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Сажетак
У ра ду се на сто ји по ка за ти ка ко се и на ко ји на чин вр ши ак-

ту ел на раз град ња мо де ла мо дер не на ци о нал не др жа ве у кон тек сту 
про це са гло ба ли за ци је и гло ба ли зма као ње го ве иде о ло шке под ло-
ге. Раз град ња и ра за ра ње на ци о нал не др жа ве у ра ду се ана ли зи ра ју  
пре све га пре ко про це са ње не де на ци о на ли за ци је, де су ве ре ни за-
ци је, и  де те ри то ри ја ли за ци је, а јед ним де лом и кроз про це се де ин-
ду стри ја ли за ци је и еко ном ског ге но ци да. Та ко ђе се те жи об ја сни ти 
при ро да и кон фи гу ра ци ја но вог свет ског по рет ка ко ји се гра ди на 
зга ри шту на ци о нал не др жа ве као ње на ал тер на ти ва, ка ко у до ме ну 
ме ђу на род них од но са та ко и на пла ну пост на ци о нал не по ли тич ке 
за јед ни це ко ја се на сто ји вас по ста ви ти. У на зна че ним про це си ма, 
та ко ђе,  дез ин те гри шу се и мо дер ни на ци о нал ни иден ти те ти да би 
њи хо во ме сто за у зе ли ма њин ски ет нич ки иден ти те ти на ми ру ју ћи 
сво је те ри то ри јал не апе ти те на ра чун де су ве ре ни за ци је и де те ри-
то ри ја ли за ци је по сто је ћих на ци о нал них др жа ва.
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, де те ри то ри ја ли за ци ја, де на ци о на ли-

за ци ја, де су ве ре ни за ци ја, иден ти тет, ли бе ра ли зам.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Ру ше ње Бер лин ског зи да и крај  хлад ног ра та у по ли ти ко-
ло шкој ли те ра ту ри на За па ду у ве ли кој ме ри је у по след ње две 
де це ни је био  ту ма чен као пе ри од де фи ни тив ног три јум фа  ли бе-
ра ли зма као по ли тич ке иде о ло ги је а че сто и као крај по ли тич ке 
исто ри је, јер је на вод ним оп штим три јум фом ли бе ра ли зма за вр ше-
на фа за исто риј ских  бор би ве ли ких по ли тич ких иде о ло ги ја. Ти ме 
је  от по че ла но ва фа за де фи ни тив ног до вр ше ња епо хал не до ми-
на ци је ли бе рал не иде о ло ги је у кон тек сту све убр за ни је гло ба ли-
за ци је и ус по ста вља ња тзв. ли бе рал них вред но сти и стан дар да у 
те ме ље и струк ту ру но вог свет ског по рет ка. Ова иде о ло шка опи је-
ност и ми сти фи ка ци ја вла сти те по ли тич ке  иде о ло ги је као ко нач-
ног три јум фа, и озбиљ на на ме ра да се од то га на пра ви и из гра ди 
истин ска иде о ло шка до ми на ци ја, до при не ла је бу ђе њу кри тич ког 
от по ра ова квој пред ста ви ак ту ел не фа зе по ли тич ке исто ри је, и ус-
по ста вља њу по тре бе истин ске те о риј ске али и по ли тич ко-иде о ло-
шке ва ло ри за ци је све га оно га што је ли бе ра ли зам до нео на театер
мунди у по след ња два ве ка, а осо би то у де це ни ја ма по окон ча њу 
дру гог свет ског ра та ка да је у окви ри ма тзв. за пад них дру шта ва до-
жи вео сво ју пу ну иде о ло шку екс пан зи ју, да би у јед ној фа зи сво је 
истин ске до ми на ци је вас по ста вио  со ци јал но-еко ном ски по ре дак 
тзв. др жа ве бла го ста ња. 

Не ду го за тим на сту пи ла је не ка вр ста иде о ло шке ре ак ци је 
уну тар ли бе рал ног по ли тич ког кру га мишљења/деловања, ко ја је 
ус по ста ви ла по ли тич ку и еко ном ску хе ге мо ни ју неолибералног
моделадемократије,  ко ји је у ве ли кој ме ри до вео у пи та ње, ка ко 
основ не иде о ло шке вред но сти ли бе ра ли зма та ко и њи хов уку пан 
де мо крат ски ка па ци тет. Овај ра ди кал ни за о крет ка екс трем но кон-
зер ва тив ној ви зу ри по ли тич ког по рет ка и ди стри бу ци ји со ци јал-
них до ба ра и пра ва пред ста вљао је ва жан от клон не са мо пре ма 
нај бо љим де мо крат ским те ко ви на ма ли бе ра ли зма не го и ка истин-
ској на сил нич кој прак си по на ша ња (сво је вр сној телеологијинаси
ља) ка да је у пи та њу до мен спољ но по ли тич ког на сту па ња глав них 
пред став ни ка неолибералногхегемонизма. Ра зу мљи во је с то га да 
не ки од нај зна чај ни јих кри ти ча ра тих зби ва ња са За па да оштро 
кри ти ку ју ћи ове про це се, у ве ли кој  ме ри до во де у  пи та ње и про-
бле ма ти зу ју не са мо фе но ме но ло шку већ и су штин ску стра ну овог 
сво је вр сног идеолошког слепила итријумфализма. “Не су мљи во, 
с пра вом ти до га ђа ји су та ко ђе про сла вље ни као ко нач ни три јумф 
ли бе ра ли зма као иде о ло ги је. Ме ђу тим, то је пот пу но по гре шно 
опа жа ње ствар но сти. Са свим су прот но од то га, ти исти до га ђа ји  
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чак ви ше обе ле жа ва ју ко лапс ли бе ра ли зма и наш де фи ни ти ван ула-
зак у свет по сле ли бе ра ли зма.” 1)

