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УВОД

Kа да се за не ки кон цепт, по пут стра те шке кул ту ре, кон ста ту је 
да га, по ред ње го ве при род не не про зир но сти, ре ци мо: „са знај-

не не у хва тљи во сти“, они ко ји се њи ме ба ве чи не још „ма гло ви ти-
јим“, ева зив ни јим или „за му ће ни јим“ за ана ли тич ко раз ма тра ње, 
он да је он ван сва ке сум ње ис тра жи вач ки иза зов par ex cel len ce.1) 
Прет ход но је нај ви ше по ве за но са апри ор ни ом уз др жа но шћу ака-
дем ског дис кур са дру штве них на у ка пре ма сфе ри кул ту ре, ко ја је 
си мул та но и „прет по ста вље ни узрок“ и „прет по ста вље на по сле ди-
ца“, и „ула зно“ и „из ла зно“ ана ли тич ко по ље са из ра же но не ја сним 
гра ни ца ма.2) У том сми слу, гро од но сних пу бли ка ци ја ста ње срп-
ске без бед но сно-од брам бе не по ли ти ке и ње не мо гу ће про јек ци је 
про пи ту ју пре ко струк ту ре на ци о нал них ин те ре са и ма те ри јал них 
фак то ра, док, и по ред ла ко уоч љи вих иде а ци о них атри бу та, ње на 
цен три пе тал на кул ту ро ло шка ло ги ка ана ли тич ки оста је пот пу но 
ма ри ги на ли зо ва на. Про блем ко је се на ме ће је пре ци зи ра ње нор-
ма тив них и вред но сних кул ту ро ло шких ни воа ко ји ди рект но или 
ин ди рект но ути чу на то ка ко од ре ђе ни „ло кал ни“, срп ски по ли тич-
ки ен ти те ти, по зи ци о ни ра ни од ре ђе ним идеј ним, ге о по ли тич ким, 
исто риј ским, вој но-ци вил ним и гра ђан ско-де мо крат ским атри бу-
ти ма, су де о мо гу ћој кон фликт ној пре лом ни ци за ан га жо ва ње вој не 
си ле, на чи ну ње не упо тре бе то ком кон флик та и окол но сти окон-
ча ва ња кон фликт них си ту а ци ја у да том ме ђу на род ном окру же њу.3) 
Исто та ко, сва ко раз ма тра ње кул ту ро ло шких аспе ка та осе тљи вих 
без бед но сно-од брам бе них пи та ња још увек „фра гил ног и не до вр-
ше ног“, по ли тич ког про јек та ка кав је ЕУ, чи ја је по ли тич ка ор га-
ни за ци ја да ле ко од кла сич ног фе де ра ли зма (ка рак те ри стич ног, ре-
ци мо, за САД и Ру си ју) и про це са (струк ту рал но ком плек сне и не 
са мо pro for ma ко зме тич ке) ре кон фи гу ра ци је гло бал не ме ђу на род-
не за јед ни це, ре зул ту је јед ном ви ше слој ном и зах тев ном ис тра жи-
вач ком це ли ном, ко ја пред ста вља но се ћи те мат ово га ра да.
1) Gray, S. C. OutoftheWilderness:PrimeTimeforStrategicCulture, Fort Bel vo ir, De fen se 

Thre at Re duc tion Agency, 2006, стр. 9.
2) Loc. cit.
3) Не до во де ћи у пи та ње кон цеп ту ал ну су пре ма ти ју на ци о нал не по ли тич ке кул ту ре, фо-

ку си ра ност на ши ре иден ти фи ко ва ње „ак си о ма ти зо ва них про то-вред но сти“ аутен тич-
ног по ли тич ког по ља срп ске стра те гиј ске кул ту ре и њи хо вог иде ал-тип ског дис кур зив-
ног раз ме шта ја су ге ри ше си мул та но по сто ја ње две хе те ро ге не фор ме (гра ђан ског по ла 
и на ци о на лог по ла) срп ског „стра те гиј ско-кул тур ног кон струк та“.
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1.Концептуалнаеволуцијафеноменастратешкекултуре

Пре све га, за рад што пот пу ни јег тер ми но ло шког раз у ме ва ња 
син таг ме стра те шка кул ту ра, по треб но је да ти „кон ту рал не“ пој-
мов не од ред ни це кул ту ре и по ли тич ке кул ту ре, те нор ми, иден ти-
те та и стра те шких од лу ка и ста во ва. Кул ту ра се, да кле, мо же де-
фи ни са ти као сим бо лич ки пре но сник зна че ња, укљу чу ју ћи ка ко 
уве ре ња, ри ту а ле, умет нич ке фор ме и це ре мо ни је, та ко и не фор-
мал ну прак су сва ко днев ног жи во та (је зик, „ма те о ло ги ју“, на ра ти-
ве итд.),4) пу тем ко јих љу ди ко му ни ци ра ју, одр жа ва ју (ста би ли зу ју) 
и раз ви ја ју сво је зна ње и ста во ве о со ци јал ним аспек ти ма та ко-
зва не „објек тив не ре ал но сти“.5) Осим ма те ри јал ног об ли ко ва ња 
дру штва и ор га ни за ци ја, ши ро ко под руч је кул ту ре об у хва та и сет 
ева лу тив них стан дар да, по пут нор ми и вред но сти, те сет ког ни-
тив них стан дар да, по пут пра ви ла и мо де ла, ко ји де фи ни шу ак те ре 
дру штве ног си сте ма, те њи хо во деј ство ва ње и на чин уну тар-си-
стем ског оп хо ђе ња.6) Она је „ко лек тив на свест“7) (схва ће на и као 
тра ди циј ска кул тур на ма три ца ко лек ти ви те та) ко ја се пре но си са 
ге не ра ци је на ге не ра ци ју пу тем ме ха ни за ма со ци ја ли за ци је.8) Хе-
у ри стич ка ди мен зи ја кул ту ре, на ни воу ко лек тив не пер цеп ци је, 
ре зо но ва ња и по на ша ња, је ана лог на уло зи те о рет ских па ра диг ми 
у про фи ли са њу ин ди ви ду ал них ше ма ми шље ња.9) Кул тур но фор-
ма ти зо ва ње на ги ње ка дис ква ли фи ка ци ји чи ње ни ца из окру же ња 
ко је су у су прот но сти са пре ми са ма од ре ђе ног кул тур ног си сте ма, 
оно тен ди ра ка ге не ри са њу за кљу ча ка ко ји не кри тич ки осна жу ју 
по сто је ћа уве ре ња. Зна ко ви и сим бо ли ни су је ди на ком по нен та 
кул ту ре, њу за пра во тре ба раз ма тра ти кроз ком би на ци ју прак се, 
на чи на ме ђу соб ног ан га жо ва ња и ре а го ва ња дру штве них ак те ра у 
сфе ри со ци јал ног ак ти ви те та, и дис кур са, си сте ма у ко ме зна ко-
ви за до би ја ју зна че ње и вред но сти са мо ка да су ин тер пре ти ра ни 
4)  Swi dler, A. „Cul tu re in Ac tion: Symbols and Stra te gi es“, AmericanSociologicalReview, 

51(2), 1986, стр. 273.
5)  Ви ди Ge ertz, C. TheInterpretationofCultures:SelectedEssay,.Har per & Fon ta na Pu blis-

hers, Lon don, 1973.
6)  Kat zen stein, P. J. „In tro duc tion: Al ter na ti ve Per spec ti ve on Na ti o nal Se cu rity“, у Kat zen-

stein, P. J. (ур.) TheCulture ofNational Security:Norms and Identity inWorldPolitics,
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 5-6.

7)  Ви ди Dir kem, E. Pravilasociološkemetode, Sa vre me na ško la, Be o grad, 1963.
8)  Ber ger, T. U. CulturesofAntimilitarism:NationalSecurityinGermanandJapan, The Johns 

Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 1998, стр. 3.
9)  Ви ди Ge or ge, A. L. „The Ope ra ti o nal Co de: A Ne glec ted Ap pro ach to the Study of Po li ti cal 

Le a ders and De ci sion-Ma king“, InternationalStudiesQuarterly, 13(2), 1969, стр. 190-222.
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у ре ла ци ји је дан пре ма дру го ме.10) При то ме, прак су не тре ба ре-
ду ко ва ти на се ри ју ру тин ских ак тив но сти или на збир по је ди на ца 
ко ји де ле исте на ви ке. Она је пре, ка ко то сма тра Бе ри Барнс (Ba-
rry Bar nes), ан га жман не за ви сних ак те ра (по ве за них вер ти кал ном, 
ду бин ском уза јам но шћу), ко ји стал но ме ња ју сво је (ре фор ма ти зу-
ју) ин ди ви ду ал не на ви ке у ме ђу соб ној ин тер ак ци ји, а за рад из на-
ла же ња ње ног оп ште при хва тљи вог мо да ли те та.11) Иако се ак те ри 
мо гу слу жи ти раз ли чи тим ре ше њи ма за пер пе ту и ра ње за јед нич ке 
прак се, за прет по ста ви ти је да кван ти тет и ква ли тет тих ре ше ња 
кул ту ро ло шки огра ни чен (то јест: да ни су бес ко нач на и пот пу но 
про из вољ на). 

По ли тич ка кул ту ра је део кул ту ре ко ји об у хва та ис хо ди шна 
уве ре ња, (про то) вред но сти и „ка но не“ по на ша ња (спе ци фич ног) 
дру штва у по во ду по ли тич ког си сте ма (по ли тич ке за јед ни це) и ње-
го вих мно го број них еле ме на та, те си стем ског по ло жа ја по је дин-
ца.12) Дру гим ре чи ма, по лит-кул ту ро ло ши при ступ по ла зи од то га 
да кул тур на зна че ња, без об зи ра на еви дент не по те шко ће са њи-
хо вом (не)мер љи во сти и из ра же ном ап стракт но сти, пред ста вља ју 
осно ву за раз у ме ва ње дру штве не и по ли тич ке ин тер ак ци је ак те ра 
у сме ру ин сти ту ци ја, др жа ве и дру штва, те на чи на ка ко тај од нос 
ути че на ко лек тив не ак ци је.13) С об зи ром на чи ње ни цу да је кул тур-
не ва ри ја бле те шко де фи ни са ти и опе ра ци о на ли зо ва ти, по ред то га 
што има ју ве ли ки ути цај на струк ту ру и по на ша ње дру штва (гру-
па и по је ди на ца), екс пла на тор ни по тен ци јал по ли тич ке кул ту ре се 
нај бо ље мо же илу стро ва ти не кроз по ку шај об ја шње ња за што је 
оп ци ја А над ја ча ла оп ци ју Б, већ за што су оп ци је А и Б раз ма тра не 
док су дру ге оп ци је иг но ри са не.14) Та кав ана ли тич ки при ступ, „ло-
ги ка аде кват но сти“, пред ста вља су прот ност „ло ги ци кон се квен ци-
10)  Swi dler, A. „What An chors Cul tu ral Prac ti ces?“, у Schat zki, T. R., Kno rr-Ce ti na, K., Sa-

vigny, E. von (ур.) ThePracticeTurninContemporaryTheory.Ro u tled ge, Lon don, 2001, 
стр. 74-75.

11)  Bar nes, B. „Prac ti ce as Col lec ti ve Ac tion“, у Schat zki, T. R., Kno rr-Ce ti na, K., Sa vigny, E. 
von (ур.) ThePracticeTurninContemporaryTheory,Ro u tled ge, Lon don, 2001, стр. 24.

12)  Al mond, G., Ver ba, S. TheCivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracyinFiveNations, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin cteon, 1963, стр. 13.

13)  Ви ди Ма тић, М. Српскаполитичкатрадиција,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 1998.; Вук че вић, Д. „Спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ у све тлу со ци јал ног 
кон струк ти ви зма.”, Српскаполитичкамисао, 28(2), 2010, стр. 197-215.; и In gle hart, R.
ModernizationandPostmodernization:Cultural,EconomicandPoliticalChangein43So
cieties,,Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1997.

14)  El kins, D. J., Si meon, R. „A Ca u se in Se arch of its Ef fect, or What do es Po li ti cal Cul tu re 
Ex pla in“, ComparativePolitics, 11(2), 1979, стр. 142.
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ја“ ка рак те ри стич ној за по зи ти ви зам ра ци о нал ног из бо ра.15) На тој 
ли ни ји, Ко лин Греј и Кен Бут (Co lin Gray и Ken Bo oth) су ге ри шу 
ка ко кул ту ра не обез бе ђу је ри гид не де тер ми нан те већ до бро по-
ен ти ра не тен ден ци је, она ре зул ту је суп си стент ним и хо ли стич ким 
„кон тек стом“ у окви ру ко га ак те ри (као про из вод и про из во ђа чи 
вла сти те кул ту ре) кон сти ту и шу и да ју зна че ње нај ра зли чи ти јим 
ма те ри јал ним фак то ри ма.16)

Апо стро фи рај мо и, за овај рад из у зет но ре ле вант ну, би по лар-
ну фор му ла ци ју кул тур ног ути ца ја Ен Сви длер (Ann Swi dler) ко ји 
се мо же раз ма тра ти као пи та ње: (1) екви ли бри ју ма со ци јал ног кон-
ти ну и те та- ин те гри са но сти кул ту ре и ак ци ја, ви ђе ња вред но сти 
кроз ор га ни зо ва не, кон зи стент не и ста би ли зо ва не ша бло не де ло-
ва ња, где се кул ту ра и струк ту рал не окол но сти му ту ал но осна жу ју, 
те је по при лич но те шко ре а ли зо ва ти ње ну ди фе рен ци ја ци ју од са-
мог ак ти ви те та; и (2) ди на ми ке со ци јал ног дис кон ти ну и те та- вре-
ме на со ци јал них тур бу лен ци ја ка да се кул ту ра не ма ни фе сту је као 
усме ра ва ју ћи фак тор устро јен од хо мо ге них вред но сти и уве ре ња, 
већ као фраг мен ти ра ни ен ти тет ком по но ван од ком пе те тив но ра-
зно ли ких пу та ња мо гу ћег де ло ва ња.17) Ста ње дру штве них пре ви-
ра ња, на из глед обе ле же но кон гло ме ра том кул тур них ци ље ва, пред-
ста вља по ли гон за су ко бља ва ње раз ли чи тих иде о ло ги ја, у сми слу 
ар ти ку ли са них, екс пли цит них и ви со ко ор га ни зо ва них зна чењ ских 
си сте ма.18) Мо гу ће раз ре ше ње та кве кон сте ла ци је ни је ну жно ства-
ра ње пот пу но но ве кул ту ре, већ и пре у де ша ва ње, пре у стро ја ва ње 
или при ла го ђа ва ње дис кур са но вој прак си (што се мо же ока рак-
те ри сти као нај че шћа си ту а ци ја).19) На кра ју, ре ци мо да нор ме мо-
же мо од ре ди ти као ета бли ра на уве ре ња о по сто ја њу и по на ша њу 
од ре ђе них ак те ра у спе ци фич ном окру же њу: оне опи су ју (кон сти-
ту и шу) иден ти те те или про пи су ју (ре гу лу шу) од ре ђе ни на чин по-
на ша ња,20) док се (дру штве ни) иден ти тет ре фе ри ра на се па ра ци ју 
„соп ства“ (нас) у од но су на „дру гост“ (њих), на нор ме, вред но сти, 
15) . Bar nett, M. N., Fin ne mo re, M. „The Po li tics, Po wer and Pat ho lo gi es of In ter na ti o nal Or ga-

ni za ti ons“, InternationalOrganization, 53(4), 1999, стр. 699-732.
16)  Gray, C. S. NuclearStrategyandNationalStyle. Ha mil ton Press, Lan ham, 1986, стр. 35-39. 

