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Tе ма овог ра да ће би ти по ку шај ком па ра тив не ана ли зе пер цеп-
ци је на ци о нал них ин те ре са у Ср би ји од стра не ре ле вант них по-

ли тич ких ак те ра, би ло те о ре ти ча ра, би ло де лат ни ка, у оно ме што 
сма тра мо за два спе ци фич на пе ри о да срп ске исто ри је. Циљ ова-
квог по ре ђе ња ни је чи сто де скрип тив не при ро де, већ и по ку шај да 
се скре не па жња на ак ту ел не не до стат ке и мо гућ но сти за уна пре-
ђи ва ње де ло ва ња у окви ру по ли тич ке сфе ре дру штва. 
* Ди пло ми ра ни по ли ти ко лог за ме ђу на род не по сло ве, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни-

вер зи тет у Бе о гра ду.
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Два пе ри о да ко ја смо иза бра ли за ову ана ли зу, а то су XIX век и 
са вре ме ни пе ри од, има ју од ре ђе ни број кључ них до дир них та ча ка. 
У оба исто риј ска мо мен та Ср би ја се на ла зи ла пред про бле мом об-
на вља ња соп стве не су ве ре но сти, од ре ђи ва ња соп стве них гра ни ца, 
из град њом но вог по ли тич ког и еко ном ског си сте ма, као и сна ла-
же ња у тур бу лент ним про ме на ма од но са зна чај них ме ђу на род них 
фак то ра. Ово је за со бом по вла чи ло по ста вља ње за да та ка слич ног 
са др жа ја али и маг ни ту де пред пред став ни ке срп ске по ли тич ке 
ели те да тих пе ри о да, а то је де фи ни са ње на ци о нал них ин те ре са 
у ова ко иза зов ним вре ме ни ма, њи хо вих укла па ња у окви ре европ-
ских и гло бал них иде о ло шких и вред но сних ути ца ја, као и из на ла-
же ња аде кват них ви до ва њи хо вог оства ри ва ња у прак си. По че ће мо 
кра ћим пој мов ним од ре ђе њем на ци о нал них ин те ре са као та квих и 
њи хо вог зна ча ја за др жав ну по лит ку.

НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС

На ци о нал ни ин те рес, по ред овог у те о ри ји је че сто ко ри шћен 
и тер мин др жав ни раз лог (raisond’État),а ка сни је и не мач ки Re
alpolitik пред ста вља кон цепт во ђе ња др жав не по ли ти ке ко ји се 
ис кљу чи во те ме љи на до бро би ти са ме по ли тич ке за јед ни це ко ју 
пред ста вља, а осло бо ђе на уни вер зал ни јих сте га и пра ви ла по пут 
мо ра ла и ре ли ги је или иде о ло ги је. У те о ри ји се ова квом иде јом 
пр ви ба вио Ни ко ла Ма ки ја ве ли у свом де лу „Владалац“, у ко ме 
од ри че под ре ђе ност по ли тич ког де ло ва ња етич ким прин ци пи ма. 
Пр вим при ме ром спро во ђе ња овог прин ци па у прак су сма тра се 
де ло ва ње фран цу ске ди пло мат ске де ле га ци је на кон фе рен ци ји о 
за кљу чи ва њу Вест фал ског ми ра, ко ја је по сту па ла по ја сним упу-
ти ма фран цу ског др жав ни ка и кар ди на ла Ри ше љеа.1) Оно што је 
ини ци јал но био же сток вер ски су коб из ме ђу ка то ли ка и про те ста-
на та, за Ри ше љеа је би ло пи та ње ши ре ња фран цу ског ути ца ја у 
Евро пи. То је под ра зу ме ва ло и свр ста ва ње ка то лич ке Фран цу ске 
на стра ну про те ста на та, до кле год је то во ди ло сла бље њу Хаб збур-
шког ути ца ја над чла ни ца ма Све тог рим ског цар ства, а све за рад 
оства ре ња државногразлога. Та ко је Лон ге вил, је дан од чла но ва 
фран цу ске де ле га ци је са ве то вао не мач ке ка то ли ке да бу ду праг ма-
тич ни и да оста ве ре ли гиј ске раз ми ри це да бу ду ре ше не на дру гом 

1) An dre as Osi an der, ThestatessystemofEurope16401990, Cla ren don press, Ox ford 2003, 
стр. 27.
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све ту.2) Прин цип во ђе ња по ли ти ке у скла ду са на ци о нал ним ин те-
ре сом убр зо је по том по стао до ми нан тан на европ ском под руч ју.

Ви ђе ње спољ не по ли ти ке ко ја при мат да је на ци о нал ном ин-
те ре су на спрам иде о ло ги ја, мо ра ла и дру гих дру штве них кон-
струк ци ја има и ре а ли стич ка шко ла ме ђу на род них од но са. Би ло да 
ова кво по на ша ње др жа ва при пи су ју њи хо вој ин хе рент ној при ро-
ди (ре а ли зам људ ске при ро де) или са мој струк ту ри ме ђу на род ног 
си сте ма у ко ме се др жа ве на ла зе (офан зив ни и де фан зив ни ре а-
ли зам)3) ре а ли сти сма тра ју да је оно ну жно и оче ки ва но. Иако је 
ова кво ви ђе ње ства ри нео спор но за XIX-и и по че так XX-ог ве ка, 
по сто је ми шље ња у са вре ме ном до бу, а по го то во на кон за вр шет-
ка Хлад ног ра та да се др жа ве ви ше не ће во ди ти ис кљу чи во соп-
стве ним ин те ре си ма, да де мо крат ске др жа ве не ће во ди ти ра то ве, 
да су мо гућ но сти су ко ба, по го то во ве ли ких си ла на ми ни му му, а 
је дан аме рич ки по ли ти ко лог Френ сис Фу ку ја ма је чак об ја вио и 
„крај исто ри је“. Но са овим се не сла же аме рич ки те о ре ти чар ме-
ђу на род них од но са, и глав ни ми сли лац офан зив ног ре а ли зма, Џон 
Мир шај мер. Ње го во је ми шље ње да „ту жна је чи ње ни ца да је ме-
ђу на род на по ли ти ка увек би ла су ров и опа сан по сао и ве ро ват но је 
да ће то и оста ти.“4) Др жи мо ли се ове прет по став ке о на ци о нал-
ним ин те ре си ма као кључ ним, ако не и је ди ним, фак то ром ства ра-
ња спољ не и уну тра шње др жав не по ли ти ке, ну жно уоча ва мо зна-
чај њи хо вог де фи ни са ња и ува жа ва ња од стра не до ма ће по ли тич ке 
ели те.

НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСУСРБИЈИXIXВЕКА

При мар ни на ци о нал ни ин те рес срп ског дру штва у XIX ве ку 
је би ло на ци о нал но осло бо ђе ње, и пу на ус по ста ва соп стве не су-
ве ре но сти. У сле де ћем де лу овог ра да ана ли зи ра ће мо глав не пред-
став ни ке три во де ће иде о ло ги је у Ср би ји тог пе ри о да, ли бе ра ли-
зма, со ци ја ли зма и кон зер ва ти ви зма, и зна чај го ре по ме ну тог ци ља 
у њи хо вом те о риј ском и прак тич ном де ла њу. На ме ра је да се об у-
хва ти чи тав спек тар иде о ло ги ја ра ди ука зи ва ња на по сто ја ње дру-
штве ног кон сен зу са о овим жи во твор ним пи та њи ма.

