју кон це си је; кад тр го вин ским 
уго во ри ма и та риф ским ста во ви ма има те за га ран то ва не усло ве за 
раз ви ће ин ду стри је, и кад уз то има те још ста бил ност по ли тич ке 
си ту а ци је, ко ја, ди жу ћи кре дит зе мљи, за јам ча ва до ла зак стра них 
ка пи та ла у зе мљи. Кад су сви ти усло ви по стиг ну ти, он да, го спо-
до, тим са мим ство ре на је мо гућ ност да се зе мља ин ду стри ја ли зи-
ра.“13)

Ми ло ван Ми ло ва но вић је ра ди кал чи је се име че сто по ми ња ло 
ка да су у пи та њу ве зе са ма со не ри јом. У вре ме Анек си о не кри зе 
био је ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је; ва жио је као струч њак 
за ме ђу на род но пра во, обра зо ван, до бар ди пло ма та, ду хо вит. За М. 
Ми ло ва но ви ћа су го во ри ли да је „нај ве ћи Евро пе јац од свих Бал-
ка на ца“; за ње га је је дан не мач ки ди пло ма та ре као да је „је ди ни 
Ср бин ко ји во ди ра чу на о то ме шта се ми сли у Евро пи“. За раз ли ку 
од Па ши ћа ко ји се до кра ја чвр сто др жао Ру си је, го во ре ћи да „ма-
ли срп ски чун тре ба ве за ти за ве ли ку ру ску ла ђу“. Ми ло ва но вић 
је ува жа вао објек тив не про це се у Евро пи. Као лич ност ни је имао 
та кву пси хич ку сна гу као Па шић да ис тра је у сво јим ста во ви ма, и 
че сто је па дао у не у ро зе.

Анек си о на кри за је сна жно из ба ци ла на по ли тич ку по вр ши ну 
М. Ми ло ва но ви ћа; то је био ве ли ки ис пит срп ске спољ не по ли ти-
ке. Мно ги ви ђе ни ји срп ски ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри пу то ва ли 

13) Ко ста Сто ја но вић, Го вор о Ра ди кал ском клу бу при ли ком об ја шње ња но вог тр го вин ског 
уго во ра са Аустро у гар ском 1908. го ди не.
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су по Евро пи. „По сле пу то ва ња сло бод них зи да ра Све то ми ра Ни-
ко ла је ви ћа по Евро пи ко је је и он опи сао у ло жи „По бра тим“, и Ва-
се Јо ва но ви ћа у Фран цу ску, и ди пло мат ски зва нич ни ко ра ци вла де 
су кре ну ли слич ним пу тем. У Ру си ју је оти шао Ни ко ла Па шић, у 
Ца ри град Сто јан Но ва ко вић, а Ми ло ван Ми ло ва но вић у Бер лин, 
Па риз, Лон дон и Рим. И што се ти че ре зул та та ових ми си ја, по себ-
но Ми ло ва но ви ће ве, мо же се ре ћи да су они у мно го ме, пре ју ди ци-
ра ни из сло бод но зи дар ских ра ди о ни ца“.14)

М. Ми ло ва но вић је хтео ком про мис са Евро пом. Уко ли ко се 
Бо сна и Хер це го ви на не мо же при кљу чи ти Ср би ји па чак ни до би-
ти ши ро ка ауто но ми ја у окви ру Аустро у гар ске, он да тре ба тра жи-
ти ком пен за ци ју у ви ду при кљу че ња Но во па зар ског сан џа ка Ср би-
ји ка ко би се мо гао до би ти ко ри дор са Цр ном Го ром. Па шић је био 
про тив то га сма тра ју ћи да Ср би ја уко ли ко не мо же да уђе у рат јер 
јој Ру си ја не мо же по мо ћи, јер не ће ни ка кве ме ђу на род не кон фе-
рен ци је по што на њи ма не ће ни шта до би ти, он да же ли да Бо сну 
и Хер це го ви ну пре тво ри у „жи ву ра ну“. Ми ло ва но вић је ве ро вао 
у спо ра зум с за пад ним де мо кра ти ја ма. „На тај на чин био би тек 
по диг нут, био би упра во до вр шен си стем ба ри је ра из ме ђу Тур ске 
и ве ли ких вој нич ких си ла са ис то ка до на крај за па да Бал кан ског 
по лу о стр ва. На тај на чин и Со лун и Ца ри град би ли би за кло ње ни 
од ту ђин ских по жу да. Ис точ но пи та ње до би ло је сво је при род но и 
пра вич но ре ше ње, а Бал кан ско по лу о стр во по ста ло би еле мен том 
европ ског ми ра. И ето из тих и та квих раз ло га и у та квом сми слу 
и ци љу Ср би ја ис ти че ауто но ми ју Бо сне и Хер це го ви не као циљ 
сво је по ли ти ке, као ре ше ње сво јих же ља и те жњи.“15)

Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа су сма тра ли за стра те га Бал кан ског 
са ве за ко ји је Ср би ји по сле успе ха у ра то ви ма 1912. и 1913. го ди не 
до нео огро ман успех. Мно ги су га сма тра ли не са мо за су пар ни ка 
Н. Па ши ћа већ за ње го вог ско рог на след ни ка. Док је био пред сед-
ник вла де, Ми ло ва но вић се су ко бља вао са Па ши ћем око од но са 
са Бу гар ском, то је би ло то ком 1911. и 1912. го ди не. „У пар тиј ској 
вој сци, ко ја је ду го без по го вор но мар ши ра ла за њим, по че ли су се 
ја вља ти зна ци вре ња. Би ло је слу ча је ва пар тиј ског од мет ни штва; 
не ки ин те лек ту ал ци у стран ци го во ри ли су отво ре но да Па ши ћа, са 
ње го вим схва та њи ма и ме то ди ма, ва ља по сла ти у по ли тич ки му зеј; 
као ње го ва за ме на све се че шће по ми њао Ми ло ван Ми ло ва но вић, 

14) Зо ран Не не зић, МасониуЈугославији(17641980), Бе о град, 1988, стр. 258.
15) Ди ми три је Ђор ђе вић, МилованМиловановић, Бе о град, 1962, стр. 119.
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твр ди ло се да он над ма ша Па ши ћа и по по ли тич ким спо соб но сти-
ма и по лич ној еру ди ци ји. Пар тиј ска ди сци пли на је по пу шта ла. 
Па шић је сма трао тре ну так да при вре ме но на пу сти власт, ка ко би 
се бо ље при пре мио за сле де ћи скок у власт: да се не ко сав по све ти 
при те за њу шра фо ва стра нач ке ма ши не“.16) У том сми слу Н. Па шић 
је де ли мич но из ме нио ста тут На род не ра ди кал не стран ке. М. Ми-
ло ва но вић је то про ко мен та ри сао ре чи ма да „ниг де у све ту ни је 
као код нас пар тиј ска ор га ни за ци ја та ко моћ на, а по је ди нац та ко 
не мо ћан, па мет ни љу ди су не по треб ни као ка кав лук су зни ар ти кал; 
пар тиј ска ма ши на кре ће се са ма со бом, без ичи је лич не па ме ти“. 
Па шић је увек во лео да ви ше са че ка до га ђа је не го да иде ис пред 
њих, то из гле да ни је би ла од ли ка Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. 

Иако се сма тра ло да је у пе ри о ду 1903-1914. го ди не у вла ди Ср-
би је је ди ни ма сон био Ко ста Сто ја но вић, ка ко Јо ван М. Јо ва но вић 
сма тра, не ки твр де да су то још би ли Л. Па чу, М. Ми ло ва но вић и 
Љу ба Сто ја но вић. Мно ги га до во де и у ве зу са тзв. „Цр ном ру ком“ 
ко ја је, фак тич ки, све сно или не све сно, Мај ским пре вра том 1903. 
го ди не и до ве ла ра ди ка ле на власт. У пар ла мен ту Ср би је мно ги су 
тра жи ли од го вор ност Цр не ру ке (на ро чи то на пред њач ки по сла ник 
и по зна ти прав ник Жи во јин Пе рић). Но Ми ло ва но вић - ко ји је, ка-
ко из гле да, ста јао у не по сред ној ве зи са Цр ном ру ком - из бе гао је 
два од го во ра на ову ин тер пе ла ци ју, с об зи ром да је убр зо по што је 
она под не та, скуп шти на би ла рас пу ште на“.17)

Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа је 18. ју на 1912. го ди не на по ло жа ју 
пред сед ни ка вла де за те кла из не над на смрт. Пи та ње је да ли је и део 
спољ не по ли ти ке Ср би је та да оти шао дру гим прав цем.
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FREEMASONRYANDTHEPOLICIES
OFTHEKINGDOMOFSERBIANUNTIL1914

Resume
MasonryintheKingdomofSerbiainthelastdecadesof
the19thcenturyanduntiltheoutbreakofWorldWarIin
1914playedanimportantroleinthecreationofitsinter
nalandinparticularforeignpolicy.Certainintellectuals,
politiciansweremembersofFreemasonry,orwereinflu
encedbyit.Serbia’sforeignpolicywastornbetweenthe
attitudetowardstheneighboringAustroHungarianEmpi
reandeventotheGermanicworld,towardWesternEuro
pe,particularlytoFranceandEngland,andtowardRus
siaandtowardtheactionsintheBalkansintermsofthe
liberationofallthepeopleoftheOttomanEmpire.Even
themasonry in thisperiodchanged theirpoliticalgoals
asopposedtoclearobjectivesatthebeginningofthe19th
century,intermsofthedestructionoftheempireanden
lightenmentofthepeople.AftertheMaycoupin1903.and
theshiftofdynastyFreemasonryhasinfluencedtheNikola
Pasicandradicalsbutdidnotruledthem,oftheradicals
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freemasoneryhadthemostinfluenceonMilovanMilova
novicandMilenkoVesnića,especially in termsofFran
cophilepolicyofSerbia.ItisassumedthattheMasonshad
ahugeimpactontheestablishmentoftheBalkanLeague.
It isbelieved thatMasonryhadmuchmore influenceon
theObrenovicdynasty,especiallykingMilanandthele
adersofprogessiveparty, liberalsand intellectualswho
supportedObrenovicpolicy.Theirgreatinfluencewason
thefinalformationofantigermanicforeignpolicyandclo
sertiestotheEntentePowers.YettheinfluenceofFree
masonry inSerbia in thisperiodremainedmostlyunder
wrapsofsecret.
Keywords:masonry,Kingdomof Serbia,Obrenovic,Ni
kolaPasic,theradicals,theBalkanalliance,MilovanMi
lovanovic.

 Овај рад је примљен 30. ју на 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. сеп тем бра 2014. године.
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Са же так
УкњизиЧуварикапије,из1918.године,ауторР.Г.Д.
Лафан, се осврнуо на српску историју и национални
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га.Књига,такође,говориостаринскомсрпскомето
сујунаштва,каоодоминантнојнационалнојодлици,о
чемуимаречиикоддругихаутора.
Кључне речи: Р. Г. Д. Лафан; Николај Велимировић;
МиодрагПоповић;Националнименталитет;Србии
Европа.

Nа за вр шет ку Ве ли ког ра та ма јор бри тан ске вој ске и кем бриџ-
ски про фе сор исто ри је Р. Г. Д. Ла фан (Ro bert Ge or ge Da lrymple 

Laf fan, 1887-1972) са жео је сво ја са зна ња о Ср би ма, не по сред на 
и из ли те ра ту ре, у низ пре да ва ња ко ја је одр жао у Со лу ну то ком 
1917. го ди не бри тан ским вој ни ци ма при до да тим срп ској вој сци. 
Ова пре да ва ња су, на под сти цај пу бли ке, сле де ће го ди не из и шла из 
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штам пе у Окс фор ду, као књи га под на сло вом Чуварикапије (The
Guardiansof theGate).1) По след ње исто риј ске чи ње ни це о ко ји ма 
се у књи зи зна је су срп ски по ло жа ји на Кај мак ча ла ну, та ко да Ла-
фан кроз књи гу пра ти исто ри ју и раз ви так срп ске на ци је за кључ но 
са оче ки ва њем за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве, ко ја у тре нут ку 
на стан ка књи ге још ни је би ла оства ре на. Чуварикапије је нај по-
зна ти ја од не ко ли ко књи га на ста лих из сим па ти ја и по што ва ња ко је 
су Ср би за до би ли код за пад ња ка сво јом по зи ци јом и др жа њем у 
Ве ли ком ра ту. Она је сте на ста ла као мо ти ва ци о на про па ган да за 
вој ни ке ко ји тре ба да ра ту ју на срп ској стра ни, да уби ја ју и ги ну у 
ин те ре су Ср ба, али у ње ном тек сту се ви ди труд да се срп ски на-
род раз у ме и ис кре не сим па ти је за ње га. Ла фа но ва књи га Бри тан це 
упо зна је са ма лим европ ским на ро дом ко ји се тек ис ко бе љао из ег-
зо тич ног тур ског цар ства, про ја вљу ју ћи у крат ком пе ри о ду 19. ве ка 
свој не по бе ди ви ју нач ки мен та ли тет и ка рак тер, ко ји је из не на дио 
ауто ра сво јом „то ле рант но шћу, отво ре но шћу ума и на пред но шћу 
упр кос ло шој тур ској вла да ви ни“ ко јој су Ср би би ли под врг ну ти 
до ма ње од јед ног ве ка ра ни је.2)

Иако аутор књи ге то не спо ми ње, осе ћа се да је на ње го ве ста-
во ве пре суд но ути цао та да шњи је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић, 
ко ји се у вре ме Ве ли ког ра та по Ен гле ској и Аме ри ци бо рио за срп-
ски ин те рес сво јим нај ја чим ору ђем - реч ју. Он је сво јим на дах-
ну тим ро до љу би вим бе се да ма по ти рао ре зул та те не при ја тељ ске 
про па ган де, под сти чу ћи са ве зни ке да се зду шно за ло же за спа са-
ва ње Ср би је од про па сти и, по том, за оства ри ва ње ње них брат ских 
по ли тич ких од но са са дру гим ју жно сло вен ским на ро ди ма. Чу ве-
ни крат ки го вор ко ји је је ро мо нах Ни ко лај одр жао на Ви дов дан 
1916. го ди не пред ен гле ском ели том у ка те дра ли Све тог Па вла у 
Лон до ну,3) на вео је бри тан ског кра ља да, по не сен емо ци ја ма, обе-
ћа да Бри тан ци не ће за вр ши ти рат док не ви де сло бод ну Ср би ју. 
У том Ве ли ми ро ви ће вом го во ру, ко ји пред ста вља са же ту су шти ну 
све га што је до та да из го во рио пред ен гле ском пу бли ком,4) на ла зи 
се кон цепт ко ји је Ла фан, го ди ну да на ка сни је, раз ра дио у сво јим 
пре да ва њи ма и по то њој књи зи Чуварикапије. Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић у свом по тре сном го во ру пред ста вља Ср бе као чу ва ре Евро-
пе, као на род ко ји је, у ви дов дан ској би ци из 1389. го ди не, у ко јој 

1) R. G. D. Laf fan, TheGuardiansoftheGate,HistoricallecturesontheSerbs, Ox ford 1918.
2) Нав. де ло, 31
3) Ни ко лај Ве ли ми ро вић, „Бе се да на Ви дов дан 1916.“
4) Fat her Nic ho las Ve li mi ro vić, TheSoulofSerbia, Lon don 1916
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се жр тво вао и сам срп ски вла дар, за у ста вио сво јим те ли ма тур ску 
на је зду и на ста вио да стра да под ото ман ском стра хо вла дом пре ко 
че ти ри на ред на ве ка, да би Евро па мо гла у ми ру да жи ви и раз ви-
ја сво ју осо бе ност. Пред ста вио је Ср бе као на род ко ји је у нај ве-
ћој ме ри про жет хри шћан ским ду хом, јер је под нео жр тву за це лу 
Евро пу, стра дао од ино вер них ази ја та да би хри шћа ни на За па ду 
има ли нео ме тан жи вот. Да ли је Ла фан лич но слу шао не ки од Ве-
ли ми ро ви ће вих го во ра ни је по зна то, али не ма сум ње да је усво јио 
ње го ве ста во ве о Ср би ма за ко је је сва ка ко чуо, до пу њу ју ћи их из 
ли те ра ту ре ко ју је на вео на по чет ку књи ге, као и, нај ве ро ват ни је, 
из лич них кон та ка та. Кон цепт чу ва ра ка пи је Евро пе, ко ји је пр ви 
упо тре био је ро мо нах Ни ко лај го во ре ћи о Ср би ји као о „ју жној ка-
пи ји Евро пе“,5) Ла фан је упо знао као „фра зу при ме ње ну на Ср бе од 
стра не не ко ли ких го вор ни ка, кон крет но г. Лојд Џор џа“, бри тан ског 
пре ми је ра у том тре нут ку. Та фра за са же то опи су је „слу жбу за ко ју 
су се Ср би од у век тру ди ли да учи не хри шћан ству: јер њи хо ва зе-
мља је, за и ста, јед на од ка пи ја ци ви ли зо ва не Евро пе“.6) Ла фа но ва 
књи га до ка зу је да је ми си ја Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа би ла да ла нај-
бо љи мо гу ћи ре зул тат.

Аутор Чувара капије раз ра ђу је те зу је ро мо на ха Ни ко ла ја о 
Ср би ји као бе де му хри шћан ства, па су ге ри ше при па да ње Ср ба 
европ ском, за пад ном све ту, у ком они пред ста вља ју стра жа ре на 
ис точ ној ка пи ји Евро пе, на ње ној коп не ној ве зи са дру гим кон ти-
нен ти ма. И ви ше од то га, Ла фан пред ста вља Ср бе као бра ни о це 
европ ских вред но сти и од „вар ва ри зма ... Бер ли на“.7) Од ко сов ске 
бит ке у ко јој су жр тво ва ли сво је плем ство и вла да ра да би ус пе ли 
да по гу бе про тив нич ког вла да ра и за у ста ве да љи про дор исла ма 
у хри шћан ске зе мље; пре ко ве ко ва про ве де них као роп ски на род 
на гра ни ци Ото ман ског цар ства; до те ку ћег Ве ли ког ра та у ко ме 
су, још нео по ра вље ни од осло бо ди лач ких об ра чу на у прет ход них 
пар го ди на, на пад ну ти као смет ња гер ман ском ши ре њу на ис ток 
- Ср би тр пе од свог по ло жа ја пре ко ко га се мо ра пре ћи на пу ту 
у Евро пу или из ње. И то ни је ка пи ја Евро пе са мо у ге о граф ском 
не го и у кул тур ном сми слу: Ла фан на гла ша ва да се Бри та ни ја у ра-
ту бо ри за „европ ске сло бо де и ме ђу на род но пра во“,8) што Нем ци 
очи глед но кр ше, по го то во у од но су пре ма Ср би ма. Са мо што су се 

5) Ни ко лај Ве ли ми ро вић, „Бе се да на Ви дов дан 1916.“; TheSoulofSerbia, Lon don 1916, 78
6) R. G. D. Laf fan, нав. де ло, 3
7) Исто, 3
8) Исто, 187
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Ср би осло бо ди ли уло ге чу ва ра хри шћан ства пред при ти ском исла-
ма, Гер ма ни их 1914. го ди не ста вља ју по но во у по зи ци ју жр тве за 
европ ске вред но сти. Срп ски на род овог пу та не бра ни хри шћан-
ство од спо ља шњег на па да ино вер ни ка, не го хри шћан ски мо рал 
од ква ре ња из ну тра: Ла фан пи ше о звер стви ма аустриј ске вој ске 
по чи ње ним над ци ви ли ма у Ма чви, за кљу чу ју ћи да су ту Аустро у-
га ри по ка за ли „но ву шко лу рат ни ка ко ји су учи ни ли све да уни ште 
хри шћан ску тра ди ци ју и да ис кљу че све мо рал не об зи ре из су ко ба 
на ци ја“.9) Упра во та кви Ср би, стра дал ни по пут са мог Го спо да на 
Го ло го ти,10) осва ја ју ис кре не сим па ти је пи сца књи ге Чуварикапије. 
Та ко ђе, упра во та ко пред ста вље ни Ср би – хри сто ли ки у свом не-
ви ном стра да њу и исто вре ме но хе рој ски бра ни о ци хри шћан ства 
- све до че о огром ној уло зи баш Ве ли ми ро ви ће ве ми си је на за пад ну 
ре цеп ци ју срп ске ге о по ли тич ке по зи ци је. Јер, он је, као мо нах, го-
во рио пре све га са хри шћан ске по зи ци је. Ње го ва је ин тер пре та ци ја 
срп ске си ту а ци је очи глед но у пот пу но сти при хва ће на од пу бли ке, 
ко ја хри шћан ство раз у ме. Исто вре ме но, то је и све до чан ство о не-
спор ном ауто ри те ту ко ји су у то вре ме – до ду ше, у по след њим тре-
ну ци ма свог зна ча ја - још увек има ли хри шћан ство и хри шћан ски 
мо рал у Евро пи.11) Јер, Пр ви свет ски рат пред ста вља у исто ри о гра-
фи ји крај 19. ве ка и са њим вред но сти осно ва них на хри шћан ству. 
На кон ра та на сту па кра так пе ри од то ком ко га су, у на ред них пар 
де це ни ја, ства ри кре ну ле од луч но пу тем се ку ла ри зма, да би убр-
зо на кон Дру гог свет ског ра та на сту пи ла ко нач но до ми на ци ја ого-
ље ног ин те ре са у јав ном и сва ко вр сне нео б у зда но сти у при ват ном 
жи во ту ко ја се и до да нас раз ви ја.

О мен та ли те ту ко ји иде уз ова кву исто риј ску слу жбу ка ква је 
Ср би ма до па ла, Ла фан пи ше: „Сва ки се Ср бин осе ћа као уче сник 
у ве ли кој дра ми ко ја се од и гра ва ве ко ви ма. Он је жи ва ка ри ка у ве-
ли ком лан цу што се про те же да ле ко уна зад кроз ве ко ве и до се же 
уна пред до по ко ле ња ко ја ће ви де ти Ср би ју ве ли ку и сло бод ну“.12) 
Аутор ова ко пи ше на осно ви упо зна ва ња са еп ским на род ним пе-

9) Исто, 194-197
10)  Исто, 229
11) Да нас се по но во по чи ње го во ри ти о не ка квом зна ча ју хри шћан ства и ује ди ња ва ти хри-

шћан ски свет пред при ти ском исла ма, али овог пу та у бор би за го ли би о ло шки оп ста-
нак хри шћа на у мно гим кра је ви ма све та у ком су угро же ни. В. о то ме на пр. текст: Paul 
Mar shall, „The War on Chri sti ans“, The We ekly Stan dard, Vol. 19, No. 39, 2014. http://www.
we eklystan dard.com/ar tic les/war-chri sti ans_794945.html?pa ge=1

12) R. G. D. Laf fan, нав. де ло, 24-25
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сни штвом „о не ка да шњим ју на ци ма и злат ном до бу“,13) до пу ње ним 
жи вим при ме ром срп ских вој ни ка што их је упо знао на те ре ну. Ти 
вој ни ци, се ља ци, уме ли су, пре ма све до че њу јед ног срп ског офи-
ци ра, да пи шу ку ћи пи сма у сти хо ви ма,14) са свим на лик ју нач ким 
пе сма ма ко је су про сла ви ле срп ски је зик, по ка зу ју ћи ко ли ко је 
жи ва еп ска тра ди ци ја ко ју је из не дрио хе рој ски дух на ро да. Дра-
ма ко ја се про те же кроз ве ко ве, о ко јој го во ри Ла фан, је сте ре зул-
тат ге о по ли тич ког по ло жа ја Ср би је. Ту на род ни ка да ни је мо гао 
да пре дах не, бу ду ћи у стал ној бор би за оп ста нак пред цар стви ма 
ко ја би да се ши ре пре ко гра ни це кон ти не на та. Чу ва ју ћи соп стве-
ни на род ни иден ти тет срп ско ју на штво је ујед но чу ва ло иден ти тет 
Евро пе. По ред пе са ма о ју на ци ма, Ла фан на во ди и срп ску цр кву и 
не по ко ре не срп ске зе мље – Ду бров ник и Цр ну Го ру – као си ле ко је 
су очу ва ле на род ну свест у вре ме вла да ви не Ту ра ка над ве ћи ном 
срп ског на ро да.15)

О ју на штву као о основ ној од ли ци срп ског ет нич ког мен та ли-
те та та ко ђе је пи сао де таљ но Ми о драг По по вић, у књи зи Видовдан
и часни крст.16) Он је ту из нео сво је на ла зе пре ма ко ји ма је Ви-
дов дан био је дан од цен трал них пра зни ка вр хов ног бо га пре хри-
шћан ске ре ли ги је Ср ба,17) за ко ји је осо бе но про сла вља ње у об ли ку 
ју нач ког огле да ња,18) те да је рат нич ки и со лар ни бог Вид мо рал ни 
и ду хов ни узор сва ком свом по кло ни ку.19) Мен та ли тет уоб ли чен у 
усло ви ма по што ва ња вр хов ног па ган ског бо га Ви да, рат ни ка и све-
тло сти,20) очу вао се и кроз хри шћан ску про шлост Ср ба, за хва љу ју-
ћи по себ ној ме ша ви ни хри шћан ских и пре хри шћан ских еле ме на та 
ре ли ги о зно сти, од ко јих је у ра зним пе ри о ди ма исто ри је и у раз-
ли чи тим дру штве ним гру па ма пре те за ло час јед но а час дру го.21) 

13) Исто, 23
14) Исто, 24
15) Исто, 22-25
16) Ми о драг По по вић, Видовданичасникрст, Бе о град 2007
17) Исто, 71-87
18) Исто, 84-85
19) На истом ме сту
20) У срп ској цр кви је по сто ји уве ре ње о по сто ја њу хри шћан ског му че ни ка Ви да, чи ја 

исто риј ска ег зи стен ци ја ни је до ку мен то ва на. Та ко ђе, пре ма ту ма че њу Ла за М. Ко сти ћа 
(Ко стић 2003) ети мо ло ги ја Ви дов да на упу ћу је на грч ку реч „оида“ са зна че њем „знам, 
пам тим, раз у мем“, што све до чи о Ви дов да ну као да ну се ћа ња на срп ску про шлост а 
по сле ко сов ске бит ке и на срп ске ви те зо ве ко ји су хе рој ски бра ни ли срп ски иден ти тет. 
Ода тле „про из ла зи да су Цар Ла зар и Ви дов дан у срп ским ду ша ма дру ги Хри стос и 
Вас крс“.

21) Исто, 107-128; Ду шан Бан дић, Народноправославље, Бе о град 2010, 71-77
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По по вић је ана ли зом на род не ју нач ке по е зи је и раз вит ка у њој те-
ма осо бе них за ко сов ски мит, до шао на уч ним пу тем до за кљу ча ка 
до ко јих су ама тер ски до шли и до ма ћи и стра ни све до ци срп ског 
др жа ња кроз те шку исто ри ју, па и Ла фан у сво јој књи зи Чувари
капије. Из ра ња ње срп ског ју нач ког ето са из та ме не до ку мен то ва не 
ет но граф ске про шло сти, про ја вље ног исто вре ме но у срп ским ју-
нач ким пе сма ма и у сло бо дар ским устан ци ма у 19. ве ку и пра ће ног 
ра сту ћим зна ча јем пра зни ка Ви дов да на, ко ји је сво ју суд бин ску 
кул ми на ци ју до жи вео 1914. го ди не, да ло је сим бо лич ки ма те ри-
јал за ко нач ну ар ти ку ла ци ју срп ског на ци о нал ног ка рак те ра. Њу је 
ма е страл но из вео је ро мо нах Ни ко лај Ве ли ми ро вић, а при хва ти ли 
и раз ра ди ли сви они ко ји ма су ње го ве ре чи ле гле на ср це, ме ђу њи-
ма и аутор Чуваракапије. У ра то ви ма из дру ге де це ни је 20. ве ка, 
сво је вр сно ожи во тво ре ње до жи вео је етос ко сов ског ми та: осло-
бо ђе но је од Ту ра ка Ко со во на ко ме се по ка за ло огром но срп ско 
ју на штво по зна то, пре ма Ми о дра гу По по ви ћу, као ет нич ка од ли-
ка још из пре хри шћан ског вре ме на, као еле мент кул та па ган ског 
Све тлог Ви да; али се исто вре ме но, пре ма на род ном пе сни ку али и 
пре ма цр кве ном ту ма че њу, Ср би ни су бо ри ли то ли ко ра ди по бе де 
ко ли ко ра ди упо до бље ња Хри сту и ње го вој жр тви - ра ди ду хов не 
од бра не хри шћан ства,22) ко ја је исто вре ме но би ла и фи зич ка од бра-
на од ино вер ног не при ја те ља ко ји је на ди рао из Ази је пре те ћи да 
по пла ви исла мом хри шћан ски свет.Ту се по ка зао и тре ћи еле мент 
ко ји је ис та као Ра до мир По по вић у сво јој књи зи, а то је ви те шки 
мо рал ко ји под ра зу ме ва ода ност вла да ру. О то ме, та ко ђе, пи ше Ла-
фан, опо ми њу ћи се тврд ње срп ског ди пло ма те Ми лен ка Ве сни ћа, 
да је сва ки Ср бин го спо дин: „Јед на кост Ср ба не ма ни чег за јед нич-
ког са на ме тљи во шћу мо дер ног ра чун џи је ко ји сма тра се бе јед на ко 
до брим као што је и сва ко дру ги“. Ла фан за тим из ла же сво је ми-
шље ње о ви те шком ка рак те ру срп ског чо ве ка: „Он је го спо дин у 
пра вом сми слу по се до ва ња ду бо ког са мо по што ва ња и по ка зи ва ња 
при стој но сти пре ма сви ма као да су у нај ма њу ру ку рав ни. Сва ко 
се тре ти ра као чо век, а не као ору ђе ни ти ма ши на. Чи та ва ат мос-
фе ра, у ства ри, је сте сред њо ве ков на. Она је мо гу ћа за хва љу ју ћи 
уче њу ко је је у те мељ сред њо ве ков ног ми шље ња угра ди ло под јед-
на ко ве ро ва ња у су штин ску јед на кост љу ди као си но ва Бож јих и 
њи хо ве раз ли чи то сти пре ма уло га ма и по ло жа ји ма“.23) Ова кве со-

22) Ни ко ла Ј. Ма ри но вић, „За крст ча сни и сло бо ду злат ну“, Православље бр. 902, 2004. 
23) Laf fan, нав. де ло, 262
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ци јал не од но се Ла фан је по сма трао у са о бра ћа ју из ме ђу срп ских 
офи ци ра и вој ни ка, ко ји се од ли ку ју ве о ма лич ним ка рак те ром, ме-
ђу соб ном ода но шћу и ди сци пли ном за сно ва ном на ствар ном осе-
ћа ју ме ђу соб ног по што ва ња лич но сти, али и дру штве них уло га.24) 
Сред њо ве ков ном ми шље њу мо ра при па да ти и чи ње ни ца, на ко ју 
се мно го ра ни је у књи зи освр ће аутор, да на сил но ре ша ва ње про-
бле ма не иза зи ва на Бал ка ну ве ли ку осу ду јав но сти, ко ли ко би то 
био слу чај на За па ду.25) То је због „сред њо ве ков ног ста ња у ко ме 
уби ство кат кад из гле да као је ди ни из лаз из не мо гу ће си ту а ци је“. Уз 
то иду и до бре осо би не, али ипак ана хро не: „Вр ли не сва ко днев не 
љу ба зно сти, ра до сти, ве ли ко ду шно сти и ју нач ке хра бро сти у не-
во љи при ка зу ју дру гу стра ну при ми тив ног ка рак те ра Ср ба“,26) ко ји 
су кроз све сво је исто риј ске не во ље, про же те из у зет ним на си љем, 
за др жа ли ду шев ну не ви ност. Ова ко је офи цир вој ске им пе ри је „у 
ко јој сун це не за ла зи“, ко ја дик ти ра це лом све ту пра ви ла ци ви ли-
зо ва но сти, са гле дао мен та ли тет Ср ба рас тр зан из ме ђу афек тив них 
екс тре ма, та ко ка рак те ри стич них за кул тур ну не у гла ђе ност на ро да 
ко ји жи ве пре ма ис то ку.

Ла фан оба ве шта ва чи та о ца о зна ча ју слав ног сред њег ве ка за 
срп ску са мо спо зна ју. За тим се де сио исто риј ски пре кид у жи во ту и 
раз вит ку на ци је: „он да су Ср би уто ну ли у ду бок че три сто го ди шњи 
сан. Ве ли ка та ма тур ске вла да ви не по кри ла је зе мљу. Не за ви сан и 
осва јач ки на род по стао је рад нич ка кла са у тур ском па ша лу ку или 
про вин ци ји“.27) Ову сли ку аутор на ста вља да при ка зу је као ме та-
фо ру са же те срп ске исто ри је на кон пет на е стак стра на, где опи су је 
срп ско осло бо ђе ње: „Ноћ је би ла за вр ше на. Ју тро је сва ну ло и по-
ја ви ла се све тлост но вог да на, да на у ко ме срп ски на род тре ба да 
се на прег не у прав цу ис пу ње ња сво је суд би не и да се при кљу чи 
по но во то ку европ ске ци ви ли за ци је“.28) По сма тра ње Ср ба као оме-
те них од Ту ра ка у свом европ ском кул тур ном и по ли тич ком кон-
ти ну и те ту је крај ње до бро на мер но, али не узи ма у об зир при па да-
ње сред њо ве ков них срп ских зе ма ља не фор мал ној за јед ни ци ко ја 
је гра ви ти ра ла ка ис то ку, ка Ви зан ти ји.29) Вер ске раз ли ке из ме ђу 
срп ског пра во сла вља и За па да, очи глед но, ни је пи сац узео у об зир. 