и Bo oth, K. „The Con cept of Stra te gic Cul tu re Af fir med“, у Ja cob sen, C. G. (ур.) Strategic
PowerUSA/USSR, Mac mil lan Press, Lon don, 1990, стр. 121-130.

17)  Swi dler, A. „Cul tu re in Ac tion: Symbols and Stra te gi es“, op. cit., стр. 278-279.
18)  Ibi dem, стр. 278.
19)  Ibi dem, стр. 279.
20)  Jep per son, R. L., Wendt, A., Kat zen stein, P. J. „Norms, Iden tity and Cul tu re in Na ti o nal Se-

cu rity“, у Kat zen stein, P. J. (ур.): TheCultureofNationalSecurity:NormsandIdentityin
WorldPolitics.Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 54.
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уве ре ња, ста во ве и уло ге ко је се ко ри сте као гра ни ца из ме ђу „уну-
тар-груп ног“ и „ван-груп ног“ со ци јал ног аре а ла.21) Стра те шки ста-
во ви и од лу ке се тра ди о ци о нал но ти чу (по ли тич ке) упо тре бе вој не 
мо ћи од стра не вла да ју ће струк ту ре за рад за до во ље ња ње них ин-
те ре са.22)

Али стер Џон стон (Ala sta ir Johnston) је раз у ме ва ње те о рет ског 
раз во ја и кри тич ке оп сер ва ци је ком плек сног по ља стра те шке кул-
ту ре ре а ли зо вао пре ко три пар тит не ше ме „ге не ра циј ске“ ди фе рен-
ци ја ци је у при сту пи ма ње ној кон цеп ту а ли за ци ји.23) У том сми слу, 
за ини ци јал но од ре ђе ње стра те шке кул ту ре, као де ла по ли тич ке 
кул ту ре, мо же се ре ћи да је гра ви ти ра ло ка де тер ми ни стич кој по-
зи ци ји у де фи ни са њу ути ца ја кул тур них фак то ра на др жав ну по-
ли ти ку на ци о нал не без бед но сти. Хи по те тич ко ис хо ди ште је би ло 
да ути цај кул ту ре на стра те шке ста во ве и од лу ке екс пла на тор но 
над ма шу је па ра диг му ра ци о нал них ак те ра и мо де ла за сно ва них 
на те о ри ји ига ра у сфе ри по ли тич ког по на ша ња ка рак те ри стич ног 
за без бед но сне ак тив но сти.24) У том сми слу, тра жио се про стор за 
„ху ма ни зо ва ну“ стра те ги ју, ону ко ја ће пре би ти са гле да ва на пре ко 
кон тек сту ал них, а не уни вер зал них (ахи сто рич них), од ред ни ца, то 
јест ону ко ја ће би ти из ра же на пре ко (аутен тич но сти и спе ци фич-
но сти) ори ги нал них на ци о нал них обе леж ја (сти ло ва) у при сту пу 
без бед но сти. Но се ћи мо ме нат за ова ква раз ма тра ња, ко ја мо же мо 
ло ци ра ти у 70-те го ди не про шлог ве ка, ма ни фе сто ван је прет по-
став ком да ће та да шњи СССР од го во ри ти на уза јам но за тра ши ва ње 
на че лом пре сли ка ва ња вред но сних кли шеа САД, што је пре не бре-
га ва ло чи ње ни цу да је СССР имао пот пу но дру га чи ји исто риј ски, 
кул тур ни и по ли тич ки раз вој, те да ни је де лио мно ге иде је ко је су 
пред ста вља ле те жи ште аме рич ког схва та ња свет ског по рет ка.

По Џе ку Снај де ру (Jack Snyder), ро до на чел ни ку са вре ме ног 
схва та ња стра те шке кул ту ре, она пред ста вља „збир иде ја, усло-
вље них емо ци о нал них ре ак ци ја и обра за ца по на ша ња, ко је чла но-
ви на ци о нал не стра те шке за јед ни це сти чу и ме ђу соб но де ле пре ко 
21)  Ro us se au, D. L. IdentifyingThreatsandThreateningIdentities:TheSocialConstructionof

RealismandLiberalism, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2006, стр. 12.
22)  Gar nett, J. „Stra te gic Stu di es and its As sump ti ons“, у Baylis, J. et al(ур.):Contemporary

Strategy:TheoriesandPolicies, Hol mes and Me i er Pu blis hers, New York, 1975, стр. 3.
23)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, InternationalSecurity,19(4), 1995, стр. 

36.
24)  Johnston,A. I. CulturalRealism:StrategicCultureandGrandStrategyinChineseHistory, 

Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1995, стр. 5-15.
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ин струк ци ја или ими та ци је, а у по во ду ну кле ар не стра те ги је“.25) 
Та ква кон цеп ту ал на ко њунк ци ја је су ге ри са ла ге не ра ли за ци ју да 
др жа ве (или у нај ма њу ру ку њи хо во вођ ство у сфе ри без бед но сти) 
има ју пра во на аутен тич ност у пер цеп ци ји, ева лу а ци ји и ре а го ва-
њу на од ре ђе не ме ђу на род но про фи ли са не без бед но сне си ту а ци је. 
Сва ка по ли ти ка то га ран га за пра во де фи ни ше на ци о нал ни мо дус 
ра то ва ња као део на ци о нал ног ето са или по ли тич ке кул ту ре и пре-
ва зи ла зи ра ци о нал не ин те ре сне ра чу ни це уте ме ље не де ли мич но 
или са свим на ма те ри јал ним фак то ри ма. Исто вре ме но, Снај дер је 
стра те шку кул ту ру свео на на ци о нал ну стра те шку за јед ни цу, на 
ели те у про це су до но ше ња од лу ка, и уочио ме то до ло шку сла бост 
кон цеп та пре ко ли ми та на мет ну тих ар би трар ном (су бјек тив ном) 
се лек ци јом ва ри ја бли ко је ути чу на др жав ну по ли ти ку.26) У истом 
ма ни ру, Ко лин Греј стра те шку кул ту ру спе ци фи ку је као под руч је 
ко је се од но си на об ли ке ми шље ња и ак тив но сти у од но су на си лу, 
за сно ва ну на пер цеп ци ји на ци о нал ног исто риј ског ис ку ства у сми-
слу од го вор ног по на ша ња у на ци о нал ним окви ри ма.27)

Не сум њи ви до при нос ово га кру га те о ре ти ча ра је сте тај што 
је ус пео да, про у ча ва њем ре ле вант но сти, ста ту са и при ро де ен-
до ге них на ци о нал них спе ци фич но сти у сфе ри стра те шких од лу-
ка, обез бе ди ана ли тич ки кре ди би ли тет стра те шко-кул тур ног при-
сту па без бед но сти и на пра ви сиг ни фи кан тан те о рет ски от клон од 
уни вер зал но сти и су пре ма ти је дик та та тех но ло шке ло ги ке ну кле-
ар не ере. По Џон сто ну, кри ти ка овог при сту па по чи ва на по гре-
шно од ре ђе ном од но су из ме ђу стра те шке кул ту ре и по на ша ња, на 
чи ње ни ци да се стра те шка кул ту ра и ње на упо тре ба тре ти ра ју као 
не за ви сна ва ри ја бла ко ја об у хва та и ша бло не по на ша ња.28) На и ме, 
по ње му, кул тур не ма три це и ма три це понaшањa ни су иден тич не, 
а кул ту ра ути че на по на ша ње са мо до оне ме ре до ко је огра ни ча ва 
број до ступ них оп ци ја и про фи ли ше про цес уче ња при пад ни ка од-
ре ђе не кул ту ре у ин тер ак ци ји са спе ци фич ним окру же њем.29) По-
тен ци ра ње по на ша ња као од ре ђу ју ће ком по нен те стра те шке кул ту-
ре под ра зу ме ва ло је да стра те шко ми шље ње стал но во ди ка јед ном 
25)  Synder, Ј. L. TheSovietStrategicCulture: Implications forLimitedNuclearOperations,

Rand Cor po ra tion R-2154-AF, San ta Mo ni ca, 1977, стр. 8.
26)  Ibi dem, стр. 16.
27)  Gray, C. S. „Na ti o nal Style in Stra tegy: The Ame ri can Exam ple“, InternationalSecurity,

6(2), 1981, стр. 35.
28)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, op. cit., стр. 37.
29)  Ibi dem, стр. 45.
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со ци јал но пе три фи ко ва ном ти пу понашaња.30) Пр ва ге не ра ци ја 
те о ре ти ча ра је те жи ла ка то ме да иден ти фи ку је јед ну или ви ше 
кул тур них тра јек то ри ја, ко је су осло бо ђе не вре мен ске ди мен зи је 
и по диг ну те на ни во ме та-кон стан ти. Са јед не стра не, уло га стра-
те шке кул ту ре је је по ста вљен та ко да ри гид но де тер ми ни стич ки 
ути че на стра те шко по на ша ње др жа ве in to to.31) Са дру ге стра не, 
стра те шка кул ту ра ин кор по ри ра пре ши рок спек тар, по тен ци јал но 
ком пе те тив них, ва ри ја бли у ре а ли за ци ји вла сти те аутен тич но сти и 
по сто ја но сти, без има ло про сто ра за те сти ра ње мо де ла ко ји ни су 
уте ме ље ни на ана ли тич ким пре ми са ма стра те шке кул ту ре. На тој 
ли ни ји, Да вид Џонс (Da vid Jo nes) у сво ме ис тра жи ва њу со вјет ске 
стра те шке кул ту ре прет по ста вља три ни воа ула зних еле ме на та (ва-
ри ја бли) ре ле вант них за др жав ну стра те шку кул ту ру (од ко јих би 
сва ки мо гао да фи гу ри ра као до вољ но об ја шње ње per se): (1) ни во 
ма кро-окру же ња об је ди њу је ге о гра фи ју, ет но-кул тур не и исто риј-
ске ка рак те ри сти ке; (2) дру штве ни ни во об је ди њу је дру штве но-
еко ном ску и по ли тич ку струк ту ру дру штва; и (3) ми кро ни во ко ји 
об је ди њу је вој не ин сти ту ци је и при ро ду ци вил но вој них од но са.32) 
Та ква ис тра жи вач ка по став ка, ис тра жи ва ње у сме ру пре по зна ва ња 
јед ном за сваг да да тих „он то ло шких“, пер си стент них и је дин стве-
них атри бу та стра те шке кул ту ре не ке др жа ве, за не ма ри вао ка ко ег-
зи стен ци ју хе те ро ге них еле ме на та мо дер них дру шта ва (стра те шке 
од лу ке че сто ре флек ту ју амал гам раз ли чи тих кул тур них тра ди-
ци ја), та ко и за јед нич ке пси хо ло шке ва ри ја бле људ ских дру шта ва 
(стра те шке од лу ке че сто пред ста вља ју ре зул тат уни со них со ци ал-
пси хо ло шких ме ха ни за ма).

Кри тич ке оп сер ва ци је Џон сто на ин кор по ри ра не су у ње го вој 
кон цеп ци ји стра те шке кул ту ре схва ће не по пут ин те гри са ног си-
сте ма сим бо ла (нпр. ар гу мен та ци о не струк ту ре, је зи ци, ана ло ги је, 
ме та фо ре) ко ји де лу је у сме ру уста но вље ња про жи ма ју ћих и ду-
го трај них пре фе рен ци ја пре ко фор му ли са ња кон це па та о уло зи и 
ефи ка сно сти вој не сна ге у ме ђу др жав ним по ли тич ким ре ла ци ја-
ма.33) Ово зна чи да уну тар по ли тич ких из бо ра и стра те шких пре-
фе рен ци ја по сто ји чи тав низ об ја шње ња и ве за из ме ђу њих, те да 
по зи ци ја стра те шке кул ту ре као од ре ђе ног си сте ма су ге ри ше огра-
30)  Ibi dem, стр. 37.
31)  Ibi dem, стр. 33, 37.
32)  Jo nes, D. R. „So vi et Stra te gic Cul tu re“, у Ja cob sen, C. G. (ур.) StrategicPower:USA/USSR. 

Mac mil lan Press Ltd, Lon don, 1990, стр. 35.
33)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re,“ op. cit., стр. 46.
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ни че ност ши рим по ли тич ким и дру штве ним си сте мом. Ста но ви-
ште ко је стра те шку кул ту ру про фи ли ше као иде а ци о ни ми ље ко ји 
огра ни ча ва из бор од ре ђе ног ти па по на ша ња под ра зу ме ва мо гућ-
ност пред ви ђа ња на ње му про и за шлог на ци о нал ног стра те шког 
оп ти ра ња.34) По сто ја ње од ре ђе них иде ја по се би ни је до вољ но да 
раз ја сни раз вој од ре ђе ног по ли тич ког окру же ња, оне, на рав но, мо-
ра ју би ти фор му ли са не, апли ци ра не и по др жа ва не у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду од стра не од ре ђе них по ли тич ких ак те ра. Ова кав 
при ступ не дво сми сле но ди фе рен ци ра стра те шку кул ту ру као не-
за ви сну ва ри ја блу у од но су на по на ша ње ко је тре ти ра као за ви сну 
ва ри ја блу.