2) An dre as Osi an der, ThestatessystemofEurope16401990, Cla ren don press, Ox ford 2003, 
стр. 29.

3) Џон Мир шај мер, Трагедијаполитикевеликихсила, Удру же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 
2009, стр. 48.

4) Џон Мир шај мер, Трагедијаполитикевеликихсила, Удру же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 
2009, стр. 24.
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ЛИБЕРАЛИЗАМВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА

Срп ски ли бе ра ли су сма тра ли да па ра лел но са уну тра шњим 
осло бо ђе њем – ли бе ра ли за ци јом дру штва, мо ра да се од ви ја и 
спољ но осло бо ђе ње на ро да, те јед но без дру гог не би има ло сми-
сла. Вла ди мир Јо ва но вић, ина че ро до на чел ник срп ског ли бе ра-
ли зма, је не рет ко сво је исто ми шље ни ке на зи вао „ли бе рал ним па-
три о та ма“5). Ли бе ра ли су чак осно ва ли и „ак ци о но ми ни стар ство“ 
чи ји је глав ни за да так био при пре ма Ср би је за рат про тив Тур ске 
и ње но ко нач но осло бо ђе ње. Јо ва но вић је осни вач и је дан од во де-
ћих иде о ло га Ује ди ње не омла ди не срп ске. Свр ха ове ор га ни за ци је 
про све ти тељ ског ка рак те ра је по ку шај да се срп ски на род при бли-
жи са вре ме ним ци ви ли за циј ским вред но сти ма за ко ји ма је уве ли ко 
ка скао, а про мо ци јом де мо крат ских и ли бе рал них дру штве них ин-
сти ту ци ја. Кул тур ни рад и про све та су има ли за крај њи циљ са зре-
ва ње на ци о нал не и гра ђан ске све сти ме ђу на ро дом а све у на ме ри 
да се на род при пре ми за бор бу за на ци о нал но осло бо ђе ње. По сле 
бом бар до ва ња Бе о гра да, Јо ва но вић све срд но ло би ра код ен гле ског 
ли бе рал ног пр ва ка Ви ли је ма Глед сто на за од у ста ја ње од бри тан-
ског тур ко фил ског ста ва, а у ту свр ху пи ше на ен гле ском и сво је 
де ло „Срп ски на род и ис точ но пи та ње“. Он та ко ђе сту па у кон такт 
и са ру ским ре во лу ци о на ром Ба ку њи ном и ита ли јан ским Ма ци ни-
јем6) а све у ци љу при ку пља ња по др шке за срп ску ствар. Па три о ти-
зам је не за о би ла зни еле мент ова квог по ли тич ког ак ти ви зма, а исто 
ће мо ка сни је при ме ти ти и код оста лих пред став ни ка европ ских 
иде о ло ги ја, ве ру је мо да се ра ди о јед ном на род ском оп ште при-
хва ће ном раз у ме ва њу па три о ти зма, јед ном раз у ме ва њу ко је Ђор ђе 
Сто ја но вић опи су ју ћи ге не рал не на чи не схва та ња овог фе но ме на 
опи су је ре чи ма: “ не ко ко је ока рак те ри сан као па три о та то тре ба 
да при хва ти као ван стан дард ну по хва лу (дру гим ре чи ма, ка рак тер 
иде ал не лич но сти под ра зу ме ва еле мент па три о ти зма)“.7)

Но оно што, по ми шље њу ауто ра ово га ра да, нај бо ље ука зу је 
на сву спе ци фич ност ми сли и де ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа је упра-
во ње го ва ли бе рал на те о ри ја и уло га по ли тич ке тра ди ци је у њој. 

5) Не над Ђу ре тић, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Удру же ње за по ли-
тич ке на у ке СиЦГ, Но ви Сад, 2004, стр. 44.

6) Бран ко Бе шлин, ЕвропскиутицајинасрпскилиберализамуXIXвеку, Из да вач ка књи-
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 2005, стр. 502.

7) Ђор ђе Сто ја но вић, «Раз ли чи ти идеј ни при сту пи фе но ме ну па три о ти зма», Национални
интерес, вол. 13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 56.
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Ра на ли бе рал на иде о ло ги ја је по сво јој при ро ди пар ти ку ла ри стич ка 
и ин ди ви ду а ли стич ка, скон цен три са на на бор бу за гра ђан ска пра ва 
и ин сти ту ци је ко је их шти те, ма ло ма ре ћи за ко лек ти ви стич ке ка-
те го ри је. Са дру ге стра не тра ди ци ја у се би са др жи оно нај бо ље из 
про шло сти јед ног на ро да, што се це ни, по шту је, што се сим бо лич-
но чу ва и обе ле жа ва, кад-кад и обо жа ва. Она има ме ро дав ну уло гу 
и те шко је про ме њи ва. Упра во због ова квих ње них ка рак те ри сти ка 
она се нај че шће ја вља као сре ди ште кон зер ва тив них иде о ло ги ја, 
ко је су на он да шњем те о риј ском спек тру од го ва ра ле ан ти по ду ли-
бе рал них иде ја. 

Нај бо љи при каз уло ге ко ја тра ди ци ја има у ње го вој ми сли се 
ви ди у овом ци та ту: „На ши ста ри узда ли су се у оно што је нај че-
сти ти је у срб ском на ро ду; у оно што се раз ви ја из сви ју Ср ба, али 
се уз ди же над лич ним стра сти ма и за блу да ма, те над сви ма не за ви-
сно вла да; у оно што про стим ре чи ма: ‘ва ља се и не ва ља се’ осве-
тљу је сва ком Ср би ну шта је до бро а шта зло; у оно што из гу са ла 
го во ри Срб ском ср цу, што во ди Ср би на на са бор и скуп шти ну, што 
ве чи то ује ди ња ва и чу ва Срб ски род – узда ли су се у дух Срб ско-
га на ро да!“8) Јо ва но вић вр ло пре ци зно де фи ни ше по јам по ли тич-
ке тра ди ци је, он од ње од стра њу је све оно што се мо же сма тра ти 
упли вом дру гих кул ту ра и по ли тич ких си сте ма, не ште де ћи ту ни 
нај све тли је лич но сти из срп ске исто ри је, а за из во ре ње ног са др-
жа ја би ра ис кљу чи во на род на пре да ња. Та ко до ла зи мо до тра ди ци-
је ко ја је чист де ри ват ви ше ве ков ног на род ног вред но сног си сте ма, 
у бу квал ном сми слу „ду ха срб ско га“. Кри ти ко ва ње тра ди ци је би 
са мим тим пред ста вља ло и ди рект ну кри ти ку са мо га на ро да и на-
род не во ље. Он на овај на чин де фи ни ше истин ски иден ти тет срп-
ског на ро да уз по моћ ње го ве тра ди ци је, а да се упра во на ду хов ном 
пла ну на ла зи ње го во са др жин ско од ре ђе ње као и спе ци фи кум ко ји 
га раз два ја од оста лих иден ти те та сма тра и Ђу ро Бо дро жић.9)

Кон тра верз ни спој ли бе рал них по сту ла та и за го ва ра ња по ли-
тич ке тра ди ци је је ам би ва лент не при ро де. Са јед не стра не тра-
ди ци ја слу жи као по ка за тељ да су све ли бе рал не вред но сти ко је 
Јо ва но вић за го ва ра већ би ле при сут не у на шој исто ри ји у свом ру-
ди мен тар ном об ли ку. Са дру ге стра не тра ди ци ја је ту да за ме ни 

8) Вла ди мир Јо ва но вић, Заслободуинарод, Пла то но ва штам па ри ја, Но ви Сад, 1868, стр. 
106.