24) Исто, 260-262
25) Исто, 76
26) Исто, 79
27) Исто, 22
28) Исто, 38
29) О то ме убе дљи во пи ше Ди ми три Обо лен ски, Византијскикомонвелт, Бе о град 1996
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То је по сред но све до чан ство о уз на пре до ва ло сти се ку ла ри за ци је 
ми шље ња ко ја је одав но би ла на че ла Евро пу, до сти гав ши сту пањ 
у ко ме ауто ру Чуваракапијераз ли ка из ме ђу ис точ ног и за пад ног 
хри шћан ства не из гле да ва жна, иако се он сам, ка ко из гле да, де кла-
ри ше као хри шћа нин. Ипак, и та ко, хри шћан ство се, очи глед но, 
отво ре но ис по ве да ло још увек у вре ме у ко ме је на ста ла Ла фа но ва 
књи га. И он, за и ста, на гла ша ва од бра ну хри шћан ства као глав ну 
срп ску слу жбу,30) али за не ма ру је чи ње ни цу да су Ср би, то ком ве ко-
ва тра ја ња ро меј ског цар ства, ста ја ли, у ства ри, на за пад ној ка пи ји 
пра во сла вља, што се ни је из ме ни ло у ото ман ском цар ству ко је је 
по ко ри ло пра во слав не зе мље. На ис точ ној ка пи ји за пад не Евро пе 
Ср би су се на ла зи ли са мо у јед ном ве о ма крат ком исто риј ском тре-
нут ку: док су са ис то ка на ди ра ли Тур ци те же ћи да осво је чи та ву 
Евро пу. На тај тре ну так се фо ку си рао Ни ко лај Ве ли ми ро вић у сво-
јим про па ганд ним го во ри ма на За па ду, а аутор Чуваракапије је то 
он да ге не ра ли зо вао као оп шти по глед на срп ску суд би ну.

Ср би ји је, по Ла фа ну, пред сто ја ло мно го да се тру ди да по но-
во ухва ти ко рак са Евро пом, што ни је био лак за да так по сле ско ро 
по ла ми ле ни ју ма ази јат ског роп ства. Он је Бе о град 19. ве ка опи сао 
као ори јен тал ну сре ди ну, „у сво јој аљ ка вој и без о блич ној по мет-
њи“, па је ис та као кне за Ми ха и ла као ве ли ког пре га о ца на по слу 
европ ског про све ћи ва ња Ср би је.31) Ме ђу тим, за ње го вог ди на стич-
ког на след ни ка, Ми ла на Обре но ви ћа, Ла фан не ма мно го ле пих 
ре чи. Тог срп ског вла да ра опи су је као скеп ти ка и бон ви ва на ко ме 
у пот пу но сти „не до ста је ве ра у Бо га или у чо ве чан ство, ре ли ги-
ја, па три о ти зам, част и прав да“, а ко ји је, та кав, тре ба ло да вла да 
на ро дом ко ји је „ен ту зи ја сти чан, склон иде а ли зму и ми стич но сти 
и одан тра ди ци ја ма сво је цр кве и на ци је“.32) Кон тра сти ра ју ћи Ми-
ла но ве осо би не са пси хич ким од ли ка ма на ро да, Ла фан по сти же и 
не што што ни је на ме ра вао, а то је да се чи та лац за пи та да ли је 
за Ср би ју уоп ште би ло из во дљи во и по вољ но да по ку ша ва да се 
при бли жи Евро пи ко ја ме ђу рас по ло жи вим мен та ли те ти ма за сво-
је љу де ну ди и мо гућ ност та квог раз во ја бла зи ра не лич но сти ка кву 
је Па риз дао мла дом Ми ла ну Обре но ви ћу. Ла фан је све стан да је 
Ср би ја сво је љу де од га ја ла у скром ним ма те ри јал ним усло ви ма,33) 

30) Laf fan, нав. де ло, 3
31) Исто, 40-41
32) Исто, 48-49
33) Исто, 40
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у хе рој ској тра ди ци ји34) и у ду ху за јед ни штва – за јед нич ке сво ји не, 
за јед нич ког ра да, за јед нич ког ста но ва ња - о ком Ла фан пи ше кад 
опи су је уста но ву кућ не за дру ге.35) Све је то не спо ји во са за пад ним 
стан дар ди ма жи вље ња, по го то во још у ком би на ци ји са ори јен тал-
ним ду хом ко ји се мо рао ма кар ма ло за па ти ти ме ђу Ср би ма по-
сле ви ше од че ти ри ве ка жи во та у Ото ман ском цар ству. Ипак, кроз 
књи гу Чуварикапије про ве ја ва слич на иде ја оној о ко јој смо још 
ју че слу ша ли, а то је да Евро па не ма ал тер на ти ву. Ни је, пак, си гур-
но да је та ко ми слио и Ни ко лај Ве ли ми ро вић, кад је пред ели том 
Ве ли ке Бри та ни је по звао Евро пу да вра ти дуг Ср би ма ко ји су се, 
за др жа ва ју ћи Тур ке, жр тво ва ли за њен ми ран жи вот. Али је си гур-
но да пи сац Чуваракапије не мо же да за ми сли дру га чи ји пут за 
Ср би ју, на ро чи то на кон што је кон ста то вао ори јен та ци ју ве ћи не 
срп ских вла да ра пре ма За па ду и на кон но ка у та ко ји је 1917. го ди не 
до жи ве ла пра во слав на ру ска ци ви ли за ци ја, на след ни ца Ви зан ти је, 
је ди на ко ја је мо гла, са за јед нич ке ве ре и ра се, при вла чи ти Ср бе на 
не ку дру гу стра ну.

Та ко, Ла фан на во ди кућ ну за дру гу, срп ско-хр ват ску спе ци фич-
ност, као по ље бор бе из ме ђу по кло ни ка ста рог по рет ка и европ-
ски ори јен ти са них мо дер ни ста у Ср би ји. О тој имо вин ско-прав ној 
уста но ви ка же да је има ла до брих стра на, али да јој је ве ли ка ма на 
би ла то што је ко чи ла лич ну ини ци ја ти ву и, са мим тим, би ло ка кву 
про ме ну, па та ко и сва ки на пре дак. За то сма тра зна чај ним Гра ђан-
ски за ко ник из 1844. го ди не у ко ме се лич на сво ји на по ја вљу је као 
је ди ни мо гу ћи об лик сво ји не, што је до при не ло убр за ном рас па ду 
кућ них за дру га у Ср би ји.36) Ста рин ско ми шље ње ни је са мо пре пре-
ка у пи та њи ма ор га ни за ци је дру штва, не го је не по сред но уоч љи во 
и у обла сти пси хич ких осо би на. На и ме, ју на штво је не са мо нај-
на гла ше ни ја не го и без ма ло је ди на вред ност ко ја Ср бе по кре ће на 
де ло ва ње. Оно је раз ви је но до те ме ре да се у бит ка ма, пред очи ма 
срп ских бо ра ца, по ја вљу ју на ци о нал ни хе ро ји, Кра ље вић Мар ко 
или Све ти Са ва, да по ве ду сво ју вој ску у по бе ду.37) По Ла фа ну „Ср-
би су се по ка за ли као спо соб ни за из у зе тан хе ри о зам и пот пу ну 
по све ће ност пле ме ни тим иде а ли ма у те шким тре ну ци ма. Вр ли не 
при ље жно сти, по сто ја ног тру да и ства ра лач ког ми шље ња на ла зе 

34) Исто, 39, 49, 265
35) Исто, 40-41
36) Исто, 40-41
37) Исто, 124-125
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ма ње при влач ним“.38) Њих су не го ва ли на За па ду шко ло ва ни по је-
дин ци, ин те лек ту ал ци и на уч ни ци, про све ће ни љу ди ко је Ла фан не 
спо ми ње из ри чи то у сво јој књи зи, из у зев ре ци мо кне за Ми ха и ла. 
Јер, Чуварикапије је књи га о мен та ли те ту нај ши рег ста нов ни штва 
Ср би је. Све ово је ва жно Ла фа ну да ис так не због то га што је он 
упо знат са чи ње ни цом да се спре ма на кон ра та фор ми ра ње ве ће 
др жа ве са срп ским је згром, „Ве ли ке Ср би је или Ју го сла ви је“,39) па 
се Ср би мо ра ју по ка за ти спрем ни ма да бу ду сто жер но ве зе мље у 
из град њи, исто вре ме но но ве ре ги о нал не си ле ко ја ће у бу дућ но сти 
ефи ка сно об у зда ва ти све про бле ме на кри тич ном под руч ју Бал ка-
на. Чвр сто тка ње те бу ду ће др жа ве Ла фан ви ди у рас про стра ње но-
сти срп ског на ро да ши ром ју жно сло вен ског под руч ја, укљу чу ју ћи 
у на ци о нал ну те ри то ри ју по ред са ме Кра ље ви не Ср би је још и Ду-
бров ник,40) Бо сну и Хер це го ви ну,41) а вр ло ла ко и Ма ке до ни ју „где 
сам на род не зна шта је“, бу ду ћи ме ша ви на Ср ба, Бу га ра, Гр ка, Ал-
ба на ца, Ку цо-Вла ха и Ту ра ка.42)

Ју нач ки мен та ли тет се про ја вљу је и у нај по зна ти јем срп ском 
сим бо лу: че ти ри сло ва С око кр ста Ла фан нам об ја шња ва син таг-
мом „Са ма Ср би ја се бе спа сла“, што го во ри о осло бо ђе њу из ве-
ков ног тур ског роп ства ис кљу чи во соп стве ним сна га ма, без ика кве 
ино стра не по мо ћи,43) али сва ка ко под хри шћан ским зна ком кр ста. 
Од оста лих сим бо ла о ко ји ма Ла фан пи ше, у књи зи има го во ра и 
о сим бо лич ком до га ђа ју при ли ком ула ска срп ске вој ске на Ко со во, 
пр ви пут по сле ви ше од че три сто го ди на и о ле ген ди о бе лом ка-
ме њу ко је по кри ва Ко со во по ље и ко је се ту ма чи ло као при ча сни 
хлеб за срп ску вој ску стра да лу 1389. го ди не, а ко ји се пре тво рио 
у ка мен на ко ме су Тур ци ло ми ли зу бе. Ср би су сто ти на ма го ди на 
че ка ли тре ну так ка да ће по но во је сти тај ко сов ски хлеб. Ка да је 
срп ска вој ска, да кле, умор на и глад на, ушла у Ми тро ви цу, на и шла 
је на же ле знич кој ста ни ци на не ко ли ко ва го на са сле до ва њи ма дво-
пе ка. Та ко је Ср бе на њи хо вој све тој зе мљи до че као ко сов ски хлеб, 
за ко јим су жу де ли ско ро по ла ми ле ни ју ма.44) У овом до га ђа ју и ле-
ген ди ви ди мо са ју на штвом ује ди ње ну хри шћан ску по бо жност, о 

38) Исто, 39
39) Исто, 265
40) Исто, 25
41) Исто, 52
42) Исто, 59-60
43) Исто, 32
44) Исто, 128-129
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че му је на по чет ку пи сао Ла фан као о дру гом од три мо мен та ко ји 
су са чу ва ли срп ску на ци о нал ност кроз ве ко ве ро бо ва ња у Осман-
ском цар ству - по ред ју на штва оли че ног у по е зи ји и сло бо дар ског 
ду ха ко јим су кон ти ну и ра но жи ве ли не по ко ре ни срп ски кра је ви.45) 
Тре ћа од ли ка, из у зет на те жња ка сло бо ди, по ка за ла се сим бо лич-
ки у по ре ђе њу срп ских стра да ња у Ве ли ком ра ту са Хри сто вим 
стра да њи ма и вас кр се њем, ко је пра ви Ла фан - по узо ру, опет, на 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа - го во ре ћи о Гол го ти пре ла ска срп ске вој-
ске пре ко Ал ба ни је и о вас кр се њу ко је је до жи ве ла на Кр фу, ка да 
су са ве зни ци ре ши ли да при ско че у по моћ:46) Ср би су на пу сти ли 
зе мљу ра ди је не го да се по ко ре да би се по сле опо рав ка окре ну ли и 
по шли у по бед нич ки ју риш.

На кра ју Ла фан по ста вља пи та ње опо рав ка Ср би је од ра та,47) 
и то пре све га би о ло шког као основ ног али и нај о се тљи ви јег. За 
ду хов ни опо ра вак он не бри не то ли ко, спо ми њу ћи и се ља ке и ин-
те ли ген ци ју као ви тал не ду хом. „То ком пет сто ти на го ди на се ни су 
по ми ри ли са роп ским пот чи ња ва њем, не го су се не пре кид но бо ри-
ли те же ћи ка све тло сти“. За та кве љу де шта пред ста вља пар го ди на 
ра то ва ња и из гнан ства? За тим Ла фан на ста вља да раз ми шља: „Би-
ла би увре да да им по ну ди мо на ше жа ље ње. Они су нам пру жи ли 
пот пу ну по др шку и при хва ти ли гу би так све га као бо ље ре ше ње 
од пре да је“. И за кљу чу је: „Тре ба ра ди је да се за пи та мо ка ко је до-
шло до то га да бу ду пре пу ште ни сво јој суд би ни и да се за рек не мо 
да ни ка да не би сме ли да због не до стат ка бри тан ског са о се ћа ња и 
по мо ћи до жи ве не у спех у по сти за њу сво је на ци о нал не сло бо де“. 
Овим ре чи ма Ла фан за вр ша ва текст књи ге Чувари капије, оста-
вља ју ћи ути сак на чи та о ца да ме ђу на род ну по ли ти ку во де емо ци-
је. То је он не дво сми сле но ис ка зао још ра ни је у књи зи, кад је Ру-
си ју и Фран цу ску на звао тра ди ци о нал ним при ја те љи ма Ср би је.48) 
И из ова квог Ла фа но вог ста ва ви ди мо да је та да још вла дао дух 
хри шћан ског мо ра ла, па ни у по ли ти ци ни је би ло ого ље но на че ло 
ин те ре са. А тај тра ди ци о нал ни мо рал је, опет, би ло мо гу ће при-
ме ни ти на ме ђу на род ну по ли ти ку за хва љу ју ћи ве ри у на ци ју као 
ко лек тив но би ће, у дух на ро да ко ји са о бра ћа с дру гим на ро ди ма 
као што по је дин ци оп ште ме ђу со бом – на осно ви и ра ци о нал них 

45) Исто, 22-25
46) Исто, 229
47) Исто, 281-282
48) Исто, 37
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и, још ви ше, ира ци о нал них мо ме на та, ко ји их збли жа ва ју или уда-
ља ва ју јед не од дру гих.

Да нас у на у ци по сто ји сна жна стру ја ко ја не ува жа ва ви ше на-
род као за јед ни цу са соп стве ним од ли ка ма, ду хом на ро да ко ји ути-
че на фор ми ра ње сво јих при пад ни ка. Тај кон цепт је на пу штен у ко-
рист не ста бил не пред ста ве о на ци о нал ном иден ти те ту сва ког по-
је ди ног чо ве ка, ин ди ви дуи ко ја се стал но у се би пре и спи ту је и из-
ја шња ва, по кре та на на ци о нал ним сим бо ли ма ко ју пред њу ис ти чу 
ра зни за ин те ре со ва ни еле мен ти дру штва, као и сво јим по тре ба ма. 
Да на шње про у ча ва ње на ци је, украт ко, осла ња се на игру ин те ре са 
по је ди на ца и гру па. У та квом ам би јен ту те шко је про на ћи ју нач ки 
мен та ли тет код Ср ба - не за то што га ви ше не ма, не го за то што на у-
ка ви ше не по сма тра ства ри из угла из ког се он мо же ви де ти, ни ти 
го во ри је зи ком ко јим се он мо же опи са ти. Шта ви ше, тим је зи ком 
не го во ре ви ше мно ги ко ји има ју моћ да ути чу на кон стру и са ње 
иден ти те та. Уме сто за јед нич ких ис ку ста ва ко ја љу де збли жа ва ју у 
на род, лич но сти, од но си и до га ђа ји се ин тер пре ти ра ју у ин ди ви-
ду а ли стич ком кљу чу, кроз ви ше стру кост лич них иден ти те та ко ји 
уво де ар би три ра ност у ор га ни за ци ју дру штве них гру па и у прак си 
ре зул ти ра ју ато ми за ци јом дру штва. За то овај осврт на срп ски на-
ци о нал ни мен та ли тет тре ба да нас под се ти на вред но сти, мо рал не 
у дру штву као и ме то до ло шке у на у ци, што ну де мо гућ но сти за 
при ступ ко ји по ред ре зул та та у на у ци да је и бо ље раз у ме ва ње на-
ро да, са мих се бе и уза јам но.
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Je le na Milj ko vic Ma tic
SER BIAN NA TI O NAL MEN TA LITY,  

AS SEEN BY A BRI TISH IN THE GRE AT WAR

Re su me
InthebooknamedTheGuardiansoftheGate,published
in1918,itsauthor,BritishArmyofficerR.G.D.Laffan,
made an overview of Serbian history and a portrait of
Serbiannational soul.HisviewofSerbswas shapedby
amonk,NikolajVelimirović.Velimirovićgavelecturesin
England,USAandFranceduringtheGreatWarinwhich
headvocatedforSerbs.„Theguardiansofthegate“isa
phrase describing the Serbiannation as standingat the
treshold ofEurope, guardingEurope’s culture and chri
stendom from the Asiatic menice threatening from the
East, fromtheOttomans.TheLaffan’sbookwasaproof
ofsuccessofVelimirović’smission,andisawitnessofti
mewhenconceptofnationalspirit,christianmoralityand
christianfaithplayedaroleintheinternationalrelations.
Serbs,accordingtoR.G.D.Laffan,werenotjustabari
eragainstinfidels,butalsodefendedthechristianvirtues
fromtheinnerenemy,sincetheGermanshadjustcompro
mised„Europeanlibertiesandinternationallaw“,which
Britainwasfightingtodefend.So,„theguardiansofthe
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gate“wasaphrasethatmentboththegeopoliticandthe
moralserviceofSerbstotheEuropeanchristianculture.
AsfortheSerbiannationalspirit,thebookconsidersan
cientSerbianheroicethosasthedominantnationalcha
racteristic,whichalso featuredasa topic insomeother
authors’works,suchasbookVidovdaničasnikrstbyMio
dragPopović.Popovićgotthesameresultsbyusingmore
scientificmethodsasLaffangotbyintuitioninhisGuar
diansoftheGate.Heroicnationalmentalitywasrecorded
longago,intheMiddleages,andhasalsohelpedSerbs
gainnationalindipendenceandfreedomintheirmorere
centhistory.Laffanalsonoticedamedievalcharacterof
the relationshipbetweenSerbian soldiers and their offi
cers.HefoundSerbstolerant,openmindedandprogres
sive, in spiteof the longTurkishmisgovernment.Laffan
thoughtSerbshavealwaysbeensuccessfullintheirnatio
nalendevoursbecauseoftheirlongingformoralvirtues.
HewonderedifSerbiacouldrecoveraftertheendofthe
war,andconcludedthatherspiritwasvitalenoughforher
toriseonceagain,andBritishfriendshipstrongenoughto
giveahelpinghandtomartyredSerbia.Today,suchanal
ysis,which includes theconceptsofnationalmenatality,
christianfaith,andmoralvalues,wouldbeoutfashioned.
Butitremindsusofatime,notsolongago,whennotall
wasbarecommodityininternationalpolicy,andchristian
moralwasthefoundationofnationalspirit.
Keywords:R.G.D.Laffan;NikolajVelimirović;Miodrag
Popović;Nationalmentality;SerbsandEurope.
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1.ПРВАРЕФОРМАСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИ 
(19631965)ИРАЗЛОЗИЗАНОВУРЕФОРМУ

Nа кон фе рен ци ји у Дам бер тон Оук су (21. ав густ – 7. ок то бар 
1944.) по стиг нут је спо ра зум да се кроз По ве љу УН кон сти-

ту и ше Са вет без бед но сти (СБ) у ко ме би ве ли ке си ле по бед ни це 
у Дру гом свет ском ра ту до би ле по себ но ме сто и уло гу. Усва ја њем 
По ве ље УН на кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску 26. ју на 1945. фор-
ми ран је СБ са 5 стал них чла ни ца са пра вом ве та и 6 не стал них 
са ман да том од 2 го ди не ко је би ра Ге не рал на скуп шти на (ГС) дво-
тре ћин ском ве ћи ном. Из бор не стал них чла ни ца пре ма од ред би чл. 
23, ст. 1. По ве ље се вр шио пре ма два кри те ри ју ма: 1) до при но су 
чла ни ца одр жа њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти и оста лим ци-
ље ви ма УН и 2) пра вич ној ге о граф ској пред ста вље но сти. У ве зи са 
дру гим кри те ри ју мом су стал не чла ни це у  Лон до ну 1946. по сти гле 
„џентлмен ски спо ра зум“ ко јим је из бор не стал них чла ни ца уре ђен 
по фор му ли: 2 ме ста из Ла тин ске Аме ри ке и Ка ри ба (ЛАК) и по 
јед но са Бли ског ис то ка, из Ис точ не Евро пе (И. Евро пе), За пад не 
Евро пе и Ко мон вел та.1) 

По ве ћа ње члан ства УН то ком 1950-их и 1960-их до ве ло је до 
по ста вља ња зах те ва за про ши ре њем члан ства СБ и про ме ном фор-
му ле из 1946. Пр ви пред лог из 1956. ко јим је 18 ла ти но а ме рич ких 
др жа ва тра жи ло про ши ре ње СБ је од би јен. Но ви зах тев, ко ји су 
1963. под не ле 44 чла ни це из Афри ке и Ази је, до вео је до усва ја ња 
Ре зо лу ци је ГС 1991 (XVI II), ко јом су аман ди ра ни чл. 23, 27. и 61. 
По ве ље, а број не стал них чла ни ца СБ по ве ћан са 6 на 10.2) Од стал-
них чла ни ца, је ди но је Ре пу бли ка Ки на (Тај ван) гла са ла за ре зо лу-
ци ју, про тив су би ли СССР и Фран цу ска, а САД и Ве ли ка Бри та-
ни ја су би ле уз др жа не. Аманд ма ни су, сход но чла ну 108. По ве ље, 
сту пи ли на сна гу 1965. на кон што их је ра ти фи ко ва ло ⅔ чла ни ца 
УН, укљу чу ју ћи и стал не чла ни це СБ.3)

Аман ди ра њем чл. 23. и 27. По ве ље је про ши ре но не стал но 
члан ство СБ, са но вом ге о граф ском фор му лом: 5 ме ста из Ази је и 
Афри ке, 2 из ЛАК, 1 из И.Евро пе, и 2 из За пад не Евро пе и Оста лих 

1) Ду шко Ди ми три је вић, РеформаСаветабезбедностиУједињенихнација, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2009, стр. 14.

2) Ibid, стр. 15.
3) Na ta li no Ron zit ti, “The Re form of the UN Se cu rity Co un cil”, Do cu men ti IAI, 10/13, Is ti tu to 

Af fa ri In ter na zi o na li, Romе, 2010, p. 4.
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др жа ва (ЗЕ ОД). Дво го ди шњи ман дат не стал них чла ни ца је за др-
жан, с тим што се сва ке го ди не би ра по 5 но вих, што омо гу ћа ва 
ве ћу флук ту а ци ју са ста ва. Сход но про ши ре њу члан ства, по ве ћан 
је број по тврд них гла со ва по треб них за усва ја ње од лу ке у СБ са 7 
на 9.4)

Ре фор мом 1963-1965. ни су би ле за до вољ не др жа ве у раз во ју 
ко је су сма тра ле да про блем пра вич ног пред ста вља ња ни је трај-
но ре шен.5) То ком 1970-их по сто јао је стал ни при ти сак ових др-
жа ва по сред ством По кре та не свр ста них за пре ком по зи ци јом СБ, 
а кон кре тан пред лог је дат у на цр ту ре зо лу ци је А/34/L.57 од 11. 
де цем бра 1979. На осно ву овог пред ло га, СБ би се про ши рио на 
21 чла ни цу, до да ва њем 6 не стал них ме ста. Ази ја, Афри ка и ЛАК 
би рас по де ли ле 5 но вих ме ста, а пре о ста ло ме сто би се ро ти ра-
ло из ме ђу свих гру па, из у зев азиј ске. Ве ћи на по треб на за усва ја ње 
од лу ке би се по ве ћа ла са 9 на 14 чла ни ца. Ре зо лу ци јом 34/431 од 
14. де цем бра 1979. ГС је од лу чи ла да пи та ње ре фор ме СБ ста ви на 
днев ни ред, али до кра ја Хлад ног ра та ни ка кав на пре дак у ве зи с 
ре фор мом ни је био мо гућ.6)

Са за вр шет ком Хлад ног ра та је по ста ло мо гу ће раз го ва ра ти о 
но вој уло зи СБ у ме ђу на род ном си сте му, што је укљу чи ва ло и пи-
та ње ње го ве струк тур не и функ ци о нал не ре фор ме.7) Зах те ви за но-
вом ре фор мом СБ су про ис ти ца ли из не ре ше ног про бле ма пра вич-
ног пред ста вља ња ко ји се уве ћао услед но вог по ве ћа ња члан ства 
УН и чи ње ни це да СБ ви ше ни је од ра жа вао ствар ност ме ђу на род-
них од но са. У све ту на кон Хлад ног ра та ви ше ни је по сто јао СССР.  
Са дру ге стра не, Не мач ка, Ита ли ја и Ја пан, не при ја тељ ске др жа ве 
пре ма чл. 53. и 107. По ве ље, су по ста ле ве о ма ути цај не у ме ђу-
на род ним од но си ма, са зна чај ним фи нан сиј ским и ди пло мат ским 
до при но сом функ ци о ни са њу УН, што је по ста ло глав ни ар гу мент 
њи хо вих зах те ва за до би ја ње стал ног ме ста у СБ.8) Иако је на по-
чет ку зах те ва ла стал но ме сто, Ита ли ја је, има ју ћи у ви ду пер спек-
ти ву за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ и не мач ке зах те ве за стал ним 
ме стом, про ме ни ла став. Про це њу ју ћи да би оства ре ње не мач ких 

4) Ду шко Ди ми три је вић, оp.cit, стр. 16.
5) Ibid, стр. 16.
6) Yehu da Z. Blum, “Pro po sals for UN Se cu rity Co un cil Re form”, AmericanJournalofInter

nationalLaw, Vol. 99, No. 3, Ame ri can So ci ety of In ter na ti o nal Law, Was hing ton, July 2005, 
p. 637.

7) Na ta li no Ron zit ti, оp.cit, p. 6.
8) Yehu da Z. Blum, оp.cit, p. 638.
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зах те ва ство ри ло но ви цен тар мо ћи у Евро пи и не га тив но ути ца-
ло на про је кат за јед нич ке спољ не по ли ти ке ЕУ, и стра ху ју ћи да би 
због то га по ста ла дру го ра зред на чла ни ца ЕУ, Ита ли ја је по ста ла 
глав ни опо нент зах те ви ма за про ши ре ње стал ног члан ства.9) 

Са дру ге стра не, др жа ве у раз во ју по пут Ин ди је, Бра зи ла, Ни-
ге ри је, Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке (ЈАР) и Егип та су та ко ђе по ста-
ви ле зах те ве за стал ним члан ством у СБ. Као глав не ар гу мен те ове 
др жа ве су на во ди ле до при нос ми ров ним ми си ја ма УН и ре пре зен-
та тив ност, ко ја се огле да ла у де мо граф ским по ка за те љи ма, ра сту-
ћој еко ном ској сна зи и ути ца ју ме ђу др жа ва ма „Гло бал ног ју га“.10) 
Ме ђу др жа ва ма ко је су тра жи ле уна пре ђе ње ста ту са у УН, с об зи-
ром на до при нос УН, де мо граф ску или еко ном ску сна гу и ути цај 
у сво јим ре ги о ни ма  су би ли и Па ки стан, Ин до не зи ја, Ар ген ти-
на, Мек си ко, Ју жна Ко ре ја и Ка на да. Зах те ви др жа ва за при зна њем 
ста ту са у УН су де ли мич но ис пу ња ва ни кроз прак су че стог би ра ња 
у не стал но члан ство.11) Раз го во ри о ре фор ми СБ су ја ча ли ре ги о-
нал на ри вал ства, с об зи ром на по тен ци ја ле и ути цај др жа ва чи ји 
су ин те ре си ста ја ли на су прот зах те ви ма Не мач ке, Ја па на, Ин ди је 
и Бра зи ла. Не мач ки ри вал – Ита ли ја, ја пан ски – Ј.Ко ре ја и Ин до-
не зи ја, ин диј ски – Па ки стан и бра зил ски – Ар ген ти на и Мек си ко, 
ре фор му СБ су ви де ли са мо као про ши ре ње не стал ног члан ства.12)

Стал не чла ни це СБ ни су има ле је дин ствен став о ре фор ми. 
САД су по др жа ва ле са мо не мач ке и ја пан ске зах те ве за стал ним 
ме сти ма. Фран цу ска и В. Бри та ни ја, на по чет ку нео д луч не, по че ле 
су да по др жа ва ју Не мач ку, сма тра ју ћи да би њен ула зак у стал но 
члан ство амор ти зо вао при ти сак да се од рек ну сво јих ме ста у ко-
рист јед ног ко ји би при пао ЕУ. Ру си ја, за у зе та уну тра шњим про-
бле ми ма и на сто ја њем да са чу ва ста тус ве ли ке си ле, ни је по ка зи-
ва ла ве ли ку за ин те ре со ва ност за ре фор му, ма да ни је би ла про тив. 
Ки на је на чел но по др жа ва ла ре фор му, ис ти чу ћи по тре бу за ре ша-
ва њем про бле ма пра вич ног пред ста вља ња, са на ме ром да оја ча 
сво је по зи ци је на „Гло бал ном ју гу“, ма да се су штин ски про ти ви ла 
стал ном члан ству Ин ди је и Ја па на.13)

9) Lydia Swart, Estel le Pe rry, Governing&ManagingChangeattheUnitedNations:Security
CouncilReformfrom1945toSeptember2013, Cen ter for UN Re form Edu ca tion, New York, 
2013, p. 3.

10) Yehu da Z. Blum, оp.cit, p. 637.
11) Ја пан и Бра зил су би ра ни по 9 пу та, Ар ген ти на 8, Ин ди ја, Па ки стан и Ка на да по 6, Еги-

пат, Ита ли ја и Не мач ка по 5, а Мек си ко 4 пу та. Ibid, p. 638.
12) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 4.
13) Ibid.
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2.ПРЕДЛОЗИРЕФОРМЕСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИУ
ОКВИРУРАДНЕГРУПЕГЕНЕРАЛНЕСКУПШТИНЕ

При пре ме за ре фор му СБ су фор мал но за по че ле ка да је ГС, на 
зах тев 35 чла ни ца По кре та не свр ста них пред во ђе них Ин ди јом, 11. 
де цем бра 1992. усво ји ла Ре зо лу ци ју 47/62, ко јом је по зва ла чла ни-
це да до ле та 1993. из не су ста во ве у ве зи са пи та њем члан ства у 
СБ.14) По што је при сти гло пре ко 80 пред ло га са ве ли ким раз ли ка ма 
у ста во ви ма, ГС је Ре зо лу ци јом 48/26 од 3. де цем бра 1993. фор-
ми ра ла Отво ре ну рад ну гру пу (OpenendedWorkingGroup) ко ја је 
до би ла за да так да раз мо три све аспек те про ши ре ња члан ства у СБ 
и дру га пи та ња у ве зи са овим ор га ном. Рад на гру па је по че ла да 
ра ди у ја ну а ру 1994. а ње ним ра дом је ру ко во дио пред сед ник ГС.15) 

Ре фор ма СБ је су штин ски све де на на два кључ на пи та ња. Пр-
во је про ши ре ње члан ства СБ, при че му је би ло по треб но од ре ди ти 
ка те го ри је и ман дат но вих чла ни ца. Дру го се ти ца ло пра ва ве та, и 
об у хва та ло је до ма шај пра ва ве та, на чи не ко ри шће ња пра ва ве та 
и про блем дво стру ког ве та.16) Оста ла пи та ња у ве зи са ре фор мом, 
као што су рад не ме то де СБ и ње гов од нос пре ма дру гим ор га ни ма, 
иако при сут на у пред ло зи ма чла ни ца, су оста ла по стра ни.