Од го ва ра ју ћи на кри ти ке усме ре не ка схва та њи ма ко ја ка рак-
те ри шу пр ву ге не ра ци ју, Греј про мо ви ше но во схва та ње по ко ме 
стра те шка кул ту ра пред ста вља кон текст ко ји окру жу је и да је сми-
сао стра те шком по на ша њу.35) Стра те шку кул ту ру од ре ђу је као трај-
не (али не не про мен љи ве) дру штве но пре не те иде је, ста во ве, тра-
ди ци је, обра сце ми шље ња и пре фе ри ра не ме то де де ла ња, ко ји су 
то ма ње или ви ше ка рак те ри стич ни за не ку пар ти ку лар ну ге о граф-
ски од ре ђе ну без бед но сну за јед ни цу са је дин стве ним исто риј ским 
ис ку ством.36) Про стор стра те шке кул ту ре об у хва та и оно што се на-
ла зи спо ља и оно што је ло ци ра но уну тар нас, јер ми, на ше ин сти-
ту ци је и на ше по на ша ње пред ста вља мо (фор ми ра мо) кон текст.37) 
In nu ce, с об зи ром на чи ње ни цу да је стра те шка кул ту ра про дукт 
ин ди ви дуа ко је су ну жно кул ту ро ло шки про фи ли са не, не по сто-
ји ни шта уну тар стра те шког под руч ја што се мо же по зи ци о ни ра ти 
ван под руч ја кул ту ре. Ер го, не за о би ла зна кул тур на ди мен зи ја по-
сред ни ка, ор га ни за ци ја, про це ду ра и упо тре бе оруж ја ну жно ути че 
на по на ша ње стра те шке за јед ни це. За раз ли ку од Џон сто на, Греј 
од ба цу је кон цеп ту ал ни ста тус стра те шке кул ту ре као јед не из дво-
је не, у ма си су про ста вље них екс пли ка ци ја, стра те шке се лек ци је: 
об ја шње ње по на ша ња ни је мо гу ћа ван стра те шке кул ту ре. Ова кво 
си ту и ра ње стра те шке кул ту ре чи ни да је Греј тре ти ра и као за ви-
сну и као не за ви сну ва ри ја блу. Ре ци мо на кра ју да је Греј пре ба-
цио ка ко се би та ко и це лој на уч ној за јед ни ци за хи пер тро фи ра ну 
34)  Johnston,A. I. CulturalRealism:StrategicCultureandGrandStrategyinChineseHistory, 

op. cit., стр. 36.
35)  Gray, C. S. „Stra te gic Cul tu re as Con text: The First Ge ne ra tion of The ory Stri kes Back“, 

ReviewofInternationalStudies, 25(1), 1999, стр. 50.
36)  Ibi dem, стр. 51.
37)  Ibi dem, стр. 53.
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кон цеп ту а ли за ци ју стра те шке кул ту ре, ко ја је чи та ву де ба ту до ве ла 
до ни воа ап сур да. Пи та ње де фи ни са ња стра те шке кул ту ре пре ко 
рас пра вља ња о ин клу зи ји и иде а ци о них еле ме на та и фе но ме на по-
на ша ња тре ба за ме ни ти „здра во ра зум ском“ при ме ном кул ту ра ли-
стич ког при сту па у схва та њу на ци о нал них стра те шких из бо ра.38)

Нај ин три гант ни ја не до у ми ца ка рак те ри стич на за де тер ми ни-
стич ки при ступ стра те шкој кул ту ри је, да кле, ва лид ност ус по ста-
вља ња не дво сми сле не узроч но-по сле дич не коп че из ме ђу ста во ва 
и ре зул тант ног по на ша ња. На и ме, де тер ми ни стич ка и „екс тер на“ 
по зи ци ја стра те шке кул ту ре је под ра зу ме ва ла генерисaње ја сно 
про фи ли са ног, мо но лит ног, ауто ном ног и не за о би ла зног ка у зал-
ног ути ца ја на по на ша ње свих по тен ци јал них ак те ра.39) Про блем 
на ста је у не пре по зна ва њу по тен ци јал не дис кре пан ци је на ни воу 
ре ла ци је стра те шке кул ту ре и по на ша ња, у иде ји да се стра те шком 
кул ту ром мо же ма ни пу ли са ти за рад ус по ста вља ња стра те шких из-
бо ра ко ји ин тен зи фи ку ју или ста вља ју у пр ви план од ре ђе не пар-
ти ку лар не ин те ре се. Да кле, док је пр ви круг те о ре ти ча ра тре ти рао 
стра те шку кул ту ру кроз при зму об ја шње ња др жав них раз ло га и 
на чи на во ђе ња ра та, дру га ге не ра ци ја је по ла зи ла од прет по став-
ке да стра те шка кул ту ра а при о ри слу жи ин стру мен та ли зо ва ним 
ци ље ви ма од ре ђе ног ин те ре сног кор пу са. Ако ова кву по став ку за-
о штри мо до кра ја, мо гло би се ре ћи да стра те шка кул ту ра мо же 
би ти по зи ци о ни ра на као „ис ку пљу ју ћи“ мит за од но сне по ли тич ке 
ели те (удру же не са пан да ном из вој но-ин ду стриј ског ком плек са) у 
сме ру кул ту ро ло шког по зи ци о ни ра ња ак тив но сти про ис те клих на 
пар ти ку лар ним ин те ре сним ра чу ни ца ма, гло бал ним ка пи та ли стич-
ким про це си ма и исто риј ским ис ку ством суи ге не рис.

То ме ком па та бил но, стра те шка кул ту ра се од ре ђу је као про-
стор за ма ни пу ли са ње, за ства ра ње оправ да ња ан га жма на хе ге мо-
ни стич ке др жа ве. Та ко ђе, она мо же би ти ис ко ри шће на и за оправ-
да ње ути ца ја вој но-ин ду стриј ског ком плек са у ме ђу на род ном 
си сте му су пер и ор ној др жа ви и за ди ри го ва ње дру штвом пре ко кла-
сно ба зи ра ног ути ца ја. Та ква кон сте ла ци ја отва ра про стор ели ти да 
ге не ри ше спе ци фи чан кул тур ни про стор, где се по мо ћу про па ганд-
них ак тив но сти ин те ре си ми ли та ри стич ких кру го ва иден ти фи ку ју 
као вред но сти дру штва.40) По Бре дли ју Клај ну (Bra dley S. Klein), да 
38)  Gray, C. S. OutoftheWilderness:PrimeTimeforStrategicCulture, op. cit, стр. 1-13.
39)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re”, op. cit., стр. 38.
40)  Po o re, S. „Stra te gic cul tu re”, у Glenn, J., How lett, D., Po o re, S. (ур.) Neorealismversus

StrategicCulture,As hga te Pu blis hing Com pany, Bur ling ton, 2004, стр. 55-57.
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би се ло ци ра ла стра те шка кул ту ра по треб но је по зна ва ње ин фра-
струк ту ре тех но ло шког и вој ног сек то ра др жа ве: стра те шка кул ту-
ра ни је ни шта дру го до про у ча ва ње кул тур не хе ге мо ни је др жав не 
ре пре си је.41) На тој ли ни ји, Клајн хлад но ра тов ску док три ну за стра-
ши ва ња, због ком би но ва ња две су про ста вље не стра те шке фор ме: 
де кла ра тив не и опе ра тив не, од ре ђу је као мак си мал но по год ну за 
САД. Де кла ра тив на стра те ги ја, уте ме ље на на од бра ни, ре та ли ја-
ци ји и за стра ши ва њу, је ин стру мен та ли зо ва на од стра не ели та за 
кул тур но по кри ва ње (та ко ре ћи грам ши јев ске про ве ни јен ци је)42) 
опе ра тив не стра те ги је, уте ме ље не на агре сив ној спољ ној по ли ти-
ци са офан зив но по ста вље ним вој ним сна га ма.43)

Прет ход но ре че но на ме ће не до у ми цу да ли је по ли тич ка или 
вој на ели та из над усло вље но сти про фи ли са них стра те шком кул-
ту ром или је со ци ја ли зо ва на уну тар ин стру мен та ли зо ва них ми то-
ло шких кон струк ци ја. Та ко се Снај дер у но вом са гле да ва њу сво-
га ис хо ди шног ра да за ла же за уже („кон се квен циј ско“) од ре ђе ње 
стра те шке кул ту ре, ко ја је вред на про пи ти ва ња са мо он да ка да 
се сва дру га об ја шње ња про ба ју и по ка жу као не тач на.44) Стра те-
шка кул ту ра, трет ман стра те ги је ма ни фе сто ван пре ко аутен тич них 
обра зов них „ал го рит ма“, ин сти ту ци ја и спе ци фич ног ста ту са си ле, 
по ста је ре ле вант на тек по што се раз ви је из ан те це дент них окол-
но сти ма те ри јал них ин те ре са од ре ђе них со ци јал них сна га по пут 
по ли тич ких ели та. У том сми слу, по Снај де ру, им пе ри ја ли зам је 
пред ста вљен као про дукт ко а ли ци је ма лог бро ја (не ли бе рал них) 
еко ном ских и по ли тич ких ин те ре сних гру па ко је су гра ви ти ра ле ка 
ге о граф ској екс пан зи ји и ко је су би ле спо соб не да осво је власт и 
ре а ли зу ју „по ли тич ку кар те ли за ци ју“ (слу ча је ви Не мач ке и Ја па на 
у кон тек сту 2. свет ског ра та).45) Те ели те су про ду ко ва ле „мит о им-
пе ри ји“, скуп ста во ва, иде ја, сим бо ла, оби ча ја и пред ста ва стра те-
шке кул ту ре, ко ји је пре ра стао пр во бит ну ин те ре сну за сно ва ност и 
ме та мор фо зи рао у кул тур ни иде ал. До шло је до по врат ног ефек та: 
41)  Klein, B. „He ge mony and Stra te gic Cul tu re: Ame ri can Po wer Pro jec tion and Al li an ce De-

fen se Po li tics“, ReviewofInternationalStudies, 14(2), 1988, стр. 133-148.
42)  Ви ди Sto ja no vić, Đ. Građanskodruštvo:istorijskirazvojkoncept, Me dij ska knji ža ra Кrug, 

Be o grad, 2006, стр. 134-151.
43)  Klein, B. „The Tex tu al Stra te gi es of the Mi li tary: Or, Ha ve you Read any Good De fen se 

Ma nu als La tely?“, у Der De rian, J., Sha pi ro, M. J. (ур.) International/IntertextualRelations:
PostmodernReadingsofWorldPolitics,Le xing ton Bo oks, Le xing ton, 1989, стр. 97-112.

44)  Synder,Ј. L. MythsofEmpire:DomesticPoliticsandInternationalAmbition,Cor nell Uni-
ver sity Press, It ha ca, 1991.

45)  Ibi dem, стр. 305-322.



- 322 -

КОНЦЕПТСТРАТЕШКЕКУЛТУРЕ:...ЂорђеСтојановић,ПетарМатић

„са мо за ро бље не“ ели те су ин тер на ли зо ва ле стра те шко-кул тур ни 
са др жај ко је су осми сли ли и пла си ра ли у јав ност као оправ да ње за 
ин те ре сно ори јен ти са ну по ли тич ку се лек ци ју.

Стра те шка кул ту ра се не тре ти ра као екс клу зив ни про дукт фе-
но ме на ели та, већ и пре ко по ве за но сти и ства ра ња у од но су пре ма 
дру штву као це ли ни, пре ко прет по став ке тран спа рент не јав не ди-
мен зи је. У са гла сју са тим, Кен Бут (Ken Bo oth) на гла ша ва да се 
„стра те шка кул ту ра ре фе ри ра на на ци о нал ну тра ди ци ју, вред но сти 
ста во ве, обра сце по на ша ња, на ви ке, сим бо ле до стиг ну ћа и по себ-
не на чи не при ла го ђа ва ња и ре ша ва ња про бле ма у од но су на прет-
ње или упо тре бу вој не си ле.“46) Та кво ста но ви ште ре ак ци је др жа ве 
по пи та њу ра та и ми ра при мар но де те ре ми ни ше пре ко исто ри је 
и по ли тич ке кул ту ре, док пре фе рен ци је ели та има ју се кун дар ну 
по зи ци ју. Ана лог но то ме, Чарлс Куп чан (Char les Kupchan) сма тра 
да се стра те шка кул ту ра са сто ји од ап стракт них кон це па та по пут 
пред ста ва, сим бо ла и ста во ва ко ји ка рак те ри шу це ли ну спе ци фи-
ко ва ног дру штва (то јест по ли ти ке или на ци је): и ма се и ели ту у 
про це су до но ше ња од лу ка. Стра те шка кул ту ра об у хва та пред ста-
ве пу тем ко јих на ци је, као ко лек тив ни ен ти те ти, де фи ни шу сво је 
бла го ста ње и на пре дак, те схва та ју вла сти ту без бед ност.“47) Ипак, 
Куп чан ди фе рен ци ра стра те шку кул ту ру од уве ре ња ели та. Ње го ва 
по став ка тре ти ра уве ре ња ели та као ра ци о нал на, ло гич ки кон зи-
стент на и ба зи ра на на узроч ном за кљу чи ва њу, а под ути ца јем ка ко 
ди на ми ке ме ђу на род ног окру же ња та ко и фор ма тив ног ис ку ства 
ко је под ра зу ме ва и стра те шку кул ту ру.48)

Тре ћа ге не ра ци ја, ко ја се ја вља по чет ком 90-тих го ди на про-
шлог ве ка, са јед не странe, у сво ме по и ма њу не за ви сних иде а ци-
о них ва ри ја бли по ста је си мул та но стро жа и еклек тич ни ја, те, са 
дру ге стра не, уже усме ре на ка про пи ти ва њу спе ци фич них стра те-
гиј ских од лу ка као за ви сних ва ри ја бли.49) Не до во де ћи у пи та ње 
от клон пре ма ре а ли стич кој те о рет ској по зи ци ји, ова ге не ра ци ја те-
о ре ти ча ра, фо ку си ра на на про стор где струк ту рал но-ма те ри јал но 
ела бо ри ра ње ин те ре са не мо же да об ја сни по је ди нач не, „кон крет-
не“ стра те шке из бо ре, у „кон цеп ту ал ну игру“ уво ди, из ме ђу оста-
лог и ор га ни за ци о ну, вој ну или гло бал ну кул ту ру као ре ле вант не 
46)  Bo oth, K. StrategyandEthnocentrism,Hol mes & Me i er Pu blis hers Inc, New York, 1979, 