Про је кат Но вог свет ског по рет ка (NWO) из ло жен у об ли-
ку пред сед нич ког про гра ма од 14 та ча ка и пет прин ци па аме рич-
ког пред сед ни ка Ву дро Вил со на из 1918. го ди не, ка сни је до ра ђен 
и раз ви јен у пе ри о ду пред сед ни ко ва ња Ф. Д. Ру звел та, до жи вео 
је сво ју пу ну прак тич но-по ли тич ку екс пли ка ци ју то ком тра ја ња 
пред сед нич ког ман да та Џор џа Бу ша  ста ри јег. Ње го ва су шти на ис-
ка зи ва ла се у по тре би пре о бли ко ва ња све та по узо ри ма ли бе рал не 
па ра диг ме (свет мо ра да на у чи да по ста не ли бе ра лан), да би та ко 
иде о ло шки струк ту ри ран и ко ди ран био у ста њу да без кон фликт но 
при гр ли ка пи та ли зам и за пад њач ки де мо крат ски си стем. То је у 
нај ма њу ру ку зна чи ло оба ве зу да се гра ди и из гра ди та кав по ре дак 
ме ђу на род них од но са и ин сти ту ци ја ко ји је под ра зу ме вао разград
њуконцептамодерненационалнедржаве, ње не ин сти ту ци о нал-
не струк ту ре и ка па ци те та, да би се за уз врат на ње ном зга ри шту 
по ди зао постдржавнипоредакглобализацијскемоћи.  Ре зул тан та 
та квог  раз во ја про из ве ла је раз ло мље ну струк ту ру ме ђу на род ног 
по рет ка др жа ва ко ја би се услов но мо гла  по де ли ти у три гру па ци-
је: пр ву чи не тзв. постмодернедржаве им пе ра тив но умре же не у 
ре ги о нал не и гло бал не струк ту ре, дру гу и нај број ни ју, чи не тради
ционалненационалнедржаве у бит ном сег мен ту оште ће не и дис-
функ ци о нал не на зна че ним про це си ма, и на кра ју тзв. премодерне
државе, ра зо ре не уну тра шњом анар хи јом и спољ но-по ли тич ким 
иза зо ви ма, пот пу но не спо соб не за би ло ка кав об лик нор мал ног 
др жав ног функ ци о ни са ња. У свом крај њем док три нар ном ис ка зу 
ли бе ра ли су др жа ву са гле да ва ли као со ци јал ни кон структ мо ди фи-
ко ван и по де шен  пре ма ин те ре си ма по је ди на ца (ин ди ви дуа). Ова-
кав  кон цепт омо гу ћа вао је по глед на др жа ву као услу жни сер вис 
ко ји је имао оба ве зу да  сво је ин сти ту ци о нал не ка па ци те те ста ви у 
функ ци ју не по сред них ин те ре са гра ђа на, ши ре ња њи хо ве ци вил не 
ауто но ми је и сло бо де пра вље ња нов ца. У до ме ну ре ал но сти овај 
зах тев се увек пре тва рао у про стор за не сме та но бо га ће ње при ви-
ле го ва них (сло бо да за не ке) и лош про сек за ве ћи ну, сна жно еро ди-
ра ју ћи при том со ци јал ни ка пи тал по ли тич ке за јед ни це сво де ћи га 
на по је ди нач не при ме ре људ ске со ли дар но сти. 

Про це си “екс пан зив не и пре да тор ске гло ба ли за ци је” још ви-
ше су за о штри ли по де лу на бо га те и си ро ма шне, ка ко уну тар са-
ме по ли тич ке за јед ни це (др жа ве) та ко и у од но си ма зе ма ља је згра 
пре ма по лу пе ри фе ри ји и пе ри фе ри ји. Кри тич ки на стро је ни ли бе-
рал ни ми сли о ци ме ђу ко ји ма је и Ри чард Бе ла ми (Ric hard Bel lamy) 

1)  И. Ва лер штајн, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 9.
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са др жав ног Уни вер зи те та у Пен сил ва ни ји,  у свом де лу Liberalism
andModernSociety, ис ка зу је ви сок сте пен раз о ча ра ња оним што 
је исто риј ски ток раз во ја ли бе ра ли зма оли чен у гло ба ли за циј ским 
про це си ма оства рио као свој ак ту ел ни ре зул тат. Он сма тра да је 
са да са свим ја сно ви дљи во ста ње ли бе рал не иде о ло шке тран сфор-
ма ци је, кон крет ни је му та ци је “од иде о ло ги је до ме та иде о ло ги је” 
као из раз и  по у зда ну ин ди ка ци ју политичкихитеоретскихбан
кроталиберализма. Овај став екс пли ци ран ње го вим ре чи ма из гле-
да ова ко: “Оно што је јед на ко ши ро ко при хва ће но чак и од стра не 
еко но ми ста, је сте да не по сто ји та ква ствар као што је “сло бод но 
тр жи ште” или  ап со лут на сло бо да. За то, да ли пре ма то ме по сто ји 
“ево лу ци ја” кроз хар мо ни за ци ју жи вот них пла но ва по је дин ца или 
је то са мо се ку лар на те о ри ја “на прет ка”, (...) ко ја чи ни “основ не 
гра див не еле мен те ли бе рал ног уве ре ња.”2)

 Упр кос ра сту ћој кри ста ли за ци ји ова кве кри тич ке све сти, 
ни је до шло до озбиљ ни јег за о кре та ка ко у те о риј ским схва та њи-
ма ли бе ра ла, та ко и у по ли тич кој прак си гло ба ли за циј ских ели та  
опадуидеолошкеценелибералногхегемонизма. На про тив, све је 
ви ше ра стао при ти сак да се у јав но сти, ка ко те о риј ској та ко и оној 
по ли тич кој, при хва ти став о па ду репутацијенационалнедржаве. 
“Да кле, не где по сле па да Бер лин ског зи да 1989 го ди не, гло ба ли-
за ци ја ни је по ста ла са мо свет ски већ и то та ли та ран про цес, ко ји 
је ство рио од го ва ра ју ћу иде о ло ги ју: гло ба ли зам. Његовкатехизам
може се сажети у неколико реченица: свет јетоталнотржи
ште;свесеможекупити;свакосеможекупити;боговогсвета
јеновац;нетребадаимашдругихбоговасемњега;битиизван
тржиштајегрех,абезновцасестижеупакао.”3) Ми ли он ске за-
јед ни це гло ба ли за циј ских гу бит ни ка осе ти ло је  стра хо ту пат ње и 
сву ре а ли стич ност овог па кла. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ИГЕОПОЛИТИКАИДЕНТИТЕТА

Па ра лел но са по ме ну тим еко ном ским, те кли су и по ли тич ки 
про це си афир ма ци је иден ти те та тзв. синтетичкихнација осо би то 
оних ко је на ста ју на ба зи иден ти те та ма њин ских за јед ни ца, озбиљ-
но на ру ша ва ју ћи те ри то ри јал ни ин те гри тет по сто је ћих  на ци о нал-
них др жа ва.Тај сво је вр сни територијалнинационализам пред ста-

2) Цит. пре ма Е. Ви ли јамс, „Др жа ва на кон Но вог свет ског по рет ка - ли бе рал ни сно ви и 
су ро ва ре ал ност“, Хабитус, бр. 5, Но ви Сад, 2001. стр. 16.

3) Ј. Ел зе сер, Националнадржаваифеноменглобализације, Ја сен, Бе о град, 2009, стр. 6.
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вља и да нас би тан сег мент геополитикенационалнихидентитета, 
у вре ме ну ка да се све ви ше чи не те ри то ри јал не не прав де, ка да се 
ме ња геополитичкиинационални код од ре ђе них про сто ра и ка да 
гра ни це на ци о нал них др жа ва по ста ју пред ме том пре кра ја ња, рас-
ку су ри ва ња и де мон стра ци је мо ћи ве ли ких ге о по ли тич ких си ла. 
Осо би то је то ва жно да нас ка да политичкугеографију од ре ђе них 
про сто ра обе ле жа ва бор ба за пре кра ја ње те ри то ри јал них и на ми-
ри ва ње ма њин ских про стор них апе ти та. Ве ли ке  и ре ги о нал не си-
ле по ку ша ва ју да на мет ну по ли ти ку територијалногограничења
националногидентитета у ко рист поднационалнихгрупација ко је 
си сте ма тич но оспо ра ва ју територијалну легитимност мо дер не 
на ци о нал не др жа ве (слу чај Ко со ва и Ме то хи је то нај бо ље по твр-
ђу је).4)

На де лу је ства ра ње но вих про стор них це ли на и пре кра ја ње 
по сто је ћих територијалнихидентитетау ци љу про мо ци је под
регионалнихидентитета, ко ји агре сив но де стру и шу нe са мо те-
ри то ри јал ну це ло ви тост јед ног др жав ног про сто ра, већ и ње го ве 
сим бо ле и иден ти тет. Подрегионалнинационализмипо ред те ри то-
ри ја, бу квал но оти ма ју  је зик, кул ту ру, тра ди ци ју и сим бо ле јед ног 
на ро да, у ци љу кри во тво ре ња вла сти тих синтетичкихидентите
та.5)У овим про це си ма спољ но-по ли тич ки фак торсна жно  ин си-

