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Ђорђе Вуковић*1
Факултет политичких наука Бања Лука

ДЕЈТОН, КРАЈ ИЛИ ПОВРАТАК ПОЛИТИЧКЕ
РАВНОТЕЖЕ
Сажетак
Пандемија коронавируса која је почетком 2020. године
уздрмала свијет, Босну и Херцеговину затекла је у јеку оштре
политичке, али и научне дебате о нужности ревизије Дејтонског
мировног споразума с једне и његове одбране и афирмације,
с друге стране. Уочи обиљежавања двадесетпетогодишњице
потписивања међународног уговора који је зауставио грађански
рат у централној републици бивше Југославије, западне
дипломате, регионални политички лидери и стручни кругови
актуелизовали су питање виталности Дејтонског споразума,
његове функционалности и перспективу државе која се
налази посљедња у реду кандидата за чланство у Европској
унији, оптерећена старим националним антагонизмима и
супротстављеним политичким вољама три конститутивна
народа БиХ. Аутор овог текста указује на парадигме о узроцима
босанскохерцеговачке политичке и друштвене кризе, конфликте
у разматрањима начина њеног разрјешавања и доминатна
обиљежја политичке културе у подијељеном друштву БиХ као
незаобилазног фактора у разумијевању политичких процеса.
Стајалиште је да Дејтонски споразум није узрок
националних, политичких, етничких и културних проблема
у БиХ, већ супротно – да је он посљедица дугог историјског
искуства, супротстављених култура и политика сјећања,
* Аутор је ванредни професор политичке теорије на Факултету политичких наука у Бањој
Луци и професор по позиву Факултета политичких наука у Београду
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националних карактера и, прије свега, политичке воље три
констутутивна народа. Заштита колективних права и слобода
у БиХ нису и не могу се представљати као угрожавања
појединачних и мањинских, али ни као „етничке подјеле“
и „националистичке тежње“. Уставно позиционирање
конститутивних народа у БиХ (оно што је некада сматрано
„националним кључем“) није прелазно рјешење до стања у
којем би важио „један човјек – један глас“, већ једини темељ
на којем се може очувати мир и градити заједнички живот.
Кључне ријечи: Дејтонски споразум, национални интереси,
политички идентитети, грађански рат,
европске интеграције.
Двадесетпетогодишњица Дејтонског мировног споразума
обиљежава се у години која је свијету донијела тежак
здравствени, економски, социцијални и политички потрес.
Пандемија коронавируса започела је у тренуцима када се
у Босни и Херцеговини, а потом и региону распламсавала
оштра полемика поводом још једне иницијативе за ревизију
међународног политичко-правног уговора који је прије четврт
вијека зауставио грађански рат, али није донио међунационално
помирење и осигурао трајан мир у држави која је на Западном
Балкану у процесима стабилитације и придруживања
најудаљенија од чланства у Европској унији.
Босна и Херцеговина остала је политички и етнички
дубоко антагонизована и подијељена, без унутрашњег
легитимитета, оптерећена неповјерењем и нетолеранцијом,
крајње супротстављеним интерпретацијама заједничке
прошлости, као и контроверзним и међусобно искључујућим
стајалиштима о питањима унутрашњег уређења које се темељи
на Дејтонском мировном споразумом1. Такво геополитичко
жариште непрестано је полигон различитих интереса који
се дипломатским маневрима представљају као спасоносни
концепти превазилажења и цивилизовања политичких и
етничких конфликата, европеизације Западног Балкана и
1 Дејтонски мировни споразум потписан је 21. новембра у Охају, а парафиран 14. децембра
1995. године у Паризу. Република Српска постала је међународно признати политички ентитет,
а БиХ је обезбијеђен континуитет као сложеној држави.
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успостављања хармоније између локалних националних
заједница. Притом се Дејтонски споразум и Устав БиХ истичу
као кључно питање у том процесу.
Да ли је након 25 година Дејтонски споразум заиста
исцрпљен? Зашто је „реални компромис“ у БиХ постао
„изнуђено, привремено рјешење“? Какве су посљедице бројних
насилних интервенција и наметнутих реформи у сложеној
државној заједници под међународним протекторатом?
Може ли се говорити о „еволуцији“ или „урушавању“ акта
који је новембра 1995. године зараћеним странама поставио
заједнички оквир будућег живота којим су сви понешто добили
и понешто изгубили?
РЕВИЗИЈА ИЛИ ПРИМЈЕНА УГОВОРА
Гласови о нужности ревизије Дејтонског споразума
почели су већ прве послијератне године и трају до данас.
Тематизовање стања и перспективе БиХ, иако у сјенци кризе
изазване пандемијом коронавируса, дешава се у изборној
години, када се унутрашњи конфликти најчешће интензивирају,
али и уз притиске споља, како кроз услове које диктирају
евроатлански процеси, тако и амбицијама међународних
дипломата да БиХ уреде према својим интересима под
изговором стварања функционалније и једноставније уређене
државе.
Јануара 2020. године високи представник међународне
заједнице у БиХ Валентин Инцко изјавио је да до промјене
Дејтонског споразума неизбјежно мора доћи, првенствено због
пресуде Сејдић - Финци2, како би припадници националних
мањина могли да се кандидују за Предсједништво и Дом народа
БиХ. Инцко је подсјетио да је и раније било више покушаја
да се мијења Дејтонски споразум, али ниједан није успио.
Услиједила је оштра политичка расправа у јавности, не само
политичких елита српског, хрватског и бошњачког народа, већ и
регионалних лидера, академских кругова, невладиног сектора.
2
Инцков интервју за ТВ Н1 (17. 01. 2020). Ријеч је о пресуди од 22. децембра 2009.
године у судском предмету „Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине“ који је вођен пред
Европским судом за људска права у Стразбуру (Дерво Сејдић и Јакоб Финци, као припадници
националних мањина, у вези дискриминације) Анекс IV , Устав БиХ
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Након разговора хрватског и турског предсједника, Зорана
Милановића и Реџепа Тајипа Ердогана о ревизији Дејтонског
споразума, услиједио је сусрет српског члана Предсједништва
БиХ Милорада Додика са предсједником Србије Александром
Вучићем, у којем је нагласио да је међународна заједница
већ девастирала Споразум, да Република Српска нема
намјеру да учествује у било каквим преговорима осим о
повратку „изворном Дејтону“ и уставним надлежностима,
апострофирајући да би „измјена Дејтона била смртна пресуда
за БиХ“ (Политика, 18, јануар 2020.).
Претходно, више пута се јављала иницијатива о промјени
Дејтонског споразума. Крајем 2017. и почетком 2018. године
амерички конгресмен Мајкл Тарнер, који је био градоначелник
Дејтона у вријеме потписивања Споразума (1995), казао је да
је мир успостављен у Дејтону у опасности и позвао државног
секретара да буде домаћин новом споразуму (тзв. Дејтону II).
Средином 2019. године специјални изасланик САД за Западни
Балкан Метју Палмер истакао је да „Дејтонски споразум никада
није био замишљен као фиксни оквир, него као оквир који се
мијења“ (Дело, 02. марта 2019.). Историчар Милорад Екмечић
својевремено је закључио да се у БиХ, без икаквог ослонца
на традицију међународноправних рјешења, произвољно
мијењају ранија стратешка рјешења. „Овде је наступило време
када се интерес дневне политике која никога не обавезује
замењује међународним правом које свакога обавезује. Свако
се решење сматра правно отвореним и недовршеним“ (Екмечић
2005, 26). Српски академик је упозоравао да ће свака криза
САД са Русијом изазивати таласања на Балкану, доводећи
Србе у све лошију позицију. Да тврдо језгро доносилаца
спољнополитичких одлука у Вашингтону, које упорно заговара
радикалну промјену дејтонских оквира за БиХ, несвјесно
промјена до којих је дошло у свјетској политици, ради на
штету интереса балканских земаља пише и бивши канадски
амбасадор у Београду, Џејмс Бисет, у тексту „Нова босанска
криза“, објављеном поводом двадесетогодишњице краја рата
у БиХ. „Америчка иницијатива за преобликовање Дејтонског
споразума или његово потпуно демонтирање, нипошто не иде
у прилог превазилажењу тешкоћа на Балкану никада нису биле
у интересу локалног становништва, већ су увек биле у служби
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спољнополитичких циљева сила које су интервенисале. Многи
који одлучују у Америци још увек се надају да ће придобити
подршку исламског света тако што ће поново успоставити
муслиманску превласт у Босни. У тој њиховој нади лежи права
опасност од суштинске кризе у Босни“ (Мајер 2011, 58).
Истовремено, америчке иницијативе не само да
наилазе на здушно одобравање бошњачке стране, већ се по
правилу прожимају са њиховом политичком стратегијом, која
недвосмислено разоткрива крајње циљеве. У програмској
декларације највеће бошњачке партије Странке демократске
акције (СДА), објављеној септембра 2019. године, затражено
је одустајање од темељних одредница Дејтонског споразума,
а као примарни и дугорочни циљ поновљен план о цјеловитој
и јединственој БиХ. Децембра исте године, Вијеће конкреса
бошњачких интелектуалаца је на обиљежавају 27.годишњице
рада закључило да нема евроатланских интеграција БиХ без
значајних унутрашњих промјена.
С друге стране, Сенат Републике Српске на сједници
одржаној 10. 11. 2019. године усвојио је закључак да институције
Републике Српске, користећи сва политичка и правна средства,
требају да спријече даљу неуставну трансформацију БиХ. На
научном скупу који је Академија наука и умјетности Републике
Српске (АНУРС) организовала поводом двадесетогодишњице
Дејтонског споразума, предсједник АНУРС-а и бивши
предсједник Републике Српске Рајко Кузмановић поручио
да Устав треба примјењивати, а не мијењати. „Међутим,
многи не схватају, не знају или неће да знају да формалне
промјене Устава, без усаглашене политичке воље сваког од
три конститутивна народа, неће ништа добро донијети. Зато
је позив (захтјев) на потпуну ревизију Дејтонског споразума,
односно Устава Босне и Херцеговине бесмислен, јер за то
нема битних предуслова (претпоставки)“.3 Политиколог Ненад
Кецмановић упозорава да ако би се сагласило да је Дејтон
прошлост, онда за Републику Српску тешко да има будућности.
Његово стајалиште, какво заступа и руководство РС, је да
ако се жели мијењати нешто да би било функционалније и са
мање антагонизама, боље рјешење је повратак на „изворни
3
https://www.anurs.org/sajt/doc/File/govori_besjede/2015-11 06_20_godina_Dejtona_Predsjednikovo_izlaganje.pdf
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Дејтон“ у којем је нпр. Савјет министара имао само четири
ресора, а многа овлашћења нису одузета ентитетима. „БиХ
би била одржива ако би се Српској вратиле изворне дејтонске
надлежности, а у Федерацији формирао полуентитет као
заштита хрватске равноправности“ (Кецмановић 2017, 149).
Притисци америчких и западноевропских дипломата на
локалне политичаре углавном су се одвијали уз асистенцију
Канцеларије високог представника (ОХР) и седморице њених
шефова који су током двадесетпетогодишњег дјеловања
били задужени за заштиту и спровођење Споразума. Велика
овлашћења добили су послије конференције у Бону, децембра
1997. године, дефинисана као Анекс 10 Дејтонског споразума.
„Бонским овлашћењима“ високом представнику омогућено је
да директно дјелује на штету суверенитета БиХ, претварајући се
у арбитра који интервенише умјесто легитимних институција,
игнорише и/ли прекраја изборну вољу грађана.
Први послијератни високи представник међународне
заједнице за БиХ, свједок стварања и спровођења овог
споразума, Карл Билт, записао је у својим мемоарима да на
терену није било заједничког језика, да иза сцене ниједна
од страна није била спремна да подржи политичке циљеве
Дејтонског споразума. Ни прије овог споразума није постојала
спремност сукобљених страна да освану у заједничкој држави.
„Споразум је омогућила прије жеља за нормализацијом
односа између Београда и Загреба, него мисао о заједничкој
будућности у Босни. „По својој структури, преговори у Дејтону
су били преговори између Велике Србије, Велике Хрватске и
муслиманске Мини Босне“, гласи Билтов закључак у књизи
„Мисија мира“ (1998). У свим мировним покушајима који
су претходили Дејтону преговарачке стране су такође више
биле концентрисане на мапе, односно ко ће контролисати који
дио територије, него на уставна рјешења. Њих ће временом
мијењати стране дипломате без добровољног избора и
сагласности српске, а понекад и хрватске стране. „Процес
интеграције комплексних институционалних структура у
Босни и Херцеговини и несагласности ентитета олакшали су
високим представницима да спроводе своју политику“ (Антић,
Кецмановић 2016, 351).
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Одлукама високог представника наметнути су Државна
гранична служба, Уставни суд БиХ, химна, грб, застава, 2000.
године успостављена је конститутивност сва три народа на
цијелој територији БиХ, донесене су одлуке које су значајно
узудрмале дејтонске принципе, а прегласавањем у Уставном
суду БиХ бројни симболи и закони Републике Српске
проглашавани су неуставним: грб и химна Републике Српске
(2006), Дан Републике Српске (2015), Закон о пољопривредном
земљишту РС (2020). Народна скупштина РС сваки пут би
изгласавала закључке4 у којима су таква рјешења означавана и
одбацивана као неуставна и антидејтонска, а њихове политичке
и правне посљедице као развлашћивање Републике Српске. На
7. посебној сједници Владе РС разматрана је „Информација о
неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицај
на положај и права Републике Српске“, уз закључак на сва
министарства анализирају ефекте преношења надлежности.
Током посљедње двије деценије с Републике Српске пренесено
је више од 80 надлежности на ниво БиХ: Успостављање
заједничких пасоша, таблица и саобраћајних дозвола,
формиране Државна гранична служба, Агенција за државну
управу, Агенција за акредитацију и квалитет, Агенција за
заштиту личних података, Агенција за статистику, осигурање
итд, формирана Обавјештајно-безбједоносна служба, усвојени
Закон о Суду и Закон о Тужилаштву БиХ. Све те одлуке
ратификоване су уз пристанак српских лидера и политичких
партија, почевши од Додика и његове Странке независних
социјалдемократа, Српске демократске странке, Партије
демократског прогреса и осталих.
Процес стабилизације и придруживања доноси посебне
изазове за Републику Српску. Професор уставног права Милан
Благојевић упозорава на опасност која се над њом надвија
у процесу европских интеграција, маркирајући управо
ОХР и Уставних суд БиХ као инструменте у неуставном
развлашћивању РС, а све под изговором испуњавања услова и
стандарда. Посебна брига је назив Република Српска. „Имајући
у виду да се на основу досадашње разгранате и систематске
праксе Уставног суда БиХ, може се основано очекивати да
4
Народна скупштина Републике Српске 12. новембра 2019. године усвојила је закључак
којим се одбацују „бонска овлашћења“ високог представника и најављује иницијатива о
укидању Канцеларије ОХР.
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у догледно вријеме каже да Српска не може имати тај назив
јер се у њему не препознају остали народи, а што је равно
нестанку Српске, несумњиво је да се она мора користити
правом на самоопредијељење, пошто је то ultima ratio њене
и егзистенције српског народа“ (Благојевић 2018, 68). Управо
је бошњачки лидер Бакир Изетбеговић почетком 2019. године
најавио покретање иницијативе о оспоравању имена Републике
Српске5, али се ускоро ућутао након упозорења својих западних
ментора и подстрекача сукоба у БиХ.
Амерички професор безбједности и бивши шеф CIA
Балкан Стивен Мајер увјерава да кључну кривицу за неуспјех
БиХ сносе њени заступници на Западу и погрешни потези