9) Ђу ро Бо дро жић, «Српскинационалниидентитет:Изворииоснови», Националниин
терес, вол. 13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 112.
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или до пу ни оне де ло ве ли бе рал не ви зу ре ко ја не од го ва ра ста њу 
и мо гућ но сти ма срп ске др жа ве.Да би смо ва ља но раз у ме ли раз лог 
ова кве на у би ча је не сим би о зе пр во мо ра мо од го во ри ти на пи та ње 
ко је су бје кат, цен трал на лич ност у ње го вој те о ри ји. У кла сич ној 
ли бе рал ној иде о ло ги ји то је по је ди нац, циљ је за шти та ње го ве при-
ват не сфе ре, ње го вих пра ва и из град ња ин сти ту ци ја ко је ис пу ња-
ва ју ту уло гу. Пре ба ци мо ли се у ре ал ност у ко јој функ ци о ни ше 
Јо ва но вић, ви ди мо да је бу квал на тран сла ци ја овог по ла зног прин-
ци па у стро гом сми слу не мо гу ћа. Она би под ра зу ме ва ла да се Јо ва-
но вић за ла же за сло бо ду по је дин ца у окви ру Осман ске им пе ри је, 
ко ја пред ста вља не са мо мо за ик раз ли чи тих на ро да већ и опре си-
ван, ет нич ки и вер ски не то ле ран тан си стем. Из то га про из и ла зи да 
су бје кат ње го ве ли бе рал не ми сли мо ра би ти срп ски на род. Ово је 
да ле ко ком плек сни ја је ди ни ца од пу ког по је дин ца, ко лек тив љу ди, 
а оно што га де фи ни ше, нај ма њи за јед нич ки са др жа лац свих по-
је ди на ца ко ји је чи не, по го то во у ду гом пе ри о ду без др жав но сти, 
је упра во њи хо ва тра ди ци ја. Са мим тим она се ну жно на ме ће као 
кључ ни еле ме нат. Ов де до би ја мо оно што Не над Ђу ре тић са свим 
при год но на зи ва „гра ђан ским на ци о на ли змом“, и ње га сма тра 
глав ном осо би ном срп ског гра ђан ског пре по ро да и „уга о ним ка ме-
ном це ло куп ног по кре та ка мо дер ном уре ђе њу срп ске др жа ве.“10) 
Ра ди се о ли бе ра ли зму ин спи ри са ном по тре ба ма на ци је.

СРПСКИСОЦИЈАЛИЗАМ

Ра ни со ци ја ли зам – марк си зам, је ма те ри ја ли стич ка иде о ло ги-
ја ко смо по лит ског ти па, она иг но ри ше ка те го ри ју на ци је, а у цен-
тар сво јих раз ми шља ња по ста вља рад нич ку кла су као ко лек тив ко-
ји пре ва зи ла зи гра ни це др жа ва и оку пља про ле те ре на гло бал ном 
ни воу. Спе ци фич но сти по је ди них на ро да и њи хо вих исто риј ских 
си ту а ци ја ни су ре ле вант не јер марк си зам се би по ста вља уни вер за-
ли стич ке ци ље ве про ме не чи та вог чо ве чан ства. Ме ђу тим освр не-
мо ли се на по ли тич ку ми сао на ших нај ре ле ван ти јих пред став ни ка 
со ци ја ли стич ког те о риј ског прав ца, по пут Све то за ра Мар ко ви ћа и 
Ди ми три ја Це ни ћа, на и ћи ће мо на не што са свим дру га чи је. 

Све то зар Мар ко вић је био пред став ник Пр ве ин тер на ци о на ле 
за Ср би ју и Бал кан, и лу чо но ша со ци ја ли стич ке ми сли за ове про-

10) Не над Ђу ре тић, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Удру же ње за по ли-
тич ке на у ке СиЦГ, Но ви Сад, 2004, стр. 41.



стр:7997.

- 85 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2013год.(XXV)XIIvol=35

сто ре. Дра ган Си ме у но вић за ње га ка же: „Јед ни ма је сме тао што 
је ле ви чар, без об зи ра што је жу дио до бро би ти це лог свог на ро да; 
дру ги ма је сме тао што је наш ле ви чар ко ји не ми сли о све му као 
‘кла си ци’.“11) Све срд но се за ла го за со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју и 
пре о бра жај дру штва, али је ни ка ко ни је одва јао од бор бе за на ци-
о нал но осло бо ђе ње. За ла гао се за ру ше ње Аустро у гар ске и Тур-
ске ца ре ви не као др жа ва ко је сто је на пу ту Срп ског и Бал кан ског 
осло бо ђе ња. По др жа ва о це аустриј ских им пе ри јал них пра ва кри ти-
ку је и ка рак те ри ше и као на ци о нал но-по ро бљи вач ке али и као екс-
пло а та тор ске. А оне на ци о нал не за јед ни це ко је бра не „исто риј ска 
пра ва“ им пе ри ја оп ту жу је да то чи не ка ко би за др жа ле свој по вла-
шће ни еко ном ски по ло жај.12) На овај уни ка тан на чин он спа ја со ци-
ја ли стич ке ци ље ве са на ци о нал ним. Ва ља по ме ну ти да за ла га ње за 
срп ско на род но осло бо ђе ње он ста вља у окви ре оп штег бал кан ског 
осло бо ђе ња, фе де ра ли стич ког ује ди ње ња и уво ђе ња на род не са мо-
у пра ве на свим ни во и ма и у свим сфе ра ма, ка ко по ли тич ким та ко 
и еко ном ским. Он се за ла же за срп ско ује ди ње ње,али кроз про цес 
осло бо ђе ња од но сно ус по ста вља ње на род не вла сти.

За ни мљи во је по ме ну ти да је би ро крат ском уре ђе њу су прот-
ста вљао тра ди ци о нал не уста но ве за дру га као дру штве них ће ли ја и 
осно ве но вог дру штва. Оне бит ну уло гу игра ју и у ми сли Ди ми три-
ја Це ни ћа, али још за ни мљи ви је и у ли бе рал ној ми сли Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, оне су би тан пред став ник и чу вар на род ног ето са, али 
осо би на ко ју оте ло тво ру ју а ко ја је ја ко бит на за сва три ауто ра је 
со ли дар ност ме ђу су на род ни ци ма.

Дру ги пред став ник срп ског со ци ја ли зма, о чи јој по све ће но сти 
и убе ђе њи ма до вољ но све до чи и чи ње ни ца да је због истих ро би-
јао, је Ди ми три је Це нић. Ме ђу тим на ње го ву спрем но сти да ту ма-
чи со ци ја ли стич ку иде ју на се би свој ствен на чин ука зу је и ње го во 
ан ти дог мат ско раз ми шља ње из ра же но у ста ву да се во де ћи те о ре-
ти ча ри не сме ју по сма тра ти као „не ка кви со ци ја ли стич ки му ха ме-
ди“ чи ја је реч Све то пи смо.13) А кључ ни мо ме нат ори ги нал но сти 
Це ни ће ве ми сли Дра ган Си ме у но вић на зи ва „со ци ја ли змом на ци-

11) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 296.

12) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 302.

13) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 386.
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о нал них бо ја“, од но сно „ср би змом“.14) Фа сци нант но је да је дан од 
раз ло га због ко јих Це нић ин си сти ра на те о риј ској ори ги нал но сти 
је и мо гућ ност гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та сле пим ко пи ра-
њем ту ђих те о риј ских фор му ла. Но Це ни ће ва на кло ност по тре ба-
ма сво је на ци је не огле да се ис кљу чи во у ње го вом те о риј ском ра ду, 
шта ви ше раз ло гом ње го вог по врат ка у Ср би ју из Ру си је се сма-
тра ор га ни зо ва ње устан ка у Бо сни и Хер це го ви ни, а го ди ну да на 
ка сни је је про те ран са те ри то ри је Аустро у гар ске јер је био члан 
гру пе око Све то за ра Мар ко ви ћа ко ја је пла ни ра ла бу не на ње ној 
те ри то ри ји.15) И на овом ме сту још јед ном ја сно ви ди мо сје ди ња ва-
ње на ци о нал ног осло бо ђе ња са ци ље ви ма со ци ја ли зма, што бес по-
го вор но све до чи о не при ко сно ве но сти овог кључ ног на ци о нал ног 
ин те ре са ме ђу ре ле вант ним дру штве ним сна га ма ово га пе ри о да.

КОНЗЕРВАТИВИЗАМУСРБИЈИ

Кон зер ва ти ви зам као иде о ло ги ја сам по се би је окре нут уну-
тра шњим по тре ба ма дру штва у ко ме функ ци о ни ше, за ла же се за 
очу ва ње тра ди ци о нал них уста но ва сма тра ју ћи да оне вре мен ски 
опро ба но нај ви ше од го ва ра ју спе ци фич но сти ма да те др жа ве. У 
скла ду са тим при хва та ју се са мо ну жне про ме не уме ре ног тем па. 
Има ју ћи ово у ви ду ја сно је да не ма по тре бе тра жи ти иде о ло шке 
спе ци фич но сти срп ског кон зер ва ти ви зма у од но су на оп шти по јам. 
Оно што пак мо же мо, са гле да ва ју ћи лик и де ло нај у ва же ни јег срп-
ског кон зер ва тив ца Или је Га ра ша ни на, је да ви ди мо спро во ђе ње 
по ли ти ке на ци о нал ног ин те ре са у прак си.

Те ко ви не Га ра ша ни но вог де ла, као ге о по ли тич ког стре а те га 
огле да ју се у ње го вом ба лан си ра њу из ме ђу ути ца ја ве ли ких си ла 
– Аустри је, Ру си је, Тур ске, па и Фран цу ске и Бри та ни је, што са мо 
по се би зах те ва ви со ки ни во др жав нич ке ве шти не има ју ћи у ви ду 
спе ци фич но сти ових ге о граф ских про сто ра. Ра де ћи на осло бо ђе-
њу од тур ске оку па ци је, он је чак у два на вра та бра нио одр жа ва ње 
на род них скуп шти на, Пе тров ске и Све то ан дреј ске, иако сам као 
убе ђе ни кон зер ва ти вац ни је мно го по ла гао на њи хов зна чај, али је 
то све срд но чи нио же ле ћи да про ши ри са мо у пра ву срп ску и оте жа 
ме ша ње Тур ске у срп ске уну тра шње ства ри. То је чи нио упр кос 

14) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 387.

15) Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, Ин сти тут за по ли-
тич ке на у ке, Бе о град, 2003, стр. 376.
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чи ње ни ци да је Тур ска по др жа ва ла по ло жај уста во бра ни те ља у од-
но су на Кне за. Што се ти че од но са са Ру си јом, има ју ћи у ви ду да 
је Ру си ја по сле по вољ ног ми ра у Ун кјар Ис ки ле си ју 1833. ишла на 
ста би ли за ци ју Тур ске16), до ла зи до за хла ђе ња од но са из ме ђу уста-
во бра ни те ља и Ру си је. Га ра ша нин та ко ђе ни је же лео да ви ди Ср би-
ју под ис кљу чи вим ути ца јем јед не си ле, ма би ла то и Ру си ја, све-
стан да би то ну жно во ди ло ма њем оба зи ра њу на соп стве не на ци о-
нал не ин те ре се а ве ћем пре ма ин те ре си ма про тек то ра. Ру со фи ле је 
по грд но на зи вао ру со ма ни ма17) ко ји же ле да Ср би ју учи не ру ском 
гу бер ни јом. То га на рав но ни је спре ча ва ло да са про ме ном ге о по-
ли тич ке си ту а ци је и по ве ћа ва њем на кло но сти Ру си је ка срп ским 
ду го роч ним ин те ре си ма и он сам ме ња сво је ста во ве. Те с’то га не 
чу ди чи ње ни ца да ка да га је Кнез Ми ха и ло са свим нео че ки ва но 
сме нио са функ ци је 1867. го ди не, упра во Ру си ја би ла ње гов нај ва-
тре ни ји бра ни лац.18) Фран цу ска, са дру ге стра не, је же ле ла да су-
зби ја Аустри ју и у том сми слу по др жа ва ла за штит ни по јас од гер-
ман ског ути ца ја у ис точ ном де лу Сред ње Евро пе. Ода тле и ње не 
сим па ти је за пољ ско пи та ње, а са мим тим и це ло куп но сло вен ско. 

Упра во од јед ног пред став ни ка пољ ске еми гра ци је, и бив шег 
ру ског ми ни стра спољ них по сло ва, Ада ма Чар то ри ског по ти чу 
кли це пр вог тај ног и ду гу роч ног спољ но по ли тич ког пла на Ср би је 
– Га ра ша ни но вог Начертанија. На СаветеЧар то ри ског на до ве зу-
је се чех Фран ти шек Зах, а ње гов план је осно ва На чер та ни ја. План 
од ре ђу је по ли ва лент ну спољ ну ори јен та ци ју Ср би је не при кла ња-
ју ћи се ис кљу чи во ни ти јед ној си ли, али уз то и не од ри чу ћи се 
ко је (из у зев Аустро у гар ске). На јед ном ме сту он чак усло вља ва оп-
ста нак рав но те же сна га у Евро пи ства ра њем не за ви сних хри шћан-
ских др жа ва: „Оне ће мо же би ти сма тра ти за нај бо ље сред ство ... 
да се тур ско цар ство у јед ну не за ви сну хри сти јаснку др жа ву про-
ме ни, јер ова ко би се са мо мо гло рав но ве си је евро пеј ско у це ло-
сти за др жа ти“19). При мат да је срп ским на ци о нал ним ин те ре си ма 
и осло бо ђе њу на спрам ју жно сло вен ских, за ко је је оп ти рао Зах. У 
ри ше ље ов ском ду ху, Га ра ша нин је чи тав је дан део по све тио од но-
су из ме ђу ци ље ва и сред ста ва. На осно ву овог пла на ста вља се на 

16) В.П. По тем кин, Историја дипломатије, Др жав ни из да вач ки за вод Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1949, стр. 441,442.

17) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 85.
18) Деј вид Ме кен зи, ИлијаГарашаниндржавникидипломата, Про све та, Бе о град, 1987, 

стр. 179.
19) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 137.
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че ло тај ног од бо ра ко ји раз ви ја ор га ни за ци ју аге на та у сло вен ским 
по кра ји на ма Тур ске и Аустри је, са за дат ком при ку пља ња ин фор-
ма ци ја, али и аги то ва ња и ши ре ња ути ца ја кроз по моћ раз во ја тих 
под руч ја. Дру ги прак ти чан плод овог де ла је и на црт кон вен ци је 
о ди пло мат ској и вој ној са рад њи са Грч ком20), у ци љу уза јам ног 
про ши ре ња на ра чун Тур ске, по де ла сфе ра ути ца ја од го ва ра ла је 
На чер та ни ју. 