4) Ви ди; М. Сте пић, КосовоиМетохија,постмодернигеополитичкиексперимент, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

5) “За раз ли ку од су ве ре не на ци је ко ја се ства ра ла на при ро дан на чин то ком ду жег вре-
мен ског пе ри о да, и на ет нич ким те ри то ри јал ним це ли на ма  на ко ји ма је ве ко ви ма оби-
та ва ла, као и на осно ва ма јед ног је зич ког иден ти те та, кул ту ре, на ци о нал не све сти, и 
на ци о нал не др жа ве као из ра за ње не пу не су ве ре но сти, синтетичкенацијесуствара
неподпресудномулогомвладајућихелитаокупљањемделоваразличитихнарода,или
различитихверскихидентитетаистогнарода,стварајућииградећивештачкусвест
оприпадањуједнојзаједници,иновоформиранојдржавнојјединици Та ко са гле дан пој-
мов но те о риј ски кон цепт син те тич ких на ци ја у се би са жи ма  не ко ли ко ва жних мо ме на-
та - ди мен зи ја: 

 а) темпоралнадимензија - тре ба да ука же на дво стру ки тем по рал ни ка рак тер фор ми ра-
ња син те тич ких на ци ја, је дан ко ји тај про цес си ту и ра у два де се ти век (за ка сне ла фа за  
фор ми ра ња на ци ја) а дру га на крат ко тра јан вре мен ски ин тер вал у ко ме су те на ци је 
ство ре не .

 б) спољнополитичкадимензија - ука зу је на сна жан уплив спољ но по ли тич ког фак то ра у 
фор ми ра њу син те тич ких на ци ја, ко је не са мо да пла ни ра ју не го и мак си мал но убр за ва ју  
овај про цес.

 в) просторногеографскадимензија - ука зу је на чи ње ни цу да су се про це си ства ра ња 
син те тич ких на ци ја од и гра ва ли на про сто ру Бал ка на и Сред ње Евро пе.

 г) геополитичкадимензија -  да је укуп ну кон тек сту ал ну струк ту ру про це са фор ми ра ња 
син те тич ких на ци ја, ука зу ју ћи на ши ри ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шки су коб ко ји се на-
ла зио у  за та мље ној по за ди ни овог про це са.

 д) религијскоконфесионалнадимензија - ука зу је на до ми нант но ре ли ги о зно-кон фе си о-
нал ну ком по нен ту иден ти тет ске струк ту ре син те тич ких на ци ја  као је дан од нај ва жни-
јих сег ме на та ње ног фор ми ра ња.
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сти ра на пра ву се це си је и са мо о пре де ле ња, Ма њин ски иден ти те ти 
би ва ју под сти ца ни да фор ми ра ју  кон ку рент ске др жав не ка па ци-
те те у десуверенизованом простору националне државе, чак и у 
слу ча је ви ма као што је при мер Ко со ва и Ме то хи је, ка да та ма њин-
ска за јед ни ца има сво ју  на ци о нал ну др жа ву у су сед ству Ср би је. 
Та сво је вр сна геополитикаидентитета, ста вље на је у функ ци ју 
убр за не де струк ци је мо дер не на ци о нал не др жа ве, на ро чи то у оним 
ре ги о ни ма где су из ра же ни ја ге о по ли тич ка пре ви ра ња а с тим у ве-
зи и сна жни ји ин те ре си ве ли ких си ла за ге о по ли тич ком пре ком по-
зи ци јом тог про сто ра. Упр кос из ја ви ге не рал них се кре та ра Ко фи ја 
Ана на и Бу тро са Га ли ја, да “не мо же сва ки на род да има др жа ву”, 
на де лу је по ли ти ка да и сва ка на ци о нал на ма њи на мо же да је има, 
па чак и ви ше њих, ако је то у ин те ре су ве ли ких си ла. На де лу је 
про цес детериторијализацијена ци о нал не др жа ве, он ни је сву где 
јед на ко ви дљив и ин тен зи ван, али је сва ка ко опа сан и оне спо ко ја-
ва ју ћи. Деструишесекомплетнаструктурамодерненационалне
државе,њенаинституционалнамрежа,националниидентитет,
територија, економскамоћалииукупандруштвеникапацитет
политичкезаједнице,њенаполитичкакултураисоцијалникапи
тал.

Про је кат рас та ка ња са вре ме ног мо де ла националне држа
ве сна жно убр зан про це си ма денационализације екс пли ци ран и на 
при ме ру Бел ги је ја сно ис по ља ва сво је ма лиг не по сле ди це. Упр кос 
свој ис ка за ној де мо кра тич но сти и гип ко сти мо де ла кон со ци ја тив-
не де мо кра ти је, се па ра ти стич ки про це си за сно ва ни на кон цеп ту 
етнонационалних аутономијау крај њој ин стан ци ис хо до ва ли су 
по ли тич ку и др жав ну кри зу ко ја пре ти ко нач ном де струк ци јом 
бел гиј ске др жав не за јед ни це. Сви ти про це си се па ра ци је ма ко ли-

 ђ) етатолошкадимензија -   на гла ша ва др жав но на ци о нал ни ка рак тер но во фор ми ра ног 
иден ти те та син те тич ких на ци ја, а по себ но на гла ше ну уло гу но во фор ми ра них др жа ва у 
про па ги ра њу и кон со ли да ци ји но вих на ци о нал них иден ти те та.

 е) идентитетскоконсолидационадимезија -  по ка зу је по тре бу ин тен зив не иден ти тет-
ске кон со ли да ци је и по ли тич ког ре ди зај на но во фор ми ра ног син те тич ког иден ти те та.

 ж) језичколингвистичкадимензија -  ука зу је на по тре бу пре и ме но ва ња је зи ка, ње го ву 
но ву стан дар ди за ци ју и лек сич ко “обо га ће ње”.

 з) цивилнограђанскадимензија -  ис ти че уло гу упо тре бе ци вил ног дру штва ри мо ка-
то лич ке про ве ни јен ци је и дру гих об ли ка ци вил ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња у ци љу 
ре ли гиј ско-кон фе си о нал не и на ци о нал не хо мо ге ни за ци је.

 и) регионалноетничкадимензија - на гла ша ва ва жност ре ги о нал них иден ти тет ских осо-
бе но сти и ет нич ко-кон фе си о нал них спе ци фич но сти  као ба зу за фор ми ра ње но вих син-
те тич ких на ци ја.