стр. 121.
47)  Kupchan, C. A. TheVulnerabilityofEmpire, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1994, стр. 22.
48)  Ibi dem, стр. 491-492.
49)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re“, op.cit., стр. 41.
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екс пла на тор не ин пу те (не за ви сне ва ри ја бле). Та ко за Ели за бет Ки-
ер (Eli za beth Ki er), ко ја по ла зи од прет по став ке да вој ска не мо ра 
ну жно да пре фе ри ра офан зив не док три не, ор га ни за ци о на кул ту ра 
ути че на то ка ко вој ска мо же да од ре а гу је на огра ни че ња на мет ну-
та од стра не ци вил них до но си о ца од лу ка. По њој, до ма ћи по ли тич-
ки ам би јент на ме ће ли ми те, вој на кул ту ра ин тер пре ти ра те ли ми те, 
а ор га ни за ци о на кул ту ра пред ста вља ин тер ве ни шу ћу ва ри ја блу из-
ме ђу ци вил них од лу ка и вој не док три не.50) Из тог угла, као ана ли-
тич ки по себ но ва жна се на ме ће „по ли тич ко-вој на суб кул ту ра“.51) 
По на ша ње ци вил них ли де ра и вој ске, то јест про ме не у сфе ри 
вој не док три не у сме ру офан зив не или де фан зив не ва ри јан те, се, 
на су прот струк ту рал ним или функ ци о нал ним ана ли за ма, нај бо ље 
мо гу раз у ме ти из кул тур ног ра кур са.52) Џе фри Ле гро (Jef frey Le gro) 
сма тра да та мо где су спе ци фич ни ин стру мен та ра то ва ња до ступ ни 
и са гла сни са пре ва лент ном кул ту ром ра то ва ња на ни воу др жав ног 
вој ног „стра ту ма“, та др жа ва гра ви ти ра ка по ступ ци ма ко ји ре зул-
ту ју еска ла ци јом кон флик та, док ако је по тен ци јал на вр ста ра то ва-
ња опо зит на др жав ној вој ној кул ту ри, он да је ве ро ват но ћа су ко ба 
ми ни ма ли зо ва на, чак и код из ра зи то про во ка тив не не при ја тељ ске 
ак тив но сти.53) И Ле го и Ки ер апо стро фи ра ју при ступ кул ту ри као 
ко лек тив ном фе но ме ну ко ји се не мо же ре ду ко ва ти на ин ди ви ду-
ал ни сте пен, без об зи ра да ли се ра ди о вој ној ели ти или си сте му 
уве ре ња ка рак те ри сточ ном за ели те у ши рем пој му стра те шке кул-
ту ре. По Џон сто ну, овај „круг“ те о ре ти ча ра, по ред то га што успе ва 
да пре ва зи ђе де тер ми ни зам пр ве ге не ра ци је (не при хва та њем по-
на ша ња као не за ви сне ва ри ја бле и ста вом да је кул ту ра не што што 
се ме ња) и што у сво јим на ла зи ма прак ти ку је упре ђи ва ње раз ли чи-
тих те о рет ских екс пла на ци ја, има три не до стат ка: (1) због то га што 
у нео ре а ли зму мо же мо сре сти др жав не пре фе рен ци је у ра спо ну од 
др жав ног оп стан ка до мак си ма ли зо ва ња мо ћи, до ла зи до про бле-
ма у фор му ли са њу за кљу ча ка при ли ком ком па ра ци је са кул тур ним 
мо де лом; (2) због то га што је по на ша ње за ви сна ва ри ја бла (а не 
спољ на по ли ти ка или вој на док три на), пре не бре га ва се мо гућ ност 
да сим бо лич ка стра те ги ја не ма ни ка кве ка у зал ни ути цај на опе ра-

50)  Ki er, E. „Cul tu re and Mi li tary Doc tri ne: Fran ce Bet we en the Wars“, InternationalSecurity,
19(4), 1995, стр. 68.

51)  Ibi dem, стр. 69.
52)  Ki er, E. „Cul tu re and French Mi li tary Doc tri ne“, у Kat zen stein P. (ур.) TheCultureofNati

onalSecurity, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1996, стр. 186.
53)  Le gro, J. „Mi li tary Cul tu re and Ina dver tent Esca la tion in World War II“, InternationalSecu

rity, 18(4), 1994,стр. 109-110.
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тив ну стра те ги ју; и (3) због то га што је оста вље на мо гућ ност да 
до но си о ци стра те шких од лу ка у пот пу но сти не ре пре зен ту ју вред-
но сти вој не или стра те шке кул ту ре, про бле ма ти зу је се и ре ла ци ја 
из ме ђу тих вред но сти и са мог по на ша ња.54)

На кра ју тре ба ре ћи да све го ре из ло же не, ши ро ко по ста вље не, 
кон цеп ту ал не по став ке има ју огра ни че ну ана ли тич ку ко ри сност: 
за то што на не до во љан на чин раш чла њу ју ју фе но мен стра те шке 
кул ту ре (по пи та њу нор ма тив них, иде а ци о них и би хе ви о рал них 
ком по нен ти), оне су ма ло упо тре бљи ве на ин струк тив ном ни воу 
за ем пи риј ска ис тра жи ва ња стра те шке кул ту ре, ка рак те ри стич на 
за са вре ме ну ана ли тич ку ко њунк ци ју.55) Са тим на уму, овај рад ће 
ко ри сти ти де фи ни ци ју стра те шке кул ту ре Кри сто фа Ме је ра (Chri-
stoph Meyer) по ко јој она об у хва та дру штве но пре не те и са иден ти-
те том по ве за не (и/или про и за шле) нор ме, иде је и обра сце (оби ча је, 
сте ре о ти по ве или ри ту ал не ма три це) по на ша ња (укљу чу ју: ци ље ве 
упо тре бе си ле, при ро ду при нуд них сред ста ва, пре фе ри ра не мо де ле 
ко о пе ра ци је и ни во до ма ће или ме ђу на род не ауто ри за ци је), ко ји 
су за јед нич ки нај у ти цај ни јим по ли тич ким ак те ри ма и дру штве ним 
гру па ма уну тар не ке по ли тич ке за јед ни це и ко ји ути чу на из бор 
и фор му ли са ње се та од брам бе них и без бед но сних оп ци ја (ци ље-
ва) те исте за јед ни це.56) По ње му, ова ква по став ка има три ва жне 
од ли ке: (1) она се ди рект но ре фе ри ра на нор ме; (2) иде је, нор ме 
и прак са ни су изо ло ва не ва ри ја бле, оне се по сма тра ју као ин тер-
е ла ци о ни еле мен ти на ра ти ва иден ти те та спе ци фич не за јед ни це у 
од но су на спољ ни свет; и (3) су ге ри ше да стра те шка кул ту ра, као и 
на ци о нал ни на ра ти ви иден ти те та, мо гу би ти хе те ро ге ни и под ло-
жни оспо ра ва њу.57) У том кон тек сту, Ме јер је раз вио кон цеп ту ал ни 
оквир са че ти ри но се ће нор ме по пи та њу упо тре бе си ле, ко је има ју 
раз ли чи те вред но сти у раз ли чи тим на ци о нал ним по став ка ма, све 
нор ме су ска ли ра не на че ти ри ни воа и кре ћу се у ра спо ну од ни ског 
до ви со ког ан га жма на.58)

54)  Johnston, A. I. „Thin king abo ut Stra te gic Cul tu re”, op.cit., стр. 42-43.
55)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 

for ex pla i ning chan ging norms”, EuropeanJournalofInternationalRelations,11(4), 2005, 
стр. 529.

56)  Meyer, C. TheQuestforaEuropeanStrategicCulture:ChangingNormsonSecurityand
Defence in theEuropeanUnion,Pal gra ve, Ho und mills, 2006, стр. 20 и Meyer, C. „Con-
ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work for ex pla i ning 
chan ging norms”, op. cit., стр. 528.

57)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 
for ex pla i ning chan ging norms”, op. cit., стр. 529.

58)  Ibi dem, стр. 530.
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Пр ва стра те шка нор ма се ти че ци ље ва упо тре бе си ле и ње на 
„уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) од бра ну вла сти те те ри то ри је 
од не по сред ног на па да; (2) од бра ну гру па или др жа вља на у ино-
стран ству од без бед но сних прет њи; (3) про мо ци ју вред но сти, уве-
ре ња или иде ја у ино стран ству; и (4) екс тра-те ри то ри јал но ши ре-
ње по ли тич ке, еко ном ске или кул тур не кон тро ле. Дру га стра те шка 
нор ма се ти че на чи на упо тре бе си ле и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ 
об у хва та: (1) рек ти ван ан га жман, сра зме рен ни во жр та ва; (2) ак ти-
ван ан га жман, ни зак ни во ка ко уну тар-груп них та ко и ван-груп них 
жр та ва; (3) ак ти ван ан га жман, ни зак ни во уну тар-груп них и ви сок 
ни во ван-груп них жр та ва; и (4) агре си ван ан га жман, не сра зме ран 
ни во жр та ва. Тре ћа стра те шка нор ма се ти че пре фе ри ра ног мо ду са 
ко о пе ра ци је и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) не у трал ност 
(не ме ша ње); (2) са рад њу на осно ву за ко на, спо ра зу ма и пра ви ла; 
(3) са рад њу на осно ву из бо ра из ме ђу пре фе ри ра них парт не ра, и 
(4) уни ла те ра ли зам (же ља за са мо стал ним де ло ва њем. Ко нач но, 
че твр та стра те шка нор ма се ти че ин тен зи те та до ма ће и ме ђу на род-
не ауто ри за ци је и ње на „уз ла зна гра ду а ци ја“ об у хва та: (1) ви со ку 
до ма ћу и ме ђу на род ну ауто ри за ци ју; (2) ви со ку до ма ћу и ни ску ме-
ђу на род ну ауто ри за ци ју; (3) ни ску до ма ћу и ви со ку ме ђу на род ну 
ауто ри за ци ју; и (4) ни ску до ма ћу и ме ђу на род ну ауто ри за ци ју.

2.СТРАТЕШКАКУЛТУРАЕУ

Син таг ма „те о рет ска не мо гућ ност“ је ду го вре ме на би ла уоби-
ча је на ква ли фи ка ци ја ре а ли стич ке ар гу мен та ци је ка да се ра до о 
европ ској без бед но сно-од брам бе ној ко о пе ра ци ји. Ком па ти бил-
но са прет по став ком о ба лан су прет њи, др жа ве фор ми ра ју вој не 
са ве зе са мо он да ка да де ле за јед нич ку прет њу (опа сност). У том 
кон тек сту, пад Бер лин ског зи да 1989. го ди не би во дио или ка по ли-
тич ки ре гре сив ним на ци о на ли стич ким оп ци ја ма, ка рак те ри стич-
ним за европ ску про шлост, или ка одр жа њу успе шне и про ве ре не 
са рад ње под окри љем НА ТО-а.59) Ре а ли стич ка ин тер пре та ци ја се 
сиг ни фи кант но про ме ни ла по сле 2000. ка да је са свим ја сно ре-
ги стро ва но да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ (Европ ска 
без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка, Euro pean Se cu rity and De fen se 
59)  Ви ди Me ar she i mer, J „Back to the Fu tu re: In sta bi lity in Euro pe af ter the Cold War”, Interna

tionalSecurity,15(1), 1990, стр. 5-56.; Waltz, K. „The Emer ging Struc tu re of In ter na ti o nal 
Po li tics”, InternationalSecurity, 18(2), 1993, стр. 44-79.; и Gor don, P. „Euro pe’s Un com-
mon Fo re ign Po licy”, InternationalSecurity, 11, 1998, стр. 27-74.
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Po licy, ЕСДП60)) има да ле ко бо љу бу дућ ност од оне ко ја јој је пред-
ви ђа на. На и ме, ре а ли стич ка ар гу мен та ци ја је сво ју кон цен три са-
ност на ба ланс прет њи по ме ри ла на ба ланс мо ћи.61) У скла ду са 
та квом по став ком, ЕСДП је, као ре а ли за ци ја же ље европ ских др-
жа ва за стра те шком ауто но ми јом, био од го вор на уни по лар ну су-
пре ма ти ју САД у свет ској по ли ти ци и мул ти по лар ност у Евро пи, 
где се ре ак ти ви ра ла стра те шка ком пе ти тив ност из ме ђу Не мач ке, 
Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је. Ер го, ЕСДП, са јед не стра не, по сле 
за вр шет ка Хлад ног ра та и по вла че ња САД из Евро пе, мо же слу жи-
ти да би се стра те ги јом ме ког ба лан си ра ња, упо тре бом не-агре сив-
них сред ста ва у опи ра њу свет ској до ми на ци ји САД, ин тен зи фи ко-
вао по ли тич ки ути цај Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске у НА ТО.62) 
Са дру ге стра не, ЕСДП се мо гао од ре ди ти као про дукт тра ди ци о-
нал ног ри вал ства из ме ђу Не мач ке и Фран цу ске, као по ку шај ја чег 
ве зи ва ња Не мач ке за Евро пу и, кон се ке вент но, по ве ћа ње из гле да 
за мир на це ло куп ном европ ском кон ти нен ту.63)

На су прот ре а ли сти ма, кон струк ти ви сти сма тра ју да пер ма нет-
на ево лу ци ја ЕСДП-а, о че му ће ка сни је би ти ре чи, ма ни фе сту је 
фраг мент ши ре рас пра ве о ме ђу на род ном иден ти те ту ЕУ, о то ме да 
ли ће се Евро па (са мо)од ре ди ти пре ко свој ста ва вој не, ци вил не или 
нор ма тив не мо ћи.64) Дру гим ре чи ма, ЕСДП за ви си од ко му ни ка тив-
них и сим бо лич ких про це са ка рак те ри стич них за Евро пу, то јест 
од то га ка ко Евро пља ни ви де се бе и дру ге. Ко нач ни об лик ко ји ће 
узе ти европ ска од бра на за ви си ће, да кле, од ства ра ња за јед нич ке, 
стра те шке кул ту ре ЕУ. По ли тич ка кул ту ра ЕУ у свом ла кон ском и 
ру ди мен тар ном об ли ку се мо же пред ста ви ти као за јед нич ко схва-
та ње по пи та њу ре гу лар но сти упо тре бе од ре ђе них вр ста ЕСДП-
ом про фи ли са них де ло ва ња (осим вој них и ци вил них ка па ци те та, 
под ра зу ме ва и нор ме, уве ре ња и иде је у од но су на сред ства и ци-
ље ве од брам бе не по ли ти ке). Пол Кор ниш и Џе фри Едвардс  (Paul 
Cor nish и Ge of frey Ed wards) де фи ни шу европ ску стра те шку кул ту-
60)  Сви акро ни ми ће би ти ћи ри лич не ва ри јан те ен гле ских ори ги на ла.
61)  Ви ди Art, R. „Euro pe Hed ges Its Se cu rity Bets”, у Paul, T. V., Wirtz, J. J. и Fort man M. 