Мо жда нај зна чај ни ја по у ка Га ра ша ни но ве по ли ти ке је пра вил-
но раз у ме ва ње на шег ге о по ли тич ког по ло жа ја про же тог ди мен зи-
јом исто риј ског тре нут ка, и спрем ност на при ла го ђа ва ње по ли ти ке 
да тим фак то ри ма увек има ју ћи на уму др жав ни раз лог. За вр ши мо 
овај део ци та том Фран ти ше ка За ха: „Без не за ви сне на ци о нал не по-
ли ти ке, Ср би ја не ће има ти бу дућ ност и мо ра пре или ка сни је да се 
при кло ни не кој дру гој си ли. Са да шња срп ска вла да је до ка за ла да 
те жи ка на ци о нал ном ци љу пу ном сла ве.“21)

САВРЕМЕНАПЕРЦЕПЦИЈАНАЦИОНАЛНОГИНТЕРЕСА

Пре не го ли се по за ба ви мо ана ли зом са вре ме ног пе ри о да на-
шег по ли тич ког жи во та, оног по сле де мо крат ских про ме на 2000. 
го ди не, ње го вим ак те ри ма, про це си ма и њи хо вим ви ђе њи ма на ци-
о нал ног ин те ре са сма тра мо за ну жно на пра ви ти јед ну на по ме ну.22) 

Као при мар ни на ци о нал ни ин те рес (на из глед) ола ко се мо же 
од ре ди ти пи та ње оспо ре ног те ри то ри јал ног ин те гри те та у ју жној 
срп ској по кра ји ни Ко со ву и Ме то хи ји, по ред овог ме ђу спољ но-
по ли тич ким при о ри те ти ма је ну жно пи та ње Ре пу бли ке Срп ске, и 
Цр не Го ре. Као пак при мар ни еко ном ски ин те рес се на ме ћу од но си 
Ср би је и Европ ске Уни је, као нај ве ћег ула га ча у срп ску еко но ми ју 
и пре до ми нант ног спољ но тр го вин ског парт не ра. Оно што је спе-
ци фич но за ову си ту а ци ју, је све очи глед ни је ди вер ги ра ње оно га 
што смо де фи ни са ли при мар ним на ци о нал ним ин те ре сом и оно га 
што смо де фи ни са ли као при мар ни еко ном ски ин те рес. То што се 

20) Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004, стр. 190.
21) Деј вид Ме кен зи, ИлијаГарашаниндржавникидипломата, Про све та, Бе о град, 1987, 

стр. 84.
22) Сва ки рад ко ји об ра ђу је ак ту ел не те ме па ти од ри зи ка не по сти за ња пу не објек тив ност, 

чак и ка да јој се све срд но те жи, ако ни због ког дру гог раз ло га а он да због про сте чи ње-
ни це да је све о бу хват но са гле да ва ње дру штве них фе но ме на увек јед но став ни је са вре-
мен ске дис тан це. То не ме ња чи ње ни цу на ше пу не по све ће но сти об јек тив ној кри ти ци.
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мо гло ра ни је им пли цит но за кљу чи ти из гла со ва по др шке ах ти са-
ри је вом пла ну од стра не зва нич ни ка ЕУ, или из ја ва Да ни је ла Сер-
ве ра о ну жно сти усло вља ва ња при је ма Ср би је у ЕУ при зна ва њем 
(dejure или defacto) Ко со ва, да нас се све екс пли цит ни је по ја вљу је 
у из ја ва ма не мач ког ше фа ди пло ма ти је Гви да Ве стер ве леа и не мач-
ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел23). Ово отва ра но ву ди мен зи ју иза зо-
ва пред по ли тич ком ели том Ср би је.

УЛОГАНЕВЛАДИНОГСЕКТОРА

Са вре ме не по ли тич ке ели те се углав ном не упу шта ју у по ку-
ша је ори ги нал ног те о риј ског де фи ни са ња иде о ло шких окви ра сво-
га де ло ва ња, ви ше се ба ве по ли ти ком у сми слу „po licy”-а. Ме ђу-
тим вред но сним аспек ти ма јав ног и по ли тич ког жи во та се че сто 
ба ве при пад ни ци та ко зва ног ци вил ног дру штва, у ви ду не вла ди-
них ор га ни за ци ја, ко је нео п те ре ће не бор бом за из бор не по е не сву 
сво ју енер ги ју по све ћу ју про мо ви са њу свог ви ђе ња дру штве них 
и по ли тич ких идеј них ма три ца. Њи ма ће мо се по за ба ви ти у овом 
де лу ра да тру де ћи се да одр жи мо ме то до ло шку рав но те жу из ме ђу 
ана ли зе са вре ме ног и XIX-ве ков ног пе ри о да.

Бив ша се кре тар ка Са ве за ко му ни ста Ср би је, исто ри чар, да на-
шњи члан по ли тич ког са ве та Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је и ис-
так ну ти пред став ник не вла ди ног сек то ра Ла тин ка Пе ро вић ви ди 
на ци о нал не ин те ре се као не ја сну, нео д ре ђе ну ка те го ри ју, го то во 
се пи та ју ћи о свр си по сто ја ња овог тер ми на: „шта то (на ци о нал ни 
ин те рес) крат ко роч но и ду го роч но зна чи? Ко и где то, на кон све-
га, да нас фор му ли ше?“24) Про фе со ра и исто ри ча ра, и бив шег ви со-
ког функ ци о не ра ЛДП-а Ни ко лу Са мар џи ћа „ре то ри ка о др жав ном 
ин те ре су...нео до љи во под се ћа на на ци стич ку ви зи ју ге ни ја ко ји се 
осла ња на пра дав не по ру ке хе рој ске мит ске за јед ни це“.25) 

Пре ђе мо ли пак са раз у ме ва ња ап стракт не ка те го ри је на ци о-
нал ног ин те ре са на ње не кон крет не ма ни фе ста ци је на и ћи ће мо на 

23) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/294341/Ber lin-Pre ra no-za-do de lu-sta tu sa-kan di da ta-za-
EU-Sr bi ji (7.12.2011.)

24) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 115.

25) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 115.
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сле де ће ста во ве. „Не за ви сност (Ко со ва) је оп ти мал но ре ше ње“26), 
сма тра Со ња Би сер ко пред сед ни ца Хел син шког ко ми те та за људ-
ска пра ва. Бо жи дар Јак шић, бив ши ди рек тор Ин сти ту та за фи ло-
зо фи ју и дру штве ну те о ри ју не ви ди раз лог за што Ал бан ци са Ко-
сме та не би од лу чи ва ли о соп стве ној др жав но сти ако то већ мо гу 
да чи не гра ђа ни Цр не Го ре.27) Адво кат и вр ло ак тив ни са рад ник 
не вла ди ног сек то ра у Ср би ји, Ср ђа По по вић чак сма тра те жње 
очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је по ку ша јем по ро бља-
ва ња два ми ли о на Ал ба на ца. По ли тич ки ак ти ви сти ових кру го ва 
слич них су ста во ва и по пи та њу Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Вој-
во ди не, но оно што се ипак из два ја по сво јој екс трем но сти од по-
ме ну тих ста во ва су оправ да ва ња и по зи ви хел син шког ко ми те та и 
Ср ђе По по ви ћа НА ТО-у да из вр ши агре си ју на Са ве зну Ре пу бли ку 
Ју го сла ви ју.28) Ва ља на кра ју по ме ну ти, чи сто ка ко би смо по кри ли 
од нос пре ма пу ном спек тру де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са и 
по зив че ти ри не вла ди не ор га ни за ци је (Хел син шки од бор за људ-
ска пра ва, YUCOM, Бе о град ски круг и Фонд за отво ре но дру штво) 
2007. го ди не Европ ској Уни ји да пре ки не пре го во ре са Ср би јом до 
окон ча ња са рад ње са Ха шким три бу на лом.29) У Ср би ји та ко ђе де-
лу ју и ор га ни за ци је на ци о нал не и кон зер ва тив не ори јен та ци је али 
је њи хо ва про мо ци ја у ме ди ји ма и јав ном жи во ту мар ги на ли зо ва на 
па та ко и њи хов учи нак.