 Та квих про це са је би ло на про сто ри ма Ис точ не и Сред ње Евро пе, а на ро чи то на про-
сто ру Бал ка на. Са вре ме ни про це си европскерегионализације та ко ђе су на тра гу ства ра-
ња син те тич ких на ци ја, фор си ра ју ћи фор ми ра ње ма лих др жа ви ца, на ба зи регионалних 
идентитета, осо би то у зе мља ма за хва ће ним тран зи ци јом. 
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ко би ли кон тро ли са ни, де мо крат ски и без ис по ља ва ња на си ља, и 
ма ко ли ко  се де ша ва ли у кон тек сту зе мље ко ја је чла ни ца ЕУ, у 
свом крај њем ис хо ду до ве ли су јед ну де мо крат ску др жа ву на иви-
цу ње ног по ли тич ког оп стан ка. Бу дућ ност малихвишенационалних
заједница очи глед но је све не из ве сни ја, упр кос де кла ра тив ном за-
кли ња њу гло ба ли стич ких ели та на кон цеп ту  тзв. мултикултурног
грађанства. Он по не ким ва жним ин ди ка то ри ма (по ли тич ке из ја ве 
не мач ке кан це лар ке и бри тан ског пре ми је ра, да  у тим зе мља ма на-
ве де ни кон цепт  ни је за жи вео или да не ма бу дућ ност), ука зу је на 
смер ко ји во ди ка њи хо вом да љем рас та ка њу, усит ња ва њу и но вим 
по де ла ма . Као да ће бу дућ ност националнедржаве као мо де ла све  
ви ше за ви си ти од ак ту ел ног од но са сна га глобалистичкихелитаи
израженеетнонационалнекомпетицијеупољугеополитикеиден
титета.Ни је ли и при мер Ср би је у том кон тек сту ви ше не го ин-
ди ка ти ван и по у чан?6)

С дру ге стра не, при мер Бел ги је мо же би ти по у чан и за Ср-
би ју са му, осо би то у трен ду све ве ћег ја ча ња центрифугалнихсила 
ко је у сво јим да љим зах те ви ма за по ве ћа ње овла шће ња  у сег мен ту 
по сто је ћих али и но вих об ли ка ауто но ми ја (зах те ви за ауто но ми-
јом Ра шке обла сти) и све из ра же ни јом те жњом ка др жав ном пре у-
строј ству зе мље из уни тар ног у ре ги о нал ни об лик  ор га ни зо ва ња 
(на ја вље на ре ги о на ли за ци ја ко ја има све ви ше еле ме на та устав ног 
по рет ка  регионалнедржаве) мо же по ла ко али си гур но да до ве де 
и Ср би ју у пре двор је си стем ског ра строј ства и да у ве ли кој ме ри 
до ве де у пи та ње њен др жав ни оп ста нак. Не по вољ не спољ но по ли-
тич ке окол но сти и стал на тур бу лент на геополитичкапрекомпоно
вањапростораЗападногБалканаиду на ру ку упра во та квим тен-
ден ци ја ма. 

Ни је зго рег  под се ти ти да су у кон тек сту ства ра ња мо дер-
них на ци о нал них др жа ва, територијаиидентитет би ли кључ ни 
фак то ри ко ји су јед но дру го под у пи ра ли сна жи ли и учвр шћи ва ли. 
Др жав нете ри то ри је у 19. ве ку, би ле су ста бил на и чвр ста осно ва 
бу ја ња и кон со ли да ци је националнихидентитета осо би то ка да су  
би ли оп те ре ће ни уну тра шњим и спољ ним су ко би ма са си ла ма ко-
је су спре ча ва ле или успо ра ва ле њи хо во на ци о нал но кон сти ту и са-
ње. Супарничкегеополитичкетрадиције иако су ко бље не по ви ше 
осно ва у овом сег мен ту при лич но ја сно су раз у ме ва ле зна чај на
ционалнихидентитетаињиховутериторијалнуодређеносткао 
кљу чан фак тор за сво ја да ља ге о по ли тич ка на сту па ња. Чак и он-
да ка да те ри то ри ја има углав ном симболичкигеополитичкизначај, 
као што је то би ло у слу ча ју Фокландскограта. Ово ма ло остр вље 

6)  Љ. Де спо то вић, Геополитикаидентитета, Кул ту ра по ли са, Но ви Сад, 2011, стр. 9.
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хи ља да ма ки ло ме та ра да ле ко од Бри тан ске ма тич не те ри то ри је, 
има ве ли ку сим бо лич ку сна гу ка ко за Ве ли ку Бри та ни ју у на ме-
ри да са чу ва свој им пе ри јал ни обол, та ко и за Ар ген ти ну, ко ја је 
сма тра сво јом екс клу зив ном на ци о нал ном те ри то ри јом. Суд би на 
ових остр ва су илу стра ти ван при мер за ге о по ли тич ки фе но мен тзв. 
територијалногпреливањанационалнихидентитетако ји на ди-
ла зи окви ре ма тич них др жав них гра ни ца и ства ра пре ко по треб но 
осе ћа ње на ци о нал ног је дин ства и сна ге, осо би то ка да је  по вре-
ме но нео п ход но осве жи ти ком пакт ност вла сти тог иден ти те та. Ова 
по тре ба на ро чи то је из ра же на у др жа ва ма бив шим им пе ри јал ним 
и ко ло ни јал ним си ла ма код ко јих је и да ље остао  из ра жен им пе ри-
јал ни ре флекс ко ји пре или ка сни је еска ли ра по тре бом да до ка же 
сво ју сна гу и ви тал ност. То је по тен ци јал но опа сан ге о по ли тич-
ки фе но мен ко ји у бу дућ но сти мо же ути ца ти на де ста би ли за ци ју 
мно гих ре ги о на (осо би то зо на ра ни је им пе ри јал не и ко ло ни јал не 
до ми на ци је) као што то да нас је сте си ту а ци ја са арап ским зе мља-
ма се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка. Глав ни под стре ка чи ме ђу на-
род не ин тер вен ци је али и не ми ра као по во да за вој ну ак ци ју, је су 
упра во бив ше ко ло ни јал не си ле Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја уз 
по др шку за рат и бом бар до ва ња увек ор них САД-а.

Ова по све ма шна де струк ци ја на ци о нал ног, да кле денациона
лизација, има за циљ ства ра ње но вог свет ског по рет ка и кон струк-
ци ју тзв. глобалногграђанскогдруштва, ко ме би на жр тве ни ол тар 
тре ба ло при не ти као нај ве ћу жр тву на ци о нал ну др жа ву са му. Та 
сво је вр сна те о риј ска али по ли тич ка уто пи ја по се ду је из ра зи то не-
га ти ви стич ке по тен ци ја ле, ма ко ли ко се  “на ив но” па ко ва ла у фор-
му “ко смо по лит ске де мо кра ти је”. Ова Хел до ва “ви ше спрат ни ца 
де мо кра ти је” па ти од број них   пу ко ти на у кон струк ци ји ко је пре те 
да је уру ше и пре не го ли бу де до вр ше на.. Без об зи ра ко ли ко јој те-
ме љи би ли ар ми ра ни за ла га њем за гло бал ном при ме ном стан дар да 
људ ских пра ва као при мар ном по ли тич ком нор мом ме ђу на род не 
асо ци ја ци је пост др жа ва ко ја се ства ра, њен иден ти тет и су шти на у 
знат ној ме ри бо лу ју од хро нич не бо ле сти не до стат ка де мо крат ске 
ле ги тим но сти. Би ће да де мо кра ти је ни је би ло до вољ но ни на ни воу 
уре ђе них де мо крат ских др жа ва мо дер не а ка мо ли да ју је мо гу ће 
уна пре ди ти на ни воу пу ког кон струк та ка кав је за ми шље на за јед-
ни ца  под пре тен ци о зним и не тач ним на зи вом “гло бал но гра ђан ско 
дру штво”.7) 