(ур.) BalanceofPower:TheoryandPracticeinthe21stCentury, Stan ford Uni ver sity Press, 
Stan ford, 2004, стр. 179-214.; Po sen, B. „Euro pean Union Se cu rity and De fen se Po licy: Re-
spon se to Uni po la rity?“, SecurityStudies, 15(2), 2006, стр. 149-186.; и Jo nes, S. TheRiseof
EuropeanSecurityCooperation, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007.

62)  Art, R. „Euro pe Hed ges Its Se cu rity Bets”, op. cit., стр. 199.
63)  Jo nes, S. TheRiseofEuropeanSecurityCooperation, op. cit., стр. 11.
64)  Ви ди An der son, S. иTho mas, S. „Euro pean Se cu rity and De fen se Po licy Demysti fied”, Ar

medForces&Society,33(1), 2006, стр. 24-42.; Man ners, I. „Nor ma ti ve Po wer Re con si de-
red: Beyond the Cros sro ads”, JournalofEuropeanPublicPolicy, 13(2), 2006, стр. 182-199.
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ру као ин сти ту ци о нал но по ве ре ње и про це се ан га жо ва ња и упра-
вља ња вој ном си лом као де лом при хва ће ног кван ту ма ле ги тим них 
и ефи ка сних по ли тич ких ин стру ме на та, за јед но са оп штим при-
зна ва њем ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра са вој ним ка па ци те ти ма.65) 

За по че так, ни је на од мет на по ме ну ти ка ко у ова квој по став-
ци ег зи сти ра про блем кон вер ген ци је из ме ђу од ре ђе них на ци о нал-
них кул тур них кор пу са по пи та њу ЕУ стра те шке кул ту ре. Ја сно је 
уоч љи во кон цеп ту ал на ди со нан ца из ме ђу „атлан ти ста“ и „евро пи-
ста“, „ауто но ми ста“ и „ко о пе ра ти ви ста“, из ме ђу оних ко ји се за ла-
жу за тра ди ци о нал не мо да ли те те од бра не и оних ко ји фор си ра ју 
пер спек ти ву мо ћи (си ле и сна ге).66) У том сми слу, Жо ли он Хо ворт 
(Jolyon Ho worth) ко ри сти се дам ди хо то ми ја да би ука за ла на раз-
ли ке из ме ђу на ци о нал них стра те шких кул ту ра, то јест др жа ва, у 
Евро пи: (1) са ве зни ка и не у трал них; (2) „атлан ти ста“-„евро пе и-
ста“; (3) оних ко ји ма је при о ри тет про јек ци ја мо ћи и оних ко ји ма 
је при о ри тет те ри то ри јал на од бра на; (4) оних ко ји по тен ци ра ју вој-
ску за раз ли ку од оних ко ји ма су ва жни ји ци вил ни ин стру мен ти; 
(5) ве ли ких др жа ва и ма лих др жа ва; (6) про из во ђа ча ору жа них си-
сте ма и ку па ца истих; те (7) др жа ва ко је рас по ла жу са ну кле ар ним 
ар се на лом и др жа ва ко је не ма ју ну кле ар но на о ру жа ње.67) Ме ђу тим, 
и по ред све га мо же се го во ри ти о за јед нич ким мо мен ти ма, ко ји су 
нај ве ћом ме ром про ис те кли из за јед нич ког уче ња (о че му ће ка сни-
је би ти ви ше ре чи) про ду ко ва ног про ме ном пер цеп ци је прет ње или 
опа сно сти по европ ске др жа ве, струк ту ром ЕСДП-а, те свет ским 
кри за ма и за пад ним ин тер вен ци ја ма (а по себ но ору жа ним рас па-
дом бив ше СФРЈ). Ба зи ра ју ћи се на тим „еду ка тив ним“ еле мен ти-
ма, ЕСДП за Фран цу ску пред ста вља об лик ауто но ми је у од но су на 
НА ТО (из раз суп си стен ци је де го ли стич ке тра ди ци је), за Бри тан це 
по тре бу да се „по себ ни од но си“ са САД до пу не са ин тен зив ни јим 
европ ским иден ти те том, а за Нем це по мак од па сив не ме ке од бра-
не и без бед но сног осла ња ња на НА ТО ка ин тер вен ци о ни стич кој 
стра те шкој по став ци.

Ка да го во ри мо о исто ри ји као фак то ру фор му ли са ња стра те-
шке кул ту ре ЕУ, он да се мо ра кон ста то ва ти да Евро па пред ста вља 
65)  Cor nish, P. и Ed wards, G. „Beyond the EU/NA TO Dic ho tomy: The Be gin nings of a Euro-

pean Stra te gic Cul tu re”, InternationalAffairs,77(3), 2001, стр. 587.
66)  Ви ди Gi e ge rich, B EuropeanSecurityandStrategicCulture:NationalResponses to the

EU’sSecurityandDefencePolicy,No mos, Ba den-Ba den, 2006.
67)  Ho worth, J. „The CESDP and the For ging of a Euro pean Se cu rity Cul tu re”, PolitiqueEuro

peenne,8, 2002, стр. 89.
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део све та ко ји је мо жда нај ин тен зив ни је де фи ни сан пре ко исто-
риј ских пре ми са и ком по нен ти ло ци ра них у по при лич но ду бо-
кој про шло сти (не рет ко се жу чак и до ан тич ких вре ме на). Иако 
та исто риј ско се ћа ње има ве ли ку ва жност, до ста је те шко ус по-
ста ви ти не ку пан-европ ску исто риј ску зо ну ко ја би по слу жи ла 
као по ста мент за јед нич кој европ ској стра те шкој кул ту ри, то јест 
европ ска исто риј ска пер спек ти ва је обич но по ве за на са исто риј-
ском „екс клу зив но шћу“ за себ них европ ских др жа ва (иден ти те та). 
Ем бри о нал ни исто риј ски по ку шај ин сти ту ци о нал ног ре гу ли са ња 
ме ђу на род не без бед но сти у Евро пи пред ста вља Вест фал ски мир 
из 1648. го ди не ко јим су пла си ра на че ти ри ва жна прин ци па: (1) 
прин цип су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва и фун да мен тал но пра-
во на са мо о пре де ље ње; (2) прин цип оба ве зу ју ћих ме ђу на род них 
др жав них уго во ра; (3) прин цип прав не јед на ко сти на ци о нал них 
др жа ва; и (4) прин цип ме ђу др жав ног не ме ша ња у сфе ри уну тра-
шње по ли ти ке. За ЕУ не сум њи во ва жно исто риј ско ис ку ство пред-
ста вља и хри шћан ска тра ди ци ја др жа ва чла ни ца, до из ве сне ме ре 
по кре ти ка кви су Ре не сан са и Ре фор ма ци ја, те кон ти ну и тет де ва-
сти ра ју ћих ра то ва, ко ји су сва ка ко не за о би ла за на вред но сна под-
ло га за фор му ли са ње европ ске стра те шке кул ту ре (не са мо да др-
жа ве во де ра то ве, већ и ра то ви, по ма ло па ра док сал но, кон стру и шу 
и оправ да ва ју са ме др жа ве).68) Не мо гућ ност ре а ли за ци је ста бил ног 
ме ђу на род ног по рет ка и те жња ка кон сти ту и са њу ме ђу на род не ор-
га ни за ци је чи ји би при мар ни по ли тич ки фо кус био очу ва ње свет-
ског ми ра до ве ле су по сле 1. свет ског ра та до ства ра ња Ли ге на ро-
да. Ли га на ро да ни је ус пе ла да ис пу ни циљ за рад ко га је осно ва на, 
што је усло ви ло низ се ри о зних кри за и, на кра ју, до ве ло до но вог 
пла не тар ног су ко ба- 2. свет ског ра та. У том сми слу, за исто риј ско 
про фи ли са ње ЕУ стра те шке кул ту ре по себ ну ва жност има пе ри-
од од пе де сет го ди на ми ра по за вр шет ку 2. свет ског ра та, те про-
бле ми ко ји су на ста ли услед не мо гућ но сти ауто ном ног ан га жма на 
ис про во ци ра ног рат ним рас па дом бив ше СФРЈ. Та ква ка рак те ри-
за ци ја, у ци љу из бе га ва ња не по треб ног упро шћа ва ња, ипак тре ба 
ин кор по ри ра ти свест о то ме да су (еx-им пе ри је) Ве ли ка Бри та ни ја 
и Фран цу ска иза шле као по бед ни це из 2. свет ског ра та, док су Не-
мач ка и Ита ли ја би ле по ра же не и пот пу но де ва сти ра не, те да су 
не ке др жа ве са раз ли чи тим ис хо ди ма би ле вој но ан га жо ва не ван 
68)  Ви ди Tilly, C. „War Ma king and Sta te Ma king as Or ga ni zed Cri me”, у Evans, P., Ru esche-

meyer, D., Skoc pol, T. (ур.) BringingtheStateBackIn.Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 1985, стр. 169-191.
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европ ског кон ти нен та (Бел ги ја у Кон гу, Фран цу ска у Ин до ки ни и 
Ал жи ру, а Ве ли ка Бри та ни ја у су ко бу за Фо кланд ска остр ва). За 
вре ме тра ја ња Хлад ног ра та са обе стра не „гво зде не за ве се“, и на 
стра ни НА ТО-а и на стра ни Вар шав ског уго во ра, са да шње чла ни це 
ЕУ би ле су из ло же не до ми на ци ји су пер-си ла. Ако то ме до да мо и 
про цес де ко ло ни за ци је ко ји су по др жа ва ле и САД и СССР, он да је 
са свим ја сно да су европ ски ин те ре си по пи та њу мо ћи би ли ре ду-
ко ва ни, а ти ме и по тре ба за фор му ли са њем не за ви сног стра те шког 
под руч ја. In sum ma, за европ ску исто риј ску ди мен зи ју (као јед ну 
од ре ле вант них ком по нен ти европ ске стра те шке кул ту ре) се мо же 
ре ћи да про ду ку је спе ци фи чан от клон пре ма упо тре би си ле (осим 
ка да се ра ди о по след њем сред ству). Ова ква кон сте ла ци ја је ла ко 
пре по зна тљи ва и у стра те шком во ка бу ла ру ЕУ, где је тра ди ци о нал-
на тер ми но ло ги ја за ме ње на ма ње ра то бор ним је зи ком (нпр. ЕУ не 
на па да, она ин тер ве ни ше).

ЕСДП, да кле, пред ста вља ком по нен ту „дру гог сту ба“ ЕУ: За-
јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (Com mon Fo re ign and 
Se cu rity Po licy, ЦФСП). При мар на циљ на ди мен зи ја ЕСДП-а је 
ин тен зи фи ко ва ње аутен тич ног спољ но по ли тич ког ан га жма на ЕУ 
кроз раз вој ауто ном них ци вил них и вој них по тен ци ја ла за ме ђу-
на род ну пред у пре ду су ко ба и де ло ва ње на ни воу кри зног ме наџ-
мен та. Прав ни оквир за ре а ли за ци ју за јед нич ке без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке је дат 1991. го ди не Уго во ром из Ма стрих та, 
ко ји уво ди ЦФСП и ин кор по ри ра од ред бе о од го вор но сти ЕУ за 
сва пи та ња ко ја се ти чу ње не без бед но сти, "укљу чу ју ћи евен ту ал-
но фор ми ра ње за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке, ко ја с вре ме ном 
мо же во ди ти за јед нич кој од бра ни" (Члан Ј.4).69) Та ква ре гу ла тив на 
кон сте ла ци ја се мо же од ре ди ти као зна чај ни но вум, јер су до та да 
сва ва жни ја пи та ња европ ске вој не без бед но сти би ла упу ће на на 
НА ТО. Ако из у зме мо НА ТО (осно ван 1949. го ди не),70) тре ба на по-
69)  Ви ди TreatyonEuropeanUnion,TitleV–ProvisionsonaCommonForeignandSecurity

Policy,ArticleJ.
4.[наведено 15. 11. 2009.]. До ступ но на адре си: http://www.hri.org/docs/Ma a stricht92/mt_ti-

tle5.html
70)  Чла ни це НА ТО-а су: Бел ги ја (1949), Бри та ни ја (1949), Дан ска (1949), Фран цу ска 

(1949), Хо лан ди ја (1949), Исланд (1949), Ита ли ја (1949), Ка на да (1949), Лук сем бург 
(1949), Нор ве шка (1949), Пор ту гал (1949), САД (1949), Грч ка (1952), Тур ска (1952), 
Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка (1955), Шпа ни ја (1982), Че шка (1999), Ма ђар ска (1999), 
Пољ ска (1999), Бу гар ска (2004), Есто ни ја (2004), Ле то ни ја (2004), Ли тва ни ја (2004), 
Ру му ни ја (2004), Сло вач ка (2004), Сло ве ни ја (2004); Ал ба ни ја (2009) и Хр ват ска 
(2009). Чла ни це НА ТО-а ко је ни су чла ни це ЕУ су: Аустри ја, Фин ска, Ир ска, Ки пар, 
Мал та, Швед ска.