2.1.МоделиреформеиРазалијевплан

У по гле ду про ши ре ња члан ства, пред ло зи се мо гу свр ста ти у 
три мо де ла. Пр ви је мо дел statusаquo, ко ји под ра зу ме ва про ши ре-
ње са мо не стал ног члан ства, са раз ли чи тим ре ше њи ма у по гле ду 
тра ја ња ман да та. Пред ло ге су под но си ли углав ном ре ги о нал ни ри-
ва ли пре тен де на та на стал на ме ста.17) Дру ги је мо дел па ра ле ли зма, 
ко ји об у хва та пред ло ге про ши ре ња и стал ног и не стал ног члан-
ства. По крет не свр ста них је пред ло жио про ши ре ње са 5 стал них и 
6 не стал них ме ста, при че му би по 1 стал но ме сто до би ле Не мач ка, 
Ја пан, Афри ка, Ази ја и ЛАК. Не мач ка и САД су пред ло жи ле про-
ши ре ње стал ног члан ства по фор му ли као у пред ло гу Не свр ста них, 
без про ши ре ња не стал ног члан ства. Фран цу ска и В. Бри та ни ја су 

14) UN Doc. A/RES/47/62, 11 De cem ber 1992.
15) Ду шко Ди ми три је вић, op.cit, стр. 178.
16) Ibid, стр. 205.
17) Ibid, стр. 180-181.
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пред ло жи ле про ши ре ње са 5 стал них и 4 не стал на ме ста, са чи ме 
се на чел но сло жи ла и Ру си ја. Ве ћи на др жа ва из И. Евро пе је по-
др жа ла пред ло ге о про ши ре њу са 5 стал них и 5 не стал них ме ста, 
а зна ча јан број за пад но е вроп ских др жа ва је по др жао про ши ре ње 
стал ног и не стал ног члан ства.18) Тре ћи је мо дел ре ги о на, ко ји пред-
ста вља мо ди фи ко ва ну вер зи ју мо де ла па ра ле ли зма, пре ма ко јој ме-
ста не до би ја ју др жа ве, већ ре ги о ни, ко ји би са ми од лу чи ва ли о 
др жа ва ма ко је би за у зе ле та ме ста. Нај ком плет ни ји при мер ова квог 
мо де ла је пред лог ко ји је у име Ор га ни за ци је африч ког је дин ства 
(ОАЈ) под нео Ту нис. Пред лог ОАЈ је под ра зу ме вао про ши ре ње СБ 
са 5 стал них и 5 не стал них ме ста, при че му би Афри ка до би ла 2 
стал на и 2 не стал на ме ста. О др жа ва ма, ко је би по прин ци пу ро та-
ци је пред ста вља ле Афри ку у обе ка те го ри је ме ста, од лу чи ва ла би 
ОАЈ.19)

У ве зи са до ма ша јем пра ва ве та пред ло же на су три ре ше ња: 
1) пот пу но или де ли мич но про ши ре ње пра ва ве та, 2) без про ши-
ре ња и 3) уки да ње или ре дук ци ја. Пот пу но про ши ре ње пра ва ве та 
је зна чи ло да но ве чла ни це до би ју ово пра во у свим слу ча је ви ма, 
док би де ли мич но про ши ре ње об у хва та ло са мо слу ча је ве из Гла ве 
VII По ве ље. Дру го ре ше ње је под ра зу ме ва ло да но ве стал не чла ни-
це бу ду без пра ва ве та. Пред ло зи за уки да њем пра ва ве та су би ли 
за сно ва ни на ста ву да оно од сту па од на че ла су ве ре не јед на ко сти 
чла ни ца. Ме ђу тим, по што је би ло ја сно да се стал не чла ни це не ће 
од ре ћи пра ва ве та, пред ло зи за уки да њем су ме ња ни пред ло зи ма за 
ре дук ци ју овог пра ва на ви тал на пи та ња ме ђу на род не за јед ни це и 
слу ча је ве из Гла ве VII.20)

У ве зи са на чи ном ко ри шће ња пра ва ве та и ре ше њем про бле ма 
дво стру ког ве та, чла ни це су из не ле че ти ри ре ше ња. Пр во је под ра-
зу ме ва ло фор ми ра ње ли сте про це ду рал них пи та ња за ко ја се пра во 
ве та не мо же упо тре би ти, чи ме би се ре шио про блем дво стру ког 
ве та. Дру го је зах те ва ло по ве ћа ње бро ја гла со ва по треб них за ве то. 
Тре ће је пред ви ђа ло раз ли чи ту ве ћи ну за до но ше ње од лу ка за ви-
сно од то га да ли је пи та ње про це ду рал но или су штин ско, и да ли 
се ти че Гла ве VII. Че твр то је пред ви ђа ло да ГС од ре ди мо да ли те те 
упо тре бе пра ва ве та.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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Пр ви све бу хва тан план ре фор ме, на стао на осно ву до ста вље-
них пред ло га, је у мар ту 1997. об ја вио пред се да ва ју ћи Рад не гру пе 
Исма ил Ра за ли (IsmailRazali). Ра за ли јев план је, ком би ну ју ћи мо-
де ле па ра ле ли зма и ре ги о на, пред ви ђао про ши ре ње СБ са 5 стал-
них и 4 не стал на ме ста. По 1 стал но ме сто би до би ли ре ги о ни Ази-
је, Афри ке и ЛАК, са пра вом да са ми иза бе ру да ли ће др жа ве трај-
но за у зе ти та ме ста или ће се сме њи ва ти по си сте му ро та ци је. Пре-
о ста ла 2 стал на ме ста би до би ле раз ви је не др жа ве. По 1 не стал но 
ме сто би до би ле Афри ка, Ази ја, И. Евро па и ЛАК. Но ве стал не 
чла ни це не би има ле пра во ве та, а оне ко је га већ има ју су по зва не 
да ње го ву упо тре бу огра ни че са мо на пи та ња из Гла ве VII.22)

Ре а гу ју ћи на Ра за ли јев план, чла ни це ко је су за сту па ле исте 
мо де ле су се гру пи са ле ра ди за јед нич ког де ло ва ња. Пре тен ден ти 
на стал на ме ста – Не мач ка, Ја пан, Ин ди ја и Бра зил су фор ми ра ли 
Гру пу 4 (Г-4) ра ди сти ца ња по др шке за про ши ре ње стал ног члан-
ства. Њи хо ви ре ги о нал ни ри ва ли: Ита ли ја, Шпа ни ја, Ар ген ти на, 
Ка на да, Мек си ко, Ј. Ко ре ја и Па ки стан, су фор ми ра ле гру пу под 
на зи вом Клуб „Ка фа“ (CoffeeClub), ко ја је пред ла га ла са мо по-
ве ћа ње бро ја не стал них ме ста на ре ги о нал ној осно ви.23) Већ по-
сто је ћа Африч ка гру па је на са ми ту ОАЈ у Ха ра реу 4. ју на 1997. 
усво ји ла де кла ра ци ју са пред ло гом про ши ре ња СБ до 26 ме ста по 
мо де лу ре ги о на. Де кла ра ци ја је тра жи ла 2 стал на и 5 не стал них 
ме ста за Афри ку при че му би ОАЈ би ра ла др жа ве на стал на ме ста 
по си сте му ро та ци је. Но ве стал не чла ни це би има ле пра во ве та, а 
пред ло же но је да се упо тре ба овог пра ва по сте пе но сма њу је до ко-
нач ног уки да ња.24)

Због су прот ста вље них ста во ва ин те ре сних гру па Ра за ли јев 
план ни је усво јен. Ипак, овај до ку мент је до при нео до но ше њу од-
лу ке да се ре фор ма СБ ре а ли зу је аман ди ра њем По ве ље у скла ду са 
чла ном 108. Рас пра ва ко ју је у ГС по кре нуо Ра за ли јев план је окон-
ча на 23. но вем бра 1998. усва ја њем Ре зо лу ци је 53/30, ко јом је пред-
ви ђе но да ни јед но ре ше ње у ве зи са пи та њем про ши ре ња члан ства 
у СБ, као и са дру гим пи та њи ма у ве зи са овим ор га ном, не ће би ти 
усво је но без ква ли фи ко ва не ве ћи не од ⅔ чла ни ца.25)

22) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 6.
23) Ibid, p. 3.
24) “Ha ra re Dec la ra tion of the As sembly of He ads of Sta te and Go vern ment of the Or ga ni za-

tion of Afri can Unity on the Re form of the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil”, AHG/Decl.3 
(XXXI II), 4 Ju ne 1997.

25) Ду шко Ди ми три је вић, op.cit, стр. 223.
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2.2.МоделиАиБуплатформизаСветскисамит2005.

На кон усва ја ња Ре зо лу ци је 53/30, па жња чла ни ца је пре у сме-
ре на на при пре му Ми ле ни јум ског са ми та и уса гла ша ва ње на че ла 
све оп ште ре фор ме си сте ма УН, та ко да је пи та ње ре фор ме СБ, са 
но вим пред ло зи ма, по но во по кре ну то тек у окви ру при пре ма за 
Свет ски са мит 2005. Осла ња ју ћи се на Ми ле ни јум ску де кла ра ци-
ју из но вем бра 2000. и при пре ма ју ћи плат фор му за Свет ски са мит 
2005. ге не рал ни се кре тар УН, Ко фи Анан, је у но вем бру 2003. фор-
ми рао Ви со ки па нел за прет ње, иза зо ве и про ме не (HighlevelPa
nelonThreats,ChallengesandChange) са за дат ком да ана ли зи ра бу-
ду ће прет ње ми ру и без бед но сти, оце ни по сто је ће ме ха ни зме УН и 
пре по ру чи да ље прав це де ло ва ња, укљу чу ју ћи и ре фор му СБ. Па-
нел је 2. де цем бра 2004. под нео из ве штај „Без бед ни ји свет: На ша 
за јед нич ка од го вор ност“, у ко ме су ме ђу 101 пре по ру ком би ли и 
пред ло зи про ши ре ња СБ уз про ме ну ре ги о нал них гру па.26) Уме сто 
по сто је ћих, Па нел је пред ло жио 4 но ве ре ги о нал не гру пе: Афри ку, 
Ази ју и Па ци фик, Евро пу и Аме ри ку (Се вер на и Ју жна Аме ри ка).27) 
Про ши ре ње СБ је пред ло же но кроз два ал тер на тив на мо де ла – А 
и Б. Мо дел А је пред ла гао про ши ре ње СБ са 6 стал них и 3 не стал-
на ме ста. Но ва стал на ме ста би се рас по де ли ла по фор му ли: 2 из 
Афри ке, 2 из Ази је, 1 из Евро пе и 1 из Аме ри ке, та ко да би уку пан 
број стал них ме ста био 11. Укуп но 13 не стал них ме ста би се рас-
по де ли ло по фор му ли: 4 из Афри ке, 3 из Ази је, 2 из Евро пе и 4 из 
Аме ри ке. Мо дел Б је пред ла гао до да ва ње са мо не стал них ме ста, 
8 са ман да том од 4 го ди не, и 1 са ман да том од 2 го ди не, та ко да 
би уку пан број не стал них ме ста био 19. За рас по де лу не стал них 
ме ста ва жи ла би фор му ла: из Афри ке 2 че тво ро го ди шња и 4 дво-
го ди шња ме ста, из Ази је 2 че тво ро го ди шња и 3 дво го ди шња, из 
Евро пе 2 че тво ро го ди шња и 1 дво го ди шње и из Аме ри ке 2 че тво-
ро го ди шња и 3 дво го ди шња. Пред ло же на рас по де ла у оба мо де ла 
је под ра зу ме ва ла да сва ка ге о граф ска гру па има по 6 ме ста, чи ме 
би про ши ре ни СБ имао укуп но 24 ме ста.28) 

За но ве чла ни це ни је пред ви ђе но пра во ве та, а да та је пре по-
ру ка стал ним чла ни ца ма са пра вом ве та да се уз др же од ње го ве 

26) “A Mo re Se cu re World: Our Sha red Re spon si bi lity”, Re port of the High-le vel Pa nel on Thre-
ats, Chal len ges and Chan ge, UN Doc. A/59/565, 2 De cem ber 2004.

27) Ibid, pa ra. 251.
28) Ibid, pa ra. 252-254.
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упо тре бе у слу ча ју ге но ци да или ма сов ног кр ше ња људ ских пра ва. 
Та ко ђе је да та пре по ру ка да бу ду ћи пред ло зи ре фор ме не укљу чу ју 
про ши ре ње пра ва ве та.29) 

Иако ни је иден ти фи ко вао кан ди да те за но ва ме ста, Ви со ки 
па нел је пред ло жио кри те ри ју ме за њи хов из бор: 1) фи нан сиј ски, 
вој ни и ди пло мат ски до при нос УН, 2) до сти за ње из но са од 0,7% 
на ци о нал ног до хот ка за по моћ у раз во ју, 3) спо соб ност пред ста-
вља ња ши рег члан ства УН и 4) спо соб ност да до при не су ефи ка-
сно сти и по ве ћа њу де мо кра тич но сти и од го вор но сти СБ.30) Пред-
ло же но про ши ре ње и кри те ри ју ми из бо ра чла ни ца су прак тич но 
ука зи ва ли на то ко ме би при па ла но ва ме ста. Пре ма Мо де лу А, 1 
стал но ме сто из Евро пе би до би ла Не мач ка, 2 из Ази је и Па ци фи ка 
би при па ла Ја па ну и Ин ди ји, 1 из Аме ри ке Бра зи лу, док би 1 од 2 
из Афри ке си гур но до би ла Ни ге ри ја, а за дру го би се так ми чи ли 
Еги пат и ЈАР. Што се Мо де ла Б ти че, не стал на ме ста са ду жим 
ман да том би до би ле чла ни це Г-4. Не мач ка би до би ла 1 од 2 но ва 
европ ска ме ста са ду жим ман да том, док би се на дру гом ро ти ра ли 
Ита ли ја, Шпа ни ја и Тур ска. Два азиј ско-па ци фич ка ме ста из ове 
ка те го ри је би до би ли Ја пан и Ин ди ја. Од 2 ме ста за Афри ку, 1 би 
до би ла Ни ге ри ја, док би се на дру гом ро ти ра ли Еги пат и ЈАР. Од 2 
аме рич ка ме ста, 1 би до био Бра зил, док би се на дру гом ро ти ра ли 
Ар ген ти на, Мек си ко и Ка на да.31)

Иако раз ли чи ти у по гле ду ка те го ри ја члан ства, пред ло же ни 
мо де ли има ју три за јед нич ке ка рак те ри сти ке. Пр ва је да не ма но-
вих ме ста са пра вом ве та. Дру га под ра зу ме ва да се 9 до дат них ме-
ста па ри тет но рас по ре ђу је Ази ји, Афри ци и Аме ри ци, док Евро па 
за др жа ва исти број ме ста. Тре ћа је да ни је дан од мо де ла не ре ша ва 
пи та ње ста ту са др жа ва као што су Ин до не зи ја или Па ки стан. Пре-
ма Мо де лу А, Ин до не зи ја и Па ки стан би се так ми чи ли за не стал на 
ме ста, а пре ма Мо де лу Б, за њих би оста ла дво го ди шња ме ста, док 
би че тво ро го ди шња до би ја ле др жа ве са ма ње ста нов ни ка или ма-
њим до при но сом УН, као што су Еги пат, ЈАР, Ар ген ти на, Мек си ко, 
Ита ли ја и Шпа ни ја.32) 

Оче ку ју ћи да ће пред ло зи Па не ла по ста ти део плат фор ме за 
Свет ски са мит ко ју је Анан при пре мао, ин те ре сне гру пе су по кре-

29) Ibid, pa ra. 256.
30) Ibid, pa ra. 249.
31) Yehu da Z. Blum, op.cit, p. 641.
32) Ibid, pp. 642-643.
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ну ле ини ци ја ти ве за за у зи ма ње што по вољ ни јих по зи ци ја ка да и 
фор мал но поч ну но ве кон сул та ци је у ве зи с пред ло зи ма. Чла ни це 
Клу ба „Ка фа“ су 16. фе бру а ра 2005. у до ку мен ту „Ује ди ње ни за 
кон сен зус“ (UnitingforConsensus) за тра жи ле да ре ше ње за пи та ње 
про ши ре ња СБ бу де ши ро ко при хва ће но, а не пред мет пре гла са-
ва ња, при че му су на чел но по др жа ле Мо дел Б. По што је до ку мент 
при хва ти ло ви ше од 30 чла ни ца УН, фор ми ра на је но ва гру па – 
Ује ди ње ни за кон сен зус (УзК). С дру ге стра не, Г-4 је по че ла да 
при ку пља по др шку за усва ја ње Мо де ла А.33) Африч ка гру па је сво је 
по зи ци је де фи ни са ла на са ми ту Африч ке уни је (АУ) у Адис Абе би 
7-8. мар та под на зи вом „Езул ви ни кон сен зус“, ко ји је у су шти ни 
био по твр да Де кла ра ци је из Ха ра реа, са мо без од ред би о ро та ци ји 
на стал ним ме сти ма.34)

Плат фор му за Свет ски са мит Анан је пред ста вио 21. мар та 
2005. у из ве шта ју под на зи вом „У ве ћој сло бо ди: Ка раз во ју, без-
бед но сти и људ ским пра ви ма за све“. У ве зи са ре фор мом СБ по-
твр ђе ни су пред ло зи Ви со ког па не ла, али без пре по ру ке о уз др жа-
ва њу од ве та, уз по зив да чла ни це раз мо тре пред ло же не оп ци је и 
по стиг ну спо ра зум  пре по чет ка Свет ског са ми та.35) 

На осно ву пред ло же них мо де ла, глав не ин те ре сне гру пе су то-
ком ју на и ју ла пред ста ви ле сво је пред ло ге ре фор ме, не при хва-
тив ши но ву ге о граф ску по де лу. Африч ка гру па је на са ми ту АУ 
у Сир ти 4-5. ју ла по твр ди ла „Езул ви ни кон сен зус“ и пред ло жи ла 
про ши ре ње СБ по сле де ћој фор му ли: 6 но вих стал них ме ста, од че-
га 2 из Афри ке, 2 из Ази је, 1 из ЛАК и 1 из ЗЕ ОД и 5 но вих не стал-
них ме ста, од че га 2 из Афри ке, 1 из Ази је, 1 из И. Евро пе и 1 из 
ЗЕ ОД. Ко на чан африч ки пред лог је 18. ју ла до ста вљен ГС као по-
се бан на црт ре зо лу ци је.36) По ла зе ћи од Мо де ла А, Г-4 је до ста ви ла 
свој на црт ре зо лу ци је 18. ју ла. У по гле ду про ши ре ња СБ пред лог је 
био го то во исто ве тан са африч ким, а је ди но што га је раз ли ко ва ло 
је 1 не стал но ме сто ма ње. С дру ге стра не, пред лог Г-4 је био бит но 
раз ли чит у по гле ду пра ва ве та. Но ве стал не чла ни це не би има ле 
пра во ве та док се пи та ње ње го вог до ма ша ја не рас пра ви у окви-

33) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 6.
34) “The Com mon Afri can Po si tion оn the Pro po sed Re form of the Uni ted Na ti ons: The Ezul-

wi ni Con sen sus”, Ext/EX.CL/2(VII), Afri can Union Exe cu ti ve Co un cil, Ad dis Aba ba, Et hi-
o pia, 7-8 March 2005.

35) “In lar ger fre e dom: to wards de ve lop ment, se cu rity and hu man rights for all”, Re port of the 
Sec re tary-Ge ne ral, UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005, pa ra. 169-170.

36) UN Doc. A/59/L.67, 18 July 2005.



стр:139159.

- 149 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

ри ма оба ве зне ре ви зи је ко ја је пред ви ђе на у ро ку од 15 го ди на од 
сту па ња аманд ма на на сна гу.37) Фа во ри зу ју ћи Мо дел Б, УзК је 21. 
ју ла пред ста ви ла свој на црт ре зо лу ци је ко ји пред ви ђа до да ва ње 10 
но вих не стал них ме ста са дво го ди шњим ман да том и мо гућ ност ре-
и збо ра за сва не стал на ме ста. Укуп но 20 не стал них ме ста у СБ би 
се рас по де ли ло пре ма мо де лу ре ги о на са фор му лом: 6 из Афри ке, 5 
из Ази је, 4 из ЛАК, 3 из ЗЕ ОД и 2 из И. Евро пе. Пре по ру че но је да 
сва ка ге о граф ска гру па са ма од лу чи о на чи ну ре и збо ра или ро та-
ци је на ме сти ма ко ја јој при па да ју.38) С об зи ром на ве ли ку слич ност 
са африч ким пред ло гом, Г-4 је на сто ја ла да убе ди Африч ку гру пу 
да од у ста не од пра ва ве та, ка ко би пред лог до био по др шку стал них 
чла ни ца и нео п ход ну дво тре ћин ску ве ћи ну у ГС. Ни ге ри ја и ЈАР су 
по ка зи ва ле спрем ност да на пра ве ком про мис и од у ста ну од пра ва 
ве та ка ко би што пре до би ле стал на ме ста, али је би ло по треб но да 
це ла АУ ста не иза та квог ком про ми са.39) 

Стал не чла ни це СБ су за у зе ле по зи ци је ко је су спре чи ле по-
сти за ње кон сен зу са. Иако су де кла ра тив но по др жа ва ле ре фор му, 
у ве зи са кон крет ним ре ше њи ма су по сто ја ле раз ли ке. У ди пло-
мат ским кру го ви ма у УН су из ра же на ми шље ња да су те раз ли ке 
би ле на мер но про ду бље не ка ко би се оте жа ло по сти за ње ре ше ња 
и одр жао statusquo ко ји је био у ин те ре су упра во стал них чла ни-
ца.40) Фран цу ска и В. Бри та ни ја су но ми нал но по др жа ле пред лог 
Г-4, али ни су ак тив но уче ство ва ле у при ку пља њу ши ре по др шке. 
Ки на је још у апри лу об ја ви ла да про ши ре ње члан ства ни је зре ло 
за раз ма тра ње, и да од лу ка тре ба да бу де до не та кон сен зу сом, а не 
гла са њем. Ру си ја је за у зе ла слич ну по зи ци ју. Сна жно про ти вље-
ње Ки не ула ску Ја па на у стал но члан ство СБ је и да ље по сто ја ло. 
С дру ге стра не, САД су по др жа ва ле са мо ула зак Ја па на у стал но 
члан ство, и би ле су про тив про ши ре ња СБ на ви ше од 20 чла ни-
ца. За раз ли ку од Клин то но ве ад ми ни стра ци је ко ја је по др жа ва ла и 
ула зак Не мач ке у стал но члан ство, Бу шо ва ад ми ни стра ци ја је би ла 
про тив, пре све га због не сла га ња са Не мач ком у ве зи са на па дом 
на Ирак 2003. го ди не. На сту па ју ћи са раз ли чи тих по зи ци ја, САД 
про тив Не мач ке, а Ки на про тив Ја па на, ове две стал не чла ни це су 
на шле за јед нич ки ин те рес да ло би ра ју про тив пред ло га Г-4.41)

37) UN Doc. A/59/L.64, 18 July 2005.
38) UN Doc. A/59/L.68, 21 July 2005.
39) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 7.
40) Ibid, p. 52.
41) Ibid, p. 8.
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По ку ша ји Г-4 да по стиг не спо ра зум са Африч ком гру пом су 
про па ли, ка да је АУ 5. ав гу ста на ван ред ном са ми ту по твр ди ла сво-
је по зи ци је. Еги пат, под ути ца јем САД, и још не ке чла ни це АУ под 
ути ца јем САД или Ки не, су сна жно ло би ра ле за ова кву од лу ку, на-
сто је ћи да спре че Ни ге ри ју и ЈАР да оства ре сво је ам би ци је и до-
би ју стал на ме ста. Аме рич ко-ки не ско про ти вље ње пред ло гу Г-4, 
из о ста нак фран цу ско-бри тан ске по др шке за ње га, као и африч ко 
ин си сти ра ње на пра ву ве та је про у зро ко ва ло да до 14. сеп тем бра, 
ка да је по чео Свет ски са мит, не бу де по стиг нут спо ра зум о ре фор-
ми СБ.42) У За вр шном до ку мен ту Свет ског са ми та, ре фор ма СБ је 
са мо крат ко спо ме ну та.43) 

3.ПРЕДЛОЗИРЕФОРМЕСАВЕТАБЕЗБЕДНОСТИУ
ОКВИРУМЕЂУВЛАДИНИХПРЕГОВОРА

3.1.ПрелазаксаРаднегрупенамеђувладинепреговоре

На кон Свет ског са ми та је на стао за мор по во дом ре фор ме СБ, 
а но ви кон крет ни пред ло зи су до шли тек у ле то 2007. од пред сед-
ни ка ГС Ха је ал Ка ли фе (HayaAlKhalifa). С об зи ром да ни јед на од 
гру па ни је мо гла да по стиг не успех, Ка ли фа је у на цр ту из ве шта ја 
Рад не гру пе из ју ла 2007. пред ло жи ла раз ма тра ње пре ла зних ре-
ше ња ко ја су под ра зу ме ва ла но ва не стал на ме ста са раз ли чи тим 
ман да ти ма, уз оба ве зну ре ви зи ју на кон пре ла зног пе ри о да. Та ко ђе, 
Ка ли фа је пред ла га ла да др жа ве раз мо тре пре ла зак са кон сул та ци ја 
у окви ру Рад не гру пе на ме ђу вла ди не пре го во ре.44)

Док је УзК јед но гла сно при хва ти ла иде ју о пре ла зним ре ше-
њи ма, у Г-4 се у ве зи с та квим ре ше њи ма на зи рао рас цеп. Не мач ка 
и Ја пан су би ли спрем ни да раз мо тре иде ју, а Ин ди ја је би ла про-
тив, са ста вом да та ква ре ше ња ни су има ла по др шку ви ше од тре-
ћи не чла ни ца УН, док су ре ше ња за сно ва на на мо де лу па ра ле ли-
зма има ла го то во дво тре ћин ску по др шку.45) У је ку рас пра ве из ме ђу 
Г-4 и УзК о са др жа ју ко нач ног Ка ли фи ног из ве шта ја, гру па од 26 
чла ни ца ко ју су пред во ди ли Ин ди ја, Бра зил, Ни ге ри ја и ЈАР је 14. 

42) Ibid.
43) “2005 World Sum mit Out co me”, UN Doc. A/RES/60/1, 24 Oc to ber 2005, pa ra. 152-154.
44) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 14.
45) Ibid, p. 12.
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сеп тем бра 2007. об ја ви ла на црт ре зо лу ци је A/61/L.69 у ко јој су, 
сход но мо де лу па ра ле ли зма, пред ло же ни: 1) про ши ре ње стал них и 
не стал них ме ста, 2) ве ћа за сту пље ност др жа ва у раз во ју и 3) пред-
ста вља ње раз ви је них др жа ва и оних са тран зи ци о ном еко но ми-
јом.46) Об ја вљи ва њем овог на цр та прак тич но је фор ми ра на још јед-
на ин те ре сна гру па, ка сни је на зва на пре ма ши фри на цр та „L.69“, 
ко ју су чи ни ле углав ном ма ле др жа ве у раз во ју, а у чи јем вођ ству 
су би ле 2 чла ни це Г-4 – Ин ди ја и Бра зил, и 2 чла ни це Африч ке гру-
пе ко је су пре тен до ва ле на стал на ме ста – Ни ге ри ја и ЈАР.

Ко нач на вер зи ја Ка ли фи ног из ве шта ја је са др жа ла пред лог да 
„пи та ње рав но мер ног пред ста вља ња и про ши ре ња члан ства СБ и 
дру га пи та ња у ве зи са СБ тре ба да бу ду раз мо тре на то ком 62. ре-
дов ног за се да ња ГС, укљу чу ју ћи ме ђу вла ди не пре го во ре, на до ве-
зу ју ћи се на до са да шњи на пре дак, по себ но то ком 61. за се да ња, и 
пред ло ге ко је су под не ле чла ни це.“47) Ме ђу тим, по јам међувладини
преговори у Ка ли фи ном из ве шта ју ни је де фи ни сан, а ње гов са др-
жај је ка сни је по стао пред мет рас пра ве су прот ста вље них гру па. С 
об зи ром да је Ка ли фин из ве штај по ну дио да љи ко рак у про це су 
ре фор ме, на црт A/61/L.69 је по ву чен, а из ве штај је при хва ћен.48) 

Де ба та у ГС о ре фор ми СБ, ко ју је то ком но вем бра 2007. ор-
га ни зо вао њен но ви пред сед ник Ср ђан Ке рим, по ка за ла је да не ма 
сла га ња око са др жа ја пој ма ме ђу вла ди ни пре го во ри. Док су Г-4 и 
„L.69“ сма тра ли да су у пи та њу ти пич ни ви ше стра ни пре го во ри 
ко ји укљу чу ју рад на кон крет ном тек сту спо ра зу ма, чла ни це УзК 
су ис ти ца ле да је реч о на став ку кон сул та ци ја у окви ру Рад не гру-
пе.49) На ме ра ва ју ћи да сво је по зи ци је по ста ви као плат фор му за 
пре го во ре, Не мач ка је фор ми ра ла гру пу ко ја је по че ла да ра ди на 
еле мен ти ма тек ста ко ји би по слу жио као осно ва пре го во ра.50) Пр-
ви кон кре тан ре зул тат ове гру пе је об ја вљен 20. мар та, по знат под 
на зи вом „Ки пар ски пред лог“.51) Ком би ну ју ћи пре ла зна ре ше ња из 
Ка ли фи ног из ве шта ја са Мо де лом Б из 2005. овај пред лог је под ра-

46) UN Doc. A/61/L.69/Rev.1, 14 Sep tem ber 2007.
47) “Re port to the Pre si dent of the Ge ne ral As sembly on the Con sul ta ti ons Re gar ding the Qu e-

sti on of Equ i ta ble Re pre sen ta tion on and In cre a se in the Mem ber ship of the Se cu rity Co un cil 
and Ot her Mat ters Re la ted to the Se cu rity Co un cil”, Uni ted Na ti ons, New York, 26 Ju ne 
2007, pa ra. 27.

48) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 15.
49) Ibid, p. 17.
50) Ibid, p. 19.
51) Пред лог је зва нич но пред ста вио Ки пар, али су у ње го вој при пре ми уче ство ва ли Не-

мач ка, Ма ле зи ја, Хо лан ди ја, Ру му ни ја и В.Бри та ни ја.
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зу ме вао про ши ре ње СБ са 7 но вих не стал них ме ста са ман да том од 
5 го ди на уз мо гућ ност уза стоп ног ре и збо ра. Ме ста би се рас по де-
ли ла по фор му ли: 2 из Афри ке, 2 из Ази је, 1 из ЛАК, 1 из И. Евро пе 
и 1 из ЗЕ ОД.52) Пред лог су по др жа ли Ја пан, Бра зил, Фран цу ска и В. 
Бри та ни ја, као и не ке за пад но е вроп ске др жа ве. Сна жно про ти вље-
ње је из ра зи ла Ин ди ја уз по др шку ве ћи не у „L.69“, по на вља ју ћи 
став о не при хва тљи во сти пре ла зних ре ше ња. Гру па УзК је пред лог 
од би ла као уни ла те рал ни по ку шај да се ус по ста ви ал тер на ти ва за 
Рад ну гру пу.53) Ки пар ски пред лог је од би јен, а с об зи ром на су прот-
ста вље не по зи ци је ин те ре сних гру па, Ке рим је у из ве шта ју Рад не 
гру пе са мо су ми рао ток кон сул та ци ја и пред ло жио да ме ђу вла ди-
ни пре го во ри за поч ну то ком 63. ре дов ног за се да ња ГС. Ке ри мов 
из ве штај је по стао осно ва за Ре зо лу ци ју ГС 62/557 усво је ну 15. 
сеп тем бра 2008. ко ја пред ви ђа да Рад на гру па при пре ми окви ре и 
мо да ли те те за одр жа ва ње ме ђу вла ди них пре го во ра, на не фор мал-
ном пле ну му 63. ре дов ног за се да ња. Пре го во ри би по че ли нај ка-
сни је 28. фе бру а ра 2009. Као основ за пре го во ре су де фи ни са ни: 1) 
пред ло зи и по зи ци је чла ни ца, ре ги о нал них гру па и дру гих гру па, 
2) пет кључ них пи та ња: ка те го ри је члан ства, пи та ње ве та, ре ги о-
нал на пред ста вље ност, ве ли чи на про ши ре ног СБ и рад ни ме то ди 
СБ и од но си СБ и ГС и 3) из ве шта ји Рад не гру пе то ком 61. и 62. 
за се да ња ГС.54)

3.2.Међувладинипреговориипредлози 
доТаниновогизвештајаиз2010.

На кон не ко ли ко ме се ци кон сул та ци ја у ве зи са при пре ма ма 
пре го во ра, но ви пред сед ник ГС, Ми гел Д’Еско то Брок ман (Miguel
d’Escoto Brockmann) је 18. фе бру а ра 2009. име но вао ам ба са до ра 
Ав га ни ста на За хи ра Та ни на (ZahirTanin) за пред се да ва ју ћег пре-
го во ри ма. Пре го во ри су по че ли 19. фе бру а ра, са стан ком о пла ну 
ра да на ко ме су Г-4 и „L.69“ тра жи ле да пред се да ва ју ћи обез бе ди 
ком би но ва ни текст са пред ло зи ма као основ за пре го во ре. Пред лог 

52) “Let ter of the Per ma nent Re pre sen ta ti ve of Cyprus to the UN to His Ex cel lency Mr.Sr gjan 
Ke rim Pre si dent of the 62nd ses sion of the Ge ne ral As sembly of the Uni ted Na ti ons,” Uni ted 
Na ti ons, New York, 20 March 2008.

53) Jo nas von Fre i e sle ben, MemberStatesDiscussSecurityCouncilReformAgain:ANeverEn
dingProcess?, Cen ter for UN Re form Edu ca tion, New York, 16 April 2008, In ter net: http://
www.cen ter fo run re form.org/no de/333, (03/08/2014.).

54) UN Doc. А/62/557, 15 Sep tem ber 2008.



стр:139159.