Ну жно је на по ме ну ти да кван ти та тив на за сту пље ност у ме ди-
ји ма ових гру па, као и број ме ђу на род них при зна ња ко је до би ја ју 
све до че о њи хо вом ути ца ју на гра ђан ско-по ли тич ку сфе ру Ср би је. 
Оно што се да за кљу чи ти из ре че ног је је дан оп шти ан ти на ци о-
нал ни од нос пре ма ин те ре си ма ове др жа ве и дру штва, уз оп ште 
иг но ри са ње по сто ја ња ова кве ка те го ри је. Је ди ни ин те рес и мо тив 
по ли тич ког де ло ва ња ко ји ови по ли тич ки ак те ри ви де као ре ле ван-
тан је „су о ча ва ње са про шло шћу“ од но сно ка тар зич но при хва та ње 
по сле ди ца ско ра шњих исто риј ских по ра за и ра ци о на ли за ци ја ис-
кљу чи во соп стве не кри ви це за сва ки од њих.

26) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 78.

27) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 79.

28) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 54, 58.

29) Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2009, стр. 68.
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САВРЕМЕНАПАРТИЈСКАЕЛИТА

Као што смо већ ра ни је на по ме ну ли у ана ли зи ре ле вант них 
пар ла мен тар них ели та скон цен три са ће мо се на њи хо во де ло ва ње 
у сми слу „po licy“-a, од но сно кроз про ма тра ње њи хо вих крат ко роч-
них и сред њо роч них прак тич них ре ше ња и ства во ва, пре не го на 
ши ре иде о ло шке окви ре. По ли тич ке ак те ре ће мо, у ин те ре су те-
ма ти ке овог ра да, ла пи дар но раз вр ста ти пре ма при ма ту ко ји да ју 
не ком од ра ни је де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са срп ског дру-
штва.

Пр ву гру па ци ју ће мо од ре ди ти као ону ко ја да је пред ност на-
ци о нал ном ин те ре су очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та и на ци-
о нал не за јед ни це у др жа ви и ре ги о ну. Ту се мо гу свр ста ти опо-
зи ци о на (сад и ван пар ла мен тар на) Срп ска ра ди кал на стран ка, и 
Де мо крат ска стран ка Ср би је ко ја је сво је вре ме но има ла при ли ку 
да кре и ра по ли ти ку ре пу бли ке оли че ну у функ ци ји пре ми је ра. До 
про фи ли са ња при о ри те та ди вер ги ра ју ћих ин те ре са до ла зи од би ја-
њем пре ми је ра Ко шту ни це да пот пи ше Спо ра зум о ста би ли за ци-
ји и при дру жи ва њу ЕУ, ко ји се од но сио на Ср би ју без Ко сме та. У 
исто ри ји ће мо на ћи пре гршт при ме ра ова кве при о ре ти за ци је, је дан 
та кав у на шој мо дер ној исто ри ји је и Ца рин ски рат из ме ђу Ср би је и 
ње ног до ми нант ног тр го вин ског парт не ра Аустро у гар ске из 1906. 
го ди не из ког је Ср би ја иза шла као по бед ник. Прем да пре о ри јен-
ти са ње са јед ног еко ном ског сре ди шта из и ску је тра же ње дру гог, 
као што је то би ло у Ца рин ском ра ту, ДСС ни је у да том тре нут ку 
по ну дио ни ти кон кре тан мо дел ре струк ту ри ра ња од но са са ЕУ ни-
ти ал тер на тив ни при вред ни осло нац, тај не до ста так ини ци ја ти ве је 
до вео до гу бит ка вла сти и по зи ци је кре и ра ња др жав не по ли ти ке.

Дру га гру па ци ја, пред во ђе на Де мо крат ском стран ком, има де-
кла ра тив ну по ли ти ку за ла га ња за па ра лел но ис пу ње ње оба на ве-
де на ин те ре са. Оно што се на пр ви по глед чи ни нај бо љим из бо-
ром за со бом оста вља пи та ње сво је оства ри во сти. Мо ра се има ти у 
ви ду да иако не по сто ји ап со лут ни кон сен зус ме ђу чла ни ца ма ЕУ 
о при зна ва њу не за ви сно сти Ко сме та, ци вил на ми си ја ЕУ на Ко-
сме ту – ЕУЛЕКС, се пре пот пи си ва ња „спо ра зу ма од пет та ча ка“ 
ба зи ра ла на ах ти са ри је вом пла ну, као и да су во де ће зе мље ЕУ же-
сто ки за го вор ни ци не за ви сно сти. Ов де тре ба до да ти и да је про цес 
сти ца ња кан ди да ту ре за члан ство усло вљен уступ ци ма вла сти ма 
у При шти ни у окви ру ди ја ло га о тех нич ким пи та њи ма ко ји се пак 
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од ви ше че сто до ти чу обе леж ја др жав но сти, али оно што је ипак 
нај фра пант ни ји зах тев европ ских зва нич ни ка до сад био је зах тев 
не мач ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел за уки да њем ло кал них, де мо-
крат ски иза бра них, ин сти ту ци ја срп ског ста нов ни штва на Ко сме-
ту. Зах тев ко ји би био не чу вен и у ста бил ним дру штве ним сре ди на-
ма, а ка мо ли у оним пре пу ним ет нич ких тен зи ја у ко ји ма су упра во 
те ин сти ту ци је је ди ни га рант жи вот ног функ ци о ни са ња угро же ног 
ста нов ни штва. Има ју ћи све ре че но у ви ду на ме ће се пи та ње да ли 
је у пот пу но сту мо гу ће уоп ште те жи ти ис пу ње њу оба ци ља, и да ли 
рад на оства ре њу јед ног ну жно ства ра ште ту за оства ре ње дру гог. 
На ово пи та ње нас на во де и без у спе шне ак ци је срп ске ди пло ма-
ти је, као што су ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де о ле гал но-
сти про гла ше ња не за ви сно ти Ко со ва, као и спор на де кла ра ци ја у 
Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ци ја ко је пред ви ђа ЕУ као 
по сред ни ка из ме ђу Бе о гра да и При шти не уме сто Са ве та без бед-
но сти, што бив ши пре ми јер Ко шту ни ца сма тра на пу шта њем „зо не 
си гур но сти за Ср би ју“ у ко јој не ма Ру си је да бра ни срп ске ин те-
ре се.30) Из ја ве бив шег пред сед ни ка Та ди ћа и та да шњег за ме ни ка 
пре ми је ра Да чи ћа да је услов за сти ца ње ста ту са кан ди да та би ло 
од ри ца ње од ре зо лу ци је 124431), од но сно отво ре но при зна ва ње ко-
сов ске не за ви сно сти по твр ђу је ова кве бо ја зни32). На чел но гле да но 
у ову ка те го ри ју спа да и но ви сто жер ак ту ел не вла сти Срп ска на-
пред на стран ка. Но има ју ћи у ви ду да је плат фор ма на ко јој по-
ме ну та стран ка пла ни ра да ба зи ра сво ју по ли ти ку пре ма Ко сме ту 
још увек не до ступ на јав но сти, не по сто је за сад објек тив ни кри-
те ри ју ми на осно ву ко јих би мо гли ући у озбиљ ни ју ана ли зу ове 
по ли тич ке оп ци је.