- 330 -

КОНЦЕПТСТРАТЕШКЕКУЛТУРЕ:...ЂорђеСтојановић,ПетарМатић

ме ну ти да су европ ске зе мље пред у зи ма ле чи тав низ не у спе шних 
ини ци ја ти ва по пи та њу без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке од ко-
јих из два јам: (1) Бри сел ски уго вор (Уго вор о при вред ној, со ци јал-
ној и кул тур ној са рад њи и ко лек тив ној са мо од бра ни, 1948. го ди на) 
ус по ста вља од брам бе но са ве зни штво из ме ђу др жа ва пот пи сни ца 
(Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук сем бург); 
(2) Европ ска од брам бе на за јед ни ца (Euro pean De fen ce Com mu nity, 
ЕДЦ) i Европ ска по ли тич ка за јед ни ца (Euro pean Po li ti cal Com mu-
nity, EПЦ) су осно ва не 1952. го ди не, глав ни ци ље ви ЕДЦ-а су би ли 
по ку шај фор ми ра ња европ ске вој ске под је дин стве ном ко ман дом и 
отва ра ње про сто ра за на о ру жа ва ње СР Не мач ке као по тре бе иза-
зва не прет њом од СССР-а, док је глав ни циљ ЕПЦ-а би по ку шај 
ус по ста вља ње фе де ра ци је европ ских др жа ва; (3) За пад но е вроп ска 
уни ја (We stern Euro pean Union) је осно ва на 1954. го ди не, пот пи-
сни ца ма Бри сел ског уго во ра су се при дру жи ле СР Не мач ка и Ита-
ли ја, ње ни но се ћи за да ци су би ли по ве за ни са пру жа њем пот пу не 
по мо ћи у слу ча ју на па да на Евро пу, те очу ва ње ми ра и без бед но-
сти у Евро пи. На по кон, ис хо ди шна тач ка за фор му ли са ње ак ту ел-
ног ЕСДП-а пред ста вља бри тан ско-фран цу ски са мит одр жан у Сен 
Ма лоу 1998. го ди не. Са мит се за вр шио пред ста вља њем Де кла ра-
ци је из Сен Ма лоа, ко јом се, из ме ђу оста лог, апо стро фи ра да ЕУ 
мо ра да раз ви је по тен ци ја ле за са мо стал но де ло ва ње, по др жа не од 
по у зда не вој не сна ге, са ја сним и ефи ка сним си сте мом од лу чи ва ња 
о ње ној упо тре би, те са не дво сми сле ном спрем но шћу да се ан га-
жу је за рад ре а го ва ња на ме ђу на род не кри зе.

Пр ви ре ле вант ни по тез у сми слу ства ра ња европ ских вој них 
је дин ца ко је би де ло ва ле ван на ци о нал них ору жа них сна га, ре зул-
тат је фран цу ско-не мач ке ини ци ја ти ве из 1992. го ди не (са ста нак 
одр жан у Ла Ро ше лу) ма те ри ја ли зо ва не у фор ми ра њу Евро кор пу са 
(Euro corps). Евро кор пус се мо гао ан га жо ва ти на три ни воу у УН, 
НА ТО, ЕУ и ОСЦЕ (Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад-
њу, The Or ga ni za tion for Se cu rity and Co-ope ra tion in Euro pe, ОСЦЕ) 
опе ра ци ја ма: (1) на ни воу при пре ме и ре а ли за ци је ху ма ни тар них 
ми си ја; (2) на ни воу ус по ста вља ња и одр жа ва ње ми ра под окри-
љем УН или ОСЦЕ; те (3) на ни воу пар ти ци па ци је у ору жа ним 
ак ци ја ма с ци љем за јед нич ке од бра не НА ТО са ве зни ка у скла ду са 
чл. 5 Се вер но-атлант ског спо ра зу ма.71) Евро кор пус је 1999 го ди не 
71)  „Пот пи сни це су са гла сне да ће се ору жа ни на пад на јед ну или ви ше њих, у Евро пи 

или у Се вер ној Аме ри ци, сма тра ти на па дом на све њих, па се за то сла жу да ће у слу-
ча ју та квог ору жа ног на па да, сва ка од њих, по зи ва ју ћи се на пра во по је ди нач не или 
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пре о бли ко ван (тран сфор ми сан) у Европ ске сна ге за бр зо ре а го ва-
ње (Euro pean Ra pid Re spon se For ce, ЕРРФ). Исте го ди не, на са ми ту 
у Хел син ки ју, Европ ски са вет је као је дан од глав них ци ље ва (He-
a dli ne Go als) ЕУ про кла мо вао оси гу ра ва ње вој не сна ге од 60 000 
хи ља да вој ни ка у ро ку од 60 да на, нај ма ње опе ра тив не у пе ри о ду 
од јед не го ди не, за рад успе шне им пле мен та ци је та ко зва них „Пе-
терс бер шких за да та ка“ (по ста вље ни 1992. го ди не, ин кор по ри ра ни 
у Уго вор из Ам стер да ма 1997. го ди не): (1) ху ма ни тар них опе ра ци-
ја и за да та ка спа ша ва ња; (2) за да та ка очу ва ња ми ра; и (3) бор бе них 
за да та ка (ору жа них ак ци ја) у са вла да ва њу кри за, укљу чу ју ћи ме ре 
за на ме та ње ми ра.72) 

У Хел син ки ју су на ни воу Европ ског са ве та кон сти ту и са на и 
три стал на ор га на: (1) Од бор за по ли ти ку и без бед ност (The Po li-
ti cal and Se cu rity Com mit tee, ПСЦ)- (а) де фи ни ше сна гу и мо да ли-
тет ре а го ва ња ЕУ на не ку но во на ста лу кри зу, (б) ка да је кон крет на 
опе ра ци ја стар то ва на обез бе ђу је по ли тич ки над зор и стра те шке 
ори јен ти ре, те (ц) функ ци о ни ше као ко ор ди на тив но-кон сул та тив-
но ору ђе за ЕСДП-у, дру ге ЕУ ор га не, НА ТО и тре ће др жа ве (ПСЦ 
чи не пред став ни ци др жа ва-чла ни ца са ран гом ам ба са до ра); (2) 
Вој ни од бор ЕУ (EU Mi li tary Com mi tee, ЕУМЦ)- (а) да је са ве те и 
пре по ру ке ПСЦ-у о вој ним пи та њи ма, (б) од го во ран је за одр жа ва-
ње вој них од но са са др жа ва ма ко је ни су чла ни це ЕУ и (ц) усме ра-
ва рад ЕУМС-а (Вој ни од бор ЕУ чи не на чел ни ци ге не рал шта бо ва 
др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је за сту па ју вој ни пред став ни ци); (3) Глав ни 
вој ни штаб ЕУ (EU Mi li tary Staff, ЕУМС)- (а) за ду жен за пра ће ње 
и про це ну без бед но сне си ту а ци је, (б) стра те шко пла ни ра ње и (ц) 
одр жа ва ње ве зе с на ци о нал ним и мул ти на ци о нал ним вој ним шта-
бо ви ма (чи ни га око 200 офи ци ра).

Кон ста туј мо и по сто ја ње Од бо ра за ци вил не аспек те упра вља-
ња кри за ма (Com mit tee for Ci vi lian Aspects of Cri sis Ma na ge ment, 

за јед нич ке са мо од бра не из чла на 51. По ве ље Ује ди ње них на ци ја, по мо ћи пот пи сни ци 
или пот пи сни ца ма ко је су на пад ну те, пред у зи ма ју ћи од мах, са ме и у скла ду с дру гим 
пот пи сни ца ма, ко ра ке ко ји се сма тра ју по треб ним, об у хва та ју ћи упо тре бу ору жа не си-
ле, ка ко би по вра ти ле и одр жа ле без бед ност се вер но-атлант ског под руч ја. Сва ки та кав 
ору жа ни на пад и ме ре пред у зе те као ре зул тат тог на па да од мах ће би ти при ја вље ни 
Са ве ту без бед но сти. Та кве ме ре ће би ти об у ста вље не ка да Са вет без бед но сти пре ду зме 
ме ре по треб не за по нов но фор ми ра ње и одр жа ва ње ме ђу на род ног ми ра и си гур но сти.“ 
Ви ди North Atlan tic Tre aty Or ga ni sa tion (NA TO)web si te, TheNorthAtlanticTreaty, NA TO 
He a dqu ar ters, Brus sels [наведено 19. 11. 2009.]. До ступ но на адре си: http://www.na to.int/
do cu/ba sictxt/tre aty.htm

72)  Vaj den feld, V., Ve sels, V. (ur.): EvropaodAdoŠ,Fon da ci ja Kon rad Ade na u er, Be o grad, 
2003, стр. 93.
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ЦИВ ЦОМ) i Европ ске од брам бе не аген ци је (Euro pean De fen ce 
Agency, ЕДА), осно ва ну 2004 го ди не. ЦИВ ЦОМ, ко ји пред ста-
вља рад ну гру пу са са ве то дав ном уло гом, обез бе ђу је ин фор ма ци је, 
пре по ру ке и са ве те о ци вил ним аспек ти ма упра вља ња кри за ма, те 
кон тро ли ше упра вља ње ци вил ним опе ра ци ја ма (чи не га пред став-
ни ци др жа ва и слу жбе ни ци Европ ске ко ми си је и се кре та ри ја та Са-
ве та ЕУ). Глав не функ ци је ЕДА-е су: (1) по бољ ша ва ње од брам бе-
них спо соб но сти ЕУ, са на гла ском на бу ду ће кри зне си ту а ци је; (2) 
про мо ви са ње са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца по пи та њу на о ру жа-
ва ња (раз ме на ин фор ма ци ја о по сто је ћим про гра ми ма и бу ду ћим 
по тре ба ма); (3) ин тен зи фи ко ва ње тех но ло шко-ин ду стриј ске осно-
ве европ ске од бра не; (4) ства ра ње за јед нич ког европ ског тр жи шта 
вој не опре ме; те (5) уна пре ђе ње од брам бе них ис тра жи ва ња и но-
вих тех но ло ги ја. По пи та њу да љег на пре до ва ња у сфе ри од брам бе-
них ис тра жи ва ња и но вих тех но ло ги ја, ЕДА је фор му ли са ла че ти-
ри смер ни це: (1) ства ра ње ис прав не ба зе по да та ка; (2) раз вој пла на 
за ре а ли за ци ју ис тра жи вач ких ци ље ва; (3) раз вој стра те ги је за ис-
тра жи ва ње и раз вој но вих тех но ло ги ја у од брам бе не свр хе на ни-
воу ЕУ; и (4) до го вор о фи нан си ра њу од брам бе них ис тра жи вач ких 
про је ка та и про је ка та за раз вој но вих тех но ло ги ја. На вр ху ЕДА-е 
се на ла зи Ви со ки пред став ник за ЕСДП ко ји ру ко во ди Управ ним 
од бо ром ЕДА-е, чи не га пред став ни ци свих др жа ва чла ни ца ЕУ, 
осим Дан ске, и у ње му се од лу ке до но се кон сен зу сом.

На са стан ку Европ ског са ве та 2003. го ди не у Бри се лу усво-
је на је Европ ска без бед но сна стра те ги ја (Euro pean Se cu rity Stra-
tegy, EСС), ва жан акт ко ји не са мо да је пред ста вљао про јек то ва ње 
пла не тар не по зи ци је ЕУ, већ и ана ли зу и иден ти фи ко ва ње без-
бед но сних прет њи и при мар них стра те шких ци ље ва ко ји се же-
ле оства ри ти, те скуп ин струк ци ја др жа ва ма чла ни ца ма у сме ру 
што ефи ка сни јег спро во ђе ња европ ске без бед но сне по ли ти ке.73) 
Као што је већ ре че но, у ње му екс пли цит но сто ји да ЕУ тре ба раз-
ви ја ти стра те шку кул ту ру ко ја „пот сти че ра не, жу стре и, ка да је 
то по треб но, же сто ке ин тер вен ци је.“74) Као но се ће мо мен те ЕСС-а 
мо же мо да од ре ди мо: (1) апо стро фи ра ње да ЕУ тре ба уве ћа ва ти 
сво ју уло гу у ме ђу на род ним од но си ма; (2) озна ча ва ње као глав них 
прет њи ЕУ (а) те ро ри зма, (б) про ли фе ра ци је оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, (ц) ре ги о нал них кон флик та, (д) сла бих („кло ну лих или 

73)  So la na, J. ASecureEuropeinaBetterWorld:EuropeanSecurityStrategy, The Euro pean 
Union In sti tu te for Se cu rity Stu di es, Pa ris, 2003.

74)  Ibi dem, стр. 17.
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ко ла би ра лих“) др жа ва и (е) ор га ни зо ва ног кри ми на ла; (3) озна ча-
ва ње као глав них иза зо ва ЕУ (а) су ко бе, (б) си ро ма штво, (ц) глад, 
(д) бо ле сти, (е) над ме та ње за при род не ре сур се, (ф) гло бал но за-
гре ва ње и (г) енер гет ску за ви сност; (4) на гла ша ва ње да европ ска 
без бед ност пр во мо ра би ти по ве ћа на пре ко ста би ли зо ва ња про бле-
ма у вла сти том окру же њу, а он да про ши ре њем ко о пе ра тив но сти 
и без бед но сти на ис ток и југ (до ла зи до ди стинк ци је из ме ђу три 
без бед но сна „кру га“: ЕУ, као без бед но сне за јед ни це са ја ко ма лим 
шан са ма за ору жа ни су коб, бли жег окру же ња као ин те грал ног сег-
мен та европ ске без бед но сне ар хи тек ту ре и остат ка све та); (5) ар-
ти ку ли са ње на че ла ефек тив ног мул ти ла те ри зма као ела бо ри ра ње 
ме ђу на род них про бле ма пре ко за јед нич ког ан га жма на ме ђу на род-
не за јед ни це, ин сти ту ци ја и пра ва; (6) ука зи ва ње на то да ЕУ ре а-
го ва ње на спе ци фич не без бед но сне про бле ме и прет ње тре ба би ти 
пре вен тив но и кроз пру жа ње по мо ћи за њи хо во са ни ра ње, те да 
тре ба осим вој них ка па ци те та ан га жо ва ти и ци вил не ре сур се (под-
ра зу ме ва, да кле, ди пло мат ске ак тив но сти, тр го вин ско-еко ном ске 
ме ре, раз вој ну ко о пе ра ци ју и ху ма ни тар ну по моћ); и (7) про фи-
ли са ње са рад ње са САД и НА ТО као нео п ход не, али за сно ва не на 
де ло твор ни јем и из ба лан си ра ни јем парт нер ству. Фор мал ни оквир 
за са рад њу из ме ђу ЕУ и НА ТО је ре а ли зо ван 2003. (по сле ше сто го-
ди шњег пре го ва ра ња) и по знат је као Бер лин-плус аран жман. Овај 
до ку мент об у хва та ре гу ли са ње сле де ћих под руч ја: (1) ко ри шће-
ње НА ТО вој них по тен ци ја ла у опе ра ци ја ма под вођ ством ЕУ; (2) 
омо гу ћа ва ње при сту па ЕУ опе ра тив ном пла ни ра њу НА ТО-а; (3) 
ан га жман Вр хов не ко ман де са ве знич ких сна га у Евро пи (Su pre me 
He a dqu ar ters Al lied Po wers Euro pe, СХА ПЕ) за по тре бе опе ра ци ја 
под ли дер ством ЕУ; и (4) адап та ци ја си сте ма пла ни ра ња од бра не 
НА ТО, на на чин да НА ТО сна ге бу ду на рас по ла га њу и за опе ра-
тив не по тре бе под ру ко вод ством ЕУ.