Озна че ни фе но ме ни преливања идентитета иако не што 
дру га чи јег ка рак те ра, свој стве ни су и оно ме што би се услов но мо-
гло озна чи ти као европскиидентитет, односноидентитетЕУ 

7)  Е. Ви ли јамс, стр. 22.
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ко ји је по след њом ин тер вен ци јом у Ма стрихтском уго во ру ис пра-
жњен од свог хри шћан ско-кул ту ро ло шког са др жа ја и та ко кон ци-
пи ран да се са да по у зда но не зна до кле је ње го во територијално
распростирање. По оно ме ка ко се он да нас од ре ђу је, Евро па био 
се не сме та но мо гла про ши ри ти из ван сво јих тра ди ци о нал но од-
ре ђе них ци ви ли за циј ско-те ри то ри јал них гра ни ца. Овим иденти
тетскиминтервенцијама ге о граф ске пред ста ве о Европи ни су се 
са мо исто риј ски и кул ту ро ло шки про ме ни ле, не го и геополитички, 
ства ра ју ћи  прет по став ке за те ри то ри јал но про ши ре ње ЕУ да ле ко 
из ван гра ни ца европ ског кон ти нен та. Пи та ње је са мо сти ца ја од-
ре ђе них ме ђу на род них и ге о по ли тич ких окол но сти ка да ће се то и 
де си ти. Про ме на овог културногигеографскогкодаЕвропе иде на 
ру ку оним те жња ма ко ји би да од ЕУ на пра ве но ве САД,  са бит ном 
ди мен зи јом ја ча ња ње не ка ко те ри то ри јал не та ко још и ви ше еко-
ном ске екс пан зи је и до ми на ци је. Овај сво је вр сни сверегионализам
ши рио би се ка ко на про сто ре се вер ног де ла африч ког кон ти нен та 
(од Ма ро ка до Егип та) све до ма ле Ази је и Бли ског ис то ка, об у хва-
та ју ћи у по ли тич ко-ге о граф ском сми слу ши ру те ри то ри ју не ка да-
шње ко лев ке древ них ци ви ли за ци ја,  да нас ва жних ка ко због свог 
ге о стра те шког по ло жа ја, та ко и због сво јих ге о е нер гет ских по тен-
ци ја ла.8) 

Та сво је вр сна опсесијастварањаглобалноглибералногпо
ретка, без об зи ра што је до би ја ла че сте ва ри ја ци је (од иде је чвр-
стог по рет ка пост на ци о нал них др жа ва до гло бал ног гра ђан ског 
дру штва) кон стант но је у свом глав ном фо ку су има ла иде ју у ко-
ме би “др жа ва на кра ју усту пи ла ме сто ши рим струк ту ра ма но вог 
свет ског по рет ка, по себ но гло бал ном ка пи та ли зму”, са од брам бе-
ним без бед но сним ки шо бра ном ре фор ми са них Ује ди ње них на ци ја 
ста вље ним под чвр сту кон тро лу НА ТО пак та и САД-а. “Ка ко Чом-
ски твр ди, ми има мо јен ки јев ски (или ан гло-сак сон ски) до ми ни ра-
ју ћи свет ски по ре дак ко ји са мо слу жи аме рич ком или бри тан ском 
ка пи та лу.(...)Ста ра ша ла да је “ка пи та ли зам тла чи тељ чо ве ка од 
стра не чо ве ка - а ко му ни зам је обр ну то”, са да до би ја ин те ре сант ну 
си ме три ју”.9)  Раз ли ка је са мо у то ме што су у пр вој ва ри јан ти тла-
чи те љи вла сни ци круп ног ка пи та ла а у дру гој но си о ци по ли тич ке 
вла сти. Пр ви су жи вах ни ји не го ика да, док су дру ги за вр ши ли на 
“сме тли шту исто ри је” за јед но са по рет ком ко му ни стич ке уто пи је 
ко ји су не у спе шно гра ди ли. Без об зи ра на раз ли чи ти сте пен успе-
шно сти и код јед них и код дру гих глав ни циљ ми шље ња/де ло ва ња 

8)  Љ. Де спо то вић,  стр. 11.

9)  Е. Ви ли јамс, стр. 24-25.
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био је по сти за ње ап со лут не мо ћи у свим ње ним ви дљи вим и не ви-
дљи вим аспек ти ма.

ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА
ИЕКОНОМСКИГЕНОЦИД

Уни вер зум гло бал не фи нан сиј ске мо ћи да нас као и не бро је-
но пу та до са да у про шло сти, по ка зао је из у зе тан сте пен “спо соб-
но сти и уме шно сти” да про на ђе но ве фор ме екс пло а та ци је и бо га-
ће ња. Пред мет ак ту ел не оп сер ва ци је и за хва та ових ели та по ред 
већ кла сич них об ли ка пре та ка ња ма те ри јал них ре сур са (гра ђа ни, 
осо би то сред њи сло је ви ста нов ни штва) са да ин тен зив но вр ше ало
кацијувредностиизпросторабазичнеструктуренационалнедр
жаве. Привреде (по себ но кроз про цес ње не убр за не де ин ду стри-
ја ли за ци је) и државе (бу џет ска по тро шња) а нај ви ше кроз ње ну 
оба ве зу  да спа ша ва од бан крот ства по ср ну ли при ват ни бан кар ски 
сек тор, као и при си ли да при хва ти “пра зно као пу но” (ра зни об ли-
ци Хеџ фон до ва, Си-Ди-Ес де ри ва ти, фик тив ни ка пи тал као и дру-
гих фи нан сиј ских три ко ва) ко ји на раз о ран на чин кру не и раз је да ју  
еко ном ске те ме ље на ци о нал не др жав не за јед ни це.

По ред убр за не и ра ди кал не алокацијематеријалнихресур
са циљ ових про це са сва ка ко је на ме ра да се по сто је ће по ли тич-
ке ели те ко је су оста ле вер не мо де лу на ци о нал не др жа ве, у очи-
ма соп стве них гра ђа на по ка жу као не у спе шне, а са ма на ци о нал на 
др жа ва као за ста ре ла, не е фи ка сна и дис функ ци о нал на. У тој сво-
је вр сној “док три ни шо ка”, ко ја је по ста ла оми ље ни сце на рио за 
де ста би ли за ци ју на ци о нал них др жа ва и све га успе шног у њи ма, 
нео ли бе рал не ели те (пре све га оне тран скор по ра циј ске и фи нан-
сиј ске) на сто је да у на ста лом ва ку му иза зва ном гло бал ном еко ном-
ском кри зом, или не ком дру гом фор мом при род них ка та стро фа, 
ис ко ри сте збу ње ност, страх, не ве ри цу и дез о ри јен та ци ју ве ли ког 
бро ја гра ђа на, да у јед ном по те зу де ста би ли зу ју и обе сми сле сва ки 
евен ту ал ни от пор на зна че ним про це си ма пре о бли ко ва ња по сто је-
ће ствар но сти. Ка да ста ње шо ка про ђе, та ствар ност је на око иста, 
али оно што ни је од мах ја сно ви дљи во (ру ше ви не на ци о нал не др-
жа ве) осим вла сти тог си ро ма штва и ого ље не ег зи стен ци је, до те 
ме ре је про ме ње но да у мно гим сво јим аспек ти ма по при ма об ли ке 
ире вер зи бил них про це са. Финансијскасредства,добраинекрет
нине,опљачканеодграђана,привредеидржавеумивеноозначена
каоалокација друштвенихресурса,трајно су отуђенаодњених
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претходнихвласника,производећињиховутемељнузависностод
милостиинемилостиново/старихгосподара.

