
УДК 327(100)“19/20“(082)(049.3) ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=41
Бр. 3 / 2014.
стр. 231-235.

- 231 -- 231 -

* Истраживач приправник

СтефанМилошевић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

 ,,(ДЕЗ)ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА ДР ЖА ВА  
И ИДЕН ТИ ТЕТ“

Приказзборника:ур.ЗоранМилошевић,ЖивојинЂурић,
(Дез)интеграцијадржаваиидентитет,Институтза

политичкестудије,Београд,2014,598стр.

Sа вре ме ни свет ка рак те ри шу из у зет но ак тив ни про це си по ли-
тич ких, еко ном ских и кул тур них ин те гра ци ја. Под ин те гра-

ци јом се обич но под ра зу ме ва скуп по ли тич ких сна га у окви ру 
др жав них и ме ђу др жав них струк ту ра и по ли тич ких ин сти ту ци ја 
об је ди ње них у ци љу до сти за ња од ре ђе не по ли тич ке оп што сти и 
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ста бил ног раз во ја др жа ва и дру шта ва. Исто вре ме но, про цес сва ке 
ин те гра ци је зах те ва спрем ност су бје ка та ко ји уче ству ју у том про-
це су, њи хо ву при пре му, же љу и зна ње о тим про це си ма, јер при 
на ста ја њу но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја и вред но сти у про це су 
ин те гра ци је тре ба пре ва зи ћи прет ход но ста ње ко је обич но ко чи 
про цес ин те гра ци је. За то сва ком про це су ин те гра ци је прет хо ди 
сво је вр сни про цес дез ин те гра ци је у ко јој се су бјек ти ин те гра ци је 
осло ба ђа ју ста рих нор ми и ме ха ни за ма. На тај на чин су про це си 
ин те гра ци је и дез ин те гра ци је ком пле мен тар ни.1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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