Глав ни ци ље ви до 2010. го ди не (плус Кон цепт бор бе них гру-
па, Bat tle gro up con cept) су усво је ни 2004. и пред ви ђа ју да др жа ве 
чла ни це до пред ви ђе ног ро ка ор га ни зу ју 13 бор бе них гру па. Ме-
ђу тим, до са да је већ ор га ни зо ва но 18 та квих фор ма ци ја, та ко да 
је циљ до стиг нут и пре ма шен. Бор бе не гру пе пред ста вља ју вој не 
је ди ни це спрем не да се ан га жу ју у ре ша ва њу ме ђу на род них кри за 
у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Јед на бор бе на гру па рас по ла же са 1500 
вој ни ка, те аде кват ном ло ги стич ком, ва зду шном и по мор ском по-
др шком. Бор бе не гру пе су спо соб не за ре а ли за ци ју са мо стал них 
опе ра ци ја или за уло гу прет ход ни це ши рих вој них за хва та и тре ба 



- 334 -

КОНЦЕПТСТРАТЕШКЕКУЛТУРЕ:...ЂорђеСтојановић,ПетарМатић

да бу ду опе ра тив но спо соб не у ро ку од 10 да на по сле од го ва ра ју ће 
од лу ке ЕУ. Пет бор бе них гру па су са ста вље не од при пад ни ка јед-
не на ци је, оста лих три на ест су са ста вље не од при пад ни ка од две 
до че ти ри др жа ве, укљу чу ју ћи две др жа ве ко је ни су чла ни це ЕУ: 
Нор ве шке и Тур ске. На овај или онај на чин, све не у трал не др жа ве 
чла ни це ЕУ су при хва ти ле ан га жман у бор бе ним гру па ма, док јед-
на од њих (Швед ска) има ка ко сво ју вла сти ту гру пу та ко и пред во-
ди Нор диј ску бор бе ну гру пу. На ово ме по љу ни су ан га жо ва не са мо 
Дан ска и Мал та. Су штин ски по сма тра но, бор бе не гру пе су у функ-
ци ји оства ри ва ња „Пе терс бер шких за да та ка“ и ЕСС-а у де фи ни са-
ном ра спо ну од пру жа ња ху ма ни тар не по мо ћи и одр жа ва ња ми ра, 
до вој ног ан га жма на ви со ког ин тен зи те та у би ло ком де лу све та.

Ка да је у фо ку су ре а ли за ци ја „Пе терс бер шких за да та ка“ из-
у зет но ва жно ме сто има ју и аутен тич не без бед но сне опе ра ци је и 
раз ли чи те ми си је ЕУ од ко јих из два ја мо: (1) вој на опе ра ци ја Кон-
кор ди ја- ста би ли за ци ја си ту а ци је у Ма ке до ни ји, пр ва вој на опе ра-
ци ја ЕУ, март-де цем бар 2003. го ди не, 350 вој ни ка; (2) вој на опе-
ра ци ја Ар те мис- ан га жман у Де мо крат ској ре пу бли ци Кон го, пр ва 
вој на опе ра ци ја ван под руч ја Евро пе, ста би ли за ци ја без бед но сне 
си ту а ци је и по бољ ша ње ху ма ни тар ног ста ња, јун-сеп тем бар 2003. 
го ди не, 1800 вој ни ка; (3) вој на опе ра ци ја Ал теа - сме на СФОР-а са 
ЕУФОР-ом у Бо сни и Хер це го ви ни, обез бе ђе ње по што ва ња Деј-
тон ско-па ри ског ми ров ног спо ра зу ма, до са да нај о бим ни ја вој на 
опе ра ци ја ЕУ, 2004. го ди на-до да нас, стар то ва но са 7000 вој ни ка, 
а са да их има 2200; (4) по ли циј ска ми си ја у Бо сни и Хер це го ви-
ни- на сто ји ус по ста ви ти про фе си о нал ну и мул ти ет нич ку по ли-
циј ску слу жбу ко ја функ ци о ни ше са о бра зно европ ским и ме ђу на-
род ним стан дар ди ма, ја ну ар 2002.-ман дат ис ти че де цем бра 2009. 
го ди не, стар то ва на са 540 ме ђу на род них слу жбе ни ка, а њи хов број 
са да из но си 175; (5) по ли циј ска ми си ја Прок си ма 1. и Прок си ма 
2.- на сле ђу је ми си ју Кон кор ди ја у Ма ке до ни ји, глав ни ци ље ви су 
учвр шћи ва ње пра ва и по рет ка и спро во ђе ње ре фор ме Ми ни стар-
ства уну тра шњи по сло ва Ма ке до ни је, Прок си ма И је тра ја ла од 
де цем бра 2003 до де цем бра 2004. го ди не, а Прок си ма 2. од де цем-
бра 2004. до де цем бра 2005. го ди не, Прок си ма 1. је ре а ли зо ва на са 
186 по ли ца ја ца, а Прок си ма 2. са 169 ме ђу на род них слу жбе ни ка; 
(6) по ли циј ска ми си ја у Ав га ни ста ну- по др жа ва ње про це са ре фор-
ми у прав цу ефи ка сне и по у зда не по ли циј ске слу жбе, ко ја ра ди у 
скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма, у окви ру вла да ви не пра ва 
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и по што ва ње људ ских пра ва, 2007. го ди на-до да нас, стар то ва на са 
400 ме ђу на род них слу жбе ни ка, а њи хов број са да из но си 225; (7) 
ми си ја ЕУ за ре а ли за ци ју вла да ви не пра ва на Ко со ву (ЕУЛЕКС Ко-
со во)- по моћ ко сов ским ин сти ту ци ја ма, пра во суд ним ор га ни ма и 
аген ци ја ма у спро во ђе њу за ко на и раз во ју не за ви сног мул ти ет нич-
ког суд ског си сте ма и мул ти ет нич ке по ли ци је и ца рин ске слу жбе, 
сло бод не од по ли тич ког ме ша ња и ба зи ра не на  по што ва њу ме-
ђу на род них стан дар да и нај бо ље европ ске прак се, опе ра ци о нал на 
фа за по че ла де цем бра 2008. го ди не, до са да ан га жо ва но 1650 ме-
ђу на род них слу жбе ни ка и 1000 до ма ћих слу жбе ни ка, а пла ни ра се 
ан га жо ва ње 1900 ме ђу на род них слу жбе ни ка и 1100 до ма ћих слу-
жбе ни ка итд.75)

Да би се што бо ље ела бо ри ра ла стра те шка кул ту ра ЕУ, по-
треб но је од ре ди ти и не ке ре ле вант не пој мо ве ко ји се мо гу тре-
ти ра ти као ва ља но кон цеп ту ал но ору ђе у сми слу схва та ња ви со ке 
ком плек сно сти ре ла ци је на ци о нал на стра те шка кул ту ра др жа ва 
чла ни ца-стра те шка кул ту ра ЕУ. Пре све га, тре ба од ре ди ти по јам 
евро пе и за ци је и де фи ни са ти ње го ву спе ци фич ност у од но су на 
дру ге слич не тер ми не ко ји су у оп ти ца ју. Ер го, евро пе и за ци ја се 
нај ши ре мо же од ре ди као скуп уну тра шњих (до ма ћих) тран сфор-
ма ци ја узро ко ва них европ ском ин те гра ци јом. Пре ци зни је, кон цепт 
евро пе и за ци је пред ста вља про цес кон струк ци је, ди фу зи је и ин-
сти ту ци о на ли за ци је фор мал них и не фор мал них пра ви ла, про це ду-
ра, упра вљач ких па ра диг ми, сти ло ва, на чи на чи ње ња и при сту па 
stva ri ma, те за јед нич ких уве ре ња и нор ми, ко ји се пр во од ре ђу ју и 
учвр шћу ју на ЕУ ни воу до но ше ња од лу ка, а за тим по ста ју део ло-
ги ке до ма ћих дис кур са (на на ци о нал ном или суб-на ци о нал ном ни-
воу), иден ти те та, по ли тич ких струк ту ра и јав не по ли ти ке.76) Ра ди 
се, да кле, о дво смер ном про це су са: (1) ди мен зи јом од о зго-на до ле, 
где се ути че на на ци о нал не по ли тич ке си сте ме услед пар ти ци па-
ци је у ЕУ; и (2) ди мен зи јом од о здо-на го ре, где др жа ве чла ни це ЕУ 
об ли ку ју по ли тич ке ре зул та те и ин сти ту ци је на европ ском ни воу. 
Евро пе и за ци ју тре ба ди фе рен ци ра ти од кон вер ген ци је, хар мо ни-
за ци је или ин те гра ци је.77) На и ме: (1) кон вер ген ци ја мо же би ти по-

75) О свим опе ра ци ја ма ЕУ ви ди ши ре у: Gre vi, G., Helly, D., Ke o ha ne, D. (ур.) European
SecurityandDefencePolicy:thefirsttenyears(19992009), The Euro pean Union In sti tu te 
for Se cu rity Stu di es, Pa ris, 2009, стр. 159-403.

76) Ra da el li, C. „Whit her Euro pe a ni za tion? Con cept Stretching and Sub stan ti ve Chan ge”, Euro
peanIntegrationOnlinePapers, 4(8), 2000 [наведено 18. 11. 2009.], стр. 4. До ступ но на 
адре си: http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-008a.htm.

77) Ibi dem, стр. 5.
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сле ди ца европ ске ин те гра ци је, али она ни је иден тич на са евро пе и-
за ци јом, јер по сто ји ја сна ди стинк ци ја из ме ђу про це са и ње го вих 
кон се квен ци; (2) ма да европ ске ди рек ти ве ци ља ју на то да хар мо-
ни зу ју и ма да евро пе и за ци ја мо же по ве ћа ти за јед нич ке ка па ци те-
те за ре ша ва ње про бле ма, оста је до ста про сто ра за про ду жа ва ње 
раз ли чи тих на ци о нал них ре ше ња по од ре ђе ним пи та њи ма; те (3) 
по сто ји уоч љи ва ди стинк ци ја из ме ђу он то ло шког ни воа европ ске 
ин те гра ци је, у сми слу те о рет ске усред сре ђе но сти на ја ча ње др жа-
ве, ње но сла бље ње или ви ше слој ни мо дел упра вља ња, и пост-он-
то ло шког ни воа евро пе и за ци је за о ку пље ног уло гом уну тра шњих 
(аутох то них) ин сти ту ци ја у про це су при ла го ђа ва ња Евро пи.78)

Као дру го, због то га што су ис тра жи ва ња по ве за на за стра те-
шком кул ту ром ефи ка сни ја по пи та њу од ре ђи ва ња ши рих по ли-
тич ких ди рек ци ја (не го кон крет ног по на ша ња), зна ча јан ана ли тич-
ки ин стру мент се мо же ло ци ра ти у кон цеп ту ал ним од ред ни ца ма 
те о ри је (на ци о нал них) уло га. Уло ге мо же мо да схва ти мо као ко лек-
тив но де фи ни са не др жав не ма три це по на ша ња ре а ли зо ва не пре ко 
по је ди на ца. По Ва ле ри Хад сон (Va le rie Hud son) кон цеп ци је уло га 
пред ста вља ју „ви зи ју на ци о нал не уло ге у свет ским по сло ви ма ко ја 
ко ре спон ди ра са ду бо ким, кул тур ним уве ре њи ма о на ци ји.“79) Но-
се ћа иде ја је да ре ла тив но ста бил ни сет нор ми и вред но сти, ко је 
са др жин ски од ре ђу ју стра те шку кул ту ру, у иден тич ној си ту а ци ји 
усло вља ва ју раз ли ке у по на ша њу (опе ра ци о на ли зу је се од нос из-
ме ђу кул ту ре и по на ша ња). Уло ге, да кле, ге не ри шу од ре ђе ну вр сту 
пре ди спо ни ра но сти за спе ци фич ну вр сту по на ша ња, ко је је уте ме-
ље но на на ци о нал ном иден ти те ту и кул ту ри, оне тран сфор ми шу 
ак си о мат ска на ци о нал на уве ре ња у од ре ђе ну фор му по на ша ња, а 
да се при том не ра ди о узроч ном од но су већ о де фи ни са њу па ра-
ме та ра за мо гу ће ан га жма не. Др жа ве мо гу си мул та но има ти ви ше 
кон фликт них или не кон фликт них уло га, а да се не на ру ши ње на 
но се ћа, „об је ди њу ју ћа“ уло га.80) На рав но, на уло ге ути чу и спољ-
ни зах те ви и оче ки ва ња дру гих ак те ра у ме ђу на род ном си сте му, то 
јест и европ ски ин те гра тив ни про цес per se.

У од но су на кон цепт евро пе и за ци је, без бед но сна и од брам бе-
на по ли ти ка ЕУ је, по сво јој при ро ди, ви ше ре зул тат ко о пе ра тив-
78)  Ibi dem, стр. 6.
79)  Hud son, V. „Cul tu re and Fo re ign Po licy: De ve lo ping a Re se arch Agen da”, у Hud son, V. 