које повлаче од деведесетих година 20. вијека. Према његовим
ријечима, данашње неприлике посљедице су неспособности
и „арогантног одбијања“ страних заговорника унитаризације
да разумију природу етничке подјеле, као и њиховог упорног
инсистирања да диктатима угуше самоодређења локалних
народа. Све наметнуте и изнуђене реформе представљале су
трујумф форме над суштином, отежале функционисање БиХ
и потврдиле да јој никакви нови међународни споразуми нису
потребни. „Једноставно речено, Босни није потребан нови
Дејтон, нити било шта њему слично. У глобализованом свету
21. века стара парадигма интервенције великих сила одавно
је превазиђена“(Мајер 2011, 35).
Међутим, не значи да Дејтонски споразум треба узимати
здраво за готово, а још мање да он садржи готова рјешења
за све актуелне и посебно изазове који предстоје у скоријој
будућности. Да би се разумијела природа босанскохерцеговачког
конфликта није довољно пропитивати само њене актуелне
манифестације, већ је посматрати у историјској вертикали,
откривати њене културне, социјалне и духовне компоненте.
Француски социолог Ксавије Бугарел главне елементне
сукоба треба налазити у самој Босни и њеним унутрашњим
противрјечностима, на шта су упозоравали кроз историју
бројни страни и домаћи политички, интелектуални и културни
ауторитети. Зато ћемо се лако сложити да Дејтонски споразум
и грађански рат који му је претходио није инцидент у неком
5
https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/trazicemo-da-se-u-naziv-unesu-bosnjaci-i-hrvati-bakir-izetbegovic-objasnio-sta-mu/xc3etgt (Приступљено 08. 05. 2020.)
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континуитету. „Iako taj sporazum predstavlja značajnu etapu u
bosanskoj krizi, on ne jamči ni trajan prekid oružanih sukoba, ni
nastanak neke stabilne političke konfiguracije u Bosni i Hercegovini, te će vjerovatno odvesti nepovratnom rasturanju bosanskog
društva nego njegovom postepenom oporavku“(Bugarel 2004, 117).
Поигравањем са Споразумом у најблажем случају представља
потпуно неизвјесну авантуру не само за оне који живе у БиХ.
БЕЗ ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА
Политичка теорија објашњава да стабилност политичког
система умногоме зависи од преовладавајуће политичке
културе, стања културне свијести становништва, осјећања
политичког и националног идентитета, субјективних
политичких оријентација припадника заједнице. Држава
је утолико стабилнија уколико у њој постоје уједначене
„заједница воље“ и „заједница сјећања“.
Хрватски публицисти Иван Ловреновић и Миљенко
Јерговић наглашавају да у Босни и Херцеговини „pod međunarodnim protektoratom nametnut čvrsto kontrolisan mir, ali nisu
uspostavljeni politički ni ustavni temelji za smireni daljnji život.
Naprotiv, međunacionalne podjele s vremenom se cementiraju,
političke napetosti postaju konstanta (Lovrenović, Jergović 2010,
7). Два интелектуалца послије дугогодишњег истраживачког
ангажмана на расвјетљавању босанскохерцеговачке драме
закључују зашто у овој земљи не успијева да се конституише
тзв. „државни патриотизам“. „Pa zbog naravi vladajućih patriotizama – zbog njihove ideološke isključivosti, zbog njihove entonacionalne kamufliranosti! Dva su takva danas, uglavnom, na sceni.
Jedan, koji sam sebe reklamira i nudi drugima kao bosanskohercegovački, ‘probosanski’, a dominantno je etnički bošnjački. On
ima ‘samo’ jedan nedostatak – neće ga niko drugi (ne samo Srbi i
Hrvati, nego čak i određeni broj Bošnjaka koji prepoznaju njegov
etnonacionalni ekskluzivitet. A ne mogu ga htjeti naprosto zato što
ga osjećaju kao nametanje, Podvrsta tog probosanskoga patriotizma, kakav njeguju nenacionalne stranke kao ‘građanski’ naprosto
je ostao bez političkog identiteta: potpuno je poklopljen onim
prvim“ (Исто, 222). Други доминантан тип патриотизма, додају
аутори, је онај ентитетски у Републици Српској за који истичу
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да је појава потпуно недотакнута у политичкој публицистици,
а поготово не у научном политиколошком и социолошком
приступу. Међутим, Ловреновић и Јерговић или нису упознати
или у свом игноришу бројне научних публикација, закључке
конференција, културну продукцију и константна истраживања
јавног мњења, већ и цијелу једну историјску перспективу.
Сви покушају да се у Босни и Херцеговини створи
политичка посебност тзв. „босанске нације“ и наметне српском
народу доживјели су потпуни неуспијех. „Босанство никада
није била идеја српског народа. Ни као идеолошки пројекат,
ни културна свијест, ни државотворни циљ. Од аустроугарске
окупације до данас. Тек је оно озвучено физичким и
политичким насиљем, социјалном агонијом, економским
ропством, гушењем српског идентитета. Од времена Бењамина
Калаја до данашњице Валентина Инцка, од шуцкора до зелених
беретки, од вјештачког идентитета који је наметала хабзбуршка
окупациона управа до савремених притисака неких западних
амбасадора и високих представника међународне заједнице,
Срби у БиХ не пристају да се одрекну себе и постану нешто
друго. Војислав, Часлав, Бодин, Драгутин, Твртко, Душан и
други припадају истој вертикали“ (Вуковић 2018, 23).
Термин „Бошњак“ који је почео да се користи у другој
половини 19. вијека, како наводи историчар Коста Николић,
својатаће босански муслимани, проглашавајући га током
посљедњег грађанског рата својом етничком одредницом.
Селективним сјећањем и историјским конструкцијама током
постдејтонског периода бошњачка елита мобилисала је
све политичке, културне и вјерске капацитете да формира
доминантан наратив. „Невоуспостављена бошњачка митолошка
историографија потпуно је маргинализовала српску и хрватску
компоненту у историји Босне и Херцеговине“ (Николић 2017,
373).
Распрострањено увјерење да је национализам6 резултат
Дејтонског споразума, па и трауматичног ратног искуства
и послијератне политичке пропаганде, занемарује нпр. да
су становници БиХ 1990. године, први пут када су добили
6
https://www.slobodnaevropa.org/a/bosna-i-hercegovina-politika-kriza/28857991.html
(Приступљено: 12. 05. 2020.)
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прилику, у великом проценту (71,1 одсто) гласали за националне
странке. Прављење политичке нације од становника БиХ
био је узалудан, бесмислен, а показало се и опасан/ризичан
пројекат. Три конститутивна народа не чине ни „заједницу
воље“, ни „заједницу сјећања“, већ постоје засебне политичке
воље, засебни историјски наративи и културе сјећања, засебни
политички и национални идентитети, што ниједна иоле
озбиљна анализа не доводи у питање.
Мостарски професор и политиколог Миле Ласић
наглашава да „opredjeljujući se, i de facto i de iure, za ‘naciju
prisile’ umjesto ‘naciju volje’ svi koji polaze od jedne političke
nacije u BiH vrše kulturološko i pravno-političko nasilje nad
BiH“ (Lasić 2014, 9). Ласић напомиње да би трагично српско
искуство и заблуде у вези Југославије морали да буду поучни
за све. „Potrebno je, dakle, priznati da je BiH totalno podijeljena država i zemlja, te k tome sklona padu (failure state), koja
opstaje samo voljom međunarodne zajednice, o čemu svjedoči
800 intervencija OHR-a u post–daytonskoj periodi BiH, pa se
potom posvetiti i čovjeku, građaninu i kolektivitetima“ (Исто,
53). На тај начин, сматра Ласић, дефинитивно би се смањиле
међуетничке тензије и изгубиле илузије о неодрживости БиХ,
али и „владајућем“, „темељном“ народу. Ни квалификације
да стање у БиХ одговара статусу „замрзнутог конфликта“, не
можемо прихватити у потпуности. Ако мировни споразум није
довео до коначног рјешења сукоба на задовољство свих ратних
актера, то није због тога што је Дејтонски споразум лош, већ
првенствено зато што стране у сукобу (првенствено Бошњаци)
нису одустали од политичких циљева који су претходили рату
и детерминисали његову динамику – доминација једног народа
на цијелој територији!
Није ни прије непуне три деценије изражена воља
конститутивних народа да БиХ буде назависна и суверена
држава. „Две деценије након међународног признања
централне југословенске републике као државе и тврдоглавог
инсистирања на њеном одржавању као геополитичке нужности,
свет изгледа напокон схвата да ту од самог почетка нешто није
било како треба и да је зато отпор на грбавом терену практично
несавладив“ (Кецмановић 2017, 150).
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Два универзитетска професора и непосредни актери
догађаја који су пресудно утицали на стварања Републике
Српске деведесетих година прошлог вијека, Алекса Буха
у књизи Аргументи за Републику Српску (1996) и Никола
Кољевић у дјелу Стварање Републике Српске, дневник 19931995 (2008), образлажу под каквим све околностима и са
каквим идејама и начелима су се руководили Срби у БиХ. Од
почетка ове историјске драме, они су жељели да сачувају мир,
испрва се залагали за опстанак Југославије, а са расплетом
дешавања и за компромисно рјешење. Без имало мржње према
ратним непријатељима, Никола Кољевић свједочи о узроцима
сукоба, карактеру грађанског рата, примирјима, дипломатским
напорима на мировним конференцијама, али и глобалним
утицајима на локалне антагонизме. Бошњаци, Срби и Хрвати
присиљени су да живе у заједничкој држави, за шта су већа
воља и интерес били извана, него међу локалним народима.
Тако је и двије деценије послије Стивен Мајер констатовао да
ни данас већина грађана БиХ не прихвата да се изван формално
признатих граница налазе „стране државе“.
У књизи Босна и Херцеговина, будућност незавршеног
рата (2010), Иван Ловреновић изражава сумњу да ли би се у
Босни и Херцеговини стекао минимум унутрашње кохезивне
снаге да странци не бдију над њеним институцијама. О томе
пишу и политиколози Мирјана Касаповић (Босна и Херцеговина,
подијељено друштво и нестабилна држава, 2005) и Ненад
Кецмановић (Немогућа држава, 2007). Касаповићева наводи
да се вијековима Срби, Бошњаци и Хрвати никада нису скупа,
трајно и масовно залагали за заједничку државу, а опстајали
су само захваљујући ауторитарним режимима (Османског
царства, Аустроугарске монархије и Краљевине Југославије,
касније СФРЈ). Кецмановић наглашава да данашња државна
заједница БиХ заправо није ни настала по вољи њених грађана,
није резултат унутрашњег признања оних који у њој живе, да
јој недостаје базични консензус конститутивних народа. Он
подсјећа да су Срби у БиХ са великим разочарењем дочекали
Дејтонски споразум (због Сарајева, коридора код Брчког,
ограничене самосталности). Насупрот Србима, Бошњаци су
Дејтонски споразум славили као побједу. Посљедњих година
Срби уз велике напоре покушавају да одбране темеље тог
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споразума од све агресивнијих напада представника бошњачког
народа. Ловреновић сматра да је бошњачки национализам
опаснији чак и од вјерског фундаментализма, да иде директно
против стварање европски стабилне БиХ.7
О дубини унутрашњих подијела у БиХ свједоче и
различите оријентације према сарадњи БиХ са Европском
унијом, НАТО пактом, Русијом, Кином, Турском. Државе и
нације у којима једни виде ослонац и партнерство, за друге су
у најмању руку туђе и непријатељске стране.
КОНФЛИКТ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА
До средине 20. вијека Срби су били већински народ
и чинили половину становништва у БиХ, да би данас били
сведени на трећина, уз неповољне, забрињавајуће тенденције
које се тичу питања њихових појединачних и колективних
права и слобода, тешког социјалног стања и запуштеног
културног питања на половини државне територије. У
Федерацији БиХ Срби формално имају статус конститутивног
народа и загарантована права и слободе, али она не постоје у
свакодневици, а посљедњи попис становништва (2013. године)
свједочи да нестају, сведени су на ниво статистичке грешке
(2,5 одсто), политички обесправљени, социјално угрожени,
медијски и културно маргинализовани.
Почетком прошлог вијека, српски народ био је увјерен да
Босна и Херцеговина имају српски карактер, у свакој њиховој
идеји, сваком идеалу, сваком стремљењу – простор цијеле БиХ
7
Бошњачка политичка и интелектуална елита годинама покушава да сруши Дејтонски
споразум. Асоцијација независних интелектуалаца Круг 99 са бројних скупова поручује
да Дејтонски споразум онемогућава политички и економски опстанак БиХ, њен улазак у
Европску унију и НАТО алијансу. Предсједник Форума бошњачких интелектуалаца, Суад
Куртћехајић, истиче да је „Дејтонски споразум могућ само уз брисање Републике Српске“
чије је постојање доказ о остваривању „великосрпске концепције“. Уредник часописа Преглед
и предсједник друштва Препород, Сенадин Лавић, упорно понавља да је Република Српска
„геноцидна творевина“, а да се БиХ налази у „дејтонском кошмару и заточеништву“. Професор
Факултета политичких наука у Сарајеву, Шаћир Филандра, објашњава да је „Дејтонски Устав
БиХ генератор кризе и главна кочница политичког развоја БиХ“. Књижевник Џевад Карахасан
истиче како је Дејтонски споразум „универзални злочин“ и „расистичка свињарија“, а бивши
реис Мустафа Церић да овај споразум, а онда и Устав, у себи имају „елементе апартхејда и
дискриминације“. Оваква стајалишта понављају и политички представници, вјерске вође,
новинари итд. (Видјети: Вуковић Ђорђе, Предстража славе и плача, српско питање у БиХ
прије и послије Југославије, 2018).
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био је јединствена цјелина, српска отаџбина у којој су тражили
начине политичке и културне сарадње са осталим народима.
Данас је српски народ сведен само на Републику Српску, а и она
се константно доводи у питање, док сва истраживања годинама
указују да генерације српског народа БиХ не доживљавају као
своју државу.
Ипак, Република Српска свој међународни политички
легитимитет има као дио Босне и Херцеговине. Да би српски
народ западно од Дрине обезбиједио егзистенцијални опстанак,
културни идентитет, политичке слободе, могућност развоја,
самопоштовање, стремљење ка народном благостању, он не
мора да буде дио Србије, чему се супротстављају регионалне
и западне силе, али без Републике Српске, аутономије српског
народа унутар БиХ, потврдила је толико пута историја, нема
наде за опстанак Срба западно од Дрине. Такав закључак може
се наслутити из изјава бошњачких и хрватских политичара,
промишљања научника, извјештаја медија, поклича
екстремиста, али и из искустава у ратовима 1914–1918., 1941–
1945., 1991–1995., данашњег положаја Срба у Федерацији БиХ,
Хрватској, јужној покрајини Косову и Метохији, Црној Гори
и Сјеверној Македонији.
Уједињење Републике Српске и Србије данас дјелује
као недостижан циљ, а дезинтеграција БиХ не може да се
оствари мирним путем што носи велику опасност да се српски
народ уведе у нову изолацију и масовно страдање. Нарочито је
проблематично питање стратешки најважније тачке – Брчког,
које је коначном арбитражном пресудом 1999. и одлуком
високог представника 2000, године проглашено посебним
дистриктом у БиХ. Међутим, Споразум о специјалним и
паралелним односима са Србијом, сарадња која је све чвршћа
и садржајнија посљедњих година, као и претходно отварање
представништава по свијету, жива дипломатска активност,
привредна и културна сарадња са међународним партнерима,
ојачавају позицију Републике Српске. „Према Дејтону,
Република Српска може да прошири културне, безбједоносне
и поготово економске односе са многим другим областима. РС
нарочито треба да прошири своју кредитну линију са Русијом“
(Мајер 2011, 38).
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Пандемија коронавируса потвдила је колико је помоћ
Србије судбоносна за опстанак и егзистенцију Републике
Српске, а значајна помоћ стигла је и из Кине, Русије и ЕУ.
Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић нагласила8
је велика очекивања Републике Српске од Европске уније,
не само поводом помоћи у борби против корона вируса већ
и приликом обнове привреде. Називајући однос Републике
Српске са Европском унијом партнерством, Цвијановићка је
истакла потребу да се тај однос - рехабилитује.
С друге стране, упркос повременој дневнополитичкој
реторици против одређених одлука међународног фактора, сви
политички актери у БиХ будућност земље виде у ЕУ. Иако је
уочи кризе постојао отпор унутар Уније, поготово франсуски
захтјев из октобра 2019. године да се пооштре критеријуми у
процесу приступања, веома брзо је и интересовање за Западни
Балкан и процес проширења поново је у фокусу дебате. Током
ванредног стања, Албанија и Сјеверна Македонија започеле
су преговоре о чланству, након што су 25. марта 2020. године
шефови држава и влада ЕУ у видео-конференцији подржали
одлуку Вијећа за опште послове. Тако су, након три одбијања,
ове двије државе добиле зелено свјетло, иако су пред Албанију
постављени додатни услови. Србија и Црна Гора су кандидати,
а БиХ је најдаље од почетка преговора. Вијеће Европске уније
поздравило је мишљење Европске комисије о захтјеву БиХ
за чланство, али, иако је забиљежен напредак у економским
условима, став је да БиХ не испуњава политичке критеријуме9.
Хронологија односа БиХ са Европском унијом почиње
недуго послије Дејтонског споразима. Савјет министара
Европске уније поставио је 1997. године политичке и економске
услове пред БиХ за развој билатералних односа. Двије године
послије, 1999., ЕУ је дефинисала политику према Западном
Балкану, почео је Процес стабилизације и придруживања, а
2003. године почиње усаглашавања БиХ са прописима ЕУ.
Године 2005. покренути су преговори, а 2008. БиХ и ЕУ
8 https://vijesti.ba/clanak/488125/cvijanovic-za-vijesti-ba-o-borbi-protiv-pandemije-relaksiranju-mjera-sporoj-reakciji-eu-privredi. (Приступљено: 14. 04. 2020.)
9 На састанку Европског вијећа у Копенхагену 1993. године постављена су три критеријума
за чланство у ЕУ. Политички, економски и правни услов. Политички услови су: стабилност
институција које осигуравају демократију, владавина права, заштита људских права и заштита
мањина. (Више: www.dei.gov.ba/dokumenti)
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потписале су споразум о стабилизацији и придруживању који
уређује односе БиХ и ЕУ у три стуба Уније, заједничка спољна
и безбједоносна сарадња, економска политика и оравосуђе и
унутрашњи односи, споразум се односи и на политички дијалог
и сарадњу, провођење права, правда, слобода и сигурност,
финансијка сарадња. Прошле, 2019. године, Европска комисија
усвојила је Мишљење10 о захтјеву БиХ за учлањење у ЕУ у
којем се наглашавају неопходне реформе.
Када су у питању односи БиХ и НАТО, 2009. године
Предсједништво БиХ послало је захтјев за Акциони план за
чланство у НАТО, а 2010. БиХ је позвана у МАП. Децембра 2019.
министри спољних послова земаља чланица НАТО донијели су
одлуку да се БиХ одобри да поднесе први годишњи акциони
план АНП. Међутим, одлуке политичког вођства РС се не
подударају са жељама и ставовима грађана РС о питању уласка
у ЕУ и поготово НАТО. Годинама разна истраживања11 говоре
супротно! Међутим, упркос промијенљивих оријентација
према ЕУ и НАТО, однос према унутрашњој структури БиХ
и очувању Републике Српске ни доводи се у питање.
Република Српска годинама редовно шаље извјештаје
Савјету безбједности Уједињених нација. Почетком маја Влада
РС упутила је 23. извјештај у којем истиче потпуно посвећеност
Дејтонском споразуму, укључујући посебно Анекс IV/ Устав
БиХ, инсистирајући на његовом поштовању и уздржавању од
уплитања у унутрашња питања БиХ. „Дејтонски споразум
успјешно чува мир у БиХ скоро 25 година. БиХ може бити
сасвим функционална ако јој се дозволи да функционише у
складу са Уставом БиХ. БиХ може имати сјајну будућност
као успјешна и стабилна земља, али та се будућност мора
градити у складу са Дејтонским споразумом“12. Истовремено,
Савјету безбједности писао је 6. маја и високи представник
10 http://europa.ba/?page_id=63863 (Приступљено: 11. 05. 2020.)
11 Истраживања ставова грађана Републике Српске о евроатланским интеграцијама,
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци из октобра 2019. и фебруара 2020.
указују на тренд пада интересовања, за улазак у ЕУ изјаснило се 50 одсто, а за НАТО 11,1
одсто испитаника. У мају 2019. испитивање студената два јавна универзитета у РС показала
су да је 65 одсто против уласка у ЕУ и НАТО; истраживањуУдружења Нова идеја РС 2030.
за ЕУ је било 60,1 одсто испитаника, а за НАТО 12 одсто. .
12 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/23.%20Izvjestaj%20RS%20SBUN%2C%20
Guteres.pdf (Приступљено 05. 05. 2020.)
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Валентин Инцко, оптужујући Републику Српску да блокира
доношење одлука на бх. нивоу и да блокадама угрожава
државне институције. У свом извјештају он указује на честа
оспоравања суверенитета и територијалног интегритета БиХ,
најављујући да ће криминализовати одређена мишљења о
ратној историји БиХ (овдје се мисли на оспоравање геноцида
у Сребреници – оп. а.), што власт Републике Српске у свом
извјештају Савјету безбједности квалификује као „удар на
демократски уставни поредак“.
О узороцима и чињеницама о догађајима у Сребреници,
представљеним кроз хашке пресуде, поратно дехуманизовање
српске стране и наратив који је годинама градила и утврђивала
бошњачка елита, уз свесрдну и издашну асистенцију западних
ментора, готово да се не дозвољава било каква расправа, а
настојања Републике Српске да се истражи пуна истина,
наилазе на веома агресивна оспоравања. „U samoj Bosni i Hercegovini, slučaj Srebrenice pokazuje u kojoj meri je elaboracija
sećanja na rat složen i konfliktan proces u koji su upleteni mnogi
lokalni i međunarodni akteri“ (Bugarel 2004, 14).
КОНЦЕПЦИЈЕ ОПСТАНКА
У напорима да сачува и афирмише своја политичка права
и потенцијале Република Српска суочава се са константном
пропагандом противника њеног опстанка који је двије и по
денеције оптужују за непоштовање и кршење Дејтонског
мировног споразума, док исти истовремено стратешки
обесмишљавају и мијењају његову суштину, уз помоћ високог
представника међународне заједнице и Уставног суда БиХ,
насупрот обавези и дужности да га штите имплементирају.
Таква пропаганда одговара стереотипима укоријењеним у
западној јавности, али разумијевање стварне ситуације у БиХ
отежава и контроверзна реторика политичког естаблиштмента
Републике Српске.
Најефектнији српски одговор је у одлучном и дослиједном
истицању потпуне опредијељености да се поштује изворни
међународни уговор и тако штити уставност БиХ, равнотежа
националних политика која је успостављена у Дејтону, да
се инсистира на демократским начелима у разрјешавању
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политичких и етничких конфликата подстицањем међусобног
дијалога и принципа добровољности умјесто прегласавања у
одлукама. Корак више било би стрпљиво, опрезно и дугорочно
стварање партнера на хрватској и бошњачкој страни, уз
потенцирање заједничких интереса, нужности креирања
повољнијег политичког амбијента и културног окриља у којем
би се превазилазиле унутрашње подјеле, јачале заједничке
институције, водила борба против сиромаштва и корупције.
Тврдње да је Дејтонски споразум узрок међунационалних
проблема унутар БиХ су замјена теза. Заправо, он је
посљедица, а не узрок међунационалних проблема у
БиХ. Другим ријечима, неопходно је доказати непобитну
чињеницу да није Дејтонски споразум узрок националних,
политичких, етничких и културних антагонизама у БиХ, на
чему инсистирају заговорници ревизије, већ управо супротно
– да је он резултат дугог и трауматичног историјског искуства,
међусобно искључујућих политичких тежњи, конфликтног
потенцијала у културама и политикама сјећања, древне мржње,
обиљежја националних карактера. Заштита колективних/
националних права и слобода у БиХ не могу се представљати
као угрожавања појединачних и мањинских, али ни као
„етничке подјеле“ и „националистичке тежње“. Уставно
позиционирање конститутивних народа (оно што је некада
сматрано „националним кључем“) у БиХ није ни резултат
рата ни некаква прелазна категорија до стања у којем би важио
„један човјек – један глас“, већ једини темељ на којем се може
очувати мир и градити заједнички живот. Они који желе да
наруше ту равнотежу свакако немају намјере да стварају мир и
подстичу напредак на Западном Балкану. У прилог овој тврдњи
додајмо да Федерација БиХ и њени кантони годинама одбијају
да проведу одлуке истог тог Уставног суда за чије непоштивање
оптужују српску страну. Прије свега, конститутивност српског
народа у Федерацији БиХ се опстуише и у документима и у
пракси, а више од деценије игнорише се одлука о формирању
Комисије за истраживање злочина над Србима у Сарајеву.
Политичка елита Републике Српске годинама промовише
и понавља тезу како је БиХ нестабилна и неодржива.13 Иако
13 https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:847962-DodikGoodbye-BiH-welcome-RS-EXIT (Приступљено: 11. 05. 2020.)
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за то постоје бројни и чврсти аргументи, иако таква реторика
наступа као реакција на одлуке које се сматрају штетним по
интересе српског народа, неизвјесно је који је крајњи циљ
инсистирања на овом стајалишту и постоји ли јасна представа
куда води таква политика? Да ли је она мотивисана намјером
да се свијет увјери како БиХ не може даље опстати и како
народе/ентитете у БиХ треба пустити да се разиђу, без било
какве гаранције да ли би тај разлаз био мирним путем и да
би и од кога независна српска држава била прихваћена? Када
би о самосталности одлучивали само грађани Републике
Српске или када би се међународна заједница придржавала
критеријума које примјењује у случају јужне српске покрајине
Косова и Метохије, рјешење би било надохват руке. Међутим,
под постојећим међународним околностима и унутардржавним
тензијама, али и проблематичним рјешењем статуса Брчког,
расправа о референдуму и стрмоглави пут ка самосталности
више наликује на опасну авантуру него на озбиљну стратегију.
„Даљњим подстицањем унутрашњих антагонизама,
руководство из Бање Луке може врло лако да испровоцира
озбиљне контраефекте, призове нове и снажније дипломатске
притиске који не само да неће ићи у правцу раздруживања БиХ,
већ њеног преуређења на штету Републике Српске. Укратко,
прије бисмо добили некакав Дејтон 2 него референдум!“
(Вуковић 2018, 178)
Докази о бесмислености и нефункционалности БиХ14
не шаљу поруку о стварном стању у њој, већ се нуде као
материјали за пропаганду како је Република Српска „грешка
Дејтона“ и као такву је треба демонтирати, развластити,
елиминисати као пријетњу по мир и стабилност. Таква је
поједностављена, упрошћена слика која одговара клишеима
западног јавног мњења, али и извор социјализације уз који
одрастају генерације Бошњака, а поготово којом се инспиришу
радикални фактори попут вехабија.
Политичка концепција Републике Српске да истовремено
инсистира на одбрани Дејтонског споразума и води вербални
14 Српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик у интервју за Спутњик поновио идеју
о самосталном статусу Републике Српске због нефункционалне БиХ. „ Срби су заточени у
БиХ,Републици Српској није ту мјесто“ https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ksap-vTcG1w&feature=emb_logo (Очитано 23. 04. 2020.)
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рат са „неодрживом БиХ“ не допире далеко од Бање Луке.
Поставља се питање да ли би политички наратив о одбрани
Дејтона требао значајније идентификовати као одбрана
Устава БиХ, јер ако се у првом случају брани међународни
споразум којег гарантују највеће силе, у другом се показује
лојалност најзначајнијем правном акту земље и демократским
вриједностима на којима инсистирају западни душебрижници.
Зар Република Српска не би имала више разумијевања и
подршке западноевропског свијета, а онда много лакше и на
њима разумљивом језику заступала своје интересе, када би
слала једноставну и разложну поруку о отпору антиуставним
и антидемократским поступцима, разним покушајима
доминације и патернализма, узурпаторства, централизованом
управљању, а не да се изјаве њених политичара тумаче као
покличи против етничких група, народа или пак државне
заједнице чијим опстанком је Републици Српској заправо дато
међународно признање?
Концепт „јака Република Српска – јака БиХ“ отвара већи
маневарски простор и може да буде знатно ефикаснији од
искључивог играња на карту да слабљење БиХ води јачању и
осамостаљивању РС? Са таквог стајалишта Република Српска
може наступати ставом и аргументацијом да кључни проблем
БиХ није у Дејтонском споразуму и њеном уставном рјешењу,
броју ентитета, квалитету закона, количини републичких или
локалних надлежности, већ у карактеру међуетничких односа
и антидејтонске политике, при чему је терет одговорности
заиста на бошњачкој страни – страни која одбија прихвати
суштину Дејтонског споразума, страни која инстистира на
ревизији искључиво из увјерења да је свака његова промјена
корак до укидања Републике Српске и реализације ратних
циљева Алије Изетбеговића и СДА, доминацији бошњачког
народа на цијелој територији БиХ.
Сазивање нове међународне мировне конференције о
Босни и Херцеговини којиа би резултирала неким „Дејтоном
II“ не дјелује могуће без хармонизације интереса великих сила,
која данас дјелује невјероватном, баш колико и хармонизација
односа националних заједница у БиХ.
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Djordje Vukovic
DAYTON, THE END OR RETURN OF POLITICAL
BALANCE
Resume
The coronavirus pandemic that shook the world in early 2020
caught Bosnia and Herzegovina at the beginning of a sharp political
and scientific debate on the need to revise the Dayton Peace Agreement on the one hand and its defense and affirmation on the other.
On the eve of marking the 20th anniversary of the signing of an
international treaty that halted the civil war in the central republic
of the former Yugoslavia, Western diplomats, regional political
leaders and experts raised the issue of the vitality of the Dayton
Agreement, its functionality and the prospect of a state awaiting
EU membership, burdened with old national antagonisms and the
opposing political wills of the three constituent peoples of BiH. The
author points to the dominant paradigms of interpreting the causes
of the BiH political and social crisis, conflicts in the ways of its
resolution and the dominant characteristics of political culture in
a divided BiH society as an indispensable factor in understanding
political processes. The author considers that the Dayton Agreement is not the cause of national, political, ethnic and cultural
problems in BiH, but rather that it is a consequence of historical
experience, traits of national characters, political mentality, culture
of memory and, above all, political will of the three constituent
peoples. The protection of collective rights and freedoms in BiH
is not a threat to individuals and minorities, but neither as “ethnic
divisions” and “nationalist aspirations”. Constitutional positioning
of constituent peoples (what was once considered the “national
key”) in BiH is not a transitional solution to a state of “one man
- one vote”, but the only basis on which peace can be preserved
and a common life built.
Keywords: Dayton agreement, national interests, political identities,
civil war, European integration.15
*
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септембра 2020. године.