“Ска ка вац ка пи та ли зма све про жди ре и пу сто ши, чак и раз-
бу ја ле на ци о нал не при вре де. Ко ја др жа ва се су прот ста ви би ва 
про гла ше на не у спе шном и уни ште на. Ко ја се при кљу чи тој су пер 
си ли, мо ра да тр пи вој не ба зе и да свој су ве ре ни тет усту пи им пе-
ри ји. Као пре сто го ди на на це лој зе мљи ној ку гли на ста ју ко ло ни је 
и по лу ко ло ни је - као и за тво ри за му че ње пр ко сних до мо ро да ца.”10) 
Десуверенизацијајеишлаподрукусапроцесимаекономскеина
ционалне девастације модерне националне државе. Вест фал ски 
ме ђу на род ни по ре дак (гра ђен од 1648 го ди не), под ра зу ме вао је 
при зна ње су ве ре но сти сва кој др жа ви без об зи ра на ње ну те ри то-
ри јал ну ве ли чи ну, де мо граф ску број ност или еко ном ску и вој ну 
сна гу. Јед на ко као и гло ба ли сти, и на ци сти су овај прин цип ба ци ли 
у бла то. “Људ ска пра ва кр ше др жав но пра во, об ја вио је Адолф Хи-
тлер ше зде сет го ди на пре Јо шке Фи ше ра”.11) Гло ба ли сти су са мо 
обр ну ли ле ги ти ма циј ску осно ву сво је не га ци је др жав ног су ве ре-
ни те та. На ци сти ма су људ ска пра ва би ла смет ња за при мар ност 
др жав ног пра ва, док  гло ба ли сти ма њи хо во на вод но кр ше ње слу жи 
као из го вор за вој не ин тер вен ци је. На жа лост у ве ћи ни слу ча је ва 
ра ди ло се са мо о тзв. идеологијиљудскихправа ко ја је по слу жи ла 
као “ле ги ти ма циј ски” основ за раз не вр сте ин тер вен ци ја укљу чу-
ју ћи и оне вој ног ка рак те ра, а не о ствар ној бр зи за ње ну ре ал-
ну им пле мен та ци ју на те ре ну. Да је ово тач но по твр ђу ју  при ме ри 
број них др жа ва ко је су ли де ри у кр ше ње људ ских пра ва или има ју 
очај но ни ске стан дар де у њи хо вој за шти ти (Па ки стан, УАЕ и др.), 
али ни ка да ни су до шле под  су ро ви удар Им пе ри је би ло из раз ло га 
отво ре ног са ве зни штва са њом (чи тај вер ног слу же ња) или због 
вла сти те еко ном ске и вој не сна ге ко ја је слу жи ла као фак тор од вра-
ћа ња (Ин ди ја, Бра зил и др.).

Бив ши глав ни са вет ник бри тан ског пре ми је ра То ни ја Бле ра, 
Ро берт Ку пер у сво јој књи зи The Bre a king of Na ti ons обе ло да нио је 
јед ну од основ них док три нар них по став ки гло ба ли зма као иде о ло-
ги је - рушењенација. Овај се циљ имао по сти ћи не са мо при ме ном 
дво стру ких стан дар да, што је ста ра прак са у ме ђу на род ним од но-
си ма, већ пре све га при ме ном бру тал них сред ста ва пре ма зе мља-
ма и на ци ја ма ко је пру жа ју ак ти ван от пор на ме та њу гло ба ли зма 
као иде о ло ги је. У ар се нал при ме не до зво ље них сред ста ва Р. Ку-
пер на бра ја све су ро ви ја од су ро ви јих сред ста ва: на си ље, пре ва ру, 

10)  Ј. Ел зе сер, стр.6.

11)  исто, стр. 7.
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ру ше ње вла сти, пре вен тив не на па де, бом бар до ва ња и сл., пот пу-
но отво ре но за ла жу ћи се за но ви ко ло ни ја ли зам. “Агре си је би ва ју 
прав да не фра зом “феј линг стејтс” (fаiling sta tes): мо ра се де ло ва-
ти про тив не у спе лих и ве штач ких др жа ва у ко ји ма се не по шту ју 
људ ска пра ва и ко је би мо гле да пред ста вља ју прет њу су се ди ма 
и остат ку све та.”12) Али све че шћи при ме ри све до че су прот но, по 
ми шље њу Јир ге на Ел зе се ра, “чи ње ни ца је да не у спех др жа ва ни-
је узрок, већ ре зул тат за пад них ин тер вен ци ја”. Др жа ва Ирак нпр. 
под вла шћу Са да ма Ху се и на, нео спор но је би ла дик та ту ра, али је 
у нај ма њу ру ку ва жи ла за функ ци о нал ну др жа ву за ве ћи ну сво-
јих гра ђа на. Да нас на кон не у спе шне ин тер вен ци је, Ирак је ду бо ко 
по де ље на зе мља на иви ци пот пу не те ри то ри јал не де струк ци је али 
и из вор ре ги о нал не не ста бил но сти, и из во зник на си ља и те ро ри-
зма. Сли чан  при мер је и Ав га ни стан у ко ме је на кон ру ше ња та-
ли бан ског ре жи ма и ула ска ко а ли ци о них тру па, по че ла да цве та  
про из вод ња и шверц опи ја та осо би то хе ро и на. “При све му ово ме 
о “гра ђе њу на ци ја” (na tion bu il ding), jош јед ном пој му из ре тор те 
но вог свет ског по рет ка, на рав но да не мо же би ти ни го во ра. Ра ди 
се упра во о су прот ном: на ци је се не гра де, већ раз гра ђу ју, раз би ја ју 
на по је ди нач не де ло ве или сец ка ју.”13) Пој мов ни во ка бу лар  бли зак 
ме сар ској ве шти ни ко ји ко ри сти Ј. Ел зе сер, на при лич но оштар на-
чин по ка зу је сву бру тал ност овог про це са.

Ов де се не ра ди са мо о разградњидржавеинације, упр кос 
ни чим пот кре пље ним до ка зи ма да је реч о обр ну тим про це си ма 
озна че ним као “гра ђе ње др жа ве” или “ из град ња на ци ја”, на про-
тив, пред мет по све ма шне де струк ци је су и са ми гра ђа ни, ко ји се 
ви де као “исто риј ски от пад”  ко ји се од стра не гло ба ли за циј ских 
ели та до жи вља ва ју као тзв. “опа сне кла се” ко је тре ба бу квал но 
укло ни ти као и по ре дак у ком су ство ре не. Речјенаимеосвојевр
сномекономскомгеноциду“застареле”хуманекомпонентеинду
стријскогдруштванаиздисају. Не ра ди се да кле, са мо о не скри-
ве ном иде о ло шком ци ни зму ли бе рал них кон струк то ра све та, већ 
о бу квал ној на ме ри да се са ли кви да ци јом све га на ци о нал ног, са 
ли ца зе мље од стра ни и но во на ста ли ви шак “опа сних” и са ста но-
ви шта гло бал ног ка пи та ла не ко ри сних и не по треб них гра ђа на.

