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сту ди је из Бе о гра да, об ја вље на 2012. го ди не, из раз је ауто ро вог по-
и ма ња мо дер них ге о по ли тич ких и со ци јал них кре та ња це ло куп ног 
дру штва по сма тра ног кроз при зму бал кан ских де ша ва ња. На уч ним 
при сту пом, ме то до ло шки, од оп штег ка по себ ном,  аутор је из ви-
ше угло ва ука зао на демократскаитранзиционакретања ко ја су 
из раз ин те ре са моћ них по ли тич ких ели та су ко бље них на про сто ру 
Бал ка на у по след ње две де це ни је. 

Кон ти ну и ра ним ви ше де це ниј ским на уч ним и ана ли тич ким ис-
тра жи вач ким ме то да ма, аутор је из ви ше де ло ва на пра вио јед ну ко-
хе рент ну це ли ну ко ја мул ти ди сци пли нар но са гле да ва фо ку си ра ни 
про стор у за да том вре мен ском ин тер ва лу. По ме ну та ис тра жи ва ња, 
аутор је  са гле да вао са ста но ви шта по ли ти ко ло ги је, со ци о ло ги је, 
фи ло зо фи је, ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је. 

Сту ди ја Неизвеснипрелазак:демократијаитранзицијапо де-
ље на је на сле де ће те мат ске обла сти: „Те о ри ја и прак са над зи ра не 
ду хов но сти – Ду хов на и кул тур на оку па ци ја Ср би је: пре те ри ва ње 
или ствар ност?”, „Су ве ре ни зам - епо хал ни од го вор на кли јен ти-
стич ка по ср та ња Ср би је”, „Про тив реч но сти за ка сне ле и убр за не 
тран зи ци је - Ре ла тив ноств тран зи ци о ног ап со лу ти зма”, „Кри зна 
еко но ми ја у окри љу на ци је и др жа ве - По вра так вред но сти ма на-
ци је, на ци о нал не др жа ве и на ци о нал не еко но ми је”, „Хро но топ на-
стан ка Ју го сла ви је - Про блем ско по ље, при сту пи, ме то де, раз у ме-
ва ња”, „Иден ти тет: од по ја ве до по и ма ња - Евро па, на ци ја, др жа ва, 
де мо кра ти ја, гра ђан ство”, „Ко би све ра зо рио Ср би ју” и „Де мо кра-
ти зам и ели ти зам”. По ме ну те те мат ске обла сти хро но ло шки пра те 
ауто ро ва ис тра жи ва ња. 

Две нул те го ди не, об зна ње не као Новодоба по ла зна су вре мен-
ска осно ва од ко је је аутор за по чео ис тра жи ва ње.  Он по ја шња ва 
ва жност тре нут ка из ре ком ру ског пред сед ни ка Вла ди ми ра Пу ти на, 
да су две нул те го ди не, великаималагеополитичкакатастрофа, 
по ве зу ју ћи да ту ме као кон вен ци о нал не мар ке ре де ци мал ног су је-
вер ја не га тив не при ро де. Ми сли се на не ста нак СССР-а 1989. и 
СФРЈ 1991. го ди не. На до ла зе ће го ди не ки ти ле су вре ме и да ва ле 
но ви тон со ци јал ним кре та њи ма ко ја су на зва на транзиција. Ме-
ђу тим, аутор сма тра да је на по сма тра ној те ри то ри ји до шло до уру-
ша ва ња вре ме на, од но сно да је из о ста ла ета па ства ра ња и зре ња, 
ко ја и да нас иза зи ва осе ћај дез о ри јен та ци је.

У иш че ки ва њу ро ђе ња осмо ми ли јар ди тог ста нов ни ка зе мље, 
услед пла не тар не не ста ши це еле мен тар них ре сур са: хра не и во де, 
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због рас ту ће по тре бе за енер ген ти ма, у су да ру ре ли ги ја, со ци јал на 
кре та ња по ста ју све уоч љи ви ја и очи глед на. Ге о де мо гра фи ја за у-
зи ма при мар ну по зи ци ју а нај од го вор ни ји кри зни ме наџ мент бла-
го вре ме но тра жи од го ва ра ју ће ре ше ње. Би ра ним ре чи ма и ака дем-
ским то ном, аутор нам по ја шња ва тре ну так у ко ме се на ла зи мо. 
На и ме, по ли тич ке ели те су ме ђу со бом „ре ши ле“ пи та ње Бал ка на, 
dejure за мр за ва ју ћи са да шње ста ње у по зи ци ју statusquo. За пра во, 
ра ди се о по врат ку у ста ње на кон Бал кан ског уго во ра ко ји се defac
to ни кад у пу ној ме ри ни је ни по што вао. Ја чи су увек уго вор не од-
ред бе ту ма чи ли на се би свој ствен на чин. Ар гу мен то ва на ре то ри ка 
до ка зи ва на је си лом а она је екс пе ри мен тал но по след њих де це ни ја 
ис про ба ва на и над срп ком те ри то ри јом. Ин те ре си свет ских моћ-
ни ка не ка да се по кла па ју а вр ло че сто ра зи ла зе а њи хо ва тр го ви на 
по пра ви лу се од ви ја по обо ду, у гра нич ним де ло ви ма ин те ре сних 
све ра, баш на ме сту опи са них зби ва ња.

Аутор да је по се бан суд од го не та ју ћи пи та ња де мо кра ти је и 
тран зи ци је. Он про ми шља њем о тран зи ту, до ла зи до за кључ ка да 
срп ска др жа ва про ла зи кроз раз ли чи те фор ме др жав но сти, од сло-
же не ка про стој, на гла ша ва ју ћи  да су то ко ви сливениинеразлучни. 
Да су кре та ња не до вр ше на и да је за пра во реч о ге о по ли тич ким 
пре ми са ма тран зи ци је и со ци о е ко ном ским свој стви ма тран зи та ко-
ја ни су до се гла по треб ну раз го вет ност па са мим тим, још увек ни 
нео п ход но раз у ме ва ње. 

Са дру ге стра не, аутор упо зо ра ва да Европ ска Уни ја и ње на 
по ли тич ка ели та, за го ва ра ју ви ше ди мен зи о нал на кре та ња: те ри то-
ри јал на, еко ном ска, ин те лек ту ал на, схва та ју ћи тран зи ци ју као пут 
ка бо љем су тра. Од го вор кабољемсутра да је нам фи ло зоф Ни ко-
лај Бер ђа јев сво јом ми са о ном за о став шти ном да Свакодоброкоје
сеуводинасилупостајезло.Бер ђа јев под се ћа и опо ми ње, на гла-
ша ва ју ћи да исто риј ске чи ње ни це не сме мо пре пу сти ти за бо ра ву. 
Са ма реч транзицијаза љу де на блкан ским про сто ри ма мо жда ни је 
до вољ но раз го вет на а мо жда је чак и ро го бат на. Аутор за кљу чу је 
да ми са о ну тран зи ци ју на зва но преумљење мо жда не схва та мо до-
вољ но ја сно. 

 Овај рад је примљен 26. августа 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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