29

УДК 329:32(497.11):323.173(497.115)
DOI:https:doi.org/10.22182/ni.3932020.2
Оригинални научни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST
Година XVI, vol. 39
Број 3/2020
стр. 31-57

Никола Младеновић*16
Институт за политичке студије, Београд

КОСОВСКА ПОЛИТИКА СТРАНАКА У
СРБИЈИ, МЕЂУНАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА И
НАЈБОЉИ ОДГОВОР СРБИЈЕ**
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Сажетак
Чланак се бави косовском политиком странака у Србији
током раних двехиљадитих година. Већина странака матице
је тада заговарла непроменљивост граница на Балкану. Оне су
такође начелно прихватале политику „стандарди пре статуса“, по
којој је коначни статус Косова и Метохије требало решавати тек
по достизању стандарда УН за територију. Међутим, поменута
политика је и ишла на руку заговорницима независности
територије, како у међународној заједници, тако и на самом
Косову и Метохији. Стога чланак критички промишља да ли
је олако прихватање ове политике било корисно за Србију. Он
сугерише да би раније адресовање статусног питања оснажило
потенцијалну преговарачку позицију Србије и представљало
бољи одговор, уз свест о тежини одлучивања о датом проблему.
Кључне речи: Политичке странке, српска политика, Косово,
ЕУ, међународна заједница, политика
условљавања, људска права.
Овај чланак анализира косовску политику најважнијих
странака у Србији током раних двехиљадитих година. Такође,
*
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он се бави политиком међународне заједнице и, конкретније,
ЕУ као главног канала условљавања српске косовске политике,
према питању статуса Косова и Метохије (даље скр. Косово).
Посебно, чланак се фокусира на политику „стандарди
пре статуса“ коју је раних двехиљадитих година усвојила
међународна заједница у вези са решавањем статуса Косова,
а коју су углавном прихватале странке у Србији. По политици
„стандарди пре статуса“ требало је да, пре решавања статуса
Косова, ова територија под привременом управом мисије УН
достигне одређене стандарде институција (в. трећи одељак).
Чланак критички промишља чињеницу да су се странке у
Србији ослањале на овакву политику међународне заједнице.
Оне су највећи део свог премена посветиле адресовању
проблема људских права на Косову, која су несумљиво била
угрожена. Међутим, оне су тиме запоставиле политику
међународне заједнице која је ишла на руку присталицама
независности привремених институција на Косову. Чланак
сугерише да би Србија могла имати користи у преговорима
од ранијег отварања статусног проблема, уз свест о тежини
проблема са којим се Србија суочила.
Чланак је организован на следећи начин. Први одељак
представља политику међународне заједнице и ЕУ према
косовском статусном питању. Други одељак сагледава
најважније карактеристике косовске политике странака у
Србији током раних двехиљадитих година. Трећи одељак
разматра да ли је Србија пропустила прилику да пружи најбољи
одговор политици међународне заједнице која је ишла на руку
независнотсти привремених институција на Косову. Коначно,
четврти одељак је закључног карактера.
УВОД: ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА УСЛОВЉАВАЊА
СРБИЈЕ И ПРОМЕНА СТАВОВА МЕЂУНАРОДНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Овај одељак сагледава однос Србије према ЕУ, као
главном каналу условљавања српске косовске политике у
годинама након Милошевићевог силаска са власти. Објашњава
се да је након насиља на Косову из 2004. године дошло до
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промене ставова међународне заједнице према косовском
статусном питању.
Србија (као део СРЈ/СЦГ) је након промене власти
2000. године имала амбицију да поново изгради односе са
међународном заједницом и да постане члан ЕУ. Ова тежња
ка чланству је формално започела у јуну 2003. године када
је министарски Савет ЕУ сугерисао брзо започињање рада
на Извештају о изводљивости Споразума о стабилизацији и
приступању (ССП) (Council of the EU 2003a, 9), а рад је одобрен
у јулу (Council of the EU 2003c, 29). Рад на овом извештају је
прекинут, а онда и настављен крајем 2004. године. До овог
прекида је дошло због несагласности унутар СЦГ о модалитету
приступања, те накнадном усвајању приступа „два колосека“
ка чланству (European Commission 2004), по којем је требало
да државе чланице преговарају у оквиру својих надлежности,
а државна заједница у оквиру својих. Србија је у априлу 2005.
године добила позитиван извештај о могућности започињања
преговора о ССП. Ови преговори су започети те године, али су
прекинути 2006. због незадовољавајуће сарадње са Хашким
трибуналом. Ипак, након промене владе РС, преговори су
настављени 2007. године и закључени. ССП је званично
потписан крајем априла 2008. године. Србија је конкурисала за
чланство у ЕУ крајем 2009. године, да би јој статус кандидата
био одобрен у марту 2012. године. Преговори о чланству су
званично започети у јануару 2014. године.
Значај помињања процеса приступања ЕУ састоји се и у
томе што он почива на асиметрији односа између ЕУ и државе
кандидата. Приступање ЕУ изискује да дражава кандидат
једностано усвоји норме очекиваног понашања (Elbasani
2009; Schimmelfennig and Sedelmeier 2004). Прихватање ових
норми тражи политичка прилагођавања која могу да буду
непријатна за кандидата, док ЕУ врши притисак на њих да их
учине. Шансе су веће да држава прихвати норме очекиваног
понашања, као и да ово учини брже, уколико их види као
прикладне (appropriate) (в. у Hall and Taylor 1996; March and
Olsen 1989, 1998). Уколико ово није случај, или ако држава
увиђа велику разлику у односу на ЕУ у погледу прикладних
норми, то су веће шансе да се она опире трансферу европских
норми (Börzel and Risse 2003). Осим тога, брзина процеса
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приступања ЕУ зависи од капацитета државе да прихвати
очекиване норме. Могуће је да државе формално прихватају
европска правила, али да се опиру њиховој примени, односно
да се не понашају у складу са њима (Börzel 2011). Исти аутор
примећује за случајеве Србије и Хрватске да постоје државни
капацитети за чињење реформи у процесу приступања ЕУ
(9). Међутим, друге околности су те које су отежавале однос
са ЕУ. У Србији је постојала прикривена размена: прво,
Европа за сарадњу са Хашким трибуналом, а онда Европа
за Косово (Subotic 2010, 607). У годинама које су уследиле
по Милошевићевом силаску са власти неколико утицајних
држава чланица ЕУ је демонстрирало да преферира давање
независности Косову. Ипак, Србија испрва није отворено
условљавана у вези са њеном Косовском политиком. Даље
ће у тексту бити резимирана косовска политика међународне
заједнице (в. и Кнежевић 2017, 50).
Савет безбедности Уједињених нација (СБУН) је 1999.
године донео Резолуцију 1244 на основу које је формиран
УНМИК, односно привремена УН административна мисија
на Косову (UNSC, 1999b). По поменутој резолуцији Косово
је требало да има суштинску аутономију у оквиру Југославије
(3). Ипак, она је оставила и да се „будући статус“ територије
тек дефинише у „политичком процесу“ (4). ЕУ је испрва
препуштала иницијативу Контакт групи да буде форум за
разматрање статуса Косова (Independent International Commission on Kosovo 2000). Чланице Контакт групе су наговестиле да
њихово виђење статуса Косова не би ишло на руку очекивањима
Србије тиме што су се сагласиле да решење треба да буде
„прихватљиво људима на Косову“, као и да „неће бити повратка
Косова на ситуацију пре 1999.“ (Contact Group 2006). Упркос
оваквим преференцијама поменутих држава ЕУ, известан број
њих је био резервисан према давању независности Косова.
Наиме, Грчка, Кипар, Румунија, Словачка и Шпанија су остале
државе које не признају самопроглашену независност Косова,
док су Малта и Португал иницијално желеле да решење буде
одређено у СБУН, али су се накнадно ипак повиновале ставу
утицајне већине у ЕУ. Дакле, унутар ЕУ су постојале не мале
резерве према курсу давања независности Косову (в. више
о овоме и у Perrit 2009). Ipak, ove države su ostale neme i nisu
34

Никола Младеновић

КОСОВСКА ПОЛИТИКА СТРАНАКА...

želele da razbijaju slabi konsenzus unutar EU po pitanju Kosova
u trenutku kada je Ahtisarijev predlog za rešenje statusa Kosova
predstavljen u SBUN, u martu 2007. godine. Naime, Marti Ahtisari
(Martti Ahtisaari) је бивши фински политичар и специјални УН
изасланик за Косово који је представио план („Свеобухватни
предлог за решавање статуса Косова“) којим се утирао пут
косовској независности, али који није добио подршку у СБУН.
Упркос овоме, ЕУ није официјелно условљавала Србију у
вези са њеном косовском политиком у првим годинама процеса
приступања. На пример, Србија је у априлу 2005. године добила
позитиван закључак да је спремна да започне преговоре о
ССП–у (Commission of the European Communities 2005, 7).
У вези са ситуацијом на Косову, Европска комисија (ЕК)
констатује да по Резолуцији 1244 СБУН оно има суштинску
аутономију у оквиру СР Југославије и, накнадно, СЦГ (4).
Такође, приступање државе ЕУ не прејудицира статус Косова.
Неколико дана касније, Европски парламент (ЕП) је усвојио
резолуцију о Западном Балкану (European Parliament 2005) у
којој провејавају веома слични тонови. ЕП није условљавао
Србију. Напротив, био је забринут због насиља из 2004. године,
те могућности да се оно пренесе на Србију са веома негативним
последицама. ЕП је био на позицији да би о статусу територије
требало отворити разговоре по утврђивању испуњености
остварених стандарда, а требало је и обезбедити повратак
расељених Срба и других народа у складу са Резолуцијом 1244.
Оли Рен, комесар за проширење ЕУ, је у то време објашњавао да
на Косову треба да буду испуњени стандарди УН, поготову они
у вези са владавином права и положајем мањина, те је очекивао
од косовских лидера напредак на овом плану (Rehn 2005).
Ипак, до 2006. године међународна заједница је преломила
став да Косово треба да крене путем независности (в. о овоме у
Ker-Lindsey 2009), упркос Резолуцији 1244. Овоме је допринело
избијање насиља на Косову 2004. године, а затим и судски
процес Рамуша Харадинаја пред Хашким трибуналом, који
је испровоцирао бомбашке нападе на УНМИК објекте. За
међународну заједницу ово је био сигнал растућих тензија на
Косову и опасности да УН буде виђен од стране индепендиста
као „нови колонизатор“. Кофи Анан (Kofi Annan), Генерални
секретар УН, 2005. године је дао задатак Кају Ајдеу (Kai Eide)
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да начини извештај о спремности Косова да започне процес
утврђивања његовог коначног статуса. Ипак, у међународној
заједници се сматрало готово извесним да ће извештај бити
позитиван, јер би у супротном ситуација на Косову могла да
се погорша (Ker-Lindsey 2009, 152). Заиста, Ајдеов извештај је
препоручио започињање разговора о статусу, иако је по његовим
речима, напредак у испуњавању стандарда био „неуједначен“
(uneven) (Security Council 2005). Овај закључак је изнет иако
се у извештају примећује „политичка стагнација“ (2), „мрачно
(grim)“ стање изградње мултиетничког друштва (3), крхкост
институција (3), заустављање процеса повратка избеглица
(4), и чак позива на „ургентну потребу даљег напретка у
имплементацији стандарда“ (4). Након Ајдеовог извештаја, Анан
је крајем 2005. године именовао Мартија Ахтисарија (Martti Ahtisaari) за специјалног изасланика у процесу који је требало да
утврди статус Косова. Ахтисари је започео свој рад 2006. године.
Мађутим, тада је у тиму УН већ преовладавало мишљење да је
независност Косова једина могућност. Преговори о статусу су
у ствари били само о стварању институција независног Косова
(Ker–Lindsey 2009, 153).
У годинама које су уследиле ЕУ је постепено повећавала
своја очекивања од Србије (в. о овоме и Суботић 2020). На
пример, ЕК је 2006. године изразила очекивања да Србија
покаже „конструктиван“ приступ према институцијама на
Косову, који је изостајао (Commission of the European Communities 2006, 16). ЕК је тада тврдила да је Косово случај sui generis,
односно да не представља преседан (14). Оваква формулација
указује да је ЕК већ тада рачунала са „независношћу“ Косова,
иако је Ахтисаријева посредничка мисија и даље трајала, а
он је свој предлог решења статуса изнео тек 2007. године.
ЕК је потом тражила „конструктивнији став“ Србије по
питању косовске улоге у регионалној трговини и сарадњи
(Commission of the European Communities 2009, 15). ЕП је
2010. године позивао државе чланице да признају Косово,
а од Србије је очекивао добросуседске односе са Косовом
(European Parliament 2010). Дакле, може се закључити да је са
протоком времена, и нарочито по избијању насиља на Косову,
у међународној заједници ојачао став о кретању привремених
институција на Косову ка независности.
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НАЈВАЖНИЈЕ СТРАНКЕ У СРБИЈИ И ЊИХОВА
КОСОВСКА ПОЛИТИКА НАКОН 2000. ГОДИНЕ
Овај одељак анализира политике најважнијих
странака у Србији према косовском проблему током раних
двехиљадитих година. Косово је тада привремено било ван
фокуса најважнијих странака у Србији (Bieber 2003, 7). Ово је
последица неколико фактора у које спадају: интересовање за
економске проблеме, питања транзиционе правде, решавања
односа унутар федералне државе, али и терористичких
дејстава индепендиста са југа централне Србије. Зоран
Ђинђић, председник Демократске странке (ДС), по доласку
на место председника Владе РС, иницијално је показивао
мало интересовања за решавање косовског питања. Решавање
проблема са простора бивше Југославије је за њега изнуђено,
односно, он би се радије бавио другим проблемима у држави:
„[Ови проблеми] не зависе само од нас. Ми смо их затекли и
треба да их решавамо“ (Đinđić 2001). Ђинђић је попут већине
странака матице у Србији био на позицији да Косово треба да
остане део Србије. Његова је амбиција била да убеди умерене
Албанце у вредности очувања заједничке државе, односно
да они преко Србије могу на најбољи начин да остваре своје
интересе. Ипак, Ђинђић је желео да СБУН донесе одлуку какав
би статус територије требало да буде, чему би се он повиновао.
Он је сугерисао да треба „сачекати званично решење и видети
да ли је међународна заједница одустала од Резолуције 1244“,
на основу чега би се видело колики је преговарачки простор
Србије (Glas Javnosti 2001c). Он косовском проблему није
приступао кроз призму културолошког и историјског значаја
територије, што се може видети из његових позивања да
се одбаце „надувани национални интереси“ и „национална
митологија“ (Đinđić 2001). Ипак, Ђинђић јесте преферирао
непромењивост граница. Он је упозоравао да би евентуална
промена граница на простору бивше Југославије отворила
„Пандорину кутију“, јер би могла да води дезинтеграцији и
других државa (Glas Javnosti 2002). Ђинђић је такође позивао
на поштовање Резолуције 1244, као и на веће присуство Србије
на Косову у читавом низу области.
37