По стин ду стриј ски по ре дак ка пи та ла, на сто ји да се ре ши за 
њих оп те ре ћу ју ћег ви шка рад не сна ге (ма са про сеч но обра зо ва них 
рад ни ка и не за по сле них),  да би на њи хо во ме сто до шла ма њи на 
ви со ко-обра зо ва них и уско спе ци ја ли зо ва них ка дро ва, ко ји је ди-

12)  Исто, стр. 9.

13)  Исто, стр. 11.
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но од го ва ра ју но вим струк тур ним по тре ба ма тран сна ци о нал них 
ком па ни ја. Реч је о бруталнојоперацијипревођењаогромногброја
грађана(раднициинезапослени)усвојеврснуновукласу“андер
клас”којајеизбаченабезсвојевољеизванграницановогсоцијал
ногсистема,којесетребаефикаснорешити. “Чи та ва на ци ја, са 
свим ње ним “слу чај ним”, не из пла ни ра ним осо бе но сти ма не тре ба 
ни ко ме. По глед на свет на ро да, са из мак ну те по зи ци је гло бал ног 
кон стурк ти ви зма, не из бе жно уоча ва ма су су ви шног. (...) Ја сно је 
да, са по зи ци ја гло ба ли зма, тим на ро ди ма тре ба ју осо би то не сен-
ти мен тал ни упра вља чи, спо соб ни да на нај е нер гич ни ји на чин раш-
чи сте ло кал но тло од све га су ви шног, па уз оста ло и од су ви шног  
људ ског ма те ри ја ла.”14) Та не сен ти мен тал ност упра вљач ке ели те 
на при ме ру Ср би је на ро чи то је уоч љи ва. Она је из ра зи то раз ви ла  
удво рич ки и по да нич ки ин стинкт, а  ње на  ефи ка сност у спро во ђе-
њу не ча сних за да та ка де струк ци је све га на ци о нал ног је за па њу ју-
ћа. “И за и ста, да нас у Ср би ји има мо нео д го вор ност на стра те шким 
ни во и ма др жа ве: у по ли ти ци, на у ци, кул ту ри. У по ли ти ци - слу ге-
рањ ску по слу шност, у на у ци - иде о ло шко про сти ту и са ње, у кул ту-
ри - са до ма зо хи зам ко ји је са мо за пси хи ја три ју.”15)

 Реч је да кле,  на гло бал ном пла ну,  о при пре ми те ре на за 
сво је вр сну нео дар ви ни стич ку док три ну “де мо кра ти је за но ву ма-
њи ну”, ко ја тре ба да сту пи на сце ну по што се ра зо ри  до са да шњи 
об лик и су шти на де мо крат ског по рет ка. На зга ри шту већинскена
ционалнедемократијеградисеглобализацијскадемократијама
њине, чи је ће “екстериторијалнојединство”даштити“глобал
надржава”. Но ви по ре дак у кон сти ту и са њу, учи нио је ми ли он ске 
ма се гра ђа на су ви шним. Чи ње ни ца да три ста нај бо га ти јих ка пи та-
ли ста у све ту по се ду је ка пи та ла, ко ли ко и три ми ли јар де оста лих 
љу ди, го во ри са ма за се бе. Бо га ти су са свим ола ко огром ном бро ју 
насилноосиромашенихграђана на ле пи ли ети ке ту “бес ко ри сних и 
ле њи вих бес по сли ча ра”, ко ји пред ста вља ју па то ло шки ба ласт за 
дру штво као еко ном ску за јед ни цу. У ова ко осми шље ној стра те ги ји 
сво је вр сне деперсонализације (чи ји је крај њи циљ ауто де струк ци-
ја ин ди ви дуе), ве што је при кри ве на вла сти та од го вор ност  за оба-
ве зу ства ра ња усло ва у ко ме би тај исти број са да су ви шних љу ди 
мо гао да жи ви од вла сти тог ра да, каоштојетодосадабиломогу
ћеуконтекступореткамодерненационалнедржаве. “Еко ном ска 
де ре гу ла ци ја, из ве де на је у ко рист оних ко ји су се осе ћа ли сте шње-

14)  А. С. Па на рин, Хоризонтиглобалногграђанскограта, Но ва Евро па, Бе о град, 2007, стр. 
18.

15) М. Бр дар/ А. Јо кић, ХроникаразоренеТроје, књ. 2, Цен тар сло бо дар ских де лат но сти, 
Кра гу је вац, 2012, стр. 25.
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ним ра ни јим со ци јал ним и на ци о нал ним нор ма ма, пре вра ти ла се у 
но ву ми ли та ри стич ку, ге о по ли тич ку ре гу ла ци ју, по ве за ну са ши ре-
њем жи вот ног про сто ра љу ди пр вог све та на ра чун  жи вот ног про-
сто ра дру го ра зред них љу ди, ко ји ће тек да ви де и оку се све ди во те 
но ве по ли ти ке се гре га ци је у гло бал ним раз ме ра ма.”16)

 Но ви ка пи та ли зам “да кле од ба цу је на ци о нал ну фор му, ко-
ја је омо гу ћи ла ње гов успон, (...) иде о ло зи свет ског ка пи та ла про-
јек то ва ли су све оно не га тив но упра во на по јам “на ци је”, ка ко би 
до при не ли ње ном уки да њу, не ста ја њу. (..) Јер, на ци о на ли зам је за 
ка пи тал по стао дис функ ци о на лан у све ту у ко јем про фит мо же да 
ре а ли зу је са мо онај на ци о нал ни ка пи тал ко ји се под ре ди гло бал ној 
ко ман ди аме рич ког им пе ри ја ли зма”.17) У ту свр ху гло бал не кон-
тро ле “ по мо ћу вој не си ле САД и ње ни услу жни парт не ри спро-
во де зах те ве о пра ву на по сед, са су мом од 863 би ли о на до ла ра у 
ви ду “фик тив ног ка пи та ла”, ко јој су да ли зна чај ре ал не вред но-
сти. Овим “кон фе ти”нов цем фи нан си ра се ве ли ки део аме рич ких 
рат них ам би ци ја. Ка ко кри за на пре ду је, та ко се овај ча роб ни круг 
све бр же окре ће. (...) Уко ли ко се аме рич ки на чин жи во та да ље бу де 
пре но сио зе мљи ном ку глом, ге но ци ди су ну жна по сле ди ца.”18)

И да па ра докс али и ци ни зам бу ду ве ћи, мо дер на  ли бе рал на 
др жа ва За па да ста вље на је   у функ ци ју глав ног  ин стру мен та на-
сту па ња кор по ра ти ви стич ких ели та, и то пред ста вља сли ку  симби
озекорпоративизмаидржавеимперије. Др жа ва - им пе ри ја отва-
ра но ве про сто ре за не сме та но бо га ће ње кор по ра тив ног сек то ра, а 
он за уз врат кроз еко ном ско по ро бља ва ње не ја ких  државанаци
ја, осва ја “но ве те ри то ри је” за  екс пан зи ју ње не по ли тич ке мо ћи. 