Тре ћа и фи нал на ка те го ри ја стра на ка, оку пље на око Ли бе рал-
но де мо крат ске пар ти је, не са мо да де фи ни ше „Евро пу као пр ви 
др жав ни ин те рес“33), већ ба вље ње оста ли ма сма тра ре тро град ном 

30) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/293479/Ko stu ni ca-Bri sel-nam-ra di-o-gla vi (8.12.2011.)
31) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1006014/%D0%9D%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%BC%D0%BE+%D0%BE%D0%
B4+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5.html (11.12.2011.)

32) http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1008098/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98
%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%
B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE+.html (13.12.2011)

33) http://www.ldp.rs/upload/De kla ra ci ja.pdf (8.12.2011)
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др жав ном по ли ти ком и тра ће њем вре ме на. По њи ма „стра те ги ја и 
ЕУ и Ко со во, зна чи ни ЕУ ни Ко со во“.34) Ова кво ста но ви ште прав-
да ју пот пу ном за ви сно шћу, ка ко еко ном ском та ко и вред но сном од 
Евро пе, а од у ста ја ње од те ри то ри јал не це ло ви то сти се об ја шња ва 
вој ним по ра зом из 1999. го ди не. Ауто ри ових ста во ва че сто пра ве 
па ра ле ле из ме ђу Ср би је и на ци стич ке Не мач ке по сле Дру гог свет-
ског ра та, ко ја је би ла при ну ђе на да се од рек не сво јих те ри то ри ја 
за рад ре ин те гри са ња у европ ско дру штво др жа ва. Ну жно је ис та ћи 
да је ова па ра ле ла по гре шна, Не мач ка је по сле Дру гог свет ског ра-
та би ла су о че на са осу ђу ју ћим ста вом свих ре ле вант них свет ских 
си ла ко је су по том кре и ра ле и ком плет но устрој ство ме ђу на род ног 
си сте ма (Де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја из 1942. го ди не од ре ђу је 
по бе ду про тив Не мач ке и ње них са ве зни ца као кључ ну за очу ва-
ње жи во та и сло бо де35)). Са дру ге стра не Ср би ја на ла зи свој ин-
те гри тет оспо ре ним од стра не ни ма ло за не мар љи вог, и гло бал но 
до ми нант ног бло ка др жа ва, али и да ље ве ћи на др жа ва не при зна је 
ко сов ску про кла мо ва ну не за ви сност, ме ђу ко ји ма су и две стал не 
чла ни це Са ве та без бед но сти, Ки на као и зва нич но дру га еко ном ска 
си ла све та, и Ру си ја као јед на од две не при ко сно ве не ну кле ар не 
си ле. До кле год ове чи ње ни це ва же срп ски зах те ви за це ло ви то-
шћу ни су без осно ва. Све до сад на ве де но по себ но ва жи ако се не 
пре не брег не чи ње ни ца да Ср би ја на про сто ру Ко сме та има пре ко 
сто хи ља да се би ло јал них гра ђа на, чи је би на сил но и јед но стра-
но ис кљу че ње из свог прав ног и по ли тич ког си сте ма би ле не са мо 
у спрот но сти са прин ци пом су ве ре но сти, већ и у су прот но сти са 
основ ним де мо крат ским на че ли ма, и пре би под се ћа ло на по ли тич-
ко де ло ва ње ка рак те ри стич но за сред њи век. 

За ни мљи во је да док се на ши по ли тич ки ак те ри спо ре око 
то га да ли је ЕУ при мар ни или је ди ни на ци о нал ни циљ на-
шег дру штва, у окви ри ма са ме Евро пе, по так ну то ак ту ел ном 
еко ном ском кри зом, ра сту за бри ну то сти за сво је по је ди нач не 
на ци о нал не ин те ре се. Та ко ре ци мо шеф не мач ке пар ла мен-
тар не гру пе ЦДУ-а Ка у дер из ја вљу је да ће Евро па го во ри ти 
не мач ки36), ми сле ћи ти ме на не спрем ност Не мач ке да да ље 
фи нан си ра ра сип нич ко по ка ша ње оста лих чла ни ца ЕУ. Ово 
је је дан од ли де ра фран цу ских со ци ја ли ста Мом бур про ту ма-

34) http://www.ldp.rs/upload/De kla ra ci ja.pdf (8.12.2011.)
35) http://www.ibi blio.org/pha/po licy/1942/420101a.html
36) http://www.spi e gel.de/po li tik/de utschland/0,1518,797945,00.html (9.12.2011)
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чио као по вра так не мач ког на ци о на ли зма и ме ке хе ге мо ни је, 
че му он сма тра све до чи и из ја ва ше фа не мач ке опо зи ци је Зиг-
ма ра Га бри је ла да ће се Не мач ка по на ша ти по пут Би змар ка37). 
Ово мо гу зву ча ти као те шке ре чи ако се узме у об зир ту ма че-
ње би змар ков ске ре ал по ли ти ке од стра не Хен ри ја Ки син џе ра 
као оне за сно ва не на си ли.38) Ја сно је да се у окви ру ЕУ чак ни 
ме ђу нај бли жим др жа ва ма-са рад ни ци ма на ци о нал ни ин те ре-
си не за бо ра вља ју.

***

Оно што се на по слет ку мо же су ми ра ти из пре до че не ана ли зе 
срп ског по ли тич ког жи во та XIX ве ка, је да без об зи ра на са свим 
ја сне и оштре раз ли ке у ми шље њи ма о раз вој ном пу ту Ср би је и об-
ли ци ма дру штве них од но са ко ји у њој тре ба да вла да ју, ме ђу пред-
став ни ци ма он да шњих до ми нан тих иде о ло ги ја не спор но по сто ји 
кон сен зус о ну жно сти осло бо ђе ња и ује ди ње ња Ср ба као не при ко-
сно ве ном на ци о нал ном ин те ре су. О то ме го во ре и прак тич на де ла 
по ли тич ких ак те ра, и њи хов пре дан рад на оства ре њу овог ци ља 
чак и ка да њи хо ва по ли тич ка оп ци ја ни је би ла на вла сти. Шта ви-
ше ана ли зом њи хо вих те о риј ских оства ре ња на слу ћу је се да је овај 
кон сен зус по чео чак да се пре ли ва на по ли тич ко те о риј ски ни во, 
те да су на ши ми сли о ци мо ди фи ко ва ли уче ња из вор них европ ских 
иде о ло ги ја у оном сме ру ко јем је то од го ва ра ло на су шним по тре-
ба ма мла дог срп ског дру штва. 