- 153 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

је по др жа ла и УзК.55) То ком пр ве рундe пре го во ра, ко ја је тра ја ла од 
4. мар та до 20. апри ла 2009. из не ти су по зна ти ста во ви ин те ре сних 
гру па.56) На по след њем са стан ку у пр вој рун ди, 20. апри ла, чла ни це 
УзК, Ита ли ја и Ко лум би ја, су пред ло жи ле пре ла зно ре ше ње – про-
ши ре ње СБ са две гру пе не стал них ме ста. У пр вој би би ла ме ста са 
пра вом уза стоп ног ре и збо ра, док су за ду жи ну ман да та по ну ђе не 
две оп ци је: 3 или 5 го ди на уз 1 ре и збор или 2 го ди не уз 2 ре и збо ра. 
Број ме ста ни је де фи ни сан, а рас по де ли ле би их све ре ги о нал не 
гру пе. Дру гу гру пу би чи ни ла ме ста са дво го ди шњим ман да том без 
пра ва ре и збо ра, рас по де ље на пре ма фор му ли: ма ле др жа ве (ма ње 
од 1 ми ли он ста нов ни ка), сред ње др жа ве (1-10 ми ли о на), Афри ка, 
Ази ја, ЛАК и И. Евро па, без на во ђе ња бро ја ме ста. У ве зи са пра-
вом ве та пред ло же но је или уки да ње или огра ни че ње са мо на она 
пи та ња ко ја се ти чу Гла ве VII.57) Овај пред лог је по стао ко нач на 
пре го ва рач ка по зи ци ја УзК.

Дру га и тре ћа рун да, одр жа не у ма ју, ју ну и сеп тем бру, ни-
су до не ле ни шта но во у пре го во ри ма, а по мак ка ком би но ва ном 
тек сту са пред ло зи ма ко ји би по слу жио као осно ва пре го во ра је 
на пра вљен то ком че твр те рун де ко ја је по че ла 16. но вем бра 2009. 
По чет ни ко рак су учи ни ле Г-4 и ЈАР 23. де цем бра 2009. по слав-
ши Та ни ну пи смо са 138 пот пи са по др шке чла ни ца УН, ко јим се 
тра жи да он пред ста ви текст ко ји ће слу жи ти као осно ва пре го во-
ра. Та нин је у од го во ру на пи смо за тра жио од чла ни ца да до ста ве 
сво је ко нач не пред ло ге. До ста вље но је 30 пред ло га, у ко ји ма су 
по но вље на ре ше ња из ра ни јих пред ло га од 2005. до 2009. Та нин 
је ре ше ња раз вр стао пре ма 5 кључ них те ма из Ре зо лу ци је 62/557 
и тај текст по слао чла ни ца ма у из ве шта ју од 10. ма ја 2010.58) Да љи 
пре го ва рач ки про цес је те као у прав цу пре чи шћа ва ња тек ста ко ји 
је Та нин по ну дио у ци љу об ли ко ва ња осно ве за пре го во ре.

3.3.Међувладинипреговориипредлози 
наконТаниновогизвештаја

То ком пе те рун де пре го во ра, од 5. ју на до 11. но вем бра 2010. 
Г-4 је тра жи ла скра ћи ва ње тек ста и об ја вљи ва ње кон ци зне вер зи-

55) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 31.
56) Ibid, p. 32.
57) UN Doc. A/64/CRP.1, 21 Ja nu ary 2010.
58) “Let ter from the Cha ir of the In ter go vern men tal Ne go ti a ti ons on Se cu rity Co un cil Re form”, 

Uni ted Na ti ons, New York, 10 May 2010.
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је, че му су се про ти ви ле УзК, али и Африч ка гру па, ко ја је тра жи ла 
да се пр во уса гла се кључ ни прин ци пи ре фор ме.59) Ше ста рун да, од 
24. но вем бра до 14. де цем бра 2010. ни је до не ла но ве ре зул та те, а 
сед му, ко ја је по че ла 2. мар та 2011. је обе ле жио ви ше ме сеч ни за-
стој услед оп ту жби УзК да Г-4 по ку ша ва да ми мо окви ра пре го во ра 
пре ју ди ци ра ис ход ре фор ме. Гру па 4 је јед ном бро ју чла ни ца по-
сла ла на црт ре зо лу ци је ко јом ГС „по зи ва на про ши ре ње стал ног и 
не стал ног члан ства“. У слу ча ју усва ја ња та квог пред ло га, пред мет 
пре го во ра би би ла са мо рас по де ла но вих ме ста, што је би ло не при-
хва тљи во за УзК. У на ме ри да окон ча за стој, Та нин је 18. ав гу ста 
за тра жио да чла ни це до ста ве све сво је пред ло ге свим уче сни ци ма 
пре го во ра. Пред ло зи су по сла ти то ком сеп тем бра, а у но вем бру је 
од лу че но да они бу ду раз мо тре ни то ком осме рун де, од ја ну а ра до 
мар та 2012.60)

На пр вом са стан ку осме рун де, 26. ја ну а ра 2012. раз ма тран је 
пред лог Г-4 ко ји је био са же та вер зи ја пред ло га из 2005. На дру гом 
са стан ку, 21. фе бру а ра, раз ма тран је пред лог УзК, ко ји је у су шти-
ни био по но вље ни пред лог из апри ла 2009.61) На тре ћем са стан ку, 
13. мар та, „L.69“ је по ну ди ла но ви пред лог, ко ји је од ра жа вао са да 
већ ја сан рас цеп у Г-4 из ме ђу Ин ди је и Бра зи ла на јед ној стра ни 
и Не мач ке и Ја па на на дру гој. Но ви пред лог је пред ви део про ши-
ре ње члан ства СБ у обе ка те го ри је по фор му ли: 2 стал на и 2 не-
стал на ме ста из Афри ке, 2 стал на и 1 не стал но из Ази је, 1 стал но 
и 1 не стал но из ЛАК, 1 стал но из ЗЕ ОД, 1 не стал но из И. Евро пе 
и 1 не стал но за ма ле острв ске др жа ве. Бит на но ви на у пред ло гу 
„L.69“, по ред ме ста за острв ске др жа ве, је пра во ве та за но ве стал-
не чла ни це, чи ме се ова гру па уда љи ла од по чет них по зи ци ја Г-4 
и при бли жи ла по зи ци ја ма Африч ке гру пе.62) На че твр том са стан ку, 
19. мар та, су раз ма тра не по зи ци је Африч ке гру пе ко је ни су про ме-
ње не од 2005.63)

С об зи ром да на овим са стан ци ма ни је про на ђе но ре ше ње и 
да је ве ћи на де ле га ци ја тра жи ла про ши ре ње СБ у обе ка те го ри је 
члан ства, Та нин је 25. ју ла пред ло жио да из ра ди кон ци зни рад ни 
до ку мент ко ји ће слу жи ти као осно ва за на ста вак пре го во ра. Та-
ни нов пред лог је имао по др шку са мо Г-4 и „L.69“, а сна жно су се 

59) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 36.
60) Ibid, p. 37.
61) Ibid, p. 38.
62) Ibid, p. 49.
63) Ibid, p. 39.
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про ти ви ли УзК, Африч ка гру па, САД, Ки на и Ру си ја. Де ве та рун-
да, од апри ла до ју на 2013. ни је да ла но ве ре зул та те.64) У на ме ри 
да ини ци ра по мак у на ред ној рун ди пре го во ра, предсeдник ГС у 
68. за се да њу, Џон Ви ли јем Еш (JohnWilliamAshe), је фор ми рао 
Са ве то дав ну гру пу са за дат ком да на пра ви осно ву за на ста вак пре-
го во ра. Гру па је 10. де цем бра 2013. пред ста ви ла тзв. nonpaper, у 
ко ме је са же ла Та ни нов из ве штај из 2010. чи ме је на стао кра так и 
кон ци зан дoкумент са по пи сом глав них ста во ва свих гру па. То ком 
де се те рун де, ко ја је по че ла 12. де цем бра 2013, по др шку за nonpa
per су ис та кле Г-4, „L.69“ и В. Бри та ни ја, док су про тив би ле УзК, 
Африч ка гру па, Ру си ја и Ки на. У пе ри о ду од мар та до ју на 2014. 
уче сни це у пре го во ри ма су по но ви ле по зна те ста во ве, а nonpaper 
ни је при хва ћен. Ко на чан текст са ре ше њи ма ко ји би слу жио као 
осно ва пре го во ра још увек не по сто ји, док уче сни це у пре го во ри-
ма и да ље ра де на пре чи шћа ва њу Та ни но вог тек ста из ма ја 2010.65) 

Ток ме ђу вла ди них пре го во ра је по ка зао да у од но су на 2005. 
сво је пред ло ге ни је ме ња ла је ди но Африч ка гру па, док је УзК на-
пра ви ла са мо де ли мич на од сту па ња кроз пред лог из апри ла 2009. 
С дру ге стра не, до шло је до рас це па у Г-4, по што су се Ин ди ја и 
Бра зил фор ми ра њем „L.69“, а по себ но пред ло гом из мар та 2012. 
при бли жи ле африч ким по зи ци ја ма, док Не мач ка и Ја пан раз ма тра-
ју и пре ла зна ре ше ња са не стал ним ме сти ма, чи ме се при бли жа ва-
ју УзК. Стал не чла ни це СБ, иако де кла ра тив но по др жа ва ју ре фор-
му, и то ком ме ђу вла ди них пре го во ра су за у зе ле по зи ци је ко је су 
спу та ва ле по сти за ње ре ше ња. Све стал не чла ни це су се сло жи ле 
да у ре фор ми СБ не мо же би ти про ши ре ња пра ва ве та, што се ди-
рект но су прот ста вља зах те ви ма Африч ке гру пе и „L.69“.66) У ве зи 
са кон крет ним пред ло зи ма из ра же не су раз ли ке ко је про ис ти чу из 
спе ци фич но сти њи хо вих по је ди нач них ин те ре са. САД по др жа ва ју 
огра ни че но про ши ре ње стал ног и не стал ног члан ства, при че му 
пред ло зи за но ва стал на ме ста мо ра ју да на ве ду кон крет не др жа-
ве. Док је Бу шо ва ад ми ни стра ци ја из ри чи то по др жа ва ла са мо кан-
ди да ту ру Ја па на, Оба ми на је на ја ви ла по др шку и за кан ди да ту ру 
Ин ди је.67) Фран цу ска и В. Бри та ни ја на чел но по др жа ва ју кан ди-

64) Ibid, pp. 40-41.
65) Cen ter for UN Re form Edu ca tion, IsThereMomentumforSecurityCouncilReform?What

are the Obstacles?, 31 May 2014, In ter net: http://cen ter fo run re form.org/?q=no de/602, 
(03/08/2014.)

66) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, p. 53.
67) Ka ra C. McDo nald, Ste wart M. Pa trick, UNSecurityCouncilEnlargementandU.S.Inte

rests, Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, New York, 2010, pp. 13-14.
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да ту ре Не мач ке, Бра зи ла, Ин ди је и Ја па на за стал на ме ста, као и 
стал ну пред ста вље ност Афри ке у СБ, али кон крет но пред ла жу да 
се СБ пр во про ши ри са мо не стал ним ме сти ма са ду жим ман да том 
и уза стоп ним ре и збо ром, ко ја би на кон ре ви зи је мо гла да по ста-
ну стал на.68) Ки на се и да ље про ти ви зах те ви ма Ја па на за стал ним 
члан ством, док с јед не стра не по др жа ва зах те ве Африч ке гру пе, а 
с дру ге уче ству је на екс перт ским са стан ци ма УзК. Ру си ја, има ју-
ћи у ви ду са рад њу у окви ру БРИКС, по др жа ва Ин ди ју и Бра зил за 
но ве стал не чла ни це, ма да по ка зу је ин те ре со ва ње и за пре ла зна 
ре ше ња.69)

Су ми ра ју ћи до са да шње ре зул та те пре го во ра, Та нин је у пи сму 
од 8. ју ла 2014. пред ло жио два ко ра ка у на став ку ме ђу вла ди них 
пре го во ра. Пр ви је пи са ње све о бу хват ног пре гле да до са да шњег 
то ка пре го во ра ко ји би се по ну дио на раз ма тра ње ГС на 70. за се-
да њу тј. Свет ском са ми ту 2015. ко ји се по кла па са про сла вом 70 
го ди на од осни ва ња УН и 15 го ди на од Ми ле ни јум ске де кла ра-
ци је. Пре глед би на пи са ла не за ви сна по ли тич ка лич ност ко ју би 
иза брао Ге не рал ни се кре тар или Пред сед ник ГС, и са др жао би до 
са да по стиг ну те ре зул та те и пре пре ке за по сти за ње ре ше ња у ве зи 
са ре фор мом СБ. Овај до ку мент би по слу жио као осно ва да се на 
Свет ском са ми ту по стиг не ре ше ње за ре фор му СБ. Дру ги ко рак је 
из ра да кон ци зног рад ног до ку мен та чи ме би про цес ре фор ме СБ 
пре шао у фа зу кон крет них пре го во ра на из ра ди ко нач ног тек ста 
(textbasednegotiations).70) Има ју ћи у ви ду по сто је ће по зи ци је ин-
те ре сних гру па и стал них чла ни ца СБ, мо же се оче ки ва ти да пр ви 
пред лог бу де усво јен и да се ње го вој ре а ли за ци ји при сту пи то ком 
69. за се да ња ко је по чи ње у сеп тем бру 2014. У ве зи са дру гим пред-
ло гом оста је отво ре но пи та ње да ли ће уче сни це пре го во ра по ну-
ди ти дру га чи је ко нач не пред ло ге у од но су на по сто је ће и при бли-
жи ти ста во ве, или ће се по но ви ти си ту а ци ја уочи Свет ског са ми та 
2005.

68) “Dec la ra tion on Glo bal Go ver nan ce and De ve lop ment”, Thir ti eth Fran ce – Uni ted King dom 
Sum mit, Evian, Fran ce, 6 July 2009.

69) Lydia Swart, Estel le Pe rry, op.cit, pp. 53-54.
70) “Cha ir’s As ses sment ot the 10th Ro und of the In ter na ti o nal Ne go ti a ti ons on Se cu rity Co un cil 

Re form”, Uni ted Na ti ons, New York, 8 July 2014.
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SladjanaMladenovic
THEPROPOSALSFORTHEUNITEDNATIONS
SECURITYCOUNCILREFORM(1992-2014)

Resume
In this paper the author analyzed the proposals for the
UnitedNationsSecurityCouncilreform,presentedbythe
UN member states and their interest groups, President
of theUNGeneralAssemblyandUNSecretaryGeneral
in theperiod fromDecember1992untilJune2014.The
authorfocusedonpresentingthemainsolutionsfromthe
proposalsconcerningtwokeyquestionsoftheSCreform
–itsenlargementandthescopeandexerciseoftheright
ofveto.
Thepaperfirstshowedtheresultsof thereformconduc
tedintheperiod19631965,andthereasonsfornewre
form.Inthesecondpartofthepaper,theauthorpresented
theproposalsmadewithin theGAOpenendedWorking
Groupuntil 2007,while the third part encompassed the
proposalsinthecontextofintergovernmentalnegotiations
whichcommencedin2009.
The current proposals show that theUNmember states
andtheirinterestgroupsdonotgiveupontheestablished
positions,whichmakes the agreement about key questi
onsofthereformimpossible.WhileGroup4,theAfrican



стр:139159.

- 159 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

GroupandL.69proposeenlargement inbothcategories
ofseats,UnitingforConsensusonlyagreeonenlargement
innonpermanentseats.Therearedifferencesconcerning
therightofvetobetweenthegroupsproposingnewper
manent seats. TheAfricanGroup and L.69 propose the
rightof veto fornewmembers,whileGroup4advocate
thewithholdingofthatright,atleastforthefirst15years
aftertheenlargement.TheSCpermanentmembersmake
the agreementmore difficult, by takinga stance against
theextensionofveto,supportingvarious interestgroups
andlobbyingagainst theagreementbetweenthegroups,
asin2005.Theonlytangibleresultinovertwodecades
of thereformprocessconsists inthedecisiontoconduct
thereformbyamendingtheUNCharteraccordingtoits
Article108.
Keywords:SecurityCouncil,SecurityCouncilReforme,
UnitedNations,GeneralAssembly.
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НОВИМЕДИЈСКИЗАКОНИУСРБИЈИ
ИЕВРОПСКИСТАНДАРДИ

Сажетак
Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) 
је одр жа на пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних 
за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе. Овом при ли ком је усво је
на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо лу ци ја 
МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста вље ни те ме љи 
– си стем европ ских стан дар да  за но ву уло гу ме ди
ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни 
стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро
пе (па ти ме и Ре пу бли ку Ср би ју). У њи хо вој се осно ви 
на ла зе зах те ви при хва ће ни у Бе лој књи зи о ин тер кул
тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја је усво је на ма
ја 2008. го ди не у Стра збу ру). Ова Књи га пред ста вља 
још је дан до при нос про мо ви са њу ин тер кул тур ног ди
ја ло га ко ји до при но си су штин ском ци љу нај ма сов ни је 
ре ги о нал не ор га ни за ци је  Са ве та Евро пе, а то су за
шти та и про мо ви са ње људ ских пра ва, де мо кра ти је и 
вла да ви не пра ва. Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, 
раз у ме ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва
ње кон фли ка та би ло ко је вр сте и по сти за ње чвр сте 
ин те гра ци је и ко хе зи је у сва ком дру штву је, за пра во, 
ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва др жа ва или 
вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. 
Ова ко по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни исте го ди не 
у Фа ро де кла ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за 
ин тер кул тур ни ди ја лог ко ју су усво ји ли ми ни стри за 
кул ту ру по је ди них зе ма ља. Као и тра ди ци о нал ни ме
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ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов них ко му ни ка ци ја на
лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји и дру ги об ли ци ком
пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би да 
те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них људ ских 
и дру штве них вред но сти. Но ви на чи ни кре и ра ња са др
жа ја и из ра жа ва ња и тра же ња и ши ре ња ин фор ма
ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али 
мо гу да пред ста вља ју и иза зов основ ним пра ви ма и 
сло бо да ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би
ли раз ви је ни за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му
ни ка ци ја мо гу да ва же и за но ве услу ге и за пру жа о це 
но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду жно сти и од го вор
но сти). На ба зи ових европ ских стан дар да су не дав но 
до не та три ме диј ска за ко на у Ре пу бли ци Ср би ји.
Кључ не ре чи: ме ђу на род ни до ку мен ти, ме ди ји, стан
дар ди, Ср би ја.

U ав гу сту ме се цу су у Ре пу бли ци Ср би ји до не та три ме диј ска за-
ко на. То су: 1) За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма, За кон о 

елек трон ским ме ди ји ма и За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји-
ма1). На овај на чин је у ме диј ску сфе ру уне то низ но ви на. У обла-
сти елек трон ских ме ди ја је и у Ср би ји (по сле до но ше ња За ко на о 
ра ди о ди фу зи ји из 2002. го ди не), као и у Европ ској уни ји до шло 
до ни за про ме на на ста лих услед по ја ве и све ши ре при ме не но вих 
тех но ло шких до стиг ну ћа у сфе ри ди ги тал ног пре но са и при сту па 
ин фор ма ци ја ма и ме диј ским про грам ским са др жа ји ма. 

То је до ве ло до по ја ве про грам ских са др жа ја слич них те ле ви-
зиј ском про гра му али ко ји су гле да о цу до ступ ни у сва ком мо мен ту 
и пре ма ре до сле ду ко ји он сам од ре ди (аудио ви зу ел на ме диј ска 
услу га на зах тев). Тра ди ци о нал ни те ле ви зиј ски про гра ми су по-
ста ли до ступ ни гле да о ци ма за хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма (по-
себ но ин тер не ту и мо бил ним те ле фо ни ма, пер со нал них и та блет 
ра чу на ра). Сто га је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на осно-
ву чл. 97. тач. 10. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко јом је пред ви ђе но да 
Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти јав ног ин фор ми-
са ња, усво ји ла на ве де не за ко не у чи јој се осно ви на ла зе европ ски 
стан дар ди ко је и на ша зе мља тре ба да им пле мен ти ра у сво је на ци-
о нал но за ко но дав ство у по ступ ку при дру жи ва ња Европ ској уни ји. 

Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) одр жа-
на је пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и но ве ко-

1) Ови за ко ни су об ја вље ни у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је бр. 83/2014.
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му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе.2) Овом 
при ли ком је усво је на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо-
лу ци ја МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста вље ни те ме љи за но-
ву уло гу ме ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни 
стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме и 
Ре пу бли ку Ср би ју). У њи хо вој се осно ви на ла зе зах те ви при хва ће-
ни у Бе лој књи зи о ин тер кул тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја 
је усво је на ма ја 2008. го ди не у Стра збу ру).3) Све ак тив но сти Са ве-
та Евро пе у ве зи са сло бо дом ме ди ја и њи хо вом уло гом у са вре-
ме ном дру штву во ди и усме ра ва по се бан ор ган - Управ ни ко ми тет 
за ма сов не ме ди је. Ње гов је за да так да се бри не о ус по ста вља њу 
сло бод них, не за ви сних и плу ра ли стич ких на стро је них сред ста ва 
ко му ни ка ци ја у по је ди ним зе мља ма чла ни ца ма.4) То ме по себ но до-
при но си и усво је на Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња,5) као и Европ ска кул тур на кон вен ци ја.6)

Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу пред ста вља још је дан 
ко рак да ље про мо ви са њу ин тер кул тур ног ди ја ло га ко ји до при но си 
су штин ском ци љу нај ма сов ни је ре ги о нал не ор га ни за ци је - Са ве та 
Евро пе, а то су за шти та и про мо ви са ње људ ских пра ва, де мо кра-
ти је и вла да ви не пра ва. Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, раз у ме-
ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва ње кон фли ка та би ло 
ко је вр сте и по сти за ње чвр сте ин те гра ци је и ко хе зи је у сва ком дру-
штву7) је, за пра во, ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва др жа ва 
или вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. Ова ко 
по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни не што ка сни је исте го ди не у Фа-
ро де кла ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за ин тер кул тур ни ди ја-
лог ко ју су усво ји ли ми ни стри за кул ту ру по је ди них зе ма ља. 

Са убр за ним тех но ло шким раз во јем то ком 20. ве ка про ме нио 
се и на чин при ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и 
ме то ди ко ји ма се са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га-
ње ко ри сни ци ма (слу ша о ци ма или гле да о ци ма). Ко ри сни ци на тај 
на чин до би ја ју мо гућ ност ла ког при сту па ња и кре и ра ња са др жа ја 

2) И. Ја нев, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ин те гра ци је, Бе о град, 2008, стр. 246-256.
3) Е. Ша ба но вић, »Ана ли за ме диј ског дис кур са у Ср би ји са освр том на мул ти кул ту рал ну 

ко му ни ка ци ју и про фе си о нал ну ети ку«, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 118-140.
4) С. Ми ли во је вић, „Иде о ло шки рат ме ди ја“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 

1-4/2001, стр. 1-4.
5) И. Ја нев, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ин те гра ци је, оп.цит., стр. 258.
6) Са вет Евро пе 19491996, До ку мен ти, Бе о град, 1996, стр. 95-98.
7) Д. Ћа ло вић, „Ме ди ји у по тра зи за есте ти ком ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, 

стр. 42-55.
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сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко му-
ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је не 
ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин фор-
ма ци о них услу га на лик ме диј ским. Сло бод ни, не за ви сни и ра зно-
вр сни ме ди ји (штам па ни или елек трон ски) нео п ход ни су сва ком 
де мо крат ском дру штву.8) Из тог раз ло га је Са вет Евро пе про те клих 
го ди на раз вио низ стан дар да ко јим се те жи за шти ти ме ди ја од ви-
до ва ути ца ја и оме та ња, у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950. го ди-
не9). Ти стан дар ди та ко ђе по ста вља ју и од ре ђе не оба ве зе и си стем 
од го вор но сти за ме ди је. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов ног 
ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји, ин тер нет и 
дру ги об ли ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би 
да те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти.10) Но ви 
на чи ни кре и ра ња са др жа ја, из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин-
фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу 
да пред ста вља ју и озби љан иза зов основ ним људ ским пра ви ма и 
сло бо да ма11). По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни 
за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо ра ју да ва же и 
за но ве услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду-
жно сти и од го вор но сти)12). 

ЕВРОП СКИ СТАН ДАР ДИ О МЕ ДИ ЈИ МА У ДРУ ШТВУ

На одр жа ној кон фе рен ци ји ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и 
но ве ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе 
ма ја ме се ца у Реј кја ви ку је, из ме ђу оста лог, усво је на и по ли тич ка 
де кла ра ци ја МЦМ(2009)011 ко ја на спе ци фи чан и од го во ран на-
чин по ста вља те ме ље за но ву уло гу ме ди ја13). Ова ко по ста вље ни 

8) В. Цвет ко вић, „Ме диј ска од го вор ност по ли ти ча ра у Ср би ји“, Те ме, Ниш, бр. 1-4/2001, 
стр. 145-156.

9) Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 9/2003 и 5/2005.
10) С. Ста мен ко вић, „Ме диј ска пи сме ност као нео п хо дан услов раз у ме ва ња но вих ме ди ја“, 

Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 65-77.
11) О. Па ви ће вић, „Но ви ме ди ји, но ве ге не ра ци је и дру штве ни ка пи тал“, Збор ник Ин сти

ту та за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 109-
124.

12) Ј. Кле ут, „Ин тер ак тив ност и мул ти ме ди јал ност у по тра зи за зна че њем и кон ти ну и те-
том“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 161-174.

13) Р. Ве ља нов ски,“ Ку да стре ми европ ска ме диј ска по ли ти ка“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
132/2011, стр. 209-225.
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стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме 
и Ре пу бли ку Ср би ју)14). Они се углав ном од но се на ус по ста вља ње, 
на ста вак и уса вр ша ва ње са рад ње у ве зи са ме ди ји ма и но вим ко-
му ни ка ци о ним услу га ма у ци љу обез бе ђи ва ња за јед нич ких ре ше-
ња, али и аде кват ног од го во ра на бу ду ћи раз вој ме ди ја и пру жа ња 
услу га на лик ме диј ским, на ро чи то у ве зи са по што ва њем сло бо де 
из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, пра ва на при ват ни жи вот и до сто јан-
ства људ ских би ћа15). 

У том сми слу је усво је но низ ме ђу на род них до ку ме на та ре ги-
о нал ног ка рак те ра као што су : 1) ре зо лу ци ја : ‘’Ка но вом по и ма њу 
ме ди ја’’ и од го ва ра ју ћи ак ци о ни план, 2) ре зо лу ци ја : ‘’Упра вља њу 
Ин тер не том и кри тич ким ре сур си ма Ин тер не та’’ и 3) ре зо лу ци ја : 
‘’Зби ва ња у за ко но дав ству др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе у обла-
сти бор бе про тив те ро ри зма и њи хо вом ути ца ју на сло бо ду из ра жа-
ва ња и ин фор ми са ња’’. 

Овим ме ђу на род ним до ку мен ти ма се зах те ва да Ко ми тет ми-
ни ста ра Са ве та Евро пе пре ду зме ме ре за при ме ну у ре зо лу ци ја ма 
усво је них европ ских (ме ђу на род них) стан дар да, те да се и да ље 
на ста ви са ис тра жи ва њем на чи на за ја ча ње по што ва ња ме диј ских 
стан дар да у по гле ду сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња у прак-
си16). При то ме је по но во ис так ну то да су сло бод ни, не за ви сни и 
ра зно вр сни ме ди ји нео п ход ни сва ком де мо крат ском дру штву, као и 
њи хо ва за шти та од раз ли чи тих об ли ка и ви до ва ути ца ја и оме та ња 
у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да.17) 

Са тех но ло шким раз во јем про ме нио се из те ме ља и на чин при-
ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и ме то ди ко ји ма се 
са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га ње ко ри сни ци ма или 
се тра же. Ко ри сни ци тре ба да има ју лак при ступ и да ути чу на кре-
и ра ње са др жа ја сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја. То се од но си 
и на сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко-
му ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је-

14) И. Ба у ер, „Уло га дру штве них ме ди ја у Ср би ји“, Син ги ду нум ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2012, 
стр. 1-8.

15) С. Ми ли во је вић,“ Ин фор ма ци о но дру штво и ме диј ска кул ту ра“, Го ди шњак Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 2/2008, стр. 267-276.

16) А. Ми ро вић, „Јав ност и ме ди ји у усло ви ма раз ви је ног ци вил ног дру штва“, Срп ска по
ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2006, стр. 197-212.

17) Ј.Пе шић, М. Пе шић, „Уна пре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та ме диј ске ко му ни ка ци је 
и кри тич ка ана ли за дис кур са“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 4/2011, стр. 467-490.
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не ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин-
фор ма ци о них услу га ко је су слич не ме диј ским18). Од но си из ме ђу 
ме ди ја или оста лих пру жа ла ца ме диј ских услу га и ко ри сни ка или 
по тро ша ча до би ја ју но ве об ли ке и са др жа је због че га је на ста ла и 
по тре ба да се из но ва ана ли зи ра и раз мо три по јам и уло га ме ди ја и 
њи хо ве ка рак те ри сти ке као об ли ка ма сов них ко му ни ка ци ја пу тем 
штам пе или ра ди о ди фу зног еми то ва ња, а ко ји укљу чу је : а) по сто-
ја ње уре ђи вач ке од го вор но сти (укљу чу ју ћи и кри вич ну од го вор-
ност) у чл. 38-41.) и б) по што ва ње етич ких стан дар да19). 

Као и тра ди ци о нал ни (штам па ни) ме ди ји, но ви пру жа о ци 
услу га ма сов ног ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма тре ба ло би да те-
же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти. Но ви на чи-
ни кре и ра ња са др жа ја и из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин фор-
ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу да 
пред ста вља ју и иза зов основ ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма.20) 
Ме диј ски јав ни сер ви си, има ју ћи уре ђи вач ку не за ви сност и ин сти-
ту ци о нал ну ауто но ми ју, до при но се ра зно ли ко сти ме ди ја и по ма жу 
у де ло ва њу про тив ри зи ка од зло у по тре бе мо ћи у си ту а ци ји ве ли ке 
кон цен тра ци је ме ди ја и но вих ко му ни ка ци о них услу га. Они сто-
га пред ста вља ју основ ну ком по нен ту ме диј ског окру же ња у свим 
де мо крат ским дру штви ма и тре ба да до при но се на свој на чин ус-
по ста вља њу, раз во ју, али и кон тро ли де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
њи хо вом за ко ни том функ ци о ни са њу21). 

Све ве ћи број љу ди осла ња се на ин тер нет као нео п ход но сред-
ство у сва ко днев ним ак тив но сти ма (ко му ни ка ци ја, ин фор ми са ње, 
са зна ње, ко мер ци јал не тран сак ци је, до ко ли ца) што до при но си по-
бољ ша њу ква ли те та жи во та и до бро би ти љу ди. Сто га они са пра-
вом оче ку ју да ин тер нет услу ге бу ду исти ни те, при сту пач не, еко-
ном ски до ступ не, без бед не, по у зда не и ак ту ел не. При сту пач ност 
но вих вр ста услу га та ко ђе је зна чај но и са аспек та про мо ци је, за-
шти те и по што ва ња људ ских пра ва, основ них сло бо да, де мо кра ти-

18) З. Арац ки, „Ме ди ји, гло ба ли за ци ја кул ту ре и очу ва ње иден ти те та“, Кул ту ра, Бе о град, 
бр. 132/2011, стр. 326-335.

19) А. Сте ва но вић, „Ме диј ска ети ка као пред у слов де мо кра тич но сти дру штва“, Син ги ду
нум ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 198-203; М. Ни ко лић, „Ети ка ме ди ја из ме ђу лич не, 
про фе си о нал не и дру штве не од го вор но сти“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 35-
50.

20) Ј. Ми ло ше вић Ђор ђе вић, „Ко ри шће ње ме ди ја у Ср би ји – основ ни трен до ви“, По ли
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 1/2009, стр.225-236.

21) Ч. Ћу пић, „По ли тич ка кул ту ра и ме ди ји“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, бр. 3/2009, стр. 339-351.



стр: 161182.

- 167 -

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

је уоп ште и вла да ви не пра ва (прав не др жа ве)22). По ред то га, ме ди ји 
и услу ге слич не ме диј ским има ју све ве ћи и пре ко гра нич ни зна чај. 
То је до ве ло до ре ви зи је Европ ске кон вен ци је о пре ко гра нич ној те-
ле ви зи ји што пред ста вља сво је вр сну ре ак ци ју Са ве та Евро пе на 
ди вер си фи ка ци ју ко му ни ка ци о них плат фор ми и ин фор ма ци о них 
услу га, с јед не стра не, и све о бу хват ни прав ни од го вор на по тре-
бу за шти те пре ко гра нич ног про то ка ме диј ског са др жа ја и са др жа ја 
слич ног ме диј ском, с дру ге стра не23). 

Оно што пред ста вља по себ ну опа сност од нео гра ни че не упо-
тре бе Ин тер нет ме диј ских услу га у кон тек сту пре ко гра нич них 
ко му ни ка ци ја је сте ши ро ка мо гућ ност угро жа ва ња до сто јан ства 
ли ца ко ја су из ло же на ме диј ским услу га ма или услу га ма слич ним 
ме диј ским. У том кон тек сту, по себ ну па жњу тре ба ло би по све ти-
ти де ци, мла дим љу ди ма и оста лим гру па ма ко је има ју по себ не 
по тре бе или ка рак те ри сти ке, од но сно пи та њу род не рав но прав но-
сти. При ступ ових гру па ме диј ским услу га ма или услу га ма на лик 
ме диј ским пред ста вља ва жно пи та ње за сва ку по је ди ну зе мљу ко ја 
мо ра да их ре ша ва у скла ду са сво јим прав ним по рет ком.24) 

У ин те ре су за шти те пра ва на при ват ни жи вот, по треб но је ин-
си сти ра ти од свих зе ма ља, од но сно њи хо вих над ле жних ор га на да 
об ра да лич них по да та ка у но вим ко му ни ка ци о ним и ин фор ма ци-
о ним сре ди на ма, а на ро чи то на Ин тер не ту до би је по се бан на чин 
за шти те од мо гу ће по вре де или угро жа ва ња. На рав но, сва ова пи-
та ња мо ра ју би ти уре ђе на на на чин да се очу ва, па чак и уна пре ди 
сло бо да из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, као и сло бо да ме ди ја уоп-
ште25). Сте пен угро же но сти сло бо де ме ди ја ни је сву да и увек на 
истом ни воу. Прет ње по ову сло бо ду мо гу да про и за ђу из кри зних 
си ту а ци ја, ка ко у ве зи са те ро ри змом и ра том, та ко и фи нан сиј ским 
не си гур но сти ма, као и у ве зи са тех но ло шким кре та њи ма и тр жи-

22) При сту пач ност но вих вр ста Ин тер нет услу га та ко ђе је зна чај но и са аспек та про мо-
ци је, за шти те и по што ва ња људ ских пра ва, основ них сло бо да, де мо кра ти је уоп ште и 
вла да ви не пра ва ко јим про це си ма тре ба да до при не су на спе ци фи чан на чин у скла ду 
са Пре по ру ка ма ми ни ста ра бр. ЦМ/Рец(2007)16 о ме ра ма уна пре ђе ња Ин тер не та као 
јав ног до бра.