За ли бе рал ну иде о ло ги ју ка рак те ри сти чан је  по ли тич ки мит, 
отзв.минималнојдржави. Ство рен је мит да сто је ћи на стра ни 
ин ди ви дуе и ње них не при ко сно ве них пра ва, осо би то  пра ва на бо-
га ће ње, ли бе ра ли зам као  иде о ло ги ја  док три нар но од ба цу је ја ку 
др жа ву сма тра ју ћи је “ноћ ним чу ва ром” ко ји тре ба да га ран ту је  
људ ска пра ва и ко ји не сме да на ру ша ва по ли тич ку ауто но ми ју дру-
штва за ми шље ног као  за јед ни цу сло бод них ин ди ви дуа. Но ства ри 
већ од са мог по чет ка ни су ста ја ле та ко, ни јед на,  зна чај ни ја раз вој-
на по ли ти ка ни је би ла мо гу ћа без де ло ва ња јакедржавеињених
институција. По ка за ло се да је док три нар но оспо ра ва ње др жа ве 
и фа во ри зо ва ње индивидуализмаиаутономијецивилногдруштва 
би ла  иде о ло шка ма гла иза ко је су ста ја ли сна жни про це си употре

16) Исто, стр. 25.

17) Ј. Ел зе сер, стр. 13-50.

18) Исто, стр. 43-86.
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бедржаве ка ко у ње ној раз вој ној уло зи та ко  и у функ ци ји очу ва ња 
пореткаекономскенеравноправности.

*
**

И на док три нар ном и на прак тич но-по ли тич ком пла ну ова 
сво је вр сна антиетатолошка реторика ли бе ра ла, ни ка да ни је 
пре ста ја ла. Иако је   мо дел на ци о нал не др жа ве да нас глав на ме та 
гло ба ли за циј ских про це са, она је у кру гуземаљајезграја ча не го 
ика да у исто ри ји. Без ње них раз ви је них институционалнихмеха
низама а по го то во зна чај них буџетских капацитета, на сту па ње 
транскорпорацијскихешалона ка остат ку све та не би би ло ни при-
бли жно ова ко ефи ка сно као што је да нас. Политикаи реторика
глобалиста,опотребиукидањанационалнедржаве,исправнаје
самокада се  односинаостатаксвета, наонајњеговдеокоји
јеостаоизванповлашћеногклубамоћнихнацијадржава. На ци о-
нал на др жа ва је као мо дел по ли тич ке за јед ни це по ми шље њу гло-
ба ли стич ких струк ту ра пре ва зи ђе на. Та ква ка ква је би ла до са да, 
она  пред ста вља глав ну смет њу ши ре њу им пе ри јал не, фи нан сиј ске 
и кор по ра циј ске мо ћи и сто га је по ста ла пред ме том оп штег ра за-
ра ња. Не чу ди за то  за па жа ње И. Ва лер штај на ко је  из ве де но на 
рав ни ме ђу на род них од но са  кон ста ту је пот пу но су прот но Фу ку ја-
мов ском  три јум фа ли зму, да у све ту по сто ји отпориодбацивање
либерализама као по ли тич ке иде о ло ги је јер је он до кра ја де ма ски-
рао сво ју по ли тич ку и еко ном ску су шти ну као недемократску.19) 
Ак ту ел ни про це си по све ма шње де ва ста ци је све га на ци о нал ног 
не ма ју са мо из ра зи то не де мо крат ску су шти ну, они су пре све га ду-
бо ко тра гич ни, при ми тив ни, не ху ма ни,  и не мо рал ни чи но ви чи ји 
се сте пен зло ћуд но сти по чо ве чан ство још увек не мо же до кра ја 
са гле да ти у пра вим раз ме ра ма. 

19) Љ. Де спо то вић, Политичкимитовииидеологије, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 2010, стр. 
65.
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DECOMPOSITIONOFTHENATIONSTATE-
NATIONSTATEINTHEPROCESSESOF

DENATIONALIZATION,DETERRITORIALIZATION
ANDSEIZINGSOVEREIGNTY

Summary
This pa per tends to show the me ans of the ac tual de com po si tion 

of the mo del of mo dern na tion sta te in the con text of the pro cess of glo-
ba li za tion and glo ba lism as its ide o lo gi cal bac kgro und. De com po si tion 
and de struc tion of the na tion sta te are be ing analyzed, abo ve all, thro-
ugh the pro cess of its de na ti o na li za tion, se i zing so ve re ignty and de ter ri-
to ri a li za tion, but al so partly thro ugh the pro ces ses of de in du stri a li za tion 
and eco no mic ge no ci de. The pa per al so tends to ex pla in the na tu re and 
con fi gu ra tion of the new world or der, which is be ing bu ilt on the as hes 
of the na tion sta te as its al ter na ti ve, both in the do main of the in ter na ti-
o nal re la ti ons and in the plans of the post na ti o nas po li ti cal com mu nity, 
which is to be esta blis hed. Tho se pro ces ses are al so mar ked by the dis-
in te gra tion of the mo dern na ti o nal iden ti ti es, in or der to pla ce mi no rity 
et hnic iden ti ti es on the ir pla ces, by sa tisfying the ir ter ri to rial ap pe ti tes 
at the cost of se i zing so ve re ignty and de ter ri to ri a li za tion of the exi sting 
na tion sta tes.
Key words: na tion sta te, de ter ri to ri a li za tion, de na ti o na li za tion, se i zing so ve-

re ignty, iden tity, li be ra lism.
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Resume
Fall of the Ber lin Wall and the end of the Cold War we re in ter pre-

ted in the po li ti cal li te ra tu re in the West as the tri umph of li be ra lism as 
po li ti cal ide o logy and as the end of po li ti cal hi story, be ca u se this me ans 
the end of hi sto ri cal strug gle of gre at po li ti cal ide o lo gi es. This was the 
be gin ning of the new pha se of fi nal com ple tion of the epoc hal do mi-
nan ce of li be ral ide o logy in the con text of ra pid glo ba li za tion and esta-
blis hment of the so-cal led li be ral va lu es and stan dards in the fo un da tion 
and struc tu red of the New World Or der. Soon af ter that an ide o lo gi-
cal re ac tion wit hin the cir cle of li be ral po li ti cal opi ni ons/ ac ti ons was 
esta blis hed. This re ac tion was the ba sis of the po li ti cal and eco no mic 
he ge mony of neo-li be ral mo del of de moc racy. The pro ject of the New 
World Or der ex po sed in the form of the pre si den tial pro gram of U. S. 
pre si dent Wo o drow Wil son. This pro gram was re vi sed and de ve lo ped 
du ring the pre si dency of F. D. Ro o se velt and it was fully prac ti cally and 
po li ti cally ex pli ca ted du ring the pre si dency of Ge or ge Bush se ni or. Pro-
ces ses of ‘’ex pan si ve and pre da tory glo ba li za tion’’ are even mo re di vi-
ded so ci ety on rich and po or wit hin the po li ti cal com mu nity (sta te) and 
in ter na ti o nal re la ti ons of cen ter, se mi-pe rip hery and pe rip hery. Po li ti cal 
pro ces ses of iden tity af fir ma tion had pa ral lel de ve lop ment with the se 
eco no mic pro ces ses and se ri o usly com pro mi sed the ter ri to rial in te grity 
of exi sting na ti o nal sta tes. The uni ver se of glo bal fi nan cial po wer is 
sho wing re mar ka ble ‘’skills and abi li ti es’’ to find new forms of ex plo-
i ta ti on and en ric hment. One of the main cha rac te ri stics of li be ral ide o-
logy is cer ta inly the po li ti cal myth abo ut so-cal led mi ni mal sta te. But 
this was not pos si ble in re a lity be ca u se the re can not be any sig ni fi cant 
de ve lop ment po licy wit ho ut de ve lo ped sta te with strong in sti tu ti ons.   

* Овај рад је примљен 15. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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