(ур.) CultureandForeignPolicy, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Bo ul der, 1997, стр. 13.
80)  Ag ge stam, L. „A Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy: Ro le Con cep ti ons and the Po li tics 

of Iden tity in the EU”, у Ag ge stam, L., Hyde-Pri ce, A. (ур.) NewPerspectivesonSecurity
andIdentityinEurope. Mac mil lan Press Ltd, Lon don, 2000, стр. 96.
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них ме ђу др жав них аспе ка та ЕУ не го ње не ин те гра тив не ди мен зи-
је. Про блем ско је згро ЕСДП-а је сте зо на др жав ног су ве ре ни те та, 
ко ја је тра ди ци о нал но схва ће на као не по вољ на за би ло ка кав дру ги 
кон текст до оно га про и за шлог на ме ђу др жав ној (ме ђу вла ди ној) са-
рад њи. По ред то га, ЕСДП је под ре ђен ло ги ци пот пу но раз ли чи тој 
од оне ко ја се ко ри сти за еко ном ске про јек те ЕУ. На и ме, да би био 
успе шан, кри зни ме наџ мент зах те ва бр зо, по сто ја но, одр жи во и 
ефи ка сно до но ше ње од лу ка у сме ру ре ша ва ња од ре ђе них про бле-
ма. Мо же се, да кле ре ћи да успе шно ре ша ва ње про бле ма за ви си од 
нор ми ко је ре гу ли шу при ро ду ко о пе ра ци је у под руч ју ЕСДП-а. Те 
нор ме се мо гу иден ти фи ко ва ти као: (1) уоби ча је на ко му ни ка ци ја 
и ре дов не кон сул та ци је; (2) ди ску си је ба зи ра не на по ве ре њу (др-
жа ве не мо гу да ко ри сте ин фор ма ци је за де гра ди ра ње др жа ва ко је 
уче ству ју на са стан ци ма); (3) од лу ке се до но се кон сен зу сом (сва ка 
др жа ва мо же да бло ки ра рас пра ву са ја ко ма ло или без оправ да ња); 
и (4) при хва та ње по себ них ин те ре са по је ди них др жа ва у окви ру 
не ке де ба те.81) Су штин ски по сма тра но, про блем на ста је он да ка да 
се ја ви при ти сак за на ци о нал ном адап та ци јом у скла ду са ЕУ по-
ли ти ком, ко ји по ти че од ве ће или ма ње не а де кват но сти на ре ла ци-
ји на ци о нал не-ЕУ ин сти ту ци је, то јест на ци о нал на-ЕУ по ли ти ка. 
Овим се мо же об у хва ти ти и ди мен зи ја иде а ци о не не ус кла ђе но сти 
из ме ђу на ци о нал них пре фер нци ја и ЕУ нор ми ра ња упо тре бе ору-
жа не си ле. И ма да је од ре ђе ни об лик не ус кла ђе но сти ну жан услов 
за про ме не на на ци о нал ном ни воу, он, сам по се би, ни је до во-
љан. Про ме не иза зва не не ус кла ђе но шћу се мо гу ре а ли зо ва ти под 
усло вом да по сто ји и од ре ђе на „кон струк ти ви стич ка“ по др шка од 
стра не: (1) „про па га то ра“ нор ми (нпр. епи сте мо ло шка за јед ни ца), 
ко ри сте се мо рал на ар гу мен та ци ја и стра те шке кон струк ци је за-
рад убе ђи ва ња ак те ра да ре де фи ни шу сво је ин те ре се и иден ти те те 
(„увла че ћи“ их у про цес дру штве ног уче ња); те (2) чи ње ни це да 
што је по ли тич ка кул ту ра ви ше окре ну та ка кон сен зу ал ном до но-
ше њу од лу ка, то су ма ње шан се за ин сти ту ци о нал ну оп струк ци ју 
и не рав но мер ну ди стри бу ци ју по тен ци јал них бе не фи ци ја, ко ји би 
мо гли ста ја ти на пу ту про ме на.82) 

Ди на ми ка тран сфо ми са ња стра те шке кул ту ре је, са јед не стра-
не, вр ло спо ра, због то га што је уте ме ље на на нор ма ма, вред но-
81)  Smith, M. E. „Con for ming to Euro pe: The Do me stic Im pact of EU Fo re ign Po licy Co-Ope-

ra tion”, JournalofEuropeanPublicPolicy,7(4), 2000, стр. 615-617.
82)  Bor zel, T., Ris se, T. „Con cep tu a li zing the Do me stic Im pact of Euro pe”, у Fe at her sto ne, K., 

Ra da el li, C. (ур.) ThePoliticsofEuropeanization, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2003, 
стр. 67-68.
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сти ма, пред ста ва ма и ап стракт ним сим бо ли ма. Не флек си бил на и 
„дог мат ска“, а до вољ но кон ти ну и ра на или по лу-трај на, ге не рал на 
при ро да стра те шке кул ту ре је чи ни до ста ста бил ном, али и по при-
лич но „хер ме тич ном“ по пи та њу про ме на и при ла го ђа ва ња, ка ко је 
уоста лом го ре и по ка за но. Та ко Ке ри Лонг харст (Ke rry Long hurst) 
др жи да стра те шка кул ту ра, иако ни је пот пу но ста тич на и пер ма-
нент на, мо же да на ста ви да тра је нео гра ни че на вре ме ном у ко ме је 
на ста ла, она је об ли ко ва на у не ком спе ци фич ном фор ма тив ном пе-
ри о ду и мо же да се про ме ни, ко ре ни то или де ли мич но, у кри зним 
мо мен ти ма ко лек тив ног ис ку ства.83) Дру гим ре чи ма, стра те шка 
кул ту ра мо же да се „фи но по де ша ва“ све док су ви тал ни на ци о нал-
ни ин те ре си не у гро же ни и док су те мељ не вред но сти ста бил не (не-
про ме ње не). Са дру ге стра не, про ме не се мо гу де си ти и под ути-
ца јем ван ред ног спле та окол но сти, ко је ме та мор фо зу стра те шке 
кул ту ре убр за ва ју, па је чак мо гу до ве сти и до ра ди кал ног за о кре та. 
На стра те шку кул ту ру мо гу „тру сно“ де ло ва ти из не над ни „спољ-
ни шо ко ви“ као ка та ли за тор за но ву ева лу а ци ју свој ста ва без бед-
но сног окру же ња. Та кве „тра у ме“ ути чу на без бед но сну по ли ти ку 
на са свим нов на чин и ре зул ту ју „стра те шко-кул тур ним ди ле ма ма“ 
по пи та њу се лек то ва ња нај а де кват ни јег од го во ра на но во на ста лу 
си ту а ци ју.84) Осим то га, без бед но сна кон сте ла ци ја то га ти па че сто 
би ва и „ини ци јал на кап сла“ тран фор ма ци је и за оста ле стра те шке 
кул ту ре ка ко на ре ги о нал ном та ко и на гло бал ном ни воу. Као нај ва-
жни је фак то ре ко ји мо гу усло ви ти про ме ну стра те шке кул ту ре мо-
же мо иден ти фи ко ва ти: (1) про ме не у ге о по ли тич кој струк ту ри; (2) 
гре шке у фор му ли са њу стра те ги је или ње на ана хро ност и, са тим 
по ве за не, тех но ло шке ре во лу ци је у вој ној ин ду стри ји; (4) при ро ду 
вој но-ци вил них од но са, по ли тич ке кул ту ре и спе ци фич них иде о-
ло ги ја; (5) тен зи је на уну тра шњем др жав ном пла ну (са по тен ци јал-
ном кул ми на ци јом у гра ђан ском ра ту) и (6) екс тер на ме ђу на род на 
де ша ва ња до вољ не сна ге да ста ве на про бу или ван сна ге по сто је ћа 
уве ре ња и до та да шње „исто риј ске лек ци је“. Про ме не мо гу би ти 
по ве за не са екс трем ним пси хо ло шким на пре за њи ма и мо гу зах-
те ва ти про цес ре со ци ја ли за ци је у ко ме уче ству ју раз ли чи те гру-
пе (на сто је ћи да по стиг ну ком про мис по пи та њу но вог сме ра да те 
по ли тич ке кул ту ре).85) Ре ци мо на кра ју да је стра те шка кул ту ра ЕУ 
83)  Long hurst, K. GermanyandtheUseofForce:TheEvolutionofGermanSecurityPolicy

1989–2003, Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2004, стр. 17.
84)  Ви ди Lan tis, J. S. StrategicDilemmasandtheEvolutionofGermanForeignPolicySince

Unification. Pra e ger, West port, 2002.
85)  Duf fi eld, J. „World Po wer For sa ken: Po li ti cal Cul tu re, In ter na ti o nal In sti tu ti ons, and Ger-

man Se cu rity Po licy”, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1998, стр. 14.
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„упу ће на“ на три ме ха ни зма уче ња, ко ја мо жда не ће ре зул то ва ти са 
ко ре ни том тран сфор ма ци јом на ци о нал них без бед но сних на ра ти ва 
и од брам бе них иден ти те та у „фу ри о зном тем пу“, али ће сва ка ко, 
на ду жи вре мен ски рок, учи ни ти да по ста ну за ни јан су „ма ње кон-
цен тро ва ни“ и ма ње за тво ре ни за но ве „оп ци је“ у јед ном сук це-
сив ном про це су ме ња ња: (1) пр ви ме ха ни зам се ти че уче ња кроз 
про ме ну пер цеп ци је прет њи; (2) дру ги ме ха ни зам се од но си на чи-
ње ни цу да ме ђу на род не ин сти ту ци је де лу ју на нор ме на ци о нал них 
пред став ни ка кроз про цес со ци јал ног ути ца ја; и  тре ћи ме ха ни зам 
се од но си на ме диј ски по сре до ва но уче ње о кри за ма.86)

ЗАКЉУЧАК

Мо же се, да кле, ре ћи да се по пи та њу при сту па ору жа ној си ли, 
ЕУ дис тан ци ра од ре а ли стич ког при сту па (ко ји, мар ги на ли зу ју ћи 
оста ле из во ре мо ћи, ипак у пр ви план ста вља вој ну си лу) у сле де-
ћим еле мен ти ма: (1) за ЕУ, на су прот при ма ту вој не си ле, у оп ти ца-
ју је чи тав спек тар раз ли чи тих из во ра мо ћи (еко ном ска моћ, „ме-
ка“, „гра ђан ска“, „етич ка“ или „нор ма тив на“ моћ, упо тре ба ма ње 
пре те ћих, по ли циј ских, ви до ва си ле, ком би на ци ја, са аде кват ном 
раз ме ром, раз ли чи тих фор ми мо ћи у за ви сно сти од спе ци фич но-
сти од но сних слу ча је ва итд.); (2) ЕУ кон ста ту је и при хва та ка ко 
ли ми ти ра ност вој не си ле у про це су раз ре ша ва ња сло же них без-
бед но сних про бле ма, та ко и мо гућ ност да вој не опе ра ци је овог или 
оног ран га мо гу по ста ти пре пре ка у ре ша ва њу са мих без бед но сних 
за да та ка; (3) по ред то га што да нас ЕУ вој ни до мен тре ти ра као (по-
след ње) сред ство у од ре ђе њу сво јих на че ла и вред но сти, у „игри“ 
је и ак тив ни ан га жман у сми сли ши рег про јек та европ ске ин те-
гра ци је пре ко: (а) ин сти ту ци о нал них ре фор ми (ЕСДП), (б) ало ка-
ци је ре сур са (раз ли чи ти „He a dli ne Go als“), (ц) за јед нич ког стра те-
шког пла на (ЕСС) и (д) след стве них по ли тич ких ини ци ја ти ва (нпр. 
Европ ска по ли ти ка су сед ства, Euro pean Ne ig hbor hood Po licy- ме ре 
и ин стру мен ти европ ске по ли ти ке са рад ње са су сед ним др жа ва-
ма).87) По ред то га, ЕУ, са сво јим по себ ним ге о граф ским по ло жа јем 
86)  Meyer, C. „Con ver gen ce to wards a Euro pean stra te gic cul tu re? A con struc ti vist fra me work 

for ex pla i ning chan ging norms”, op. cit., стр. 532-543.
87)  Ви ди Man ners, I. „Nor ma ti ve Po wer Euro pe: A Con tra dic tion in Terms?“ JournalofCom

monMarketStudies,40(2), 2002, стр. 234-258.; Youngs, R. „Nor ma ti ve Dyna mics and Stra-
te gic In te rests in the EU's Ex ter nal Iden tity”, Journal ofCommonMarket Studies,42(2), 
2004, стр. 415-436.; Me u ni er, S. и Ni co la i dis, K. „The Euro pean Union as a Con flic ted 
Tra de Po wer”, JournalofEuropeanPublicPolicy,13(6), 2006, стр. 906-925.; и We ber, K., 
Smith, M. i Baun, M. (ур.): GoverningEurope’sNeigbourhood: Partners or Periphery?
Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2007.
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и аутен тич ним ис ку ством, је кон сти ту и са на као во де ћи свет ски ре-
ги он по пи та њу уну тра шње ме ђу за ви сно сти и са рад ње, те је да ле ко 
ви ше по ве за на са про бле ми ма гло ба ли за ци је не го би ло ко ји дру ги 
ме ђу на род ни ак тер, што у сти ца ју ре зул ту је да ле ко ве ћим оби мом 
раз ли чи тих по ли тич ких ва ри јан ти у тра же њу аде кват них ре ше ња и 
мул ти ла те рар ним при сту пом за јед нич ким про бле ми ма. На тој ли-
ни ји, еви дент но је не ко ли ко ба зич них вред но сти ин кор по ри ра них 
у ЕУ до ку ме на та и уго во ре: (1) мир но раз ре ша ва ње кон фли ка та и 
пре вен тив не, про ак тив не, ан ти ци па тив не или про фи лак тич ке ме ре 
за рад пред у пре де кон фли ка та; (2) ре ги о нал но ре ша ва ње про бле ма 
пре ко еко ном ске ин те гра ци је и ин тен зи фи ко ва ња уло ге ци вил ног 
дру штва; (3) фор си ра ња ме ђу др жав ног по ли тич ког по ми ре ње; (4) 
про мо ци је де мо кра ти је; (5) по што ва ња и за шти те људ ских и пра ва 
ма њи на; (6) по што ва ња вла да ви не за ко на; и (7) за шти те еко ло шког 
и со ци јал ног окру же ња. У том сми слу, ап сол ви ра ње без бед но сне и 
стра те гиј ске аген де за ЕУ је по сле ди ца ин тен зив не, из ра зи то ин-
сти ту ци о на ли зо ва не, ви ше слој не и мул ти ла те рар не ко о пе ра ци ја 
из ме ђу др жа ва ко је је са чи ња ва ју.

DjordjeStojanovicandPetarMatic
THECONCEPTOFSTRATEGICCULTURE:THECASEOF

THEEU
Summary

Theprimaryresearchintentionofthispaperisanalyzing
ofideationalandbehavioralphenomenathatcharacteri
zetheformulatingprocessoftheEUstrategicagenda.In
thefirstpartofthepaper,theauthorsanalyzesthegeneral
theoretical problems indefining the conceptof strategic
cultureasarelationshipbetweenstrategiccultureandbe
haviorofpoliticalentitiesingenere.Inthesecondpartof
thepaper,theauthorsasaimportantstrategicqualitiesof
theEUidentify: inclination to thepeacefulresolutionof
conflictsand theprophylac ticuseofproactivemeasures
forthesakeofinitialconflictprevention,multilateralism
andrespectfortheruleofinternationallaw,weakeningof
thesupremacyNATOinthesphereofEuropeansecurity
anddefensecooperation,andtheuseofarmedforceasa
lastresort.
Key words: strategic culture, political culture, the EU
strategic culture, identity, securityanddefensepolicyof
theEU.
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