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

Након победе Демократске опозиције Србије (ДОС),
Демократска странка Србије (ДСС), предвођена Војиславом
Коштуницом, као и ДС, показивала је бригу за стање
људских права на Косову, нарочито неалбанаца. Обе странке
су kритиковале безбедносну ситуацију на територији,
изостанак услова за повратак расељених, неоткривање
судбине несталих, као и насиље. Ипак, ДСС је показивао
значајно чвршћи став по питању решавања статусног питања
Косова. За разлику од Ђинђића, Коштуница је прижељкивао
доследно спровођење Резолуције 1244 (Koštunica 2000b),
која је предвиђала суштинску аутономију људи на Косову у
оквиру СР Југославије (UNSC 1999b, чл. 10). Коначно решење
статуса Косова треба да уважава Споразум из Рамбујеа, који
је изразио „посвећеност међународне заједнице суверенитету
и територијалном интегритету СРЈ“ (UNSC 1999a). Задатак је
међународне цивилне мисије да на Косову успостави и надгледа
привремене институције локалне самоуправе. Резолуција
1244 се такође бави функцијама које српско особље треба
да обавља по повратку на Косово. Коштуница је пребацивао
Милошевићевој власти да је својом политиком довела Косово
да домак независности (Koštunica 2000a). Такође, он је био
изразито критичан и према УНМИК–у и КФОР–у, којима је
пребацивао због стања на Косову (Glas Javnosti 2001a). ДСС
је је нарочито био незадовољан актима који су прејудицирали
независност територије, успостављањем царинских пунктова,
као и Привременим оквиром за локалну самоуправу на Косову.
Од истакнутих странака у Србији, Српска радикална
странка (СРС) је имала најтврђу косовску политику, након 2000.
године и она је показивала сличне тонове као и деведесетих
година. Стање на Косову, по овој странци, било је последица
залагања Запада за „Велику Албанију“, те његовог подстицања
сепаратизма на Косову. ДОС је обећавао мирну реинтеграцију
Косова, али је уставни оквир из 2001. године био далеко
лошији за Србију од свих претходних споразума понуђених
Милошевићу (в. нпр. Glas Javnosti 2001b). По СРС–у, Косово
је окупирано и није требало учествовањем у тамошњим
институцијама давати легитимитет таквом стању. Странке
које се у Србији понашају кооперативно према очекивањима
Запада у вези са косовом понашају се „издајнички“. СРС се,
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такође, залагао за пуно спровођење Резолуције СБУН 1244,
што је укључивало и повратак југословенских снага на Косово
(Glas Javnosti 2003ć).
До сада описани ставови странака сугеришу да су све
преферирале очување статуса Косова у оквиру Србије (СРЈ),
мада је Ђинђићев ДС био мање чврст по овом питању у случају
да непромењивост границе буде осујећена у СБУН. Након
његовог убиства, нови фактички лидер ДС–а Зоран Живковић
испрва је настојао да води сличну косовску политику, али је и
убрзо променио приоритете.
Наиме, Живковић се испрва залагао за права Србије на
Косову, у складу са Резолуцијом 1244 (Živković 2003). Он
је такође био критичан према међународној заједници због
неуспеха испуњавања обавеза на овој територији. Међутим,
он се и залагао за што скорије започињање разговора о статусу
Косова. Између осталог, Живковић је прижељкивао бољу
координацију Београда и представника Срба са Косова, те
је најављивао формирање државног тела које би се бавило
ситуацијом на Косову. Он је признао да Србија нема стратегију
за Косово, те је ово тело управо требало на томе да ради
(Krstić 2007). Слично као и друге странке, Живковић је
сматрао да би промена граница водила ка дестабилизацији
Балкана. Стога је намеравао да Србија започне рад на пројекту
решавања косовског нерешеног проблема. Када је започео
процес преношења надлежности са УНМИК–а на привремене
институције на Косову, Живковићева влада се овоме противила
сматрајући да не постоје услови да се овај процес убрзава.
Косовске институције су далеко од тога да испуњавају
неопходне стандарде (Staletović 2003).
Ипак, политика Живковићеве владе од краја маја 2003.
године показује промену приоритета. Она се залагала за брзо
приступање ЕУ, а када је реч о косовској политици, уместо
поштовања Резолуције СБУН 1244, Живковић је тражио
права за косовске Србе. Живковић је тада сматрао да није
дошло време за отварање питања коначног статуса Косова
(Glas Javnosti 2003b). Међутим, он је прижељкивао сигурност
за Србе на Косову, повратак избеглица, слободу кретања и
децентрализацију. Живковић је такође позивао на учешће ЕУ и
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САД у расправе о дугорочном решавању статуса Косова, поред
постојеће улоге УН (Glas Javnosti 2003c). Он је чак екслицирао
да се залаже за политику „стандарди пре статуса“ на Косову
(Glas Javnosti 2003č).
Поменута политика „стандарди пре статуса“ доживела је
своје оваплоћење у Србији у Декларацији о Косову и Метохији
која је била предмет рада Народне скупштине РС (НСРС)
крајем августа 2003. године. Овај документ је важан јер су га
подржали готово сви политички актери у Србији, укључујући
тадашњи ДОС (укључујући ДС), ДСС, СРС, СПС, али и друге
мање посланичке клубове. Декларација критикује стање на
Косову у низу аспеката који укључују кршење и слабу примену
Резолуције 1244, успешност изградње демократског друштва
на Косову, исхитрено преношење надлежности на привремене
институције, стање безбедности, људских права и повратка
расељених (Deklaracija o Kosovu i Metohiji 2003). НСРС је
констатовала да је Србија већ испунила своје обавезе по
Резолуцији 1244 и у погледу подстицања Срба на укључивање
у рад привремених институција. Међутим, када је реч о ономе
што НСРС прижељкује у овом документу, то је политика
„стандарди пре статуса“. На Косову је потребно изградити
демократско и мултиетничко друштво. О статусу се не може
говорити пре испуњавања стандарда УН и одредби Резолуције
1244 (Deklaracija o Kosovu i Metohiji 2003).
Парламентарни избори одржани су у Србији крајем 2003.
године, а следеће је у марту формирана нова влада на челу са
председником ДСС–а Војиславом Коштуницом. Коштуница
је приликом доласка на чело владе изразио веома амбициозну
проевропску агенду. Међутим, он је био јасан да неће доћи до
прихватања независности Косова. Његови приоритети у том
тренутку били су повратак Срба који су прогнани са Косова,
као и осигурање њиховог живота на територији (Koštunica
2004a, 254). Њима је требало обезбедити заштиту и различите
форме аутономије, а све у складу са Резолуцијом 1244. Ипак,
упадљиво је да Коштуница у свом експозеу није тражио и
повратак српских снага на Косово по истој Резолуцији, као ни
решавање статусног питања Косова у оквирима граница Србије.
Он се само залагао за права мањинског српског становништва
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на Косову. Коштуница чак није изашао са предлогом решења
статуса Косова.
Коштуничина влада се испрва није бавила питањем
статуса Косова. Када је Коштуница 2004. године коментарисао
стање на територији, тврдио је да је косовски проблем
пре свега питање људских права, мислећи на неалбанце у
енкалавама (Glas Javnosti 2004a). Стање људских права, које
је сматао катастрофалним, могло се поправити у процесу
децентрализације „који не би прејудуцирао питање будућег
статуса Косова и Метохије, али би знатно побољшао
могућности одржања покрајине као мултиетничке средине“
(Glas Javnosti 2004č). У процесу децентрализације требало је
да Србима буде „поверена брига о стању безбедности у тим
деловима“ (Glas Javnosti 2004b). Коштуница је тврдио да је
потребна „аутономија за Србе, да би Срби и Албанци могли
да живе једни поред других“ (Pašić 2004). Илустративно је
и да је у то време Томислав Николић из СРС–а оптуживао
Коштуницу да не инсистира на Резолуцији 1244, по којој је
Косово део Србије (Čolić 2004).
Коштуница је у априлу 2004. године у НСРС излагао
план владе за Косово који „не прејудицира тзв. коначни
статус Косова и Метохије“, али је овај статус већ уређен
Уставом РС и Резолуцијом 1244 (Koštunica 2004b). Он је том
приликом признао да Србија није до тог момента имала план
за Косово којим би се обезбедила заштита Срба и неалбанаца
на територији. Када се Коштуница састао са министром
иностраних послова Низоземске (која тада је председавала
Саветом министара ЕУ) Бернардом Ботом (Bernard Bot),
истакао је важност институционалних гаранција за српско
и неалбанско становништво на Косову (Glas Javnosti 2004ć).
Коштуница је прижељкивао решење за Косово којим
територија не би добила самосталност, али би уживала
изузетно висок степен аутономије. Ово решење не би требало
да буде наметнуто, не би требало вештачки наметати рокове за
изналажење решња и, по њему, ни једна страна не би добила
све или изгубила све. Такав исход би представљао компромис
(Glas Javnosti 2005a). Он је чврсто заговарао идеју да се Србија
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неће икада „одрећи“ Косова, које представља значајан проценат
територије Србије.
Коначно, треба се осврнути и на косовску политику ДС–а,
по доласку Бориса Тадића на чело ове странке. Тадић је био
носилац изборне листе странке на парламентарним изборима
2003. године, када су приоритети странке чинили економски,
друштвени, културолошки, као и проблеми безбедности (Tadić
i Demokratska stranka n.d, 1). Истина, косовски проблем је уочен
као постојећи, али он је заузимао мање истакнуто место од
читавог низа претходно поменутих тема. У то време Тадић и
није нудио јасну платформу за Косово, али је слично другим
странкама уочавао угроженост људских права неалбанаца на
територији (6–7).
Ипак, током 2004. године, а нарочито по Тадићевој
победи на председнички изборима те године, ДС почиње
да показује растуће интересовање за косовски проблем. Са
друге стране, ово интересовање није по себи донело конкретан
план и деловање на плану решавања статуса Косова које је
било отворено у међународној заједници. Тадић је позивао на
осмишљавање „националне стратегије“ и плана како би се „на
најбољи начин заштитили национални и безбедносни интереси
у тој покрајини“ (Nikolić 2004). Ипак, током председничке
кампање главна окупација Тадића била су права неалбанаца на
Косову. Тадићева странка није показивала јасан, а поготову не
чврст став према неком могућем решењу косовског проблема.
Стога ДС тада није показивао ставове који би га довели у
конфронтирајући однос са делом међународне заједнице која
је преферирала независност територије.
По доласку на место председника, Тадић почиње да
показује растуће интересовање за косовски проблем. Његов став
је био да је независност Косова неприхватљива, са аргументом
да би она водила дестабилизацији читавог региона (Glas Javnosti 2004c). Овај став, заједно са проевропском политиком
коју је Тадићев ДС заступао у наредним годинама, постао је
темељац политике „и Европа и Косово“. Штавише, Тадић је
био спремнији да став о противљењу независности Косова
заступа у међународним односима и убеђује саговорнике у
штетност независности.
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Међутим, косовска политика ДС–а је показивала
неконзистентност. На пример, Тадић је у интервјуу за париски
„Фигаро“ изјавио да су важнији од питања статуса Косова
услови у којима живе људи на овој територији (Glas Javnosti
2005b). По њему, бављење статусом Косова може да гурне у
други план проблеме услова живота људи, те се може завршити
исељавањем свих Срба. Тадић се залагао за европске стандарде
када је реч о животу људи на територији. Такође, Душан
Петровић, шеф посланичке групе ДС–а у НСРС, објашњавао
је да постоји нешто важније од Косова, „а то је како живи и како
ће живети седам милиона људи у Србији“, али и да „реалности
треба погледати у очи“ (Glas Javnosti 2005c). Дакле, ДС је
карактерисало повремено изношење ставова који умањују
значај решавања статусног питања Косова.
Сумарно, након смене Милошевића, странке у Србији
јесу преферирале непроменљивост граница (в. више о овоме
у Степић 2020). Ипак, оне су махом показивале бригу за права
неалбанаца на Косову. Када је реч о статусу ове територије,
странке нису показивале већу иницијативу да се његово
решавање покрене. Оне су се задовољавале тиме да треба
испунити стандарде УН–а, у складу са политиком међународне
зајенице „стандарди пре статуса“. Ова политика ће бити и тема
следећег одељка.
МОГУЋА ПРОПУШТЕНА ПРИЛИКА ЗА НАЈБОЉИ
ОДГОВОР СРБИЈЕ
Овај одељак разматра да ли је Србија пропустила
прилику да у својој косовској политици након губитка власти
Милошевића пружи најбољи одговор проиндепендистички
оријентисаној међународној заједници. Треба разјаснити
појам најбољег одговора из теорије игара. Најбољи одговор
не мора нужно да води ка победи у игри. Међутим, он треба
да представља потез у игри, односно акцију, којом се ствара
највећа корист за актера. Чак иако победа није могућа, актер
треба да тежи увећању користи од својих акција. Када је реч
о косовској политици Србије, упитно је да ли би било могуће
било каквом акцијом доћи до „победе“ у игри са више актера
(у које спада мноштво њих на међународном плану, као и
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на Косову) која се води око утврђивања статуса територије
Косова. Међутим, Србија би повлачењем најбољег потеза
увећала сопствену корист. Ова корист би се могла одразити
на различитим нивоима, који укључују ојачану преговарачку
позицију државе у време вођења међународних преговора,
побољшање институционалног оквира, економских показатеља
или живота људи.
Да ли је након пада Милошевића Србија пропустила да
пружи најбољи одговор у косовској политици? Ово питање се
може разматрати имајући у виду да је до великих промена на
територији Косова долазило у процесима који се могу пратити
вековима (Ђурић 2017, 18; в. и Judah 2008), али и да је до
великих промена на терену дошло током деведесетих година.
Тако Викерс (Vickers 1998, 231) објашњава да Демократска
лига Косова (Ибрахима Ругове) није имала интереса да
допринесе демократизацији Србије. По њој, Милошевићева
владавина је зацементирала захтеве косовских Албанаца
за независношћу. За већину обичних Албанаца дијалог са
Србима је био недопустив, или би ризиковали острацизам
своје заједнице (289). Стога треба имати у виду напомену да
расправа о политици Србије након 2000. године не треба да
оспорава или умањује значај претходних догађаја из ранијих
деценија или, чак, векова.
Политика међународне заједнице према питању косовског
статуса раних двехиљадитих година је обележена метафором
„стандарди пре статуса“. Ова идеја потиче од извештаја
Михаела Штајнера (Michael Steiner), специјалног изасланика
генералног секретара УН и шефа мисије УНМИК, који је
представљен СБУН у априлу 2002. године (Security Council
2002). Штајнер је тада тврдио да „стандарди морају доћи пре
статуса, у сагласју са жељама људи на Косову.“ Ова Штајнерова
политика је последица жеље да се косовским Албанцима понуди
перспектива утврђивања статуса Косова, односно да оно неће
бити у недоглед одлагано. Наиме, он је тиме желео да спречи
повећање тензија и продубљивање расцепа између УНМИК–а
и албанског становништва (Ker-Lindsey 2009, 18–19). По плану
„стандарди пре статуса“, пре ного што би се размишљало
о финалном статусу територије, требало је испунити низ
стандарда, у које је спадало: постојање функционалних
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демократских институција, владавине права, слободе кретања,
повратак избеглих и расељених лица, постојање основа
тржишне привреде, поштовање права својине, нормализовани
дијалог са Београдом и трансформација Косовског заштитног
корпуса (19). План „стандарди пре статуса“ је подржала ЕУ.
Тако је Савет министара у априлу 2003. године сугерисао
свим заинтересованима, а нарочито косовским привременим
институцијама, да се фокусирају управо на овакву политику
(Council of the EU 2003b, VIII).
Ово није било једино размишљање у оквиру међународне
заједнице о путу решавања статуса Косва. Друго истакнуто
мишљење је било „стандарди са статусом“ (standards with
status) (в. Reka 2003, 173–4). Ово, друго, размишљање се
разликовало тактички од првог по томе што је ишло и даље,
те пружало косовским Албанцима извесну перспективу
референдумског изјашњавања о независности. Истакнути
пример овог мишљења представљао је предлог резолуције у
Сенату САД–а који је 2003. године поднео сенатор, а потоњи
потпредседник, Џозеф „Џо“ Бајден (Joseph Biden). Бајден
је прихватао потребу да се успоставе стандарди које су УН
поштовале, као и у првом приступу (Biden 2003). Међутим, оно
што је, по њему, ограничавало напредак Косова је неизвесност
будућег статуса, па је потребно убрзати процес. По њему,
изградњу демократских институција би олакшало стварање
извесне перспективе референдумског изјашњавања о коначном
статусу. Са друге стране, захтеве Београда да дође до повратка
српске војске је означио као „агресивне“ и без шансе за успех
(Biden 2003).
Ово није била јединствена иницијатива. Пре ње је
Међународна кризна група (The International Crisis Group –
ICG) припремила препоруке за Косово, у којима се сугерише
„условна независност“ под неком врстом међународног
старатељства (International Crisis Group 2002, i). Овај предлог је
поднет и Конгресу САД, а касније је то поновљено са изменама,
уз спонзорство конгресмена.
Косовским индепендистички оријентисаним Албанцима
је, наравно, одговарало експлицитно помињање референдума
(в. Reka 2003, 174). Ипак, без обзира на то колико су се
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разликовала два размишљања и колико су била по укусу
индепендиста са Косова, оба су одлагала решавање статуса
Косова (тачније, формално решавање) на неколико година.
Који је смисао политике „стандарди пре статуса“?
Индепендистички оријентисано албанско становништво са
Косова страховало је да би преурањено отварање питања
статуса – што би за њих идеално значило проглашење
независности територије – могло да има неизвестан пут и
да има високу цену. Ово би могло да значи одвајање делова
Косова са доминантним српским становништвом на северу и
истоку, те (по истом резоновању) њихово припајање Србији
(што се односи на централну Србију).
На пример, тадашњи председник владе Србије Зоран
Ђинђић почетком 2003. године покренуо је питање решавања
статуса Косова и тиме је проблем вратио на међународну
агенду. Он је упозоравао да се територија полако претвара у
државу, те је желео да реагује пре него постане прекасно (Culafic 2003). Веома брзо по овој његовој иницијативи 20. јануара
2003. године кренуло је формирање асоцијације српских
општина на Косову. Ова организација локалних самоуправа
је требало да служи јачању веза српског становништва на
Косову са остатком Србије и да служи као одговор на кретање
територије Косова према независности. Ова асоцијација је
најављивала референдум о независности од Косова, те
придруживање остатку Србије, ако дође до организовања
референдума о независности Косова у целини. Штавише,
Ђинђић је најављивао и референдум босанских Срба, у случају
истог на Косову, што би водило рушењу Дејтонског споразума
и каскадним променама на Балкану. Оваква размишљања су
непријатно изненадила део међународне заједнице који је
био благонаклон према променама у Србији које су се десиле
након 2000. године. Међутим, идеја о одвајању дела Косова
са српским становништвом је тада постала део међународних
расправа, а можда и имала дискретну подршку макар дела
међународне јавности (Culafic 2003).
Зато је за албанске индепендисте са Косова прерано
отварање статусних питања у вези са територијом било