Са дру ге стра не у са вре ме ном пе ри о ду има мо ди ја ме трал но 
су прот не по ка за те ље. Пр ви је оштра по де ље ност по ли тич ке сце не 
по пи та њу ко ји су то на ци о нал ни ин те ре си, као и у њи хо вој ме ђу-
соб ној при о ри ти за ци ји. Не до ста так кон сен зу са о ова ко те мељ ним 
пи та њи ма, по вла чи мо гућ ност пре ве ли ких осци ла ци ја у во ђе њу 
по ли ти ке што не до при но си по ли тич кој ста бил но сти, и оне мо гу ћа-
ва кон цен тра ци ју дру штве них сна га на њи хо вом оства ре њу. Дру га 
не га тив на ка рак те ри сти ка, а ко ја је по сле ди ца пр ве, је ре ак ти ван 
од нос срп ске ели те пре ма оства ри ва њу тих ин те ре са. Осим ја ло ве 
ини ци ја ти ве срп ске ди пло ма ти је о до би ја њу ми шље ња МСП-а, чи-
ји је епи лог би ла ди ску та бил на ре зо лу ци ја у Ге не рал ној скуп шти-

37) http://www.ar na ud mon te bo urg.fr/ma da me-mer kel-bi smarck-l%E2%80%99euro-et-no us-
les-autres-euro pe ens%E2%80%A6/ (9.12.2011)

38) Хен ри Ки син џер, Дипломатија, Клуб ПЛУС, Бе о град, 2008, стр. 81.
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ни, де ло ва ње срп ске по ли ти ке се углав ном сво ди на ре ак ци је на 
про ме не фак тич ког ста ња, ма ло чи не ћи да и са ма кад-кад из ме ни 
фак тич ко ста ње у сво ју ко рист. 

Ср би ја је на по чет ку XX-ог ве ка ус пе ла да кру ни ше сво је јед-
но ве ков но пре га ла штво су штин ским оства ре њем сво јих др жав них 
ци ље ва, не сре ћом она их се исто вре ме но и од ре кла ута па ју ћи свој 
су ве ре ни тет у ју го сло вен ски про је кат. Као глав ни за кљу чак ово га 
ра да из дво ји ће мо да је за аде ква тан од го вор срп ско га дру штва на 
ова ко ве ли ке иза зо ве ну жан пред у слов по сти за ње дру штве ног кон-
сен зу са за ко ји на жа лост да нас не ви ди мо до во љан ни во ни спрем-
но сти ни уме шно сти, ка ко по ли тич ке ели те, та ко ни пред став ни-
ка ци вил ног сек то ра као ње ног идеј ног ослон ца. За вр ши ће мо овај 
рад ци та том Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, у ко ме он су ми ра дру штве ну 
уло гу и за да так уче них Ср ба али и опа сност не ис пу ња ва ња та кве 
уло ге: „Не дан гу би мо да кле на стран пу ти ца ма, већ по ђи мо упра во 
др жав ном узо ру на шем. Исто ри ја нам пра вац озна чу је, вре ме нам 
ру ку пру жа, по тре ба на род ног жи во та по кре ће нас, све нас на пред 
зо ве. И по ђи мо на пред! Не у си ли мо ли се да учи ни мо што се оче-
ку је од уче них Ср ба: он да знај мо, да је на на ма теж ка од го вор ност 
за на шу уко че ност. Знај мо, да се дух Срб ског на ро да нај по сле сам 
со бом бра ни!“39)

MilosAleksic
CONTRIBUTIONSTOTHESTUDY
OFSERBIANNATIONALINTEREST

Summary
Intimeswhenthefundamentalaimsofthepoliticallifeof
thestateareinquestionweturntohistoricalcomparative
analysis seeking lessons on how to choose and exercise
ournationalinterests.Thereasonforchoosingthenine
teenthcentury and the contemporary period for compa
rativeanalysisofperceptionsofnationalinterestarethe
similaritiesofthenationalgoalsinthoseperiodsandthe
challengesthataccompanythem.Ifwefailtoappreciate
thespecificsofourownneeds,asasocietyatlarge,itis
difficult tofindagoodmodality for the exerciseof vital
interest.Andwithout theconsentofmostof thepolitical
eliteandsocietyingeneral,aboutwhatexactlyisthepu
blicinterest,whatisthecontentoftheoverlappingsocial
consensus,thesegoalswillbedifficulttorealize.

39) Вла ди мир Јо ва но вић, Заслободуинарод, Пла то но ва штам па ри ја, Но ви Сад, 1868, стр. 
120.



- 96 -

ПРИЛОЗИПРОУЧАВАЊУСРПСКОГНАЦИОНАЛНОГ...МилошАлексић

Keywords:nationalinterest,politicalelites,politicalideo
logy,politicaltheoryandpractice,socialconsensus.

ЛИТЕРАТУРА
• An dre as Osi an der, The states system of Europe 16401990, Cla ren don 

Press, Ox ford, 2003.
• Бран ко Бе шлин, ЕвропскиутицајинасрпскилиберализамуXIXвеку, 

Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 2005.
• Ђу ро Бо дро жић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет: из во ри и осно ви“, 

Националниинтерес, вол.13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град.

• В.П. По тем кин, Историја дипломатије, Др жав ни из да вач ки за вод 
Ју го сла ви је, Бе о град 1949.

• Деј вид Ме кен зи, ИлијаГарашаниндржавникидипломата, Про све-
та, Бе о град 1987.

• Не над Ђу ре тић, Политички либерализам Владимира Јовановића, 
Удру же ње за по ли тич ке на у ке СиЦГ, Но ви Сад, 2004.

• Вла ди мир Јо ва но вић, За слободу и народ, Пла то но ва штам па ри ја, 
Но ви Сад, 1868. го ди на.

• Мир ја на Ра до ји чић, Историјаукривомогледалу, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град 2009.

• Ра дош Љу шић, КњигаоНачертанију, Бе ле тра, Бе о град, 2004.
• Ђор ђе Сто ја но вић, „Раз ли чи ти идеј ни при сту пи фе но ме ну па три о ти-

зма“, Националниинтерес, вол.13, бр. 1/2012, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2012.

• Дра ган Си ме у но вић, НововековнеполитичкеидејеуСрба, I књи га, 
Ин сти тут за по ли тич ке на у ке, Бе о град, 2003.

• Мом чи ло Су бо тић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и 
са вре ме ни иза зо ви“, Политичкаревија, вол.10, бр. 3/2011, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

• Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја и Европ ска уни ја“, Српска политичка
мисао, бр. 1/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.

• Хен ри Ки син џер, „Дипломатија“, Клуб ПЛУС, Бе о град, 2008.
• Џон Мир шај мер, „Трагедија политике великих сила“, Удру же ње за 

сту ди је САД у Ср би ји, 2009.

Resume
Nationalinterestsarethefundamentalsoftheoverall
politicsofanycountry,andthereforetheirunderstan
dingisnecessaryasthethebasisforunderstanding
theentirepoliticallifeofasociety.Theanalysisofthe
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threemajorideologiesofnineteenthcenturySerbia,
liberalism, socialismandconservatism, shows their
variationsinrelationtotheirEuropeansources,ina
waythatcorrespondstotheundisputednationalinte
restsofthetime.Inadditiontotheanalysisofpoliti
caltheoryasimilarconclusioncanbereachedthro
ughtheanalysisofthepoliticalpracticesatthetime.
Areflectionofthemodernperiodindicatescomplete
fragmentationofthepartyeliteonwhatournational
interestsare,whichofthemhavepriority,aswellas
whatare theways toachieve them,andtheactivity
ofasubstantialpartofthenongovernmentalsector
iscounterproductive in thisregard.Theconsequen
cesofwhicharefailuretoachievethenationalgoals,
creationofinconsistentpoliciesandgreatsocialdivi
sions.Underlyingtheconclusionofthispaperisthe
necessityofawidesocialconsensusasaprerequisite
forsocialmobilizationandachievementofnational
interest.
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