23) Н. Јеф тић, „Пра во на ко му ни ци ра ње као но во осво је но чо ве ко во пра во“, Ме ђу на род ни 
про бле ми, Бе о град, бр. 4/2008, стр. 502-527.

24) З. Ми ло ше вић, „Ме ди ји и гло ба ли за ци ја“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 423-434.

25) Љ. Ма ши ре вић, „Ме ди ји и дру штве на те о ри ја“, Збор ник ра до ва Фа кул те та драм ских 
умет но сти, Бе о град, бр. 8-9/2005, стр. 301-310.
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шним усло ви ма ко ји ути чу на по ло жај но ви на ра у ин фор ма ци о ном 
про це су26). 

НО ВА СХВА ТА ЊА МЕ ДИ ЈА У КОН ТЕК СТУ  
ЗА ШТИ ТЕ ЉУД СКИХ СЛО БО ДА И ПРА ВА 

На ми ни стар ској кон фе рен ци ји у Реј кја ви ку ма ја 2009. го ди не 
до не та је, из ме ђу оста лих, и ре зо лу ци ја :’’ Ка но вом по и ма њу ме-
ди ја’’ у ко јој се већ на пр вом ме сту ис ти че уло га (свр ха) ме ди ја или 
ме диј ских услу га ма сов не ко му ни ка ци је. Она оста је не про ме ње на, 
од но сно она се и да ље са сто ји у пру жа њу или ши ре њу ин фор ма ци-
ја, ана ли за, ко мен та ра, ми шље ња и ра зо но де за ши ро ку јав ност27). 
Основ ни ме диј ски ци ље ви се са сто је у28) : 1) обез бе ђи ва њу ве сти, 
ин фор ма ци ја или при сту па ин фор ма ци ја ма, 2) под сти ца ју јав не 
де ба те или об ли ко ва њу јав ног мње ња, 3) до при но су раз во ју или 
про мо ви са њу спе ци фич них вред но сти, 4) за ба вља њу или ства ра-
њу при хо да и 5) нај че шће – ком би на ци ја свих на пред на ве де них 
ци ље ва. 

При то ме се ин си сти ра да сам са др жај ме ди ја или ме диј ских 
услу га ма сов не ко му ни ка ци је про ис ти че из на чи на на ко ји се ин-
фор ма ци је при ку пља ју и на чи на на ко ји се ме диј ски са др жај кре-
и ра, ши ри или ди стри бу и ра, тра жи, би ра и при ма. То за ви си од 
тех нич ких раз ло га ко ји се од но се на ко ри шће ње ко му ни ка ци о не 
плат фор ме, као и од пред ста вља ња са др жа ја ко је ну ди пер цеп ци-
ју по ја ча ног из бо ра и ин тер ак ци је. Та кве тен ден ци је или зах те ви 
но вог до ба тра же ду бин ску ана ли зу пој мов ног схва та ња ме ди-
ја, укљу чу ју ћи кри те ри ју ме и прет по став ке на ко ји ма је то схва-
та ње за сно ва но.29) Основ на пра ва и сло бо де и оста ле вред но сти 
и стан дар ди усво је ни од стра не Са ве та Евро пе, а на ро чи то пра во 
на сло бо ду из ра жа ва ња и ин фор ми са ња и сло бо да ме ди ја ко ја из 
то га про из и ла зи, мо ра ју да се уна пре де и за шти те, без об зи ра на 
про ме не у ме диј ском и слич ном ам би јен ту. Сло бо да из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња та ко ђе за со бом по вла чи из ве сне оба ве зе и од го вор-

26) М. Пе шић, „Са вре ме ни ме ди ји и јав ност“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 549-568.

27) С. Га јић, „Ме ди ји, иден ти тет и при ка зи ва ње дру штве не ствар но сти“, Но ва срп ска по
ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.

28) З. Јев то вић, З. Арац ки, „Ме диј ски ути ца ји, по ли тич ке ели те и дру штве на моћ у Ср би ји 
по чет ком 21. Ве ка“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 69-91.

29) Д. Су бо тић, „Ме диј ска по ља од но са са јав но шћу у пост(мо дер ном) дру штву“, По ли
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 9/2010, стр. 321-356.
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но сти и у из ве сним слу ча је ви ма, она мо же да под ле же огра ни че-
њи ма ко ја су за ко ном про пи са на и ко ја су по треб на у де мо крат ском 
дру штву. Сто га сви про вај де ри ме диј ских услу га и услу га слич них 
њи ма мо ра ју да ува жа ва ју од ре ђе не стан дар де, што на жа лост ни је 
чест слу чај чак ни у зе мља ма са ду гом де мо крат ском тра ди ци јом и 
вла да ви ном пра ва (прав на др жа ва)30). 

Ка да су у пи та њу тра ди ци о нал ни ме ди ји, са мо ре гу ла ци ја би 
тре ба ло да бу де кључ ни еле мент у обез бе ђи ва њу по сту па ња у скла-
ду са стан дар ди ма уз ду жно по што ва ње уре ђи вач ке не за ви сно сти. 
По по тре би, са мо ре гу ла ци ја мо же да бу де по др жа на ко ре гу ла ци-
јом31). Као об лик оме та ња, ре гу ла ци ја би тре ба ло да бу де под ло жна 
огра ни че њи ма и усло ви ма ко је је утвр ди ла Европ ска кон вен ци ја за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Та ко члан 10. ове Кон-
вен ци је из 1950. го ди не (ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла 
тек 2003. го ди не) ка же да сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. 
Ово пра во укљу чу је сло бо ду по се до ва ња соп стве ног ми шље ња, 
при ма ња и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не 
вла сти и без об зи ра на гра ни це.32) Ме диј ски или слич ни ме ха ни-
зми ре гу ла ци је или од го вор но сти, би ло да су са мо ре гу ла тор ни или 
ко ре гу ла тор ни или, по по тре би, во ђе ни од стра не др жа ве, мо ра ју 
да бу ду де ло твор ни, тран спа рент ни, не за ви сни и од го вор ни. Са вет 
Евро пе тре ба ло би да ис тра жи мо гућ ност по бољ ша ва ња функ ци о-
ни са ња ових ме ха ни за ма, а на ро чи то ка ко уна пре ди ти мо гућ но сти 
да по је дин ци или гру пе ко је сма тра ју да су њи хо ва пра ва кр ше на 
од стра не про вај де ра ме диј ских или слич них услу га, при сту пе тим 
ме ха ни зми ма33).

При ступ у чи јем је сре ди шту чо век – по је ди нац зах те ва да им 
бу де омо гу ће но да ко ри сте сво је пра во на сло бод но из ра жа ва ње и 
ин фор ми са ње и но ве ко му ни ка ци о не услу ге ра ди уче ство ва ња у 
дру штве ном, по ли тич ком, кул тур ном и еко ном ском жи во ту, и да 
то чи не без на ру ша ва ња људ ског до сто јан ства или пра ва дру гих34). 
У обез бе ђи ва њу ова квог ста ња у ме ди ји ма, ве ли ка је уло га Са ве-

30) Ч. Чу пић, „Сло бо да и зло у по тре ба сло бо де у ме ди ји ма“, Го ди шњак Фа кул те та по ли
тич ких на у ка, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 211-221.

31) Н. Та на сић, „Ме ди ји и кул ту ра – ка ко гло бал ни про це си из и гра ва ју са ми се бе“, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 43-59.

32) Са вет Евро пе 19491996, До ку мен ти, оп.цит., стр.23.
33) З. Авра мо вић, „Гло ба ли за ци ја и дез ин те гра ци ја – кул тур ни, ме диј ски и обра зов ни 

аспек ти“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1/2010, стр.267-280.
34) З. Ко сје ри на, „Ка ин тер нет де мо кра ти ји – стра те ги ја за но во ме диј ски ак ти ви зам и не ка 

њи хо ва со ци о ло шка од ре ђе ња“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 252-268.
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та Евро пе и ње го вих кон трол них ме ха ни за ма да пра те, над зи ру и 
кон тро ли шу кроз кон сул та ци је и са рад њу са ре ле вант ним за ин те-
ре со ва ним стра на ма обез бе ди смер ни це, стан дар де и ала те пру-
жа о ци ма ме диј ских и слич них услу га ма сов не ко му ни ка ци је. На 
тај на чин се ства ра ју усло ви да се по је дин ци ма омо гу ћи да тра же, 
кре и ра ју и ши ре ин фор ма ци је без стра ха од кр ше ња соп стве ног 
људ ског до сто јан ства или пра ва. А то га не мо же да бу де уко ли ко у 
од ре ђе ној зе мљи по сто ји ‘’ме диј ска не пи сме ност’’35).

Ме диј ска пи сме ност тре ба да бу де део основ ног обра зо ва ња 
гра ђа на сва ког де мо крат ског дру штва. То је на ро чи то сред ство за 
уна пре ђе ње схва та ња, кри тич ног раз ми шља ња, гра ђан ства, кре а-
тив но сти и кри тич не све сти о ме ди ји ма свих, а на ро чи то код мла-
дих љу ди ко ји гра де сво ју бу дућ ност36). Сто га је од по себ ног зна ча-
ја ус по ста вља ње и раз вој њи хо вог осе ћа ја од го вор но сти при кре и-
ра њу, ко ри шће њу и ди стри бу ци ји са др жа ја ме диј ског про сто ра37). 
При то ме се од зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе на ро чи то зах те ва 
да, по себ но ка да се ра ди о но вим, у пр вом ре ду Ин тер нет, тех но-
ло ги ја ма, по све ти зна чај на па жња за шти ти до сто јан ству, без бед-
но сти и при ват но сти де це, па се чак пред ла же укла ња ње са др жа ја 
ко ји де ца и мла ди љу ди кре и ра ју или ста вља ју на Ин тер нет, а ко ји 
угро жа ва ју њи хо во до сто јан ство, без бед ност и при ват ност или их 
на не ки дру ги на чин чи ни ра њи вим ли ци ма би ло са да или у ка сни-
јим фа за ма жи во та38).

Да би ме ди ји оства ри ли је дан од сво јих основ них ци ље ва – 
тач на, бла го вре ме на и ква ли тет на ин фор ми са ност гра ђа на о свим 
зби ва њи ма у зе мљи и ино стран ству – по треб но је обез бе ди ти плу-
ра ли зам из во ра ин фор ма ци ја и ме ди ја и услу га слич них ме диј-
ским39). По себ но се у скла ду са овим зах те вом ис ти че пра во по је-
дин ца да ње го ва ин фор ми са ност мо же да бу де до ве де на у пи та ње, 
као што и де мо крат ске те ко ви не и по што ва ње за ко на (вла да ви на 

35) М. Ни ко лић, „Бу дућ ност срп ског ме диј ског про сто ра – кре а тив но vs ко мер ци јал но“, 
Кул ту ра, Бе о град, бр. 128/2010, стр. 144-160.

36) Р. Ђор ђе вић, „Од нос ме ди ја пре ма под кул тур ним из ра жа ва њи ма мла дих у гра ду“, Збор
ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, бр. 41/2011, 
стр. 475-486.

37) Р. Ве ља нов ски, „Ме ди ји из ме ђу би зни са, по ли ти ке и од го вор но сти пре ма јав но сти“, 
Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 6/2011, стр. 405-418.

38) А. Ма ти не ли, „Но ви ме ди ји и кре а тив не ин ду стри је – но ве мо гућ но сти за пу бли ку“, 
Кул ту ра, Бе о град, бр. 128/2010, стр. 161-186.

39) Ј. Вуч ко вић, „Људ ска пра ва и ме ди ји“, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ни шу, Ниш, бр. 
55/2010, стр. 155-170.
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пра ва)40) мо же да бу де угро же но41): 1) не га тив ним и зна чај ним по-
ре ме ћа јем тр жи шта услед ме диј ске кон цен тра ци је, 2) не до стат ком 
ра зно вр сно сти и плу ра ли зма, 3) пу тем ма ни пу ла тив них по ру ка и 
но вих об ли ка скла ди ште ња са др жа ја, 4) упра вља њем и при о ри те-
ти за ци јом про то ка са др жа ја и 5) при сту пом и огра ни че ним или не-
по сто је ћим при сту пом ши ро ко по ја сним услу га ма. 

На ро чи то је зна чај но за за шти ту људ ских сло бо да и пра ва, 
ус по ста вља ње и уна пре ђе ње де мо крат ских ин сти ту ци ја вла сти и 
ква ли тет ну при ме ну за ко на42) ин си сти ра ње Са ве та Евро пе на пра-
вим, не за ви сним и аде кват но фи нан си ра ним ме диј ским јав ним 
сер ви си ма43). Исти на, још увек све зе мље чла ни це ове ре ги о нал не 
ор га ни за ци је не ма ју та кве ме диј ске јав не сер ви се ко ји су спо соб ни 
да при ву ку све сег мен те дру штва и до при не су пу ном уче шћу љу ди 
у по ли тич ком, дру штве ном и кул тур ном жи во ту. Али их то не спре-
ча ва да ра де у ци љу ус по ста вља ња ова квих ме диј ских сер ви са44). 

НО ВА УЛО ГА МЕ ДИ ЈА У ДРУ ШТВУ

Уз ра ни је на ве де не ре зо лу ци је, 2009. го ди не је у окви ру Са ве та 
Евро пе усво јен и по се бан Ак ци о ни план као скуп ме ра и сред ста-
ва о по ли ти ци мас ме ди ја у 21. ве ку по ла зе ћи од огром ног зна ча ја 
но вих ме ди ја и услу га ма сов них ко му ни ка ци ја за за шти ту људ ских 
пра ва и сло бо да, од но сно за раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја. У 
ве зи са тим је сте и пре и спи ти ва ње по тре бе и зах те ва но ви нар ског 
про фе си о на ли зма, уре ђи вач ке не за ви сно сти и уре ђи вач ке од го-
вор но сти. ко је тре ба при ла го ди ти и на опе ра те ре но вих ме диј ских 
или услу га ма сов не ко му ни ка ци је слич них ме диј ским и пру жа о це 
услу га. У кон сул та ци ја ма са ре ле вант ним ор га ни ма у сва кој зе мљи 
чла ни ци Са ве та Евро пе тре ба по дроб но ис пи та ти по тре бу за на чи-
ни ма (као што су са мо ре гу ла ци ја, ко ре гу ла ци ја или ре гу ла ци ја) и 
пред ме том ре гу ла тор них ак тив но сти ко је су по треб не да би се оси-

40) Љ. Ба ће вић, „Ме диј као сред ство по ли тич ке кул ту ре“, Со ци о ло шки пре глед, Бе о град, 
бр. 1/1995, стр. 97-106.

41) Р. Удо ви чић, „Ме ђу на род ни трен до ви и кре и ра ње све сти“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
132/2011, стр. 226-248.

42) Р. Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, бр. 3/2009, стр. 363-378.

43) Т. Бо ро ви ца, С. Ко сто вић, „Са вре ме ни ме ди ји у функ ци ји обра зов не ре во лу ци је“, Кул
ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, стр. 370-381.

44) М. Ра дој ко вић, „При лог рас пра ви о не за ви сним ме ди ји ма“, Збор ник Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке, Но ви Сад, бр. 100/1996, стр. 255-274.
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гу ра ло по што ва ње утвр ђе них вред но сти Са ве та Евро пе у окви ру 
но вих ме диј ских и услу га ма сов не ко му ни ка ци је слич них ме диј-
ским45). 

У кон тек сту но ве уло ге ме ди ја у са вре ме ном дру штву по себ но 
се ин си сти ра и на уло зи и зна ча ју јав ног сер ви са у сва кој зе мљи. 
Сто га се као оба ве зан услов дру штве ног и де мо крат ског на прет ка 
ја вља по тре ба да се на ста ви рад на уна пре ђе њу уло ге јав них ме-
диј ских сер ви са у де мо крат ском дру штву. При то ме је по треб но са 
по себ ном па жњом ис пи та ти на чи не пру жа ња ин фор ма ци ја нај ши-
рој пу бли ци, укљу чу ју ћи мла де, уз по у зда не, ра зно вр сне и број не 
ме диј ске и њи ма слич не услу ге, во де ћи ра чу на о на чи ну на ко ји се 
ин фор ма ци је и ме диј ске и њи ма слич не услу ге тра же и при ма ју и 
о мо гу ћим иза зо ви ма при до би ја њу ква ли тет ног и по у зда ног са др-
жа ја. У том по гле ду се на ро чи то на гла ша ва уло га Ин тер не та као 
јав ног до бра. Сто га се од над ле жних ор га на свих зе ма ља оче ку је 
да обез бе де ви сок сте пен мо гућ но сти уни вер зал ном при сту пу Ин-
тер не ту ко ји би тре ба ло да бу де раз ви јен као део пру жа ња јав них 
услу га46). 

Као по себ но зна чај не ме ре, Ак ци о ни план пред ла же по је ди ним 
зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе сле де ће: 1) у кон сул та ци ји са 
ре ле вант ним за ин те ре со ва ним стра на ма, укљу чу ју ћи и струч ња ке 
за обра зо ва ње, на ста ви ти са ра дом на ме диј ском опи сме ња ва њу са 
ци љем да ко ри сни ци, ства ра о ци и ди стри бу те ри са др жа ја (на ро-
чи то де ца и мла ди) по ста ну од го вор ни, ин фор ми са ни и кри тич ки 
на стро је ни уче сни ци у ин фор ма ци о ном дру штву. Од го ва ра ју ћа па-
жња тре ба да бу де усме ре на и на не фор мал но обра зо ва ње, као и на 
уло гу са мих ме ди ја,47) 2) на ста ви ти са од го ва ра њем на раз ли чи те 
иза зо ве са ко ји ма су по је дин ци су о че ни (на ро чи то де ца и мла ди 
љу ди) у кон тек сту сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, пра ва на 
при ват ност и оста лих основ них пра ва, као и пра ва на до сто јан ство 
и без бед ност на Ин тер не ту. По себ но тре ба ис пи та ти мо гућ но сти 
от кла ња ња са др жа ја ко је де ца кре и ра ју или ста вља ју на Ин тер нет, 
3) на ста ви ти са ра дом на утвр ђи ва њу стан дар да у ве зи са об ра дом 

45) М. Ма то вић, „Но ви нар ство и ме диј ска ин ду стри ја у Ср би ји – бор ба за очу ва ње про фе-
си о на ли зма“, ЦМ; Бе о град, бр. 24/2012, стр. 133-149.

46) С. Ми ли во је вић, „Но ви нар ство и ме диј ска ин ду стри ја у Ср би ји – иза зо ви и од го во ри“, 
ЦМ, Бе о град, бр. 2472012, стр. 35-58.

47) М. Пе шић, „Са вре ме ни ме ди ји и јав ност“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 549-568; С. Га јић, „Ме ди ји, иден ти тет и при ка зи ва ње дру штве не ствар но сти“, Но
ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.
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лич них по да та ка и тех ни ка или прак се про фи ли са ња, ис тра жи ти 
за јед нич ке стан дар де по пи та њу при ват но сти и ис пи та ти прет ње 
ко је би мо гле да про и за ђу из си сте ма ди зај ни ра них за иден ти фи-
ку ју и пра ће ње. Кроз кон сул та ци је са за ин те ре со ва ним стра на ма, 
раз ви ти од го ва ра ју ће смер ни це, стан дар де и ин стру мен те за за-
шти ту пра ва ко ри сни ка и 4) ис тра жи ти мо гућ ност ко ри шће ња но-
ви јих или на ста ју ћих услу га ма сов не ко му ни ка ци је у об ли ко ва њу 
јав ног мње ња и по тро шње раз ли чи тих дру штве них гру па на скри-
вен, су бли ми на лан или не ки дру ги ма ни пу ла ти ван на чин и има ју-
ћи у ви ду од ред бе чл. 8. и чл. 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, те ис тра жи ти на чи не на ко је би 
се ко ри сни ци или јав ност шти ти ли од та кве упо тре бе.

МЕ ДИ ЈИ И ИН ТЕР НЕТ

На ми ни стар ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на ма ја 2009. го-
ди не на по се бан на чин је ука за но на по тре бу бр жег усва ја ња са-
вре ме них тех но ло ги ја (ком пју тер ске и Ин тер нет) ка ко би и ме ди ји 
до би ли но ви, зна ча јан и из у зет но брз про ток ин фор ма ци ја и дру-
гих ин фор ма тив них, кул тур них, обра зов них и слич них са др жа ја. О 
то ме ко ли ки се зна чај при да је тим но вим тех но ло ги ја ма го во ри и 
чи ње ни ца да је том при ли ком усво је на по себ на ре зо лу ци ја: ‘’Упра-
вља ње Ин тер не том и кри тич ки ре сур си Ин тер не та’’. Иако се ра ди 
о тех нич ко-тех но ло шким сред стви ма не ви ђе них мо гућ но сти, ипак 
Са вет Евро пе ин си сти ра да си стем за шти те основ них сло бо да и 
пра ва чо ве ка и гра ђа на, као и сви ра ни је усво је ни европ ски стан-
дар ди и вред но сти ва же и за он лајн ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци-
о не услу ге, исто као и за офлајн окру же ња48). 

То по ред оста лог, про ис ти че из чла на 1. Европ ске кон вен ци-
је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, по ко јем се зе-
мље чла ни це оба ве зу ју да ‘’сви ма у сво јој ју рис дик ци ји обез бе де’’ 
пра ва и сло бо де ко ји су за шти ће ни том кон вен ци јом (без пра вље-
ња раз ли ке из ме ђу он лај на и офлај на). Овај при ступ је по твр ђен и 
по себ ним ин стру мен ти ма, на чи ни ма и ме ра ма Са ве та Евро пе за 
утвр ђи ва ње стан дар да. Зе мље чла ни це ове ре ги о нал не европ ске 
ор га ни за ци је мо гу да бу ду по зва не на од го вор ност у ве зи са кр-
ше њем или угро жа ва њем сло бо да и пра ва чо ве ка пред Европ ским 

48) Т. Ћи тић, „Ин сти ту ци о нал ни и за кон ски окви ри раз во ја ди ги тал не те ле ви зи је у Ср би-
ји“, ЦМ, Бе о град, бр. 14/2010, стр. 33-59.
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су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру. Са ма при ро да ин фор ма ци о ног 
дру штва и још у ве ћој ме ри Ин тер не та, ства ра зна чај не пре ко гра-
нич не им пли ка ци је.49) 

Пи та ње ко је се по ста вља на ро чи то по след њих го ди на, ка ко на 
на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном пла ну, је сте ка ко ефи ка сно, 
ква ли тет но, за ко ни то и бла го вре ме но обез бе ди ти ис по ља ва ње и 
за шти ту основ них људ ских пра ва и сло бо да у усло ви ма он лајн ко-
му ни ка ци ја50). Ово пи та ње је по ста ло још сло же ни је због зна чај ног 
осла ња ња ко ри сни ка на Ин тер нет као нео п ход ног сред ства за њи-
хо ве сва ко днев не ак тив но сти (ко му ни ка ци је, ин фор ма ци је, са зна-
ње, ко мер ци јал не тран сак ци је, до ко ли ца)51). То је на ве ло Ко ми тет 
ми ни ста ра Са ве та Евро пе на пре по зна ва ње вред но сти Ин тер не та 
као ‘’јав ног до бра’’. Љу ди ле ги тим но оче ку ју да услу ге Ин тер не-
та бу ду ла ко до ступ не, при сту пач не, без бед не, по у зда не и ак ту ел-
не. По јам ‘’по зи тив них оба ве за’’ ко ји је раз ра ђен у суд ској прак си 
Европ ског су да за људ ска пра ва на ро чи то је ре ле ван тан у но вом 
ме диј ском Ин тер нет про сто ру52). 

Ин тер нет се осла ња на раз не ре сур се ко ји су ну жни за ње го-
во функ ци о ни са ње и ко ји због сво је при ро де мо гу да у сва ко до ба 
ис по ље зна тан ути цај на спо соб ност ве ли ког бро ја ко ри сни ка да 
при сту пе Ин тер не ту или да из ње га из ву ку пот пу ну ко рист53). Ти 
кри тич ни ре сур си укљу чу ју, на при мер, три на ест тзв. ‘’ко рен ских 
сер ве ра’’ (ко ји до пу шта ју ру ти ра ње ве ћи не ин фор ма ци ја и ко му-
ни ка ци ја на Ин тер не ту) и основ не струк ту ре Ин тер не та (ка на ли 
ве ли ких раз ме ра за тран зит по да та ка) ко је кон тро ли шу раз ли чи ти 
др жав ни ор га ни, укљу чу ју ћи по но во од ре ђе не ор га не од бра не, ака-
дем ске уста но ве и при ват не/по слов не ен ти те те. У том по гле ду од 
на ро чи тог је зна ча ја ак тив ност Ин тер нет кор по ра ци је за до де ље не 

49) Члан 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да на ро чи то 
је ре ле ван тан у том по гле ду с об зи ром на то да су њи ме за шти ће на пра ва га ран то ва на 
без об зи ра на гра ни це.

50) Д. Де дић, „Ме ди ји и ин тер ди сци пли нар ност“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, стр. 149-
160.

51) П. Ба ић, „Жи вот или смрт штам па них ме ди ја – иза зов ди ги тал ног до ба“, ЦМ, Бе о град, 
бр. 24/2012, стр. 151-170.

52) М. Ра дој ко вић, „Но ви нар ство и ме диј ске ин сти ту ци је Ср би је – ра ди о ди фу зни ме ди ји у 
јав ној сво ји ни“, ЦМ, Бе о град, бр. 24/2012, стр. 59-74.

53) Ж. Тр пов ски, „Тех нич ки аспек ти ди ги та ли за ци је ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
135/2012, стр. 205-216.



стр: 161182.

- 175 -

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

на зи ве и бро је ве (ИЦАНН). Ње го ва је основ на уло га у тех нич ком 
упра вља њу кри тич ким ре сур си ма Ин тер не та ши ром све та.54) 

Због огром ног зна ча ја Ин тер нет ме ди ја у по гле ду бр зи не ши-
ре ња и пре но са раз ли чи тих ин фор ма ци ја са јед ног кра ја све та на 
дру ги ус по ста вљен је си стем по де ље не од го вор но сти по је ди них 
зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе за пред у зи ма ње ра зум них ме ра на 
обез бе ђи ва њу не пре кид ног функ ци о ни са ња Ин тер не та и, у ве зи са 
тим, оства ри ва ње јав ног ин те ре са под њи хо вом ју рис дик ци јом на 
ко ји има ју пра во сви љу ди. Ме ђу др жав на са рад ња и со ли дар ност 
су од нај ве ћег зна ча ја за аде кват но функ ци о ни са ње, ста бил ност и 
уни вер зал ност Ин тер не та55). Ра де ћи за јед но, по је ди не зе мље мо-
гу да по мог ну јед на дру гој у спре ча ва њу до га ђа ја или упра вља њу 
истим, укљу чу ју ћи зло на мер на де ла ко ја под ле жу њи хо вој ју рис-
дик ци ји или су из вр ше на на њи хо вој те ри то ри ји, ко ја би мо гла да 
бло ки ра ју или зна чај но оте жа ју при ступ Ин тер не ту дру гим чла ни-
ца ма ме ђу на род не за јед ни це или у окви ру њих56). 

Па не вроп ске ди ску си је о упра вља њу Ин тер не том та ко ђе су 
ва жне за зе мље чла ни це Са ве та Евро пе. По ред ове ре ги о нал не ор-
га ни за ци је пи та њи ма од зна ча ја за за ко нит, ква ли те тан, исти нит и 
ефи ка сан рад ме диј ског Ин тер нет си сте ма ба ви се и са ма Европ ска 
уни ја. Та ко су до не те број не Ди рек ти ве и дру ги ак ти ове ор га ни-
за ци је у ве зи са пи та њи ма ин фор ма ци о ног дру штва, укљу чу ју ћи 
Ре зо лу ци ју Европ ског пар ла мен та о дру гом Фо ру му о упра вља њу 
Ин тер не том, ко ји је одр жан у Рио де Жа не и ру од 12. до 15. но вем-
бра 2007. го ди не. Ра ди се, на и ме, о ор га ни зо ва њу Европ ског фо-
ру ма о упра вља њу ин тер не том ко ји тре ба да пред ста вља зна чај но 
по ла зи ште за та кав ди ја лог. По ред оста лих ини ци ја ти ва, Европ ски 
ди ја лог о упра вља њу Ин тер не том (Еуро ДИГ) пред ста вља из у зет но 
зна ча јан ме ха ни зам упра вља ња ин тер не том57). 

На ба зи на ве де них европ ских стан дар да, у Ре пу бли ци Ср би ји 
су не дав но до не та три ме диј ска за ко на. То су : 1) За кон о јав ним 
ме диј ским сер ви си ма, 2) За кон о елек трон ским ме ди ји ма и 3) За-
кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма.

54) Љ. Бу ла то вић, Г. Бу ла то вић, О. Ар се ни је вић, „Ди ги тал на ме диј ска кон вер ген ци ја“, Кул
ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 140-151.

55) Д. Вук са но вић, „Ви зу ел на кул ту ра у ери ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 
309-315.

56) Р. Рук, „Европ ски ме ди ји у ди ги тал ном до бу“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 132/2011, стр. 269-
287.

57) Ж. Вуч ко вић, Г. Сто кић, Сти пов чић, „Ди ги тал ни свет и фе но мен су ви шка ин фор ма ци-
ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 152-160.
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За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма тре ба да оства ри сле де ће 
ци ље ве као што су: 1) ускла ђи ва ње до ма ћег ре гу ла тор ног окви ра 
ко ји се од но си на јав не ме диј ске сер ви се са ре гу ла тор ним окви ром 
Европ ске уни је и ње ним прав ним те ко ви на ма, 2) ускла ђи ва ње до-
ма ћег прав ног си сте ма са на ста лим тех нич ко-тех но ло шким про ме-
на ма у обла сти ди ги тал ног пре но са и при сту па про грам ских са др-
жа ја, 3) ја сни је де фи ни са ње про грам ских оба ве за јав ног ме диј ског 
сер ви са о оства ри ва њу ин те ре са јав но сти, 4) ре де фи ни са ти си стем 
фи нан си ра ња уста но ва јав ног ме диј ског сер ви са, 5) ја сни је уре ђи-
ва ње од но са уста но ва јав ног ме диј ског сер ви са пре ма јав но сти и 
њи хо ве од го вор но сти пре ма њој и 6) ја сни је уре ђи ва ње и кон тро ла 
над уста но ва ма јав ног ме диј ског сер ви са.

За кон о елек трон ским ме ди ји ма је уре дио у скла ду са ре ле-
вант ним европ ским и дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма усло ве 
и на чин пру жа ња аудио и аудио-ви зу ел них услу га јав ног ме диј ског 
сер ви са на ре пу блич ком и по кра јин ском ни воу ра ди оства ри ва ња 
ин те ре са јав но сти у обла сти елек трон ских ме ди ја, као и ор га ни за-
ци ју, усло ве и на чин оба вља ња де лат но сти уста но ва јав ног ме диј-
ског сер ви са у Ср би ји.