непожељно. Ђинђић је желео разговоре са албанском страном
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о будућности Косова, али је албанска страна од њих одустала
(Stefanović 2003). Хашим Тачи, тада председник Демократске
партије Косова, изјавио је почетком априла 2003. године да
треба да дође до мораторијума на разговоре о статусу Косова
на неко време:
„Косово и Србија, заједно са међународном заједницом,
у овом тренутку треба да дођу до споразума о успостављању
мораторијума на коначан статус Косова на одређено време. [...]
После тога, Косово, Србија и Црна Гора, као посебни ентитети,
треба да постану део евроатлантских интеграција (Glas Javnosti 2003a).“
Штавише, он је касније истог месеца тврдио да „сви
међународни званичници“ подржавају идеју о мораторијуму
(Glas Javnosti 2003d). Он је објашњавао да је за њега независност
Косова била крајњи циљ. Међутим, био је свестан да се ово
не може десити „преко ноћи“, већ се „на независности Косова
мора радити“. Он је желео да Косово достигне Штајнерове
стандарде, као и одговарајући степен друштвеног и економског
развоја, пре решавања статуса (Glas Javnosti 2003d).
ЗАКЉУЧАК
Чланак је до сада објашњавао политику међународне
заједнице и ЕУ према решавању статуса Косова. ЕУ је раних
двехиљадитих година показала да преферира независност
Косова, али овај став није још увек био чврсто преломљен.
Врло је могуће (в. први одељак) да је став о независности
територије преломљен у међународној заједници након немира
и насиља на Косову које се десило 2004. године. Последично,
отварање преговора о статусу Косова из 2005. године и
преговарање под Ахтисаријевим вођством било је само о
начинима стварања независне државе Косово. Стога се може
отворено поставити питање: да ли је Србија могла да ојача
своју преговарачку позицију, па тиме и да повећа потенцијални
добитак, активнијим односом према статусном проблему пре
поменутих година?
Тешко је дати одговор да ли би појачане иницијативе
државе у ранијем периоду могле супстанцијално да утичу
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на расположење међународне заједнице. Ово је отуда што су
догађаји на Косову еволуирали у изузетно дугом временском
периоду, а свакако да је и до великих промена дошло
деведесетих година (трећи одељак). Међутим, могуће је да
би ранија иницијатива Србије да се на међународном плану
отвори решавање коначног статуса Косова (што би могло да
укључи и СБУН) могла да ојача преговарачке позиције Србије.
Ово сугерише и невољност како албанских представника са
Косова, тако и актера у међународној заједници који су свакако
преферирали независност територије да тада отворе статусно
питање (трећи одељак).
У сваком случају и без намере да овај чланак понуди
јединствени одговор на тешка питања, мислим да је политика
„стандарди пре статуса“, на коју је Србија пристала и на
коју се лако ослањала, била лош избор. Ова политика је
омогућила какво–такво консолидовање неких од привремених
институција на Косову. На пример, поменути извештај Каја
Ајдеа из 2005. године је сугерисао почетак статусних преговора
(Security Council 2005). Иако се у њему критикује стање
читавог низа институција и слаб напредак у унапређивању
стандарда (први одељак), он је ипак понудио аргумент да је
управо нерешеност статусног питања оно што спутава развој
територије. Очигледно, овакво размишљање је ишло на руку
заговорницима независнотси Косова. Даље, одлагање отварања
статусног питања је омогућило и да неки од актера који су били
резервисани према трасирању пута ка „независности“ Косова
(који свакако укључују Португал и Малту; први одељак),
прихвате политику којом избегавају конфронтирање са другим
државама у ЕУ и урушавање већинског става.
Овај чланак је објашњавао да су готово сви актери у
Србији прихватили политику „стандарди пре статуса“.
Изузетак од овога је представљао веома краткотрајан заокрет
у спољној политици који је направио Зоран Ђинђић, што
сугеришу његови потези са почетка 2003. године. Каква би
била судбина његове иницијативе очигледно нећемо знати.
Даље, Зоран Живковић је краткотрајно по доласку на место
председника владе заговарао отварање статусног питања.
Међутим, он је од овог приступа брзо одустао, зарад пуког
промовисања права неалбанаца на Косову. Нажалост, иако су
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и потоњи председник владе Војислав Коштуница и председник
Тадић били противници независности територије, они нису
својим деловањем демонстрирали разумевање опасности од
поменуте политике.
Парадоксално је да је пуштање међународне политике
„стандарди пре статуса“ да тече објединило ДСС, који је
касније постао оштар критичар ЕУ управо због подршке
процесу осамостаљења Косова, и ДС за време Живковића, а
делимично и за време Тадића (други одељак). Ово је проблем
који је тешко објаснити. Када је реч о Живковићевом ДС–у,
прихватање политике „стандарди пре статуса“ је коинцидирало
са његовом изразитом преоријентацијом ка проевропској
политици. Стога се за овај случај може мислити да је Живковић
намерно водио политику која се слаже са очекивањима великог
дела Западног света.
Даље, може се понудити још неколико објашњења.
За почетак, политика „стандарди пре статуса“ је пружала
лажну сигурност актерима у Србији да је суверенитет над
Косовом загарантован, поготову имајући у виду демократске
промене у Србији и почетке процеса приступања ЕУ. Истини
за вољу, Србија се током двехиљадитих година суочила
са читавим низом заосталих проблема, у које су спадали
проблеми односа у сложеној држави, тероризма, сепаратизма,
изградње институција, економске транзиције, сиромаштва и
међународне изолације. У датим околностима могуће је да је
било објективно тешко сагледати пуне консеквенце тенденције
развоја међународних односа у вези са Косовом.
Такође, политичари у Србији су зазирали од статусних
питања јер је било тешко преговарати са албанским
представницима који су учествовали у терористичким и
ратним дејствима (нпр. в Stefanović 2003). Даље, евентуална
опција поделе Косова је била неприхватљива за актере у
Србији. О овој опцији је било тешко политичарима у Србији да
реалистично размишљају у ситуацији када је Резолуција 1244
формално потврђивала суверенитет над читавом територијом.
Не треба заборавити да је за заговорнике независности Косова
сама претња од поделе била могућност од које су зазирали
(трећи одељак). Стога би само коришћење ове карте било од
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користи Београду у евентуалним преговорима, док је подела
била опција на столу и за међународну заједницу. Коначно,
косовски дискурс у Србији се често сводио на дихотомију
заводљиве једноставности која се сводила на тзв. „патриоте“ и
„издајнике“. Оваква дихотомија је отварала могућност да свако
ко би се уопште упустио у преговоре око статуса Косова и,
евентуално, калкулисао о добицима и губицима Србије могао
бити означен као „издајник“. Стога је цена раног отварања
статусног питања за политичке актере у Србији могла да буде
прохибитивна пред домаћим бирачима.
Овај чланак се упустио у размишљања о оправданости
политике „стандарди пре статуса“ за Србију. Дефинитиван
одговор је тешко дати, као што је и тешка ситуација. Стога
овај чланак представља само нека од могућих размишљања.
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KOSOVO POLICIES OF SERBIAN PARTIES, THE
INTERNATIONAL COMMUNITY, AND SERBIA’S BEST
RESPONSE
Resume
The article deals with Kosovo policy of the Serbian parties
during the early 2000s. A majority of the mainstream parties supported the idea of fixed borders in the Balkans. They also supported
the policy “standards before status”, according to which the final
status of Kosovo should have been addressed only after the UN
standards for the territory had been reached. However, the above
mentioned policy suited proponents of the territory’s independence
in the international community, and in Kosovo. Therefore, the
article critically examines whether readily accepting this policy
was favorable to Serbia. It is suggested that earlier opening of
the status question would have potentially strengthened Serbia’s
negotiating power and would have been a better response, without
diminishing the objective difficulty of the problem.
Keywords: Political parties, Serbian politics, Kosovo, EU, international
community, policy of conditionality, human rights.1
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ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ
Сажетак
Организациона култура има велики утицај на ефикасност
организације и њене вредности покрећу или спречавају
иновације. Иновације у војној делатности су кључне за развој
и одржавање војне моћи а војна моћ пресудна за очување
националне безбедности. Иновације у војној делатности су
неопходне јер државе постоје у динамичном, неизвесном и
конкурентном стратешком окружењу у којем стагнација и
недовољне војне способности могу резултирати смањењем
могућности очувања, достизања и одбране националних
интереса. Овај рад представља покушај покретања шире
расправе о значају истраживања организационе културе и
примени сазнања у функционисању ВС ради повећања њене
ефикасности и делотворности. Основно питање овога рада је
какве промене организационе културе треба спровести како би
се прекинули негативни трендови лоше спроведене реформе
ВС и повећала ефикасност у развоју оперативних способности
и употреби снага ВС у операцијама. Како би одговорили на
основно питање рада потребно је размотрити следеће три
тврдње: у ВС не постоји јасна слика о стању и вредностима
организационе културе. Организациона култура је један од
многих концепата у области стратешких студија које нису
довољно теоретски обрађене и усвојене од стране академске
и професионалне заједнице у ВС; иновативна, динамична и
адаптивна организациона култура је пожељна јер може да
*
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подржи развој оперативних способности и употребу снага ВС
у динамичном, неизвесном и брзо променљивом стратегијском
и оперативном окружењу. Историја је препуна примера када
војне снаге нису логично поступале у сопственом интересу,
било доношењем лоших одлука или неуспехом у предвиђању
и прилагођавању захтевима окружења и стратешко лидерство
треба да дефинише модел промене организационе културе у
ВС како би се створили потребни услови за развој оперативних
способности и ефикасну употребу снага. Систем вредности
и веровања који конституише организациону културу, може
у великој мери да олакша, али и да потпуно блокира процес
промена у зависности од оријентације вредности културе, као
и способности лидера да тим вредностима управљају. У раду
је дат опис организационе културе са тежиштем на анализи
организационе култруре у војним смагама, а затим извршена
процена организационе културе у ВС ради идентификовања
редлог одговарајућег модела промена који може олакшати
развој потребне организационе културе ВС.
Кључне речи: Војска Србије, организациона култура,
организационе промене иновације у војним
снагама.
О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КУЛТУРИ
Већина теоретичара сматра да је организациона
култура пресудна променљива која утиче на ефикасност и
дугорочни учинак организација (Pierce 2010, 16). Поред
испитивања ефикасности, анализа културе омогућава и боље
разумевање скривених, сложених и понекад загонетних
аспеката живота унутар организација, група и професије
и помаже у расветљавању и откривању контекста и узрока
наизглед ирационалног понашања организација. Најважније
је да анализа организационе културе одређује вредности које
лидери треба да промене и помаже у идентификовању оквира
за спровођење реформи.
Постоје многе дефиниције организационе културе
које се разликују по облику и веома су сличне по садржају.
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Едгар Шајн, један од најпознатијих и најцитиранијих аутора
о организационој култури, организациону културу дефинише
„као образац заједничких основних претпоставки које је
група научила док је решавала проблеме спољне адаптације
и унутрашње интеграције, који je функционисао довољно
добро да би се сматрао валидним и исправаним начином да
да нови чланови групе сагледавају, мисле и осећају у вези
са тим проблемима.“ (Schein 2004, 8-9) Шајн тврди да је
организациона култура битна јер њени елементи одређују
стратегију, циљеве, и начина рада и ако желимо да организације
учинимо ефикаснијим и делотворнијим, онда морамо да
разумемо улогу коју култура игра у животу организације.
(Ibidem, 14) Камерун и Куин тврде да се „култура састоји од
превладавајућих претпоставки, вредности, веровања и норми,
које су колективно временом створиле заједничка очекивања
која карактеришу организације и њихове чланове.“ (Cameron
and Quinn 1999, 18)
Основни елементи културе - вредности, веровања и
основне претпоставке, као укорењени ставови о томе шта је
добро, а шта лоше, шта је истина и пожељно, а шта погрешно
и непожељно, представљају одраз стварности. Вредности
и уверења чине основу одлучивања, процену, просудбу и
облик стандард за различите врсте моралних процена. Свака
организација дизајнира своје системе вредности, уверења и
норме, који ће бити довољно атрактивни и прихватљиви за
запослене у организацији. Усвајањем доминантног система
вредности и дефинисаних правила понашања, запослени се
потпуније интегришу у организацију и снажније су повезани
са њеним циљевима.
Постоји велики број класификација организационих
култура, које се поред осталих карактеристика разликују у
степену склоности организационим променама. Тешко је
успоставити прецизну класификацију која би могла да покрије
све постојеће специфичности и омогући да се култура сваке
појединачне организације сврста у једну, јасно дефинисану
групу. Мејер и Тополнитски примећују да су вредности
културе, у највећем броју класификација, узете као најважнији
чиниоци и „да не постоји универзални споразум у вези са
њиховом природом или бројем.“ (Meyer and Topolnytsky
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2000) Најважнији аспекти организационе културе су њене
доминантне вредности, па је могуће разликовати онолико
врста култура колико постоји различитих система вредности
и веровања.1 Слично, Камерун и Куин дефинишу четири главна
типа културе на основу четири основне вредности. Они истичу
да су кључне вредности „представљање супротстављених или
конкурентских претпоставки“ и „сваки континуум проширује
основну вредност која је супротна вредности на другом крају
континуума - то јест флексибилност насупрот стабилности,
унутрашња наспрам спољне.“ (Cameron and Quinn 1999, 31)
Четири главна типа културе Камеруна и Куина су хијерархија,
клан, адхократија и маркет.
Анализирајући четири главне врсте култура и
фокусирајући се на могућност спровођења организационих
промена, корисно је приметити да постоје системи вредности
одређених врста организационе културе који фаворизују
промене, као и они који блокирају спровођење промена.
Чињеница је да је култура адхократије плодно тло за покретање
и реализацију организационих промена због наглашавања
флексибилности у односу на стабилност. Неки елементи
организационе културе подржавају организационе промене
и веома је важно да у систему вредности превладавајући
елементи буду позитивно оријентисани на промене, како би
се смањио отпор њиховој примени. Иначе, лидери морају
покренути промену доминантних вредности како би их
ускладили са жељеним новим организационим контекстом.
Култура хијерархије представља најнеповољнији контекст
за спровођење организационих промена. Системи вредности
у овој култури са јасно дефинисаним улогама и задацима,
правилима и процедурама, стварају се годинама и толико су
дубоко укорењени у главама чланова организације да је врло
тешко заменити их новим вредностима. Сваки покушај промене
ових система третира се као претња постојећем реду и статусу
чланова организације и, сходно томе, изазива велики отпор.
Камерун и Куин истичу да ова култура претпоставља стабилно
окружење у којем су „ефикасне вође добри координатори и
1
У литеартури се најчешће користи класификација култура коју је дао Харисон, а коју је
касније модификовао Хенди. Према тој класификацији постоје четири врсте културе које се
могу, у већој или мањој мери, наћи у организацијама, и то: 1) култура моћи, 2) култура улога,
3) култура задатка, и 4) култура подршке
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организатори.“ (Ibidem, 38) Јасне линије надлежности за
доношење одлука, стандардизована правила и процедуре и
механизми контроле и одговорности су вредновани као кључеви
успеха. Задаци и функције су интегрисани и координирани, и
постоји тежња да се запослени и процеси успешно контролишу
у стабилном спољном и унутрашњем окружењу. (Ibidem, 29)
Претерана жеља за стабилношћу у савременом окружењу
опасна је јер је у супротности са њеном несталном, неизвесном,
сложеном и двосмисленом природом.
Важно је нагласити да у стварности свака организација
има доминантну културу и супкултуре. Доминантна култура
односи се на целу организацију и садржи претпоставке,
вредности и уверења која у већој или мањој мери деле сви
чланови организације. За разлику од доминантне културе,
субкултуре се односе на мању групу запослених у организацији,
са специфичним претпоставкама, вредностима и веровањима
која су се донекле разликовала од доминантне културе.
Моћан систем вредности и веровања у оквиру
организационе културе може у великој мери олакшати, али
и у потпуности блокирати процес организационих промена.
Ако се у систему вредности организационе културе нагласи
отвореност, флексибилност и склоност променама, тада ће
организација брзо препознати потребу за променом и лакше ће
донети одлуку о покретању жељене промене. Супротно томе,
организација са пренагалшеним вредностима стабилности и
избегавања ризика неће приметити потребу за променом или
ће такву потребу потпуно игнорисати.
Организациона култура у великој мери доприноси
формирању менталних шема запослених, које служе као
филтери за тумачење догађаја. Верује се да постоји тенденција
да људи игноришу оне појаве и догађаје који нису у складу
са њиховим менталним шемама, па их је зато теже уочити
или протумачити. Способност вођа и других чланова да
региструју и правилно тумаче промене у окружењу које
указују на неопходност организационих промена зависе од
вредности и уверења која су доминантно уграђена у њихове
интерпретативне шеме.
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АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ
Теоретичари нуде неколико концептуалних модела за
анализу и процену организационе културе. Шајнов једноставан,
квалитативни оквир за испитивање елемената организационе
културе је један од најзаступљнијих јер се у већини модела
користе елемненти културе које је дефинисао Шајн.
Квантитативни модели културе попут Камeруновог и Куиновог
користе податке из лонгитудиналних студија и инструмената
за истраживање за израду графикона и статистичке анализе.
Шајн описује три међусобно повезана нивоа културе
који се састоје од артефаката, усвојене вредности и веровања
и основних претпоставки које метафорично личе на санту
леда (слика 1). Карактеристике културе су изузетно отворене и
уочљиве на највишем нивоу, док су дубоко усађене и несвесне
претпоставке на најнижем нивоу. Као што приказује слика
1, права дубина и ширина организационе културе је тешко
видљива и још теже препознатљива површном анализом, како
наглажава Пирс. (Pierce 2010, 12)