За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма тре ба да оства ри сле-
де ће ци ље ве : 1) ства ра ње усло ва за раз вој не за ви сних, про фе си-
о нал них ме ди ја и ме диј ског си сте ма ко ји тре ба да омо гу ћи за до-
во ља ва ње нај ши рих по тре ба гра ђа на Ре пу бли ке без дис кри ми на-
ци је за ин фор ма ци ја ма и са др жа ји ма из свих обла сти дру штве ног 
жи во та, 2) ус по ста вља ње окви ра ко ји га ран ту је сло бо дан про ток 
иде ја, ин фор ма ци ја и ми шље ња без ме ша ња др жа ве, 3) по вла че-
ње др жа ве из ме диј ске сфе ре осим у за ко ном утвр ђе ним слу ча је-
ви ма, 4) јав но де фи ни са ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин-
фор ми са ња, 5) де фи ни са ње тран спа рент ног си сте ма фи нан си ра ња 
у обла сти јав ног ин фор ми са ња из јав них при хо да са раз ли чи тих 
ни воа вла сти, 6) ре гу ли са ње по ло жа ја уред ни ка и за шти та пра ва 
но ви на ра и уре ђи ва ње но ви нар ских удру же ња, 7) тран спа рент ност 
вла сни штва у ме ди ји ма, 8) ус по ста вља ње ре ги стра у ме ди ји ма, 9) 
за шти та ме диј ског плу ра ли зма кроз спре ча ва ње не до зво ље ног об-
је ди ња ва ња у обла сти јав ног ин фор ми са ња, 10) за шти та ма ло лет-
ни ка, за бра на го во ра мр жње, по што ва ње људ ског до сто јан ства и 
пре зум ци је не ви но сти и 11) ре гу ли са ње ста ту са и по ло жа ја пред-
став ни ка ино стра них ме ди ја у Ср би ји.
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* * *

Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) је одр-
жа на пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и но ве 
ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе. Овом 
при ли ком је усво је на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо-
лу ци ја и Ак ци о ни план МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста-
вље ни те ме љи – си стем европ ских стан дар да - за но ву уло гу ме-
ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни стан дар ди 
оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме и Ре пу бли ку 
Ср би ју). У њи хо вој се осно ви на ла зе зах те ви при хва ће ни у Бе лој 
књи зи о ин тер кул тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја је усво је на 
ма ја 2008. го ди не у Стра збу ру). Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, 
раз у ме ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва ње кон фли ка-
та би ло ко је вр сте и по сти за ње чвр сте ин те гра ци је и ко хе зи је у сва-
ком дру штву је, за пра во, ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва 
др жа ва или вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. 
Ова ко по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни исте го ди не у Фа ро де кла-
ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за ин тер кул тур ни ди ја лог ко ју 
су усво ји ли ми ни стри за кул ту ру по је ди них зе ма ља. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов них 
ко му ни ка ци ја на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји и дру ги об ли-
ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би да те же ка 
уна пре ђе њу и по што ва њу основ них људ ских и дру штве них вред-
но сти. Но ви на чи ни кре и ра ња са др жа ја и из ра жа ва ња и тра же ња и 
ши ре ња ин фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, 
али мо гу да пред ста вља ју и иза зов основ ним пра ви ма и сло бо да-
ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни за тра-
ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо гу да ва же и за но ве 
услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду жно сти и 
од го вор но сти). На овај су на чин по ста вље ни те ме љи за но ву уло-
гу ме ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Све ак тив но сти Са ве та 
Евро пе у ве зи са сло бо дом ме ди ја и њи хо вом уло гом у са вре ме-
ном дру штву во ди и усме ра ва по се бан ор ган - Управ ни ко ми тет 
за ма сов не ме ди је. Ње гов је за да так да се бри не о ус по ста вља њу 
сло бод них, не за ви сних и плу ра ли стич ких на стро је них сред ста ва 
ко му ни ка ци ја у по је ди ним зе мља ма чла ни ца ма. То ме по себ но до-
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при но си и усво је на Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња, као и Европ ска кул тур на кон вен ци ја.

Са убр за ним тех но ло шким раз во јем то ком 20. ве ка про ме нио 
се и на чин при ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и 
ме то ди ко ји ма се са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га-
ње ко ри сни ци ма (слу ша о ци ма или гле да о ци ма). Ко ри сни ци на тај 
на чин до би ја ју мо гућ ност ла ког при сту па ња и кре и ра ња са др жа ја 
сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко му-
ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је не 
ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин фор-
ма ци о них услу га на лик ме диј ским. Сло бод ни, не за ви сни и ра зно-
вр сни ме ди ји (штам па ни или елек трон ски) нео п ход ни су сва ком 
де мо крат ском дру штву. Из тог раз ло га је Са вет Евро пе про те клих 
го ди на раз вио низ стан дар да ко јим се те жи за шти ти ме ди ја од ви-
до ва ути ца ја и оме та ња, у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950. го ди-
не. Ти стан дар ди та ко ђе по ста вља ју и од ре ђе не оба ве зе и си стем 
од го вор но сти за ме ди је. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов ног 
ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји, ин тер нет и 
дру ги об ли ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би 
да те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти. Но ви 
на чи ни кре и ра ња са др жа ја, из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин-
фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу 
да пред ста вља ју и озби љан иза зов основ ним људ ским пра ви ма и 
сло бо да ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни 
за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо ра ју да ва же и 
за но ве услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду-
жно сти и од го вор но сти). 
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ANDEUROPEANSTANDARDS

Resume
The first Con fe ren ce of Mi ni sters in char ge of the me dia 
and new com mu ni ca tion ser vi ces in mem ber sta tes of the 
Co un cil of Euro pe to ok pla ce in Reykja vik (Ice land) at the 
end of May 2009. On that oc ca sion, one po li ti cal dec la ra
tion and se ve ral re so lu ti ons MCM (2009) 011 we re adop
ted. In this way, gro unds we re set for the new ro le of the 
me dia at the be gin ning of the third mil len ni um. Stan dards 
set in this man ner obli ge all mem ber sta tes of the Co un cil 
of Euro pe, in clu ding the Re pu blic of Ser bia. They are ba
sed upon the re qu ests ac cep ted in Co un cil of Euro pe Whi te 
Bo ok on In ter cul tu ral Di a lo gue, adop ted in Stras bo urg in 
May 2008. This bo ok re pre sents anot her con tri bu tion to 
the pro mo tion of in ter cul tu ral di a lo gue, which con tri bu tes 
to the es sen tial ca u se of the lar gest re gi o nal or ga ni za tion 
– the Co un cil of Euro pe – pro tec tion and pro mo tion of hu
man rights, de moc racy and ru le of law. This con cept of 
pro mo ting awa re ness, com pre hen sion, pe a ce and to le ran
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ce, as well as the pre ven ting any kind of con flicts and ac hi
e ving sta ble in te gra tion and co he sion in every so ci ety, was 
ac tu ally esta blis hed in 2005 on the Third Sum mit of He ads 
of Sta te and Go vern ment of Co un cil of Euro pe Mem ber 
Sta tes. The se esta blis hed go als we re con fir med la ter in 
the sa me year in the Fa ro Dec la ra tion on the Co un cil of 
Euro pe’s Stra tegy for De ve lo ping In ter cul tu ral Di a lo gue, 
adop ted by Mem ber Sta tes’ Mi ni sters of Cul tu re. Just li ke 
the tra di ti o nal me dia, new pro vi ders of mass com mu ni ca
tion ser vi ces that are si mi lar to the me dia (elec tro nic me
dia, in ter net and ot her forms of com pu ter and in ter net tec
hno lo gi es) are sup po sed to sup port the im pro ve ment and 
the re spect of fun da men tal hu man and so cial va lu es. New 
mo da li ti es of cre a ting the con tents, the ex pres si on, the se
e king and the dis se mi na tion of in for ma tion in the sphe re 
of mass com mu ni ca tion may en han ce but, at the sa me ti
me, chal len ge fun da men tal rights and fre e doms. Exi sting 
me dia stan dards that we re de ve lo ped for tra di ti o nal forms 
of mass com mu ni ca tion can al so be ap plied on new ser vi
ces and on the pro vi ders of new me dia ser vi ces (in clu ding 
the ir rights, du ti es and re spon si bi li ti es). At la te in Ser bia 
pu blis hed new three me dia laws on ba sed of the euro pean 
stan dards. 
Key words: in ter na ti o nal acts, me dia, stan dards, Ser bia.

 Овај рад је примљен 1. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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V на сто я щ ия ана лиз е на пра ве но срав не ние на мар ке тин го ви те 
кам па нии на две основ ни по ли ти че ски пар тии – Сръб ска на-

пред на стран кас пред се да тел Алек сан дър Ву чич (упра вля ва ща) и 
Де мо кра ти че ска пар тия (опо зи ци он на), на че ло с Дра ган Джи лас 
по вре ме на пред сроч ни те пар ла мен тар ни из бо ри в Сър бия (16 
март 2014), пре ди зви ка ни от СНС. 
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Основ на та цел на из сле два не то е да уста но ви до кол ко по ли ти-
че ски ят мар ке тинг на вли за в пред из бор на та кам па ния. Из сле до-
ва тел ски те въ про си са да ли фор ма ции, ко и то са ори ен ти ра ни към 
бъ де щ е то са по-успе шни от те зи, ко и то са обър на ти на зад към ми-
на ло то и да ли мно зин ство то из би ра те ли пред по чи тат сил но то и ка-
те го рич но ли дер ство.

Две те кам па нии ще бъ дат срав ня ва ни по ре ди ца по ка за те ли 
сред ко и то: обра зи те на ли де ри те, по сла ния, ин тер нет кам па ния, 
ПР ак ции, ло зун ги, ле ги ти ма ция, ма рек тин го ви по хва ти, вън шно-
по ли ти че ски от но ше ния, скан да ли, пе чат ни ма те ри а ли, вра го ве-
съ ю зни ци и дру ги. Ав то рът се при дър жа към пра ви ло то, че в по-
ли ти че ския мар ке тинг и най-мал ки ят де та йл има зна че ние. 

ДВЕТЕПАРТИИ

ДС е пар ти я та ве те ран на де мо кра тич на Сър бия. Осно ва на та е 
през 1990 го ди на от гру па ин те лек ту ал ци. От кро я ва се ка то опо зи-
ция на ре жи ма на че ло със Сло бо дан Ми ло ше вич. За 24 го ди шно то 
си съ щ е ству ва не из лъ чва ми ни стър-пред се да те ли, пре зи дент, кме-
то ве на го ле ми гра до ве. Въ пре ки че се са мо о пре де ля ка то со ци-
ал де мо кра ти че ска (член на Со ци а ли сти че ския ин тер на ци о нал и 
ПЕС) в ня кои от но ше ния мо же да се раз гле жда ка то ли бе рал на.1)

Сръб ска на пред на стран ка е осно ва на през 2008 г.от от цеп ни ци 
от СРС. Пар ти я та пре жи вя ва бу рен въз ход ка то пе че ли пре зи дент-
ски те и пар ла мен тар ни из бо ри в Сър бия през 2012 го ди на. Има 
ре ди ца сход ства (ор га ни за ци он ни, би о гра фич ни) ме жду съ зда ва-
не то, раз ви ти е то, мар ке тин га и ли дер ство то на СНС и бъл гар ска та 
пар тия ГЕРБ. Труд но е да се опре де ли точ но то й мя сто в по ли ти-
че ска та ко ор ди на та. По сла ни я та им не по ка зват ясен иде о ло ги че-
ски про фил. Та къв не е де фи ни ран в про гра ма та и уста ва й.Спо-
ред по ли ти че ския ана ли за тор Дра го мир Анд жел ко вич опи тът на 
ор га ни за ци я та да се пред ста ви ка то де сно цен трист ка фор ма ция по 
за пад ни те кри те рии е един стве но маркетингова вафлена кора, в 
ко я то ня ма пъл неж.2) Пред из бор на та им ко а ли ция е из клю чи тел-
но ра зно род на иде о ло ги че ски - СДПС, Po kret so ci a ja li sta (с кра й но 

1) Dra go ljub Mi ću no vić: „De mo kra ti ja je su prot na vla da vi ni jed nog čo ve ka“,Vreme, br.1207, 
20.03.2014.

2) An đel ko vić,Dra go mir, “De sni li sti ci iz me du Bri se la i cen zu sa“, Nedeljnik, br. 111, 
27.02.2014, str. 20.
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ля ва ре во лю ци он на и про-Ми ло ше вич ре то ри ка), мо нар хи сти те от 
СПО (ан ти-Ми ло швич). 

При ана лиз на ме жду на род ни те от но ше ния на СНС се ви жда, 
че те се сре щ ат и съ труд ни чат с кон сер ва то ри, хри сти ян де мо кра-
ти, ко му ни сти. Кон так ти те на пар ти я та мо гат да се опре де лят ка то 
ши ро ки. На при мер СНС под дър жа до бро и дъл го тра й но съ труд ни-
че ство с Ки та й ска та ко му ни сти че ска пар тия.3) Съ труд ни чат с по ли-
ти ци от САЩ, Ка на да, Ве ли ко бри та ния, Ав стрия. 

Ка дро ви те про бле ми, лип са та на екс пер ти за и гре шки на СНС 
се от бе ля зват от ре ди ца ана ли за то рии по ли ти ци.4) Ву чич ин ди рект-
но по твър жда ва за то зи про блем, по ра ди ко е то обе щ а ва зна чи тел-
ни ка дро ви про ме ни в СНС и упра вле ни е то след из бо ри те.5)

Де мо кра ти те вся че ски се опи тват да из ве ждат ми на ло то на 
пар ти я та и ли де ри те си на пре ден план. На пред ня ци те за ла гат из-
ця ло на на сто я щ е то и бъ де щ е то, как то в пу блич но то си го во ре не, 
та ка и в пар ти й ни те до ку мен ти. Ве ро ят но по ра ди опа се ния де й-
ност та им в СРС да не хвър ли сян ка вър ху но ва та про е вро пе й ска 
ви зия на ор га ни за ци я та. Факт, ко й то ка ра Бо рис Та дич да ка же в 
свое ин тер вю, че то ва е пар тия, ко я то тряб ва по сто ян но да е под 
на блю де ние.6)

СНС се бо ри за мак си мал но раз ши ря ва не на елек то рал на та си 
ба за, до ка то ДС ед но знач но се стре ми да за па зи и вър не до ве ри е то 
на сво и те тра ди ци он ни под дръ жни ци. И при две те фор ма ции клю-
чо ва та ду ма е ре фор ма. За ДС ак цен та е, че са пра ви ли ре фор ми и 
мо гат пак да пра вят, а за СНС, че пра вят ре фор ми и ис кат да про-
дъл жа ват да ги пра вят.

3) Са оп ште ња за јав ност - Слу жба за ин фор ми са ње СНС: ДелегацијаСНСпочеластудиј
скупосетуНРКини (16.12.2013)

4) Та дић, Бо рис, „Са СНС не ма бу дућ но сти“,НИН, бр. 3293/ 6.02.2014, стр. 19; Mi ha i lo vić, 
Sreć ko,„Famaohapšenjima,kadrovima,reformama, in ter vju“,Vreme, br 1208 | 27. fe bru ar 
2014; Ди да но вић, Ве ра, „Но ва фри зу ра за но ви пла кат“,НИН, бр. 3291, 23.01.2014.

5) Алек сан дар Ву чић: „Га ран ту јем по ли тич ку ста бил ност у Ср би ји, ин тер вју“,Би ља на 
Ба ко вић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014

6) Та дић, Бо рис, „Са СНС не ма бу дућ но сти“,НИН, бр. 3293/6.02.2014, стр. 18.
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ЛИДЕРИТЕКАТОМАРКЕТИНГОВИОБРАЗИ

Дра ган Джи лас и Алек сан дър Ву чич са пред ста ви те ли на ед-
но по ко ле ние. Ро де ни са в Бел град - Джи лас на 22 фе вру а ри 1967 
го ди на, а Ву чич на 5 март 1970 го ди на. Поч ти връст ни ци. Въ пре ки 
то ва за Ву чич на мно го ме ста се сре ща, че е млад (ли дер, по ли тик, 
чо век), а за Джи лас ни къ де. По вре ме на кам па ни я та са в сво е то 
ак ме – Ву чич (44), Джи лас (47).Ву чич е пи о нер ски пър ве нец по 
шах мат на Бел град, ко е то ве ро ят но ока зва вли я ние вър ху по-на та-
тъ шна та му ор га ни за ци он на си сте ма тич ност. За вър шват вис ше то 
си обра зо ва ние в сръб ска та сто ли ца – Ву чич се ди пло ми ра ка то 
юрист, а Джи лас ка то ин же нер. Го во рят ан гли й ски език. Же не ни 
са – Джи лас има 4 де ца, а Ву чич две. За по чват про фе си о нал ния 
си път в ме дии – Джи лас ка то осно ва тел и ре дак тор в ра дио Б92, а 
Ву чич ка то жур на лист и во дещ в те ле ви зия „Ка нал С“ в Ре пу бли ка 
Сръб ска. От мла деж ки те си го ди ни про я вя ват за си ле на со ци ал на 
ак тив ност.Джи лас е един от сту дент ски те ли де ри на про те сти те 
сре щу ре жи ма на Сло бо дан Ми ло ше вич от на ча ло то на 90-те го ди-
ни, но без да про я вя ва по ли ти че ска ак тив ност.7) Ву чич ста ва член 
на Сръб ска та ра ди кал на пар тия, а на 24 го ди шна въ зраст ве че е 
не ин ге не ра лен се кре тар. Три пъ ти е из би ран за де пу тат. Дъл ги те 
го ди ни в ко и то е гла вен се кре тар из гра ждат спе ци фич ни уме ни ят 
за ра бо та с хо ра и струк ту ри по ме ста. То ва ве ро ят но е ед на от при-
чи ни те за бър зия въз ход на СНС и пре връ щ а не то й за мно го крат ко 
вре ме в ма со ва на ци о нал на пар тия,ра бо те ща ка то до бре сма за на 
из бор на ма ши на. Спо ред Ду шан Про ро ко вич „дотемеребиоспе
цијализоваоза„читање“истраживањајавногмњењаи„препо
знавање“пулса„фокусгрупа“дајеусвакомтренуткунапамет
знаошта у комместутреба обавезно рећи“.8) Та зи тех ни ка от 
мар ке тин га спо соб ства за из гра жда не то на Ву чич ка то умел и ус-
пе шен ко му ни ка тор, по зна ващ по треб но сти те и на гла си те на из би-
ра те ли те.През 1998 г. е ми ни стър на ин фор ма ци я та. То ва му да ва 
две клю чо ви пре дим ства – опо зна ва ме ди й ния сек тор и не го ви те 
за ко ни; при до би ва уме ние за ра бо та с ме дии, ко е то е от клю чо во 
зна че ние за един по ли тик. Пре ди да е на вър шил 30 год шна въ зраст 
ве че е на тру пал се ри о зен по ли ти че ски опит. 

7) Đi las, Dra gan: „Je di ni smem da ka žem da je car go“, Vreme, br. 1210 | 13. mart 2014.
8) Ду шан Про ро ко вић: „Где се пре ра чу нао Алек сан дар Ву чић, Цен тра за стра те шке ал-

тер на ти ве“,http://www.strateskealternative.rs/?p=2139
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През то ва вре ме Джи лас се за ни ма ва с би знес. Осно ва тел е 
на ед на от най-го ле ми те сръб ски ком па нии и един от най-бо га ти те 
хо ра в Сър бия – спо ред ня кои из точ ни ци 11 по зи ция.9) В кам па ни-
я та то ва за труд ня ва опо сред ства не то ля ва со ци ал на пар тия - бо-
гат ли дер. От 2004 г. е член на ДС, а през 2007 го ди на е из бран 
за ми ни стър без порт фе йл с ре сор ин ве сти ции. От 2008 до 2013 е 
кмет на Бел град. И Ву чич е кан ди дат за по ста, но гу би от Джи лас 
през 2012 го ди на – теж ко то им по ли ти че ско про ти во по ста вя не за-
по чва от то га ва.Най-дъл го го ди шни ят член на Глав ния съ вет на ДС 
(24 го ди ни) Сло бо дан Га ври ло вич смя та, че той е по ве че чо век на 
би зне са, но се спра вя, за щ о то ра бо ти по аме ри кан ски ят де мо кра-
ти чен мо дел.10) Прак ти ка та по ка зва, че прив на ся не то на мо де ли от 
би зне са в по ли ти ка та е до ста труд но и най-че сто не у спе шно - тя 
функ ци о ни ра по дру ги за ко ни. 

При осно ва ва не то на СНС Ву чич за е ма по ста за мест ник-пред-
се да тел. Джи лас съ що на два пъ ти е из би ран за за мест ник пред се-
да тел на ДС. 2012 го ди на е клю чо ва за два ма та, за щ о то през вто-
ра та по ло ви на на го ди на та за ста ват на че ло на сво и те фор ма ции. 
През съ щ а та го ди на Ву чич из ве жда пар ти я та до спе чел ва не на пар-
ла мен тар ни те из бо ри и фор ми ра не на пра ви тел ство в ко е то за е ма 
по ста пър ви ви це пре ми ер с ре сор от бра на, слу жби за си гур ност и 
бор ба про тив ко руп ци я та и пре стъп ност та, ко е то е из клю чи тел но 
ряд ко фор му ли ран ре сор в по ли ти ка та. За ед на го ди на съв ме стя ва 
и по ста ми ни стър на от бра на та.

Ана ли зът тряб ва да от чи та ед на осо бе ност - Ву чич де юре е 
вто ри ят чо век в пра ви тел ство то (ви це пре ми ер), въ пре ки че пред-
ста вля ва най-го ля ма та пар тия в упра вля ва щ а та ко а ли ция. Де фак то, 
оба че, на не го се гле да ка то на пър вия чо век в ка би не та – ме ди й но 
вни ма ние, ме жду на род ни кон так ти, общ е стве ни оча ква ния. Та зи 
ро ля мо же да съ зда ва на пре же ние, ам би ция, же ла ние за до ка зва не 
и чув ство за не спра ве дли вост. Тя ве ро ят но е ед на от при чи ни те (не 
за дъл жи тел но пър во сте пен на) за пре ди зви ква не то на пред сроч ни-
те из бо ри и же ла ни е то за до ка зва не и изя ва, ко е то е ха рак тер но за 
по ли ти че ско то ак ме.

При Джи лас обра зът на пър ви чо век в пар ти я та ви на ги в из-
пра вен пред срав не ни е то с най-ка те го рич ни ят ли дер в ис то ри я та 
й – Зо ран Джинд жич. Той тряб ва да се до ка зва на ба за та на то-

9) „100 srp skih mul ti mi li o ne ra“, Afera, br. 4, 5 mart 2014.
10) Ga vri lo vić, Slo bo dan, „Ta dić je iz ne ve rio se be“,Nedeljnik, br. 108/6.02.2014, str. 24-25.
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ва ме ри ло. От дел но се бо ри с по чет ния пред се да тел на фор ма ци-
я та – Бо рис Та дич. До пъл ни те лен про блем е лип са та на ха ри зма, 
на енер гич ност у Джи лас. На мо мен ти то нът му е ря зък, лип сва 
му оду хо тво ре ност и ме ко та. Мар ке тин го ва та кам па ния на ДС не 
успя ва да пре о до лее та зи преч ка. Ви зу а ли за ци я та на ДС е сла ба 
– Джи лас из гле жда умо рен, под пух нал, съ ста рен на пу бли ку ва ни 
сним ки.11)

Ли ния, ко я то е ва жна за из сле два не то са от но ше ни я та на Ву-
чич (44) с пре зи ден та Ни ко лич (62), ко и то мо гат да се опре де лят 
ка то мно го близ ки. За не го Ни ко лич ка зва: „Вучићијасмовише
годишњи сарадници. Знамо, практично, како онај други дише и
размишља.“12) Ву чич за Ни ко лич: „СвешторазговарамсТомом
Николићем,икаоспријатељемикаооснивачемстранке,тоима
утицајнамене.“13) Два ма та си парт ни рат и под кре пят в на сто я щ а-
та пред из бор на бор ба. Под кре па та на сръб ския дър жа вен гла ва за 
Ву чич (ма кар и дис крет но) е част от по ли ти че ския мар ке тинг на 
СНС. 

Мар ке то ло зи те на СНС за ла гат глав но, основ но и ка те го рич но 
на обра за на ли де ра Алек сан дър Ву чич ка то пър во сте пе нен в кам-
па ни я та.Пар ти я та е на вто ро мя сто. Имид жът на Ву чич се из гра-
жда и от сле два щ и те го по бро й ин тер вю та, изя вле ния, ак ции не го-
ви пар ти й ни за мест ни ци Зо ра на Ми ха й ло вич и Не бо й ша Сте фа но-
вич, но не, за да го до пъл ват, а да за твър дят не го ва та до ми нант ност. 
Лю бо пит но е, че ни то един ли дер от ко а ли ци он ни те парт нь о ри на 
СНС не е кан ди дат за де пу тат. Кам па ни я та е из чи сте на от дру ги 
мар ке тин го ви обра зи, въ пре ки спо ра дич ни те уча стия на Ля лич, 
Ву лин и Дра шко вич на пред из бор ни ми тин ги. Ли де рът пер со ни-
фи ци ра от го вор ност та. Той е во да чът. Ва ку у мът, ко й то оста ва след 
упра вле ни е то на Ти то отва ря въ про са за лип сва щ ия образ на ба ща 
на на ци я та. Ус пе шен мар ке тин гов ход е из пъл ва не то на то зи ва ку-
ум. Спо ред по пу ляр ни ят ре жи сь ор Ко сту ри ца, сър би те имат ну жда 
от тат ко, а Ву чич от го ва ря на то зи образ. За про фе сор ка та по ис-
то рия Ду брав ка Сто я но вич ли де рът на СНС от го ва ря на обра за на 

11) Ко ри ца: Vreme, br.1210, 13. mart 2014.
12) Ни ко лић, То ми слав, „Ства ра мо усло ве за бо љи жи вот“,Илустрована политика, бр. 

2866/ 31.12.2013.
13) Алек сан дар Ву чић: „Га ран ту јем по ли тич ку ста бил ност у Ср би ји“, ин тер вју Би ља на 

Ба ко вић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014.
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от дав на тър се ния ба ща.14) Жур на ли ста Вла ди мир Джу ка но вич смя-
та, че Ву чич е за поч нал да връ ща на де жда та на на ро да da che mo 
bi ti svo ji na svo me.15) Оста вя впе ча тле ни е то, че дър жи не щ а та под 
кон трол. Смя тан е за чо век на де й стви е то. На жур на ли сти че ски въ-
прос за що се на гър бва с всич ко, от го ва ря с: „Затоштојемојпосао
дарешавампроблеме“16) За мар ке тин го вия му имидж до при на ся и 
из клю чи тел на та му ра бо то спо соб ност – той е ди на ми чен и де ен 
ръ ко во ди тел, ко й то вла га енер гия в ра бо та та си, не спи ра да пъ ту ва 
и да се сре ща с хо ра. По сто ян но ко му ни ки ра. Мно го ви со ки ят му 
ръст е по ле зен от глед на точ ка на по ли ти че ски ят мар ке тинг. 

В кам па ни я та на ДС има ве три ло от обра зи. Джи лас не се из-
ве жда от че тли во на пред, осо бе но в пър ва та по ло ви на от над пре-
ва ра та. Пу блич ни изя ви, пе чат ни ма те ри а ли, ин тер нет ре сур си – 
всич ки под чер та ват връз ка та с на след ство то на Джинд жич и екип-
ност та на пар ти й но то упра вле ние в на сто я щ е то. Са мо сто я тел но то 
пред ста вя не на ли де ра е ряд кост, точ но как то при СНС е ряд кост 
екип но то. Пре ди зви ка тел ство за Джи лас е, че е осно вен опо нент 
на упра вля ва щ и те и кан ди дат за кмет на Бел град. То ва раз фо ку си-
ра кам па ни я та му и обър ква из би ра те ли те. При СНС кам па ни я та 
пре ли ва от на ци о нал но към мест но ни во. Осо бе ност в мест на та 
кам па ния в Бел град е, че упра вля ва щ и те за па зват своя кан ди дат за 
гра до на чал ник в та й на. Де фак то Джи лас ня ма пер со ни фи ци ран 
опо нент на из бо ри те в сто ли ца та, а са мо по ли ти че ска пар тия. По-
след на та сед ми ца пре ди во та Алек сан дър Ву чич обя вя ва две име на 
(С.Ма ли и З.Михаjловић), ка то ед но от тях ще е из бо рът на пар ти-
я та за кмет на сръб ска та сто ли ца.17)

ОСНОВНИОПОНЕНТИ

Няма съмнение, че СНС и ДС са основните политически про-
тивници на тези избори. Това се изтъква при почти всички публич-
ни изяви на водещите фигури от двете формации.От началото на 
своята кампания СНС и лично Вучич ясно показва, че има ние и 

14) Сто ја но вић, Ду брав ка, „Лак ше је во ле ти во ђу не го за ко не“,НИН, бр. 3293, 6.02.2014, 
стр. 11.

15) Du ka no vic, Vla di mir, „Upo zo re nje Vu či ću”,Afera, br. 3, 26 fe bru ar 2014.
16) Алек сан дар Ву чић: „Га ран ту јем по ли тич ку ста бил ност у Ср би ји“, ин тер вју Би ља на 

Ба ко вић, Политика, бр. 36038, 09.03.2014.
17) Алек сан дар Ву чић: „Га ран ту јем по ли тич ку ста бил ност у Ср би ји“, ин тер вју Би ља на 

Ба ко вић,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, мошени-
ци, престъпници, олигарси и техните политици и слуги.В изказва-
нията му често се чуват думите: „всичкищесеобединятпротив
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 впе-
чатление, 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 чле-
нове на партията.19) При тези числа и реториката в текстовете би 
могло да се говори за определена степен на фиксация. Демократи-
те 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 отрица-
телна конотация на сръбски. СНС не отделя подобно внимание на 
нито един субект от целия политически спектър.

Политическите формации, които участват в кампанията ла-
вират в публичното говорене и не влизат в цялостна конфронта-
ция с управляващите. Категорични атаки персонално към Вучич 
и СНС има единствено от ДС. Тук могат да се добавят и Движе-
ние 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 „смобилистраниплаћениции
издајници“21) Постоянно се правят аналогии с режима на Милоше-
вич – 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”, Južnevesti, 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 suprotnavladavini jednogčoveka, 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 „kojitajkuni,DraganĐilasirazneekstremističke
partijepokušavajudauveduuSrbiju“.24) Председателят на ДС 
му отговаря, че не може да говори за екстремизъм, защото 
„Шешељем у Земуну избацивао Хрвате из стана, који си
позиваодаза једногСрбинатребаубити100муслиманас
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 „Демократијанастаројадреси“А при СНС 
той е „Будућностукојуверујемо“ Динстинкцията е очевидна ста
робъдеще. В лозунга на ДС липса послание за перспектива, а само 
за уседналост, статичност. НДС начело с Борис Тадич възприема 
„Визиjа заСрбију“, 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: „Знамкомеверујем“. 
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„Razmišljajteštamožetedauraditizasebe,svojuporo

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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dicuidržavu,patekondaštadržavamožedavamvrati“27) Важно е да 
се подчертае, че той постоянно (от началото до края на кампанията) 
се обръща към избирателите с „Нећебитилако“ и „Бићетежко“. 
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. 

МЕЖДУНАРОДНИЯТВЕКТОР

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 арабски-
те партньори. Едва в самия край на кампанията в реториката на 
СНС се появява и Русия– „ОтивамевЕС,нощеимамеподобри
(бољи)отношениясРусия–щеработимсвсички“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 европей-
ската координата на Вучич.

Проблем за партията в международното й позициониране е, че 
не е част от партийна фамилия. По време на кампанията имат опоз-
навателна среща с британските консерватори на ниво междунаро-
ден секретар30) и среща с председателя на парламентарната група 
на Австрийската народна партия, като на срещата СНС търси под-
крепата на австрийците за приемането си в Европейската народна 
партия.31)

 Александър Вучич използва позицията си на вицепремиер, за 
да демонстрира външнополитическата си легитимация, която под-
помага маркетингово кампанията. По време на същинската кампа-
ния 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 сръбско-
то общество.32)

Официален гост на митинга на СНС в Белград е бившият ита-
лиански външен министър и настоящ съветник по европейските 
въпроси на сръбското правителство – Франко Фратини. Италиане-
цът изразява своята персонална и категорична подкрепа за лидера 
на СНС. 

Последният ден преди началото на „предизборнататишина“ 
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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ПРЕДИЗБОРНИТЕМИТИНГИ

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 помпоз-
ността 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 стар-
тира 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 Бел-
град.34) Сцена с трибуна за говорещите, площад пълен с хора и 
много знамена, голям екран зад гърба на оратора, прави на сцена-
та пред екрана стоят изтъкнати членове на партията и коалицион-
ни 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 са-
мочувствието. 

34) Miting DS, TrgRepublike, Beograd, 12.03.2014.
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ТЕМИТЕВКАМПАНИЯТА

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“,Vеcernjenovosti, 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. 

БЕЛГРАДНАВОДА

Докато ДС експлоатират максимално образа на Джинджич, 
СНС и персонално Александър Вучич залагат в най-голяма степен 
на проекта: „Белграднавода“. Финансирането е осигурено основ-
но 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-го-
лямата сграда в Югоизточна Европа (50 етажа). В първото си теле-
визионно 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 мар-
кетингово използвано политически намерение от страна на парти-
ята. 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 но-
вия 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 рођењеСрбије“.42) При 
завръщането си в Белград заявява, че „dve,trihiljadeapartmana“
ukompleksu„Beogradnavodi“bitiprodatounapred,a2.000apart
mana„prvogdana“43)

39) Еmisijа Teška reč, TVPink, 16.02.2014/ 21.00 sati
40) Intervju Aleksandar Vučić, Dragan Bujošević StavSrbije,TelevizijiPrva, 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” pred-
stavljen 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 насо-
чен директно към жителите на града, но е представян и от управля-
ващите 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 серио-
зен 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 на-
преднал етап.46) „Белграднавода“ потапя метрото в политическият 
предизборен маркетинг. 

ЗОРАНДЖИНДЖИЧВКАМПАНИЯТА

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 най-
голяма 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”, TVHepi(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 из-
ползват в един или друг контекст - Чедомир Йованович, Бо-
рис Тадич, Зоран Живкович, дори социалиста Ивица Дачич 
– „кактоказвашеЗоранДжинджичработатанапремиера
е найтрудна,тойтрябвадаразбираотвсичко“48) В това 
говорене е срещано и фамилиарното – Зоран. Търси се леги-
тимация днес, чрез демонстриране близост от миналото. 

Най-важният ден в кампанията на ДС е отбелязването на 
годишнината от смъртта на Зоран Джинджич (12 март). Орга-
низират се редица традиционни мероприятия – посещение на 
гроба,“Besede u Zoranovu čast“, митинг под надслов „Демо-
кратиjа 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 провеждане-
то на кампанията. В медийна новина, обаче, се превръща не 
толкова честването, колкото разделението в него (ДС, НДС, 
ЛДП)

РАЗЦЕПЛЕНИЕТОВДС

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, DobrojutrosaJovanomiSrđanom,TelevizijaPink, 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 органи-
заиция или лидер е да има трайно и активно присъствие в интер-
нет. Сравнението на интернет кампаниите се базира на няколко ос-
новни 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 “Онама“ 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, Вечерњеновости, 
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 страни-
ците 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 точ-
ка), екипността, образът на Джинджич (пускат се негови изказва-
ния), 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 основ-
но 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. тро-
лове, както и пре и постмодерация (редакция на коментари).53)

ВУЧИЧНАМАГИСТРАЛАТАПРИФЕКЕТИЧ

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 прис-
тигналите 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 пред-
намерено 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 публи-
кува 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 бъл-
гарска фирмаотговаряща за авторските права по искане на РТС), 
като продължава да бъде изтриван, въпреки че се разпространява 
на стотици различни места из нета -mismo24sata imaliozbiljan
ratuvidupostavljanjaiskidanjaspornogsatiričnogklipa.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
internetauXXIvekunijenaročitooštroumnastvar“.56) Цензурирането 
на клипа увеличава в пъти популярността му. Появяват се много 
нови негови вариации, политически пародии, шаржове, осмива-
ния, 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 дру-
ги.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 кой-
то пише СНС интернет екип, който носи на ръце Вучич в снеж-
на буря (Блиц).57) Опозицията използва случая да атакува Вучич 
с обвинения за неморален ПР – „pseudoholivudskomspektaklu“(35 
дни след случая).58) Анализатори и журналисти пишат критично за 
случая по време на цялата кампания.59)

ТЕЛЕВИЗИИИОНЛАЙНМЕДИИ

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) Темадана:„СајберратокоВучићауснегу“,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 от-
ношението си към него – получава признание.63) Tой е интервю-
иранот CNN (най-големият световен новинарски канал)на англий-
ски език, което му дава международна легитимация – 6 минути, в 
ден с много висок зрителски интерес, заради началото на сблъсъ-
ците в Украйна.64) По време на кампанията той неколкократно дава 
това участие като пример за признание за това, което прави.65) Ка-
дри 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-пред-
седателят, 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 подходя-
що за инвестиции. Сред аргументите му е отварянето на прегово-
рите с ЕС и очакването му страната да се присъедини към съюза 
през 2020 година. 

Медийните участия на лидера на Драган Джилас често го по-
ставят внеравнопоставена позицияситуация спрямо останалите 
участници.67) Попада в ситуации, когато е единственият председа-
тел 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 Teškareč, TVPink
62) Еmisijа Teškareč, TVPink, 16.02.2014/ 21.00 sati; Еmisijа Teškareč, TVPink, 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,Teskarec,PinkTV, 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 формална-
та 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 инте-
ресна за медиите управляваща партия. 

ПЕЧАТНИТЕИЗДАНИЯ

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 „Kucaljudskihpravaidemokratije“ (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. 

ПЕЧАТНИТЕМАТЕРИАЛИНАПАРТИИТЕ

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) Вечерњеновости (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 – „СНСјеуспеладапобољшаекономију
Србијезасамо18месеци...“. 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,ШОУБИЗНЕСЪТИСПОРТЪТВ
КАМПАНИЯТА

Членовете на семейството, хората на изкуството и спорта чес-
то 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“,Južnevesti, 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: „некокосебавиполитикоммораовишедасесмеје“.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. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕИЗСЛЕДВАНИЯВКАМПАНИЯТА

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 до-
минацията на СНС в предпочитанията на сръбски избиратели.79) В 
медиите има недвусмислени заглавия: PolaSrbijeglasaćezaSNS!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 упра-
вляващите в скалата между 44 и 50. Вучич улавя опаснотта от по-
добен подход, който може да успокои избирателите в сигурната по-
беда 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 социо-
логическите изследвания, най-важни са самите изборни резултати 
и апелира към мобилизация. В сръбската предизборна социология 
второто място е отделено за коалицията начело СПС (СПС-ПУПС-
JС), 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 конку-
рират 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 оста-
нали 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 най-
успешна от гледна точка на изборните резултати. 
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Resume
The following article is focused on a comparative
analysis between the marketing campaigns of the two
politicalpartiesinSerbia.TheSerbianProgressiveparty
with chairman Alexandar Vuchich (ruling party) and
Democraticparty(partyinopposition)withleaderDragan
Djilasarecomparedduringthecampaignforpreliminary
parliamentelectionsinSerbia(March16th,2014).
Thetwocampaignsarecomparedbynumerousstandards:
theleaders’politicalimage,marketingmessages,internet
campaigns,PRstrategies,slogans,legitimacy,marketing
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ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
МИРОВНИХ СНАГА УН И ДРУГИХ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ТЕРОРИЗМА, 

ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЕКСТРЕМНЕ 
МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

Са же так
Урадуауторуказујенапроблемесакојимасеусавре
менојмеђународнојзаједницисуочавајумировнеснаге
УНаимеђународнеполицијскеорганизације.Наосно
вуанализерелевантнихдокуменатаиизвештајаме
ђународнихорганизацијазадуженихзаборбупротив
тероризма,трговинељудимаизбрињавањеизбеглица
долазиседоконкретнихзадатакаиизазовасакојима
ћесеовеорганизацијесуочитиубудућностиипрепо
рукезањиховолакшеиефикаснијеизвршавање.
Кључне речи: Међународне снаге УНа, тероризам,
трговина људима, екстремна миграција становни
штва.

Sа вре ме ну ме ђу на род ну си ту а ци ју ка рак те ри ше ра сту ћа сло же-
ност за да та ка ко ји сто је пред ме ђу на род ним сна га ма УН и дру-

ги ма по ли циј ским ор га ни за ци ја ма. За то по сто ји не ко ли ко раз ло га. 
Пр ви раз лог се кри је у про ши ре њу сфе ре ми ров них опе ра ци ја ко је 
пред ста вља ју од го вор свет ске за јед ни це на раз вој не ста бил но сти у 
раз ли чи тим де ло ви ма све та. У ве зи с тим тре ба под се ти ти да су од 
1948. го ди не Ује ди ње не на ци је ор га ни зо ва ле и оства ри ле 67 ми-
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ров них ми си ја, од ко јих 16 и да нас тра ју. У ве ћи ни њих уче ству ју 
не са мо вој не, већ и ци вил не по ли циј ске сна ге. 

У ми ров ним ми си ја ма ра ди 116 919 љу ди, укљу чу ју ћи и 13 
549 ци вил них по ли ца ја ца1). Са та квим по тен ци ја ли ма сво је ми ров-
не дје лат но сти и ко ри сте ћи раз не ме ха ни зме, ка кав су и ми ров не 
ми си је, Ује ди ње не На ци је ра де на „пре вен тив ној ди пло ма ти ји“, 
од но сно по ку ша ва ју да ре ше кон флик те и спо ро ве ме ђу су ко бље-
ним стра на ма. 

Као дру го, ми ров не ми си је и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је 
све че шће пра те ак тив но сти, усмје ре не ка ре ша ва њу мно го број них 
за да та ка ве за них за ус по ста вља ње ми ра и ор га ни зо ва ње мир ног 
жи во та љу ди. Не ке та кве ак тив но сти, као што је нпр. по сма тра ње 
то ка из бо ра у Ав га ни ста ну 2004. го ди не, про гра ми раз ми ни ра ња у 
Мо зам би ку и обу ка са рад ни ка ци вил не по ли ци је на Ха и ти ју, оства-
ри ва ли су се у окви ру ми ров них опе ра ци ја УН. При то ме се по је-
ди ни аспек ти тих ак тив но сти на ста вља ју и по за вр шет ку ми ров не 
опе ра ци је. 

Дру ге вр сте ак тив но сти оства ри ва ле су се на мол бу вла да, нпр. 
у Кам бо џи, где и да нас функ ци о ни ше Оде ље ње УН за људ ска пра-
ва; у Гва те ма ли, у ко јој УН пру жа по моћ у ре а ли за ци ји ми ров ног 
спо ра зу ма, ути чу ћи та ко на прак тич но све аспек те жи во та у зе мљи. 
У том сми слу по себ но ин те ре со ва ње иза зи ва ми ров на ми си ја УН у 
Ли бе ри ји (UN MIL – UN Mis sion in Li be ria), где су УН у сеп тем бру 
2003. го ди не, у скла ду са ре зо лу ци јом 1509 Са ве та без бед но сти, 
отво ри ле оде ље ње за по моћ про це су ус по ста вља ња ми ра, као и за-
шти ту ху ма ни тар них ак тив но сти и људ ских пра ва. За да ци ми си је 
су та ко ђе и ре фор ми са ње си сте ма др жав не без бед но сти, укљу чу ју-
ћи и из бор и об у ча ва ње за по сле них у но вим по ли циј ским струк ту-
ра ма. Ова ми ров на ми си ја је ин те ре сант на због то га што у са став 
ми ров ног осо бља UN MIL, ко ји чи не 7 320 вој ни ка, 130 вој них по-
сма тра ча и 1 313 ци вил них по ли ца ја ца из 35 зе ма ља, ула зи и пр ви 
кон тин гент по ли ца ја ца из Ср би је.

Ва жно је ис та ћи да Ср би ју у ми ров ним опе ра ци ја ма УН укуп-
но пред ста вља 73 са рад ни ка, од ко јих 10 ра де у UN MIL – 6 ци вил-
них по ли цај ца и 4 вој на по сма тра ча. Та кво пред ста вља ње Ср би је 
у ми ров ном по кре ту УН оси гу ра ло јој је 70 ме сто у све ту по бро ју 
са рад ни ка у опе ра ци ја ма за обез бе ђи ва ње ми ра.2) 

1) www.un.org/en/pe a ce ke e ping/re so ur ces/sta ti stics/fac tshe et.shtml
2) www.un.org/pe a ce ke e ping/con tri bu tors/2012/july12_3.pdf
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Као тре ће, са вре ме на по ли тич ка си ту а ци ја у све ту зах те ва ак-
ти ви за ци ју на по ра у обла сти ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и 
ре ша ва ње ни за про бле ма ко ји су се ску пи ли у овој обла сти. Не ки 
од тих про бле ма су: 

а) за шти та основ них људ ских пра ва и сло бо да. Низ ми ров них 
ми си ја УН укљу чу је и та ко зва ну „ком по нен ту људ ских пра ва“, ко-
ја је при сут на нпр. у Гру зи ји и Гва те ма ли. На Ха и ти ју ова ком по-
нен та део је за јед нич ке опе ра ци је УН и Ор га ни за ци је аме рич ких 
др жа ва (ОАС);

б) пру жа ње ван ред не по мо ћи у усло ви ма ху ма ни тар них ка та-
стро фа. У тим усло ви ма, ме ђу на род не ор га ни за ци је и ми си је УН 
обез бе ђу ју жр тва ма – нај че шће де ци, же на ма и стар ци ма – хра ну и 
ле ко ве, скло ни ште и ма те ри јал но-тех нич ку по др шку. 

Че твр то, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских ор га ни за ци ја у по след ње вре ме има ју ак тив но сти у 
усло ви ма гло ба ли за ци је те ро ри зма. 

За раз ли ку од те ро ри зма анар хи ста, с ко јим се чо ве чан ство 
су сре ло пре не што ви ше од јед ног ве ка, са вре ме ни те ро ри зам, 
на ро чи то ње го ви фун да мен та ли стич ко-ре ли ги о зни об ли ци, пред-
ста вља ју по ја ву гло бал ну по сво јој струк ту ри, на чи ну де ло ва ња и 
опе ра ци ја ма. Ње го ви ци ље ви су ства ра ње ат мос фе ре стра ха и де-
мо ра ли за ци ја ста нов ни штва, на но ше ње ште те еко ном ском по тен-
ци ја лу др жа ве, сма ње ње по ве ре ња у ор га не и пред став ни ке струк-
ту ра др жав не вла сти. 

Гло ба ли за ци ја је је дан од фак то ра ко ји ка рак те ри шу ову по ја-
ву. Исто као што су гло ба ли за ци ји под врг ну те тр го ви на, фи нан си је 
и кул ту ра, та ко и те ро ри зам да нас пред ста вља гло бал ну прет њу.3) У 
по зна том до ку мен ту „Пи смо Аме ри ци“, ко је су те ро ри сти „Ал-ка-
и де“ об ја ви ли у но вем бру 2002, ка же се да је ак тив ност те ор га ни-
за ци је усме ре на на исла ми за ци ју Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, 
а ка да се по стиг не тај циљ, ор га ни за ци ја ће про ши ри ти сво је ак-
тив но сти на дру ге зе мље. 

Те ро ри зам у том кон тек сту пред ста вља и од брам бе ну так ти ку 
про тив не при ја те ља сли чих по кре та, и стра те ги ју на па да за по сти-
за ње тран си слам ске до ми на ци је у све ту. Та ко су, на при мер, ци-
ље ви на па да фун да мен та ли стич ког ислам ског по кре та „Џи хад“ 

3) Globalization,internationalintegrationandcooperationoncrimepreventionandsuppres
sion, Vi et Nam Po li ce, Ha noi, 2011, p. 7–8.
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по ли тич ка де мо кра ти ја, прин ци пи дру штве них сло бо да, ли бе ра ли-
стич ке иде је су сед них, не и слам ских зе ма ља. Фун да мен та ли стич ке 
ор га ни за ци је та кве ак тив но сти спро во де на Бал ка ну, у Ка шми ру, 
ју го-ис точ ној Ази ји и дру гим ре ги о ни ма. 

Гло бал ни ка рак тер но вог ислам ског те ро ри зма је ре ал ност, без 
об зи ра на од су ство те ри то ри јал не струк ту ри за ци је. На арап ском 
„Ал-ка и да“ зна чи „ба за“, на осно ву ко је се фор ми ра ју мре же те ро-
ри ста, ко је се он да ши ре по це лом све ту, де лу ју ћи у усло ви ма де-
цен тра ли зо ва ног ру ко вод ства. Ге о граф ски је та раз гра на та мре жа 
вир ту ел но гло бал на са од ре ђе ним еле мен ти ма ко ји функ ци о ни шу 
у Евро пи, се вер ној Аме ри ци, ју го-ис точ ној Ази ји и на Бли ском Ис-
то ку. 

Че сто се го во ри о то ме да су мно ги чла но ви „Ал-Ка и де“, ко ји 
су от кри ве ни у Евро пи или се вер ној Аме ри ци, укљу чу ју ћи те ро ри-
сте ко ји су уче ство ва ли у ор га ни за ци ји и из вр ше њу те ро ри стич ког 
чи на у САД 11. сеп тем бра 2001, мно го го ди на жи ве ли на За па ду. 
Има ли су удо бан жи вот, до би ли до бро обра зо ва ње, упо зна ли се са 
на пред ним тех но ло ги ја ма, и оста ли при то ме крај ње агре сив но на-
стро је ни пре ма зе мљи ко ја их је при ми ла на стал ни бо ра вак и обез-
бе ди ла им при ступ ци ви ли за циј ским те ко ви на ма. То је још јед на 
по твр да гло ба ли за ци је са вре ме ног те ро ри зма. 

По ку ша ји гло бал них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја да до ђу у 
по сед оруж ја за ма сов но уни ште ње у тим усло ви ма пред ста вља ју 
ре ал ну прет њу це лом чо ве чан ству. Те жње те ро ри ста ка ре а ли за-
ци ји иде ја о гло бал ном упра вља њу по твр ђу ју нео п ход ност да чо-
ве чан ство при ме ни но ве ефи ка сне тех но ло ги је упра вља ња на ме-
ђу на род ном ни воу, што ће по мо ћи да се ис ко ри сти кон струк тив ни 
по тен ци јал по ли тич ког раз во ја у та ко зва ним „кон флик то ге ним“ 
ре ги о ни ма. 

Кон флик ти, пре све га ору жа ни, пред ста вља ју прет њу не са мо 
за по је дин ца, ње го ва основ на пра ва и сло бо де, већ и за дру штво 
у це ли ни. Да нас је из у зет но ва жно при пре ми ти, обра зло жи ти и 
при ме ни ти ефи ка сне на чи не пре вен ци је и ре ша ва ња кон фли ка та, 
одр жа ва ња и од бра не ми ра. Тра же ње та квих на чи на са мо по се-
би пред ста вља из у зет но сло жен за да так са еле мен ти ма по ли тич ког 
ри зи ка. Ка ко по ка зу је прак са, функ ци је „ми ро тво ра ца“ мо гу не-
за ко ни то узур пи ра ти гру пе др жа ва или по је ди нач не др жа ве, ко је 
објек тив но у та квим слу ча је ви ма игра ју уло гу „свјет ског жан дар-
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ма“, што је у су прот но сти са нор ма ма ме ђу на род ног пра ва и са мо 
по се би пред ста вља опа сност за ме ђу на род ну за јед ни цу. 

Исто вре ме но по сто је ме ђу на род не струк ту ре и ин сти ту ци је 
спе ци ја ли зо ва не за ре ша ва ње та квих про бле ма. То су Ује ди ње-
не на ци је, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци-
је ИН ТЕР ПОЛ, Ор га ни за ци ја за без бед ност и са рад њу у Евро пи, 
Цен тар за ан ти те ро ри зам Уни ја Не за ви сних Др жа ва и низ дру гих. 
У скла ду са осни вач ким до ку мен ти ма ових ор га ни за ци ја, њи хов 
глав ни за да так је ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но-
сти. Њи хо ве функ ци је су сто га: усва ја ње ефи ка сних за јед нич ких 
ме ра за спре ча ва ње прет њи ми ру; спре ча ва ња те ро ри стич ких чи-
но ва и дру гих об ли ка на ру ша ва ња ми ра; по ма га ње ре ша ва ња кон-
фли ка та мир ним сред стви ма и у скла ду са прин ци пи ма ме ђу на род-
ног пра во су ђа - ме ђу на род них спо ро ва и си ту а ци ја ко је би мо гле 
узро ко ва ти де ста би ли за ци ју ми ра. 

Из у зет но ва жну уло гу у бор би про тив гло ба ли за ци је те ро ри-
зма игра Ме ђу на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци је 
ИН ТЕР ПОЛ, ко ја да нас има 190 др жа ва-чла ни ца. У го ди шњем из-
ве шта ју ИН ТЕР ПО Ла ка же се да ова ор га ни за ци ја упра во пи та њи-
ма одр жа ва ња дру штве не без бед но сти и бор бе про тив те ро ри зма 
по све ћу је по себ ну па жњу.4) Ре зул тат те ак тив но сти је и спе ци јал на 
ба за по да та ка у ко ју су уне се ни по да ци о по је ди нач ним ли ци ма 
осум њи че ним за уче ство ва ње у те ро ри стич ким ак тив но сти ма, али 
и ин фор ма ци је о ор га ни за ци ја ма и по кре ти ма ко ји по др жа ва ју те-
ро ри зам. 

Као пе то, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских ор га ни за ци ја има ју и ак тив но сти у бор би про тив тр-
го ви не љу ди ма. Тр го ви на љу ди ма, „тра фи кинг“, пред ста вља ме ђу-
на род ну ор га ни зо ва ну кри ми нал ну по ја ву, ко ја има озбиљ не по сле-
ди це по без бед ност, до бро бит и по што ва ње пра ва жр та ва. По по да-
ци ма об ја вље ним у из ве шта ју ор га ни за ци је “Hu man Smug gling and 
Traf fic king Cen ter” сва ке го ди не жр тва ма швер ца „ро бљем“ по ста-
не од 600 до 800 хи ља да љу ди, углав ном же на и де це5).

На стра те шком ни воу, чим ор га ни зо ва на тр го ви на љу ди ма за-
у зме ста би лан по ло жај у др жа ви, она се бр зо раз ви ја и по чи ње да 
де ста би ли зу је по сто је ће ста ње ства ри. По тен ци јал но то мо же про-

4) INTERPOLAnnualReport2011, Lyon, IC PO IN TER POL, 2012, p.14.
5) FactSheet:DistinctionsbetweenHumanSmugglingandhumantrafficking. – Hu man Smug-

gling and traf fic king Cen ter, April 2004, str. 1.
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у зро ко ва ти су ро ве ра то ве из ме ђу кри ми нал них гру па, јер тр гов ци 
љу ди ма иза зи ва ју ло кал не кри ми нал не еле мен те у бор би за кон-
тро лу над том про фи та бил ном вр стом ис ко ри шта ва ња љу ди. Тр-
го ви на љу ди ма као ор га ни зо ва ни кри ми нал не на ста је у пот пу ној 
изо ла ци ји. Већ оформ ље не мре же тр го ва ца љу ди ма се бр зо ди фе-
рен ци ра ју и раз ви ја ју уза јам но ко ри сне ве зе са по сто је ћим ор га ни-
зо ва ним кри ми нал ним гру па ма ко је де лу ју у дру гим сфе ра ма, као 
што су не ле гал на тр го ви на нар ко ти ци ма и оруж јем. 

Сте пен озбиљ но сти опа сно сти ко ју пред ста вља тр го ви на љу-
ди ма зах те ва брз, од лу чан и про фе си о на лан од го вор у ви ду бор бе 
по ли циј ских и суд ских ор га на про тив те по ја ве на др жав ном и ме-
ђу на род ном ни воу. Та ко је, на при мер, у Фе де рал ној по ли ци ји Бел-
ги је, у окви ру Ди рек то ра та за бор бу про тив зло чи на про тив лич-
но сти (Di rec to ra te for the fight aga inst cri mes aga inst per sons – DJP), 
по ред оде ље ња за бор бу про тив нар ко ти ка, те ро ри зма, оформ ље на 
и је ди ни ца за пи та ња не ле гал не тр го ви не љу ди ма.6) Сфе ру де ло-
ва ња са рад ни ка ове је ди ни це пред ста вља бор ба про тив свих об-
ли ка тр го ви не љу ди ма (тр го ви на ра ди еко ном ског или сек су ал ног 
ис ко ри шћа ва ња, „сек су ал ни ту ри зам“ чи је жр тве су ма ло лет ни ци, 
де чи ја пор но гра фи ја и иле гал на тр го ви на ор га ни ма).

У бор би про тив овог фе но ме на оде ље ње те сно са ра ђу је са дру-
гим фе де рал ним ор га ни ма, на ро чи то са Фе де рал ном ми гра ци о ном 
слу жбом, Со ци јал ном ин спек ци јом, Со ци јал но-прав ном ин спек-
ци јом, Де парт ма ном прав де и Ми ни стар ством ино стра них по сло-
ва. Осим то га, оде ље ње са ра ђу је и са ор га ни за ци ја ма ко је ни су дио 
струк ту ре по ли циј ских и суд ских ор га на, као што су нпр. Цен тар 
за рав но прав ност, цен три за по моћ жр тва ма тр го ви не љу ди ма, Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је и дру ги ма. 

Про бле ма ти ком тр го ви не љу ди ма ба ве се и дру ге ме ђу на род не 
по ли циј ске ор га ни за ци је. Та ко је, нпр. Европ ска по ли циј ска асо-
ци ја ци ја (EPA) у свом ча со пи су об ја ви ла ма те ри јал чи ји је аутор 
ру ко во ди лац је ди ни це Фе де рал не по ли ци је Бел ги је за бор бу про-
тив пре ва ра А. Бу кар, у ко јем се го во ри о нај но ви јим до стиг ну ћи-
ма у обла сти ко ри шће ња би о ме триј ских за штит них па ра ме та ра у 
при пре ми до ку ме на та за бор бу про тив ко ри шће ња фал си фи ка та у 
иле гал ној ми гра ци ји и тр го ви ни љу ди ма.7)

6) AnexplorationoftheBelgianFederalPolice, Brus sels, 2004, str. 13.
7) Biometry:anewtoolforpoliceman. Jo ur nal of the Euro pean Po li ce As so ci a tion, Brus sels, 

2004, p. 8-9.



стр:213221.

- 219 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2014год.(XXVI)XIIIvol=41

По себ ну уло гу у ор га ни зо ва њу ме ђу на род не са рад ње по ли циј-
ских и суд ских ор га на у бор би про тив тр го ви не љу ди ма има Ме ђу-
на род на ор га ни за ци ја кри ми на ли стич ке по ли ци је ИН ТЕР ПОЛ. На 
ини ци ја ти ву ове ор га ни за ци је ство ре на је и успе шно функ ци о ни-
ше рад на гру па за бор бу про тив тр го ви не љу ди ма ра ди сек су ал ног 
ис ко ри шћа ва ња. Гру па је при пре ми ла упут ство за бор бу про тив 
ове кри ми нал не де лат но сти, ко је је пре ве де но на не ко ли ко је зи ка. 

Као ше сто, по се бан зна чај у ре а ли за ци ји ми си ја ме ђу на род них 
по ли циј ских сна га има ју и ак тив но сти у усло ви ма екс трем не ми-
гра ци је ста нов ни штва.

Раз лог за ово кри је се у чи ње ни ци да је про блем из бе гли ца и 
при нуд но ра се ље них осо ба је дан од нај сло же ни јих гло бал них про-
бле ма са вре ме ног до ба. Упра во због то га УН ор га ни зу је ве ли ки 
број ди ску си ја по све ће них ре ша ва њу тог про бле ма, из да је зна ча јан 
број бро шу ра, књи га и ча со пи са (на ро чи то ча со пис „Из бе гли це“), 
и на тај на чин на ста вља да тра жи нај е фек тив ни ји на чин по мо ћи 
тим ка те го ри ја ма ста нов ни штва. 

Од тре нут ка осни ва ња, УН стал но ра ди на за шти ти из бе гли ца 
у це лом све ту. Го ди не 1951, ка да је осно ва на Кан це ла ри ја Ви со ког 
ко ме са ра УН за из бе гли це, под њен ман дат је пот па да ло око ми ли-
он из бе гли ца. Да нас тај број из но си 32,9 ми ли о на. Ово ме тре ба до-
да ти и 4,3 ми ли о на из бе гли ца ко је се на ла зе под кон тро лом Ху ма-
ни тар не ми си је УН за па ле стин ске из бе гли це на Бли ском Ис то ку. 
Те 1951. го ди не ве ћи на из бе гли ца би ли су Евро пља ни. Да нас нај-
ве ћи део до ла зи из Ази је (15,0 ми ли о на) и Афри ке (9,8 ми ли о на). 
Раз вој до га ђа ја по след њих го ди на по ка зу је да кре та ња из бе гли ца 
има ју ка рак тер ма сов ног од ли ва ста нов ни штва, ви ше не го ин ди-
ви ду ал ног. Осам де сет про це на та из бе гли ца у са вре ме ном све ту су 
же не и де ца8). 

Осим то га, и раз ло зи ма сов них од ли ва ста нов ни штва су по ста-
ли мно го ра зно вр сни ји, укљу чу ју ћи и при род не и еко ло шке ка та-
стро фе и крај ње си ро ма штво. Ре зул тат то га је чи ње ни ца да мно ге 
да на шње из бе гли це не од го ва ра ју ста ту су из бе гли це по Кон вен-
ци ји ко ја де фи ни ше из бе глич ки ста тус. Кон вен ци ја се од но си на 
жр тве про го на по ра сним, ре ли ги о зним, на ци о нал ним мо ти ви ма, 
при па да њу од ре ђе ној дру штве ној гру пи или по ли тич кој оп ци ји.9)

8) www.un.org/ru/hu ma ni ta rian/as si stan ce/re fu ge es.shtml 
9) Ко ло сов, Ю. М, Ко тля ров, И. И. Международноегуманитарноеправовдокументах, 

Мо сква, 1996, стр. 101–122.
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УН и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је су та ко ђе ве о ма за бри-
ну те по ве ћа њем бро ја при нуд но ра се ље них осо ба то ком по сљед-
њих го ди на. „При нуд но ра се ље ним осо ба ма се сма тра ју они љу ди 
ко ји су би ли при ну ђе ни да на пу сте сво је до мо ве, али су оста ли на 
те ри то ри ји сво је зе мље“10). По што не на пу шта ју те ри то ри ју сво је 
зе мље, они ни су укљу че ни у да на шњи си стем за шти те из бе гли-
ца. Ве ћи на при нуд но ра се ље них осо ба до ла зе из зе ма ља у раз во ју. 
У не ким зе мља ма број при нуд но ра се ље них ли ца пре ла зи 10% од 
укуп ног бро ја ста нов ни штва. 

По сто је ре ги о ни у ко ји ма је про блем екс трем не ми гра ци је по-
стао „хро ни чан“. Је дан од та квих ре ги о на је Па ле сти на. Пру жа ње 
по мо ћи па ле стин ским из бе гли ца ма од 1949. го ди не во ди Бли ско и-
сточ на аген ци ја УН за по моћ па ле стин ским из бе гли ца ма и ор га ни-
за ци ју ра до ва. Да нас ова аген ци ја пру жа основ не услу ге у обла сти 
здрав ства, обра зо ва ња, ван ред не по мо ћи и со ци јал не по мо ћи за ви-
ше од три ми ли о на ре ги стро ва них па ле стин ских из бе гли ца. 

У дру гим ре ги о ни ма, као што су нпр. Јер ме ни ја, Азер беј џан, 
или Мон го ли ја, про блем из бе гли ца и при нуд но ра се ље них осо ба 
еска ли рао је ре ла тив но ско ро. Ипак, у свим слу ча је ви ма нео п ход-
ност ре ша ва ња про бле ма екс трем не ми гра ци је је дан је од нај ва-
жни јих раз ло га за рад на по ве ћа њу ефек тив но сти ра да ци вил не по-
ли ци је УН и дру гих ме ђу на род них по ли циј ских ор га ни за ци ја, као 
на при мер по ли циј ских де ло ва Ор га ни за ци је за без бед ност и са-
рад њу у Евро пи, по ли циј ских ком по не на та ми си је Европ ске Уни је 
и дру гих. 

У глав ном, мо же мо за кљу чи ти да је са вре ме на ме ђу на род на 
си ту а ци ја зах те ва по ве ћа ње ефи ка сно сти ра да ци вил не по ли ци је 
ми ров них сна га УН и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у усло-
ви ма гло ба ли за ци је те ро ри зма, тр го ви не љу ди ма и екс трем не ми-
гра ци је ста нов ни штва.
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Uз Леа Штра у са и Ха ну Арент, Ерик Фе ге лин (Eric Vo e ge lin) ва-
жи за нај ва жни јег пред став ни ка нео кла сич не1) по ли тич ке фи-

ло зо фи је, од но сно оне стру је у по ли тич кој ми сли ХХ ве ка ко ја је 
на сто ја ла да по ли тич ку на у ку вра ти ње ним ан тич ким, пла то нов-
ско-ари сто те лов ским ко ре ни ма. Ме ђу тим, док су де ла Штра у са 

* Истраживач сарадник
1) 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 Арен то ве не за о би ла зна лек ти ра за све оне ко ји же ле да се ба ве 
по ли тич ком те о ри јом, Фе ге лин је у Ср би ји остао го то во не по знат. 
Та ко је пред на ма пр ви пре вод јед ног Фе ге ли но вог де ла на срп ски 
је зик. На жа лост, ни је реч о не ком од глав них де ла овог из у зет но 
плод ног ауто ра, по пут Новенаукеополитициили Поредакиисто
рија. Наука,политикаигноза пред ста вља Фе ге ли но во при ступ но 
пре да ва ње на Уни вер зи те ту у Мин хе ну. Баш због то га, ово не ве ли-
ко де ло је по год но да нам у нај кра ћим цр та ма пред ста ви основ не 
тач ке Фе ге ли но ве ми сли.

Фе ге лин по ла зи од по че та ка по ли тич ке на у ке, ко ју су као po
litike episteme за сно ва ли Пла тон и Ари сто тел. То за сни ва ње је и 
да нас ва же ће. Пред мет, ана ли тич ки ме тод и прет по став ке ана ли-
зе су још увек не про ме ње не. Пла то нов ско-ари сто те лов ска ана ли за 
ра ди с прет по став ком о по рет ку бив ства, ко ји је до сту пан на уч ном 
са зна њу. „Пре су дан до га ђај, пра ви фи ло зоф ски, ко ји је за сно вао 
politikeepisteme, био је увид да ступ ње ве бит ства ко ји се у све ту 
мо гу раз ли ко ва ти над ви су је је дан оно стра ни из вор бив ства и ње го-
вог по рет ка“ (13).  Да кле, по ли тич ка на у ка је он то ло шки усло вље-
на, јер так ка да се по ре дак бив ства у це ли ни, укљу чу ју ћи и ње гов 
из вор у тран сцен ден тал ном бив ству, на ђе у вид ном по љу, мо гу ће 
је спро во ди ти ана ли зу са из гле дом на успех. Тек та да мо же мо по-
ста вља ти пи та ња о по ли тич ком по рет ку и про пи ти ва ти са гла сност 
од го во ра на ова пи та ња са по рет ком бив ства. Фе ге лин твр ди да је 
ова ква по ли тич ка на у ка пред ста вља ла те ра пи ју по рет ка, ко јој је 
дру штво пру жа ло от пор. Увек је по сто јао от пор фи ло зо фи ји и по-
ли тич кој на у ци, и код Хе ле на је фи ло зо фи ра ње мо гло би ти опа сно 
по жи вот, али су по ли тич ка на у ка и фи ло зо фи ја ипак цве та ле. До 
про ме не је до шло у мо дер но вре ме, и ту до ла зи мо до кључ не тач ке 
у Фе ге ли но вој књи зи, са за бра ном по ста вља ња пи та ња. Ни је да кле 
реч про сто о от по ру ана ли зи, не го  о мње њи ма, чи ји за ступ ни ци 
зна ју да се и за што се не од у пи ру кри тич кој ана ли зи и ко ји због 
то га за бра ну ис пи ти ва ња сво јих пре ми са пре тва ра ју у са др жи ну 
сво је дог ме. „Та кво др жа ње све сног и спе ку ла тив но бри жљи во раз-
ра ђе ног за тва ра ња пред ra ti-om је сте нов фе но мен“ (16).