АРТЕФАКТИ

АРТЕФАКТИ СЕ
ПОЈАВЉУЈУ ИЗ
ВРЕДНОСТИ И
ВЕРОВАЊА

Видљива структура,
процеси и симболи
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛИМА
Ставови појединица о
организацији
ВРЕДНОСТИ И ВЕРОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Начин на који би организација требала да
делује

ОСНОВНЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ
ОБЛИКУЈУ
ВРЕДНОСТИ И
ВЕРОВАЊА

ТЕОРИЈА У УПОТРЕБИ
Начин на који организација стварно делује
ВЕРОВАЊА
Осећај онога што би требало да буде

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
Суштина организационе културе
Тешко видљиве
Основни извор вредности и деловања

Слика 1: Елементи организационе културе по Едгару Шајну
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Изнад површине леже артефакти организације. То су
опипљиви, отворени или вербално препознатљиви показатељи
одређене културе и представљају њене највидљивије и
најприступачније елементе. Артефакти укључују појаве које
неко види, чује и осећа када наиђе на нову групу, а његове
карактеристике могу укључивати физичке, вербалне или
бихевиоралне манифестације културе. Артефакти одређене
организационе културе могу се лако уочити у униформама,
одећи и изгледу, језику, причама и жаргонима, ритуалима
и церемонијама и митовима. Артефакти такође могу бити
структуре и системи који су суптилни и мање опипљиви.
Системи управљања кадровима, парадигме одлучивања,
програми професионалног образовања, технике комуникације
и употреба технологије такође су врсте артефаката који помажу
у стварању културе.
Организациона клима такође представља важан културни
артефакт. Два појма, „организациона култура“ и „организациона
клима“, често се користе наизменично, али између њих
постоје изразите разлике. Организациона култура се односи
на имплицитне, често тешко уочљиве аспекте организација
док се под организационом климом подразумевају отворенији,
уочљивији атрибути организација Организациона клима
укључује индивидуалистичке перспективе које се често мењају
како се промене ситуације или вође (Cameron and Quinn 1999,
22), привремене ставове, осећања и перцепције појединаца
и одражава личну оријентацију, која је функција личних
вредности. (Schein 2004, 78) Артефакте је можда лако уочити,
али дешифровање њиховог скривеног значења и релевантности
може бити прилично тешко. (Pierce 2010, 7) Садржај и снага
културе не може се претпоставити посматрањем културних
појава на површинском нивоу. (Snider 1999, 3)
Други ниво Шајновог оквира укључује усвојене
вредности и веровања организације. Овај други ниво укључује
формалне и неформалне смернице у облику писаних правила и
неписаних норми које воде свакодневни живот у организацији.
Уобичајено је, чак се и очекује, да организације објављују
своје системе веровања и заговара вредности за које верује
да су најприкладније за смањење несигурности, обуку нових
чланова како да се понашају и давање смерница у случају
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нејасноћа. Заузете вредности пружају члановима организације
осећај онога што би требало да буде, за разлику од онога што
заправо јесте. (Pierce 2010, 7) Примери могу да укључују изјаве
о визији, циљеве, организационе стратегије, програме обуке и
објављене изјаве о вредности. Нови чланови морају да их науче
и прихвате да би постали прихваћени. Овај други ниво даје
значење, смер и идентитет групи, док истовремено ограничава
понашање њених чланова заједничким нормама.
Шајн описује основне претпоставке организације
као суштину организационе културе и њен најдубљи слој.
Ове претпоставке су изведене из заједничког разумевања о
решавању проблема на специфичан начин за који се несвесно
претпоставља да је једини начин за решавање сличних проблема.
Ове претпоставке су обично толико добро интегрисане
у организациону динамику да их је тешко препознати из
организације. Они одражавају одређено разумевање узрочнопоследичних веза и у снажној култури се могу толико укоренити
да се могу сматрати неоспорним и фиксним, што их чини, како
наглашавају Дорн и Грејвс, врло отпорним на промене. (Dorn
and Graves 2000) Јака и здрава организациона култура захтева
кохерентну и доследну интеракцију између слојева културе.
Чланови организације прихватају вредности и прилагођавају
се нормама јер њихове претпоставке промовишу и подржавају
норме. Норме и вредности заузврат подстичу активности које
производе артефакте на површини.
Неусаглашеност основних претпоставки, вредности и
артефаката може значајно смањити ефикасност организација
(слика 2). Мало ствари одводи енергију чланова организације
више од неуспеха организационих пракси да се подударају
са прокламованим уверењима организације. Усвојене
организационе вредности често су амбициозне и описују
услове за које се лидери надају да ће их организација
постићи. Вредности које заправо усмеравају организационо
понашање називају се „теорије у употреби.“ (Pierce 2010, 9)
Проблем може настати када се те вредности не подударају
са прихваћеним вредностима или ако лидери организације
промовишу вредности које нису у складу са њеним дубоко
укорењеним претпоставкама. На пример, ако лидери
представљају организацију као „место у којем најбољи и
66

Вангел Милковски

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

највреднији појединци успевају“, али не успевају да направе
систем вредновања и напредовања запослених који подржава
ову тврдњу, може доћи до нарушавања поверења и смањења
ефиксаности. Конкурентске вредности могу подстаћи
понашање које се не подудара са званичним декларацијама.
Формирање културе резултат је претходног искуства и учења
организације. Вредности, норме и уверења се морају временом
асимиловати и не могу се вештачки наметнути без одређеног
нивоа трења.

АРТЕФАКТИ

1
НЕГАТИВНА ОРГАНИЗАЦИОНА
КЛИМА ИМА ДУГОРОЧНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
2
НЕУСАГЛАШЕН
ОСТ ИЗМЕЂУ
ПРОКЛАМОВА
НОГ
(ЖЕЉЕНОГ) И
СТВАРНОГ
НАЧИНА
ФУНКЦИОНИСА
ЊА

Видљива структура,
процеси и симболи

ВИДЉИВО

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛИМА
Ставови појединица о
организацији

ВРЕДНОСТИ И ВЕРОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Начин на који би организација требала да
делује

4
СНАЖНА ОРГАНИЗАЦИОНА
КУЛТУРА ОМЕТА
ОРГАНИЗАЦИОНО УЧЕЊЕ
И ИНОВАЦИЈЕ

„ТЕОРИЈА У УПОТРЕБИ“
Начин на који организација стварно делује
ВЕРОВАЊА
ТЕШКО ВИДЉИВО
Осећај онога што би требало да буде

3

ОРГАНИЗАЦИЈА УЧИ НА
ОСНОВУ ПОГРЕШНИХ
ПРЕТПОСТАВКИ

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
Суштина организационе културе
Тешко видљиве
Основни извор вредности и деловања

Слика 2: Проблеми у елементима организационе културе

Организације могу открити да су њихове основне
претпоставке толико распрострањене и прихваћене да се ретко
поставља питање њихових вредности и компатибилностима са
окружењем у којем организација функционише. Овакав случај
може негативно утицати на организационо учење, угушити
иновације или спречити организацију да се прилагоди свом
окружењу што је посебно важно за организационо учење у
времену брзих промена. Тешко је оспорити основне претпоставке
које су толико дубоко усађене да чланови нису ни свесни да су
неке од њих можда неисправне и да не одговарају времену.
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ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈНИМ СНАГАМА
По својој природи субјективан и помало неухватљив,
концепт организационе културе представља неке од
нематеријалних сила које имају утицаја на ефикасност војних
снага. Организациона култура, како тврди Тери Териф, пружа
перспективу из које се може испитати зашто су се војне
снаге бориле на начин на који су се бориле и колико су биле
прилагодљиве променама својег окружења. (Terriff 2006, 475503) Организациона култура помаже у објашњавању како и
зашто војне снаге развијају одређене способности, усвајају
и мењају доктрину, стратегију и технологију. Организациона
култура такође нуди уверљиво објашњење наизглед
ирационалног понашања, када војне снаге следе стил ратовања
који је неспојив са њиховим тренутним окружењем, или још
горе, када се се активно одупиру променама.
Анализа организационе културе није лак задатак и
постаје још тежи када се покушава анализирати организациона
култура у војним снагама. Концепт организационе културе у
војним снагама постао је предмет интересовања академске
јавности тек релативно недавно. Аутори који се баве
питањем организационе културе у војсци углавном користе
теоријско размишљање о организационој култури у цивилним
организацијама. У покушајима дефинисања организационе
културе у војним снагама приметно је да се вредности и
ставови који одређују организационо понашање, размишљање
и управљање свим активностима појединаца и група које чине
војску користе за дефинисање појма организационе културе
у војним снагама.
Центар за стратешке и међународне студије издао је
свеобухватну студију под називом Америчка војна култура
у двадесет првом веку. У овој студији војна култура је
дефинисана као „Спој вредности, обичаја, традиције и
њихових филозофских основа, који је временом створио
заједнички институционални етос. Из војне културе извире
заједнички оквир за униформисана и заједничка очекивања
у погледу стандарда понашања, дисциплине, тимског рада,
лојалности, несебичне дужности и обичаја који подржавају
те елементе.“ (Ulmer 2000) Шнајдер, Ох и Тонер дефинишу
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организациону културу у америчкој војсци као : „дубоку
структуру организације изведену из прошлих успеха војске
и из њене тренутне интеракције са околином. Укорењена је у
основним претпоставкама, вредностима и традицијама које
су колективно, кроз време, створиле заједничка индивидуална
очекивања припадника војске.“ (Sneder, Oh, Toner 2000)
Вилијамсон Мареј тврди да „војна култура садржи етос
и професионалне атрибуте, изведене и из искуства и из
интелектуалних студија, који доприносе сржи заједничког
разумевања природе рата о војним организацијама.“ (Murray
1999) Џејмс Бурк дефинише организациону културу у воjним
снагама као целину која има четири саставна дела: дисциплину,
професионални етос, свечане презентације и етику, као и
кохезију и борбени дух јединице. (Ulmer 2000, 8) Дорн и
Грејвс описујући посебности организационе културе у војним
снагама тврде да организациона култура изазива уобичајена
очекивања о прихватљивом понашању и ставовима у времена
стреса и опасности и да поред јединствене културе целине
војних снага могу се лако уочити засебне културе видова и
родова војске које чине суштински и моћан део идентитета
сваког припадника вида, рода и службе. (Dorn and Graves 2000,
2) Шнајдер о посебности организационе културе у војним
снагама указује да је она снажна јер се кроз организацију
прожима јасан скуп норми и очекивања, обично у функцији
ефикасног лидерства. (Snider 1999, 3)
Војне снаге имају снажну и препознатљиву културу док
постојање разноликости функција и професионалних вештина
видова, родова и служби у оквиру војних снага подстичу
формирање субкултура у војсци. Иако основне претпоставке
шире организационе културе служе као темељ ових субкултура,
унутар сваке постоји консензус о вредностима и уверењима
по којима се њихов идентитет разликује од других.
Уважавајући Шајнове елементе организационе културе,
а у покушају анализе организационе културе у војним снагама
уочава се да aртефакти на површини обилују свакодневним
војним животом. Неки су опипљиви, а други одражавају
резултате дубоко укорењених система и процесa - униформе;
ознаке чинова; жаргон и стилови комуникације; церемоније
и ритуали пријема, унапређења и промене команде; прослава
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митова и хероја; организациона структура; и технологије, су
само неки од видљивих арефаката. Сваки од ових културних
артефаката на свој начин пружа стабилност индоктринирањем
нових чланова, постављањем јасних очекивања и норми и
обезбеђивањем континуитета у животу јединица.
Организациона клима заснива се на перцепцији и
осећањима припадника јединице о њиховом радном окружењу.
Лидерски стил и понашање су главни покретачи организационе
климе. Будући да је дефинисана ставовима, организациона
клима се може брзо променити. Међу важним факторима
који утичу на организациону климу су проток информација
и начин комуникације у ланцу командовања, перцепција о
системима награђивања и кажњавања, очекивања за извршене
задатке и обавезе, реакција на преузимање ризика у јединици,
правичност админстративно-управних радњи и пример који
дају лидери.(Jones 2003, 2)

АРТЕФАКТИ

РЕЗУЛТАТ УТИЦАЈА:
Начина комницирања
Награђивања и кажњавања
ОРГАНИЗАЦИОНА
Очекиваних радних резултата
КЛИМА
Спремности за преузимање
ризика
СТИЛ ЛИДЕРСТВА
Начина реализације
ВРЕДНОСТИ И ВЕРОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
административних послова
ВОЈНА ДОКТРИНА – ПРОПИСИ – СТИЛ
КОМАНДОВАЊА
„ТЕОРИЈА У УПОТРЕБИ“
Начин на који организација стварно делује
ВЕРОВАЊА
Осећај
онога што
би требало
да буде НЕПИСАНА
ПРАВИЛА
- ОСЕЋАЈ
ИДЕНТИТЕТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕТОС

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ПРИРОДА ЧОВЕКА
РАЗУМЕВАЊЕ
СТВАРНОСТИ И
ОКРУЖЕЊА
РАЗУМЕВАЊЕ РАТА

Слика 3: Елементи организационе културе у војним снагама

Функционисање војних снага пуно је примера механизама
за артикулацију писаних правила, неписаних норми и
смерница. Правила и прописи о војној служби, доктрина, стил
лидерства и кодекси понашања функционишу како би смањила
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неизвесност и обучили нови припадници.2 Иако се не може
посматрати у истом смислу као објављени документ, основни
систем веровања војске такође се налази унутар овог другог
слоја културе. Осјећај војске за идентитет, професионални етос
и институционални приоритети произилазе из колективног
осећаја војске „шта би требало бити“.
Суштина организационе културе у војним снагама
налази се у најдубљем слоју културног оквира. Војне снаге
су несвено формирале основне претпоставке о стварима за
које њени припадници верују да су допринеле успеху њихове
организације. Ове претпоставке обухватају институционални
поглед на свет са специфичним филозофским ставовима о
природи човека и карактеру рата (важност и вредност људског
живота, одбрамбени и праведан рат). Претпоставке могу имати
одређену концептуализацију или слику ратовања која садржи
препоставке услова у којима војне снаге намеравају да изврше
додељене мисије и задатке. Претпоставка да се жртве морају
избегавати може обликовати начин на који се организација бори.
Претпоставка да ће технологија смањити несигурност може
резултирати ослањањем на врхунску технологију у процесу
доношења одлука и мањом толеранцијом на ризик. Препоставке
имају одређену концептуализацију о функционисању војних
снага и у време мира. На пример, претпоставка да млађим
старешинама недостаје потребно искуство и знање за
доношење важних одлука може се манифестовати у строжим
процедуралним контролама и високим праговима за доношење
одлука.
ИЗВОРИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У ВОЈНИМ
СНАГАМА
Извори организационе културе уопште и организационе
културе у војним снагама имају различита тумачења.
Многи аутори тврде да су извори организационе културе
национална култура, врста активности коју организација
2
Војска Србије је у Кодексу части дефинисала вредности и норме које треба да воде
понашање припадника ВС и промовишу идеале за које сматра да су најприкладнији. Ово је
конкретан пример другог слоја организационе културе, „усвојене вредности и норме“ (Кодекс
части припадника Војске Србије, http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/tradicija/2020/Kodeks_casti_pripadnika_VS.pdf)
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ради и карактеристике вођства (у случају појединачних
организација то подразумева особине особе која је основала
организацију). Неки аутори на организациону културу у
војним снагама гледају кроз заједнички живот, хијерархију и
дисциплину. Шнајдер и други тврде да постоје три категорије
које утичу на професионалну културу: (1) функционални
императиви професије, 2) национална (америчка) култура,
вредности, веровања и друштвене норме и 3) међународни
закони и уговори.“ (Sneder, Oh, Toner 2000, 7) Мареј тврди да
„организациону културу у војним снагама обликују националне
културе, као и фактори попут географије и историјског искуства
који граде национални војни стил.“ (Murray 1999) Без обзира
на претходне дефиниције за потребе овог рада, разматрамо
три основна извора организационе културе у војсци и њихов
утицај на стварање и промену организационе културе у ВС.
То су српска национална култура, одлике савремених војних
снага и одлике лидерства у ВС.
Национална култура је начин одражавања односа културе
уопште и националног идентитета. Герт Хофстеде дефинише
четири основне димензије за разликовање националних
култура: дистанца моћи (однос према моћи, ниво до ког
друштво прихвата неједнакости међу људима), индивидуализам
и колективизам (ниво до којег људи у друштву радије делују
као појединци, већ као чланови група), женственост и
мушкост (ниво који објашњава да ли су вредности „мушкости“
или „женствености“ пожељније) и избегавање неизвесности
(или контрола неизвесности, избегавање неизвесности).
Хофстеде је, после ове четири, додао две димензије назване
пргаматизмом (дугорочни и краткорочни животни правци) и
попустљивост (у којој мери људи покушавају да контролишу
своје жеље и нагоне).3
Према резултатима истраживања Хофстеде центра, српска
национална култура је култура хијерархијског поретка у којој је
свима место, централизација је популарна, а подређени очекују
да им се каже шта да раде. Штавише, то је колективистичко
друштво са дугорочном посвећеношћу својим члановима.
Прецизност, тачност и отпор према иновацијама су норме,
3 Geert Hofstede, “The 6 Dimensions of National Culture,” Hofstede Insights Home Page “Our
Models,” https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/

72

Вангел Милковски

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

а сигурност је важан елемент у индивидуалној мотивацији.
Запослени својим ставовима, претпоставкама, системом
вредности и моралним принципима сопствене националне
културе утичу на организациону културу.4 Ови елементи могу
се узети и као основа на којој се заснива организациона култура
у националним институцијама и организацијама.
С обзиром да до сада нису истраживане карактеристике
организационе културе у ВС можемо претпоставити да се
оне генерално подударају са карактеристикама националне
културе. Наиме, организације које делују у оквиру националне
културе са великом дистанцом моћи имају тенденцију да
имају већу централизацију и формализацију, повећање броја
хијерархијских нивоа и аутократске стилове лидерства. Ово
указује на хијерархијске типове организационих култура
који се заснивају на поштовању правила и процедура и
високој зависности чланова организације од лидера. Слично
се односи и на друге димензије националне културе, попут
високог колективизма. Ову димензију карактерише зависност
појединца од лидера, у којој појединац очекује да буде
заштићен, а заузврат пружа пуну подршку и послушност. У
настојању да обезбеди што већу стабилност и предвидљивост
као резултат ниског степена толеранције према неизвесности,
понашање ВС је наглашено формализовано уз јасну поделу
улога и преовлађујући значај правила, тако да организациона
култура преузима карактеристике хијерархијске културе
Камеруна и Куина.
Све наведено указује да су доминантне вредности
организационе културе у ВС врло сличне вредностима
националне културе коју карактеришу мала склоност
променама и мала толеранција на неизвесност. У таквој
организационој култури запослени радије раде у окружењу са
тачно дефинисаним улогама и задацима и поделом пословних
активности. Запослени нису спремни за рад у окружењу у
којем имају способност да креирају сопствени задатак, одлуче
и преузму одговорност, што опет упућује на колективистички
тип националне културе.
4
Hofstede Insights, “What about Serbia?” linked from the Hofstede Insights Home Page at
“Country,” https://www.hofstede-insights.com/country/serbia/
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Карактеристике војних снага на прагу 21. века
одликује трансформација из конценционалног облика војне
организације у широко прихваћен постмодерни облик. Према
Москосу, постмодерну војну организацију карактеришу четири
велике организационе промене. (Moskos 1998, 2) Резултати
ових промена такође представљају карактеристике савремених
војних снага на почетку 21. века.
Прво, интероперабилност цивилне и војне сфере која
је неопходна и на структурном и на културном нивоу. Војска
Србије само је део укупних напора српског друштва да боље
одговори на савремене безбедносне изазове, ризике и претње.
Решавање сигурносних изазова постало је превише сложено
и незамисливо без јаке везе између цивилних и војних снага.
У таквом окружењу, ВС би требало да развије способност
блиске сарадње са владиним и невладиним организацијама у
Републици Србији, као и сличним системима ван Републике
Србије. Друго, Москос је правилно приметио тенденцију
смањења разлике између родова и служби у војним снагама,
између борбених јединица и јединица за подршку и стварања
вишенаменских заједничких снага. Такве снаге морају
се прилагодити облику изазова, ризика и претњи пуном
интеграцијом свих система и делова организације, укључујући
људски фактор, како би створиле највиши могући ниво
разумевања и свести о ситуацији и намерама доносилаца
одлука. Треће, промене у употреби војних снага против
различитих претњи. Војска Србије ће деловати у различитим
временским и просторним условима против флексибилног
противника и непредвидивих претњи. Све ово захтеваће
иновативне приступе у развоју способности и њиховој примени,
честе промене у структури јединица и командних система уз
критичку примену војне доктрине. Четврто, промене изазване
све већим војним учешћем у мултинационалним операцијама
које су одобрили наднационални ентитети, попут Европске
уније (ЕУ) и Уједињених нација (УН).5 На основу изнетог,
можемо закључити да сложено стратегијско окружење 21.
5
Ова промена је видљива у све већем учешћу Војске Србије у операцијама УН-а и ЕУ.
Такође, у процесу придруживања РС ЕУ, јединице СВ ће учествовати у борбеној групи
ХЕЛБРОЦ (скраћеница од ХЕЛлас, Бугарска, Румунија, Кипар). Борбена група ХЕЛБРОЦ је
сада балканска борбена група коју чине војне јединице из Грчке, Бугарске, Румуније, Кипра,
Украјине и Србије.

74

Вангел Милковски

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

века, заједно са културним и структурним променама, захтева
прилагођавање ВС. Због тога је веома важно обезбедити већи
утицај на оне вредности организационе културе у ВС које
подстичу иновативност и промене у складу са захтевима
окружења.
Лидери имају активну улогу у обликовању организационе
културе, како својом личношћу, тако и стилом управљања
који примењују. Испитивања о карактеристикама лидерства
у ВС нису вршена, али истраживање о утицају националне
културе на стилове лидерства у предузећима Србије указују
да је ауторитативни стил преовалађујући образац понашања у
српским предузећима. (Мојић 2003, 301-346) Ако претпоставимо
да је аутократски стил лидерства веома заступљен и у ВС онда
можемо закључити да велика дистанца моћи као димензија
српске националне културе нужно води ка повећању дистанце
између лидера и потчињених. У том случају, потребно је уочити
негативне тенденције у практиковању таквог стила лидерства
и у изабраном и дефинисаном моделу промена избећи:
повећање броја лидера који нису спремни да слушају идеје и
предлоге подређених, слабо цене креативност и индивидуалну
иницијативу подређених и који им не дозвољавају да учествују у
процесу доношења одлука. Такви резултати лоше комуникације
између лидера и подређених може да резултира лошим радом
војних колектива и негативно утиче на покретање иновација
и њихову имплементацију. Лидери у ВС треба да избегну
претерани надзор над радом подређених којим покушавају
да предупреде неизвесност и умање ризик и контролишу све
активности у свако доба. Како култура остварује контролу над
понашањем, мишљењима и осећањима запослених, у снажној
култури ВС, уместо јачања унутрашњих механизама запослених,
може доћи до обрнуте ситуације. Претерани инспекцијски
надзор узрокује ограничење слободе деловања подређених и пад
мотивације. Реакције контролисаних људи могу да се сведу на
задовољавање жеља и намера претпостављених. Стога, можемо
закључити да је потребно смањити утицај негативних аспеката
аутократског стила лидерства у ВС и манифестације појединих
елемената снажне бирократске структуре које могу довести до
смањења ефикасности. У организационој култури ВС постоје
вредности које истичу отвореност, флексибилност и склоност
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променама које нису још увек нису у потпуности усвојене. Таква
ситуација резултира тенденцијом неуспеха у идентификовању
трендова из окружења који указују на потребу за променама.
Другим речима, ВС може да се претвори у организацију са
прецењеним вредностима стабилности и избегавања ризика,
што са собом носи могућност изостанка иновативних приступа
у функционисању и избегавању потребе за променама. Због
тога је неопходно дефинисати жељену организациону културу
која ће допринети ефикаснијем развоју ВС.
МОДЕЛ ПРОМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Кључни фактори за промену организационе културе
објективно се стварају када се у окружењу догоде значајне
промене. У складу са претходно дефинисаним изворима
организационе културе, анализираћемо могуће промене у
изворима организационе културе.
Два таква фактора укључују промене у српској
националној култури као резултат утицаја технолошког и
цивилизацијског напретка и промене у социо-демографској
структури становништва (образовање, старост, пол, миграција
становништва). Ове промене су најчешће споре и дуготрајне,
али се непрестано дешавају. Култура националног нивоа неће
значајно променити своје главне димензије и следствено
томе неће имати значајан утицај на кључне факторе промене
организационе културе у ВС.
Променљиве карактеристике војних снага на глобалном
нивоу и захтеви за прилагођавањем карактеристикама
савременог бојишта и физономији будућих сукоба захтевају
успостављање оних вредности организационе културе које
ће допринети иновативном и брзом покретању и спровођење
низа промена. Иновације у војним снагама су неопходне јер
државе постоје у динамичном, неизвесном и конкурентном
стратешком окружењу у којем стагнација и недовољне војне
способности могу резултирати смањењем могућности очувања,
достизања и одбране националних интереса. Трансформација
војних организација не може се догодити без иновација. Да би
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одржала оперативну изврсност, савладала институционалне
изазове и спречила будуће претње националној безбедности,
ВС мора да изгради вредности иновација у организационој
култури. Иновације су покретач радикалне трансформације
војних концепата, процеса, способности и структура. Тешко је
замислити даљи развој ВС без иновативних идеја које пружају
алтернативу досадашњим принципима и идејама о вођењу
рата и операција.
Промене лидерства (промена лидера и/или стила
управљања) се дешавају када је организација у кризи.
Наиме, када је организација у кризи, што је увек због њене
некомпатибилности са тренутним стањем у окружењу, често
се дешава да као део анализе постане очигледно да постојећа
организациона култура такође није адекватна и да не подстиче
постизање циљева организације. Тренутна ситуација у ВС је
прилично стабилна и криза не постоји. Међутим, ако вредности
организационе културе у ВС које не подржавају промене наставе
да постоје, постоји могућност појаве и развоја кризе. Стога
је неопходно деловати превентивно и започети са променама
у оквиру организационе културе. Стратешко вођство у ВС
мора да обезбеди јасну интеракцију и отворену комуникацију
са јасном визијом и смерницама за своје сараднике како би
променило постојећу организациону културу. Другим речима,
њихова улога је да створе окружење, системе и структуру у
којој неће генерисати реактивне следбенике, већ нове лидере
који ће иновације и промене сматрати потребом за развојем,
а не нужношћу преживљавања.
Иако можемо рећи да организациона култура у ВС
поседује доминантне вредности хијерархијског модела
културе, чињеница је да у њеном оквиру постоје вредности
које одговарају другим врстама културе. У оквиру ВС постоје
организације (или супкултуре као што је претходно описано)
које наглашавају вредности као што су иновације, креативност,
предузимљивост. Проблем је у томе што су вредности ових
ентитета надјачане доминантним вредностима које желе да
сачувају постојеће стање, јер су оне, заједно са опрезом и
страхом од промена, у складу са природном инерцијом великог
система.
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Свеобухавтна промена организационе културе није
рационална, а у случају ВС је непотребна. Природа и
карактеристике ВС захтевају равнотежу вредности различитих
врста организационе културе. Ова равнотежа може се постићи
истицањем иновација, предузетништва и креативности,
давањем веће слободе ефектима деловања подређених у
границама намере и ограничења претпостављеног, јачањем
способности ВС да се брзо прилагоди променљивим условима
окружења, прихватању ризика и спремности на промене.
Промене су постале стил и начин живота данас готово
сваке организације, укључујући и војску. Организационе
промене указују на процес промене или модификовања
постојеће организације и њених компонената. Један од
предуслова за успешно истраживање је одговарајућа
организациона култура. Најважнија улога у разумевању
неопходности промена, дефинисању фаза процеса промена
и на крају његове примене, има стратешко лидерство у ВС.
За стратешко лидерство од суштинског је значаја