За бра ну по ста вља ња пи та ња Фе ге лин ве зу је за мо дер ни гно-
сти ци зам у чи је пред став ни ке убра ја: Хе ге ла, Марк са, Кон та, Ни-
чеа, Хај де ге ра... По ред то га, он ука зу је да за бра на пи та ња ни је ни 
ма ло бе за зле на, те да је по ста ла со ци јал но де ло твор на у љу ди ма 
ко ји са ми се би на ме ћу за бра ну да у кри тич ким си ту а ци ја ма по-
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ста вља ју пи та ња. У ве зи са тим, Фе ге лин иден ти фи ку је три гно-
стич ка ти па чо ве ка, за ко је је по ста вља ње пи та ња не мо гу ће: со-
ци ја ли стич ког чо ве ка (у Марк со вом сми слу), по зи ти ви стич ког (у 
Кон то вом сми слу) и на ци о нал-со ци ја ли стич ког чо ве ка. 

Ако гно сти ци зам под ра зу ме ва за бра ну пи та ња, он да гно сти-
ча ри и ни су дру го не го ин те лек ту ал ни под ва љи ва чи, што Фе ге лин 
твр ди за Марк са. Али та ква тврд ња ни је до вољ на, па Фе ге лин у 
игру уво ди во љу за моћ, во љу за вла да ви ном, libidodominandiкао 
ону страст ко ја тре ба да об ја сни во љу за ин те лек ту ал ном об ма ном. 
Гно стич ки ми сли лац за и ста пра ви ин те лек ту ал ну под ва лу и зна да 
то чи ни, а Фе ге лин нам ука зу је на три ста ди ју ма у кре та њу ду ха. 
На по вр ши ни је акт са ме „об ма не“ ко ји мо же би ти и са мо об ма-
на или про ста „за блу да“. У дру гом ста ди ју му, ми сли лац је све стан 
сво је об ма не, али је се не од ри че. Акт по ста је об ма на тек пу тем 
зна ња о не и сти ни, а ако се на ста ви бра ни ти „ар гу мен ти ма“ реч је 
о ин те лек ту ал ној под ва ли. Тре ћа фа за од ра зу ме ва окре та ње про-
тив свог соп стве ног де ла и на сто ја ње да се њи ма овла да, а као мо-
тив об ма не се раз от кри ва све сна по бу на про тив Бо га. Про ду же ње 
ин те лек ту ал не под ва ле уз зна ње о мо ти ву по бу не до би ја ка рак тер 
„де мон ске ла жљи во сти“ (23).

Код свих гно сти ча ра Фе ге лин уоча ва же љу да се ра зо ри ствар-
ност. На ме сто по рет ка до ла зи гно сти чар ко ји не за ви сност свог по-
сто ја ња ства ра по мо ћу спе ку ла ци је. Та ко за Фа ге ли на ни фи ло зо-
фи ја гно сти ча ра ни је фи ло зо фи ја у Пла то но вом сми слу. Фи ло зоф 
ни је све ште ник и по моћ ник бо го ва као код Мар ка Ауре ли ја. Реч је 
о но вој аске зи, по ку ша ју да се чо век др жи ван све та, реч је о уки-
да њу ствар но сти, а фи ло зо фи ја по ста је на чин спа се ња. Код Хе ге ла 
аутор уоча ва да се ви ше не ра ди о фи ло зо фи ји као љу ба ви пре ма 
зна њу о при бли жа ва њу фи ло зо фи је ствар ном зна њу. На и ме, ка ко 
је код Пла то на ствар но зна ње би ло ре зер ви са но за Бо га, а чо век је 
у љу ба ви пре ма зна њу од philosophos на кра ју по ста јао theophilos 
љу би тељ Бо га, Фе ге лин у Хе ге ло вом про гра му про на ла зи по бу ну 
про тив Бо га. „Ако сад Хе ге ло ву иде ју фи ло зо фи ра ња др жи мо по-
ред Пла то но ве, мо ра ће мо ре ћи да, до ду ше, по сто ји на пре до ва ње 
у ја сно ћи и тач но сти зна ња о по рет ку бив ства, али да је скок из 
гра ни ца ко нач но сти у са вр ше ност ствар ног зна ња не мо гућ“ (28), 
а сва ко ко се од лу чи на овај скок пре ста је би ти фи ло зоф и по ста је 
гно сти чар. Та ко Фе ге лин на са жет на чин ис ка зу је сво је раз ли ко-
ва ње гно зе и фи ло зо фи је, јер фи ло зо фи ра ње је во ђе но љу ба вљу 
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пре ма по рет ку бив ства, ко ји се са зна је да би се са њим са гла си ло, а 
гно за же ли вла да ви ну бив ством. Да би се до ко пао бив ства гно сти-
чар кон стру и ше си стем, што је гно стич ка, а не фи ло зоф ска фор ма 
ми шље ња. На да ље, аутор ус по ста вља ве зу из ме ђу си сте ма и за бра-
не по ста вља ња пи та ња, јер ко бив ство до во ди у си стем, не мо же 
до пу сти ти пи та ња ко ја уки да ју си стем као фор му ми шље ња (30). 

Фе ге лин нам пре до ча ва ка ко гно стич ки ми сли лац сво ју ин те-
лек ту ал ну под ва лу оправ да ва пре тен зи јом исто риј ске бу дућ но сти 
на власт. Дру гим ре чи ма, у свом си сте му гно сти чар од ре ђу је да је 
ње го ва ви зи ја ствар бу дућ но сти, те пре ма то ме ствар ност тре ба да 
се по ву че пред про јек ци ја ма си сте ма.

Из Хај де ге ро вог ту ма че ња бив ства, Фе ге лин пре у зи ма из раз 
„па ру си ја“ (при-су ство) те го во ри о па ру сти зму, као ду хов ном 
ста ву, у ко јем спа се ње од зла вре ме на тре ба оче ки ва ти до ла ском 
адвен том има нент но схва ће ног бив ства у ње го вом оби љу (34). То 
је да кле вр ста за пад њач ког гно сти ци зма ко ју Фе ге лин има пред 
очи ма и ко ју раз ли ку је од ра ни је фа зе гно сти ци зма хи ли ја стич-
ких по кре та Сред њег ве ка и Ре не сан се, ко ји су ста ја ли на тра гу 
је вреј ско-хри шћан ске апо ка лип се. Фе ге лин го во ри о па ру сиј ским 
ми сли о ци ма, па ру сисјским спе ку ла ци ја ма, па ру сиј ским ма сов ним 
по кре ти ма, и до бу у ко ме они пре вла да ва ју као о па ру сиј ском до бу. 
На овом ме сту Фе ге лин уво ди по ли тич ку на у ку, нео кла сич ну (не 
по зи ти ви стич ку) у пла то нов ско-ари сто те лов ском сми слу, politike
episteme чи ји је за да так бор ба про тив де мо на. Она, да кле још увек 
има сво ју те ра пиј ску функ ци ју.

У за вр шном де лу, Фе ге лин се по све ћу је уби ству Бо га у па ру-
сиј ској гно зи. Реч је о то ме да се по ре дак бив ства до жи вља ва као 
не са вр шен и не пре ве дан, те га тре ба за ме ни ти са вр ше ним и пра-
вед ним. „По ку шај да се ство ри нов свет прет по ста вља, да кле, ако 
га тре ба пред у зе ти сми сле но, да се уни шти ка рак тер по рет ка бив-
ства као прет ход но да тог, да се он про ту ма чи као да се су штин ски 
на ла зи у чо ве ко вој мо ћи рас по ла га ња. А пре у зи ма ње бив ства у моћ 
чо ве ко вог рас по ла га ња, опет, зах те ва да се уни шти тран сцен ден-
тал ни из вор бив ства – оно зах те ва де ка пи та ци ју бив ства, уби ство 
Бо га“ (35).  Ово уби ство Бо га Фе ге лин не огра ни ча ва са мо на Ни-
чеа и ње го во чу ве но Бог је мр тав, не го га на ла зи и код Марк са, 
Хе ге ла и оста лих гно сти ка. Јер, сву да где се ства ра но ви чо век, реч 
је за пра во о чо ве ку ко ји са мог се бе пре тва ра у Бо га. Од чо ве ка ко-
ји пре у зме у  се бе Бо га и ти ме до ђе у  пот пун по сед сво јих мо ћи, 
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твр ди Фе ге лин, по чи ње кри ти ка по ли ти ке, ко ја убр зо пре ста је да 
бу де те о ри ја и по ста је прак са. Реч је о прак си уни ште ња, во љи за 
уби ство. 

У овој књи зи Фе ге лин нам от кри ва да глав на ли ни ја мо дер-
ног европ ског ми шље ња но си пе чат гно сти ци зма, при че му је у 
ХХ ве ку гно стич ки по крет до сти гао сво ју ре во лу ци о нар ну фа зу. 
Из те пер спек ти ве све оно што је за де си ло Евро пу у ХХ ве ку, а то 
ће ре ћи уче ња Марк са, Ба ку њи на, Ле њи на, по зи ти ви стич ки сци-
јен ти зам, ко му ни стич ка, фа ши стич ка и на ци о нал-со ци ја ли стич ка 
ре во лу ци ја, мо же се об ја сни ти као ре во лу ци о нар ни гно сти ци зам. 
Ме ђу тим, оста је ли за Фе ге ли на не што у мо дер ној исто ри ји за па да 
што од у да ра од глав ног гно стич ког то ка? Хобс, Конт, Ше линг, Хе-
гел, Маркс, Хај де гер, (да нас би овај спи сак мо гао би ти про ши рен), 
али ка ко је до то га до шло? Исти ни за во љу, Фе ге лин на по чет ку 
књи ге да је пре глед ли те ра ту ре о ан тич кој и мо дер ној гно зи, а за тим 
об ја шња ва по ре кло ан тич ког гно сти ци зма, ме ђу тим оста је отво ре-
но пи та ње ода кле се по ја вио мо дер ни гно сти цизм, ка ко је по стао 
глав на ли ни ја ми шље ња у Евро пи? Ка ко је до шло до овог но вог 
фе но ме на за бра не пи та ња то нам Фе ге лин у овој књи зи не го во ри, 
не го нас по ста вља пред Кон та, Хе ге ла и Марк са. 

Ово пи та ње се мо же и дру га чи је по ста ви ти; за што се по ли-
тич ка на у ка од ре кла сво јих пла то нов ско-ари сто те лов ских ко ре на и 
за па ла у гно сти ци зам? Ово је мо жда још ва жни је ако се пред очи ма 
има те ра пе ут ско деј ство ко је по ли тич ка на у ка има за дру штво.

 Овај рад је примљен 5. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.
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ста бил ног раз во ја др жа ва и дру шта ва. Исто вре ме но, про цес сва ке 
ин те гра ци је зах те ва спрем ност су бје ка та ко ји уче ству ју у том про-
це су, њи хо ву при пре му, же љу и зна ње о тим про це си ма, јер при 
на ста ја њу но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја и вред но сти у про це су 
ин те гра ци је тре ба пре ва зи ћи прет ход но ста ње ко је обич но ко чи 
про цес ин те гра ци је. За то сва ком про це су ин те гра ци је прет хо ди 
сво је вр сни про цес дез ин те гра ци је у ко јој се су бјек ти ин те гра ци је 
осло ба ђа ју ста рих нор ми и ме ха ни за ма. На тај на чин су про це си 
ин те гра ци је и дез ин те гра ци је ком пле мен тар ни.1)

Упра во том ак ту ел ном пи та њу са вре ме не по ли тич ке на у ке био 
је по све ћен на уч ни скуп ,,(Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет 
на по чет ку 21. ве ка“, одр жан у Бе о гра ду 28. и 29. апри ла у ор га-
ни за ци ји Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је. Скуп је оку пио во де ће 
струч ња ке из обла сти по ли ти ко ло ги је, ге о по ли ти ке, со ци о ло ги-
је, кул ту ро ло ги је и де мо гра фи је из зе мље и ино стран ства (Ру ска 
Фе де ра ци ја, Бе ло ру си ја, Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска). На тај 
на чин су се сте кли сви усло ви да те ма кон фе рен ци је бу де са гле-
да на из раз ли чи тих угло ва, с тач ке гле ди шта раз ли чи тих на уч них 
ди сци пли на, да се пи та ња про у че по мо ћу раз ли чи тих ме то да и на 
те ме љи ма раз ли чи тих на уч них шко ла. 

Рад на уч ни ка на ску пу био је по де љен у три сек ци је: Глобали
зацијаинационалнадржава, Идентитетидржава и Интеграци
је,модернизацијаидржава. На сло ви сек ци ја осли ка ва ју мул ти ди-
сци пли нар ни аспект про у ча ва ња ин те гра ци ја. За хва љу ју ћи та квом 
при сту пу збор ник ра до ва с кон фе рен ци је да је це ло ви ту сли ку о 
про у ча ва ним фе но ме ни ма и то са при ме ри ма из раз ли чи тих де ло-
ва све та.

Због оби ма збор ни ка у на шем при ка зу би ће ре чи са мо о не ким 
ра до ви ма ко ји осли ка ва ју струк ту ру и са др жај збор ни ка. 

У пр вом де лу, по све ће ном пи та њи ма од но са гло ба ли за ци је и 
на ци о нал них др жа ва, за па жа се рад Алек сан дре Ми ро вић ,,Инте
грација и дезинтеграција као паралелни процеси савремене гло
бализације“ (стр. 67-100). Ко ри сте ћи ме тод ана ли зе ре ле вант них 
по ли тич ких, прав них и на уч них до ку ме на та, аутор ка раз ма тра ди-
ја лек ти ку ин те гра ци је и са њом по ве за них пој мо ва дез ин те гра ци је 
и ре ин те гра ци је. По след ња два пој ма аутор ка сма тра про тив реч-
ни ма про це су ин те гра ци је, али у исто вре ме и про це си ма ко ји су 

1) Александр Дугин, Основы геополитики, АРКТОГЕЯ-центр Москва, 2000, стр. 447.
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јој па ра лел ни. Ту сво ју тврд њу пот кре пљу је број ним при ме ри ма 
из са вре ме не исто ри је: при мер рас па да Со вјет ског Са ве за ко ји је 
исто вре ме но озна чио и по че так ин те гра ци о них про це са на пост-
со вјет ском про сто ру, за тим ује ди ње ње Не мач ке, рас пад Ју го сла-
ви је и дез ин те гра ци ја срп ских те ри то ри ја уз исто вре ме не те жње 
европ ским ин те гра ци ја ма. Раз ма тра ју ћи да ље по јам ин те гра ци ја, 
аутор ка из два ја два основ на ви да ин те гра ци ја ко ја су да нас ак ту ел-
на – европ ске и евро а зиј ске ин те гра ци је. За та два ви да ин те гра ци-
ја аутор ка ко ри сти исти име ни тељ, али ме ђу њи ма ви ди и од ре ђе не 
раз ли ке на по љу на ци о нал ног пи та ња. Док ин те гра ци о ни про це си 
на За па ду ни су уки ну ли дез ин те гра ци о не се па ра ти стич ке про це се 
(мо жда су пу тем иде је ре ги о на ли за ци је чак и под сти ца ни, јер су 
на ци о нал не ма њи не осе ти ле да мо гу би ти еко ном ски одр жи ве на 
ује ди ње ном тр жи шту), а та ко ђе су ути ца ле на сла бље ње на ци о нал-
ног иден ти те та Евро пља на, ко ји се ви ше осе ћа ју као при прад ни ци 
од ре ђе не ре ги је или чи та вог кон ти нен та не го као при пад ни ци свог 
на ро да и зе мље, до тле је у слу ча ју евро а зиј ских ин те гра ци ја слу-
чај обр нут: на ци о нал ни иден ти тет ја ча, што отва ра про цес на ци-
о нал не (ре)ин те гра ци је, што ак ту ел на де ша ва ња у Укра ји ни са мо 
по твр ђу ју.

Од но сом про це са ин те гра ци је и дез ин те гра ци је на при ме ру 
срп ске др жа ве ба ви се Ми ло мир Сте пић у ра ду ,,Српскипарадокс:
национална дезинтеграција као услов супранационалне интегра
ције“ (стр. 153-176). На и ме, аутор ис ти че да је услов за сва ку вр сту 
ин те гра ци је прет ход на дез ин те гра ци ја, што је у срп ском слу ча ју 
па ра докс, јер над на ци о нал ној ин те гра ци ји прет хо ди на ци о нал на 
дез ин те гра ци ја. Те тврд ње илу стру ју се при ме ри ма ,,пр ве“ и ,,дру-
ге“ Ју го сла ви је, чи је је ства ра ње по слу жи ло као осно ва за дез ин те-
гра ци ју срп ске ет нич ке те ри то ри је ко ја и да нас тра је. Ис ти чу се три 
кри те ри ју ма по ко ји ма Ср би ја не би тре ба ло да при сту па ак ту ел-
ним европ ским (и евро а тлант ским) ин те гра ци ја ма: ра ди се ин вер-
сив ним ин те гра ци ја ма (над на ци о нал не ин те гра ци је мо гу усле ди ти 
тек по сле за вр ше них на ци о нал них), за то што су те ин те гра ци је у 
су прот но сти са ци ви ли за циј ско-ге о по ли тич ким иден ти те том Ср ба 
и за то што не ма ју ду го роч ну еко ном ску пер спек ти ву. 

У одељ ку о иден ти те ту и др жа ви Алек сан дар Грон ски, исто ри-
чар из Бе ло ру си је, у свом ра ду ,,Белорускинационалноисторијски
митови као индикатор цивилизацијског идентитета“ (стр. 289-
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302) оба ве шта ва нас о кон тра дик тор но сти про це са ин те гра ци ја на 
под руч ју Бе ло ру си је. На и ме, Бе ло ру си ја уче ству је у про це су евро-
а зиј ских ин те гра ци ја, чла ни ца је Ца рин ске уни је и Са ве зне др жа-
ве Ру си је и Бе ло ру си је. Ме ђу тим, упр кос овој зва нич ној по ли ти ци 
бе ло ру ског ру ко вод ства, у јав ном дис кур су (ме ди ји ма, обра зо ва њу 
и уни вер зи тет ским уџ бе ни ци ма) пре о вла ђу је по зи ти ван и афир ми-
шу ћи став о евро а тлант ским ин те гра ци ја ма. Као при ме ре за на ве-
де ну тврд њу аутор ис ти че при ме ре из ин тер пре та ци је исто ри је, и 
то по чев од ста ро ру ског пе ри о да (за јед нич ког за сва три ис точ но-
сло вен ска на ро да) ко ји се ис кљу чу је из бе ло ру ске исто ри је, про-
ме ну на зи ва ра та про тив На по ле о на из 1812. го ди не (Отаџ бин ски 
рат) и но ви по глед на Дру ги свет ски рат ко ји се на зи ва Со вјет ско-
не мач ким ра том, а уз то ис ти че се па ра докс до де љи ва ња ме да ља за 
осло бо ђе ње Ре пу бли ке Бе ло ру си је ко ја та да ни је по сто ја ла.

У де лу по све ће ном уза јам ном од но су ин те гра ци ја, др жа ва и 
мо дер ни за ци је Алек сан дар За гор нов у ра ду ,,Изградњабелоруске
нацијепослераспадаСССРа:сложеностпроцеса“ (стр. 543-556) 
да је ди ја хро ниј ски пре глед раз во ја на ци о нал ног иден ти те та на те-
ри то ри ји са вре ме не Бе ло ру си је, а ко ја је не кад ула зи ла у са став Ре-
чи По спо ли те, Ру ске ца ре ви не и Со вјет ског Са ве за. Ди ја хро ниј ска 
ана ли за мо же по ну ди ти ком плек сни је и све о бу хват ни је раз у ме ва ње 
при ро де сло же ног на сле ђа тих др жа ва и ње го вог ути ца ја на са вре-
ме не про це се фор ми ра ња на ци је и ње ног иден ти те та и у по ре ђе њу 
са ак ту ел ним про це си ма не стан ка мо де ла на ци о нал не др жа ве ко ји 
ка рак те ри ше гло ба ли за ци ју. Аутор ис ти че да је фор ми ра ње бе ло-
ру ске на ци је по че ло у кон тек сту цар ске Ру си је, те да је укљу чи-
ва ло пољ ски на ци о нал ни ути цај и ње го ву кон фрон та ци ју с про це-
сом фор ми ра ња ру ске на ци је. Ту сво ју тврд њу аутор пот кре пљу је 
по да ци ма са по пи са, ко ји ни су укљу чи ва ли по дат ке о на ци ји, али 
је су по дат ке о је зи ку, те на осно ву њих и кон фе си о нал них по да та ка 
из во ди за кључ ке о за сту пље но сти Бе ло ру са и бе ло ру ске кул ту ре и 
њи хо вом од но су пре ма ру ској и пољ ској кул ту ри. Оно што је ка-
рак те ри са ло бе ло ру ску кул ту ру у пе ри о ду кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка је чи ње ни ца да је би ла пре те жно ру рал ног ка рак те ра, те да 
због не до стат ка ели тар но сти сво јих пред став ни ка ни је мо гла пре-
тен до ва ти на ши ре ње. Спе ци фич но сти бе ло ру ске на ци је и кул ту ре 
би ли су све сни и су сед ни ет но си. Та ко су их Ру си сма тра ли де лом 
сво је на ци је с пољ ским еле мен ти ма, од ко јих је тре ба ло да се из-
ба ви, а По ља ци су, пак, Бе ло ру се сма тра ли де лом пољ ске на ци је са 
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ру ским осо би на ма, ко је су ко чи ле њи хов да љи раз вој и укла па ње у 
кри ло пољ ске на ци је. Та ко је на стао ду а ли зам ко ји и да нас ка рак те-
ри ше бе ло ру ско дру штво и иден ти фи ка ци ју не ких ње го вих де ло ва 
час с ру ским, час с пољ ским еле мен том. Осим то га, ду а ли зам је 
до вео до из ра зи тог ин ди ви ду а ли зма у бе ло ру ском дру штву ко ји за 
по сле ди цу има од су ство со ли дар но сти око ко је би се об је ди ни ла 
на ци ја, и то со ли дар но сти на по љу вред но сти, ре сур са и уза јам ног 
по ве ре ња. На тај на чин мо гу ћа је по де ла са да са мо стал не за јед-
нич ке др жа ве по пи та њи ма уче шћа у ин те гра ци о ним про це си ма, 
за пад не ру со фо би је, ту ма че ња исто ри је и сл. За то до сти за ње на-
ци о нал ног кон сен зу са по тим пи та њи ма оста је ак ту ел ни циљ ко-
ји тре ба оства ри ти при ме њи ва њем те о ри ја мо дер ни за ци је, али уз 
очу ва ње тра ди ци ја и узи ма ње у об зир кул тур но-исто риј ских спе-
ци фич но сти бе ло ру ских про сто ра.

Сво јом кон цеп ци јом и об у хва том те ма збор ник об у хва та го то-
во сва ак ту ел на пи та ња про це са ин те гра ци ја и са њим по ве за них 
пој мо ва дез ин те гра ци је, иден ти те та, гло ба ли за ци је и мо дер ни за-
ци је, те ће си гур но по слу жи ти као осно ва за бу ду ћа те о риј ска ис-
пи ти ва ња ових про це са и њи хо вих то ко ва, ре зул та та и уза јам них 
ути ца ја, али и при прак тич ној де лат но сти у упра вља њу ин те гра ци-
о ним про це си ма у ко ји ма се на шла Ср би ја. 

 Овај рад је примљен 12. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.





УДК 327(100)(049.3) ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=41
Бр. 3 / 2014.
стр. 237-240.

- 237 -- 237 -

* На уч ни сарадник

ВладанСтанковић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

УНИЈАКОРПОРТИВНОГКАПИТАЛИЗМА

Приказкњиге:ЗоранаМилошевића,Унијакорпоративног
капитализма,Институтзаполитичкестудије,Београд,

2014,204стр.

Nе дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра-
ду иза шла књи га зна ме ни тог срп ског по ли ти ко ло га, со ци о ло-

га ре ли ги је и пу бли ци сте Зо ра на Ми ло ше ви ћа, на уч ног са вет ни ка 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, и рек то ра Уни вер зи те-
та у Брч ком. Књи га чи ји рад ни на слов, ка ко сам аутор у пред го во-
ру књи зи ис ти че, ду гу је мо ко ле ги ни ци Алек сан дри Ми ро вић, има 

Зоран Милошевић
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на зив: Унијакорпоративногкапитализма–економски,политички
икултурниинструментиНовогсветскогпоретка. Она је у рад ној 
вер зи ји, чи ни се, има ла још сли ко ви ти ји на слов: Унијазатворског
капитализма. Књи га је ра ђе на у, за Ми ло ше ви ћа ка рак те ри стич-
ном, про ши ре ном џеп ном из да њу на та њим кар тон ским ко ри ца-
ма. На пред њој стра ни ко ри ца упа дљи во штр чи при каз ано ним них 
згра да у «ла жној фа са ди» ко је сим бо ли шу моћ и сла бост са вре ме-
ног за па до крат ског све та, док остат ком ко ри ца пре вла да ва фо то-
гра фи ја на су мич но раз ба ца них аме рич ких до ла ра, ко ји би сли ко-
ви то тре ба ло та ко ђе да на ве ду чи та о ца на сим бо ли ку пре о вла ђу ју-
ће, мер то нов ске, вред но сне па ра диг ме за пад них дру шта ва. Уну тар 
ко ри ца књи ге из да вач је при ја вио ти раж од 300 сто ти не при ме ра ка 
и име на ре цен зе на та: Мом чи ла Су бо ти ћа са Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је, и Ла зе Ри сти ћа пре да ва ча на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци (Ре пу бли ка Срп ска).

 Књи га Зо ра на Ми ло ше ви ћа струк ту ри са на је из 4 (че ти ри) 
ве ли ка по гла вља, уну тар ко јих се ма ње де о не це ли не гра на ју да-
ју ће сми сао на сло ви ма. Пр во по гла вље но си на слов: Странпути
це економскеполитике. У ње му Зо ран Ми ло ше вић до ча ра ва сву 
бе да сто ћу и не прав ду нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке: де ре гу-
ла ци је, то тал не при ва ти за ци је и фе ти ша laissezfaire еко но ми је. 
Под на сло ви: Уни ја кор по ра тив ног ка пи та ли зма (13-22), О рад ној 
екс пло а та ци ји де це (22-32), При ва ти за ци ја ра та (32-39), Бу џет ска 
кри за у САД – мо гу ћа по бу на и ин струк ци је (39-46), Де сет го ди на 
од ула ска Ма ђар ске у ЕУ (46-51), Од ну кле ар не до зе ле не енер ги је 
(51-59), Ју жни ток и Но ви бал кан ски по ре дак (59-66) че сто ре чи то 
ис ка зу ју сна гу па ра док сал них си ту а ци ја све та ко ји је круп но за га-
зио у: гло ба ли за ци ју, ве стер ни за ци ју и аме ри ка ни за ци ју. При ва ти-
за ци ја све га и сва че га, па чак и оног што се не при ко сно ве но под-
во ди под оп ште или јав но пра во во ђе ња ра та (iusbellum) са јед не 
стра не, или при ва ти за ци ја ко ри снич ких услу га у про це су из др жа-
ва ња јав но прав них, кри вич них санк ци ја, ука зу ју и упо зо ра ва ју на 
па ра док се и опа сно сти са вре ме них гло бал них кре та ња.

 Дру га гла ва но си на слов: Идентитетиполитика, и пред-
ста вља су мар но при ку пљен ма те ри јал Зо ра на Ми ло ше ви ћа са ње-
го вих јав них на сту па, из ла га ња,  пре да ва ња, те ње го ве освр те, опа-
жа ња и на кнад на про ми шља ња. У дру гој гла ви Ми ло ше вић из два ја 
не ко ли ко (под)це ли на: Кул тур ни рат про тив Ру си је (69-78), Ру си ја 
«нај о па сни ја др жа ва на све ту» (78-85), Пред ста ве Ру си је, Бе ло ру-
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си је и Укра ји не у срп ском днев ном ли сту «По ли ти ка» за пе ри од 
но вем бар-де цем бар 2012. (85-94), Из да вач ка де лат ност Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду о Ру си ји, Бе ло ру си ји и Укра ји-
ни  (94-101), Фран цу ски на ци о на ли зам да нас (101-109), Бу гар ска 
бор ба за Ма ке до ни ју (109-118), По ли тич ко по на ша ње му сли ма на 
(118-124), Ром ско пи та ње у ЕУ (124-133), Ком па ра тив на ана ли за 
ста во ва «Днев ног ава за», о ЕУ и Тур ској (133-149). У овој гла ви 
на и ћи ће мо на пре гршт за ни мљи вих по да та ка ко је се не мо гу та ко 
ла ко на ћи у зва нич ним и по лу зва нич ним ме ди ји ма, та ко да мно-
штво из не тих по да та ка и чи ње нич них скло по ва, у мо ру да нас кон-
тро ли са них ин фор ма ци ја и (ауто)цен зу ра, на чи та о ца де лу ју ве о ма 
отре жњу ју ће.

 У тре ћој гла ви: Ратимирувремеглобализацијеимеђу
народних интеграција, Зо ран Ми ло ше вић се ба ви пи та њи ма од 
зна ча ја за од нос гло ба ли зам –  ан ти гло ба ли зам, од но сно ал тер-
гло ба ли зам. Под на сло ви као што су: Во Нгу јрн Ђап – ар хи тет кта 
ви јет нам ске по бе де (151-160), Ко је за па лио Ни ге ри ју? (160-165), 
Гра ђан ски рат у Егип ту и ње го ве по сле ди це (165-172), пре и спи ту-
је уло гу гло ба ли стич ког ин тер вен ци о ни зма у раз ли чи тим де ло ви-
ма све та, за ко је ва же слич не тех ни ке при ме не по ли тич ких огле да 
«упра вља ња кри за ма».

 По след ња че твр та гла ва, мо жда и нај пи кант ни ја од свих, 
но си нео би чан на слов: Холивуд,библиотекеиАмеричкаправилаза
европскифудбал. У њој је Ми ло ше вић из нео сво је нај но ви је уви-
де у ве зи: до ко ли це, за ба ве и пси хо ло ги је ма са уоп ште, ба ве ћи се 
на за ни мљив, по не кад и на дах нут, на чин оним што се на За па ду 
ко ло кви јал но под во ди под «ин ду стри јом сре ће». Гла ва се са сто ји 
од три це ли не: Но ва фи ло зо фи ја би бли о те ка (175-181), Хо ли вуд – 
ин стру мент Но вог свет ског по рет ка (181-187) и Аме рич ка пра ви ла 
за европ ски фуд бал (187-194). Та ко Ми ло ше вић хо ли вуд ски филм 
са гле да ва као амал гам: би зни са (за сти ца ње про фи та), за ба ве (по-
ди ла же ње стра сти ма и нај ни жим на го ни ма) и про па ган де (на ро чи-
то оне ес ха то ло шке и окулт не).

 У пред го во ру сво је књи ге Зо ран Ми ло ше вић је под ву као 
две иде је во ди ље. Пр ва је да је у атлан ти стич ком све ту све не ста-
бил но и про ла зно (та ла со крат ски прин цип во де), а да се вред но сти 
сме њу ју као на ки не ма то граф ској тра ци. По сле ди ца то га је не пре-
ста но леб де ћа не стал ност и не си гур ност За пад ног чо ве ка. Дру га 
иде ја ко јом се Ми ло ше вић во ди је сте да на мет ну ти про тек то ри не 
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же ле дру штве ну на у ку, као мо ћан стуб здра вог дру штва у Ср би ји. 
Дру штве на на у ка, ако ни је но во и ден ти тет ски ин же ње ринг, што се 
кроз про јек те фор си ра, не слу жи, пре ма та квим кре а то ри ма, ни че-
му. Још је опа сни ја кри тич ка ми сао... И ту ле жи зна чај књи га по-
пут ове Зо ра на Ми ло ше ви ћа. Унијакорпоративногкапитализма
–економски,политичкиикултурниинструментиНовогсветског
поретка је на тра гу оних ра до ва ко ји оштри ном пе ра и без ком про-
ми сном кри тич ком ми шљу на сто је да дру штве ној на у ци у Ср би ји 
по вра те диг ни тет: не то ли ко ме тод ски, ко ли ко чи ње нич но – раз би-
ја њем та буа.

 Књи га је пи са на ла га ним сти лом – на са мој гра ни ци са пу-
бли ци сти ком. Че сто се сти че ути сак да се не ра ди о на уч ној књи-
зи не го о по пу лар ној ли те ра ту ри ко ја се чи та у јед ном да ху. Ни је 
пре ви ше оп те ре ће на из во ри ма ни ти ауто ри те ти ма, прем да је ја сно 
уоч љи ва иде о ло шка опре де ље ност ка ан ти гло ба ли зму и ал тер гло-
ба ли зму. Ми ло ше вић на под руч је Ср би је уно си не што од бу ду ћег 
мул ти по лар ног све та, че сто се по зи ва ја у ћи на ру ске или нпр. иран-
ске из во ре, до ко јих на уч на и ши ра чи та лач ка пу бли ка те шко мо же 
да до пре. Иако не рет ко при стра сан у сво јим опре де ље њи ма (а она 
су на стра ни мул ти по лар ног БРИКС-а и пра во слав не Ру си је), Ми-
ло ше вић овом књи гом уно си све жи ну та ко пре ко по треб ну у све ту 
ко ји је за ро бљен цен зу ра ма и ауто цен зу ра ма за па до крат ских ре ди-
зај не ра ствар но сти. И упра во због све жи не тек ста, но вих иде ја, и 
ла ко ће чи та ња сло же них те ма ову књи гу то пло пре по ру чу је мо на 
чи та ње.

 Овај рад је примљен 19. ав гу ста 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. сеп тем бра 2014. године.



  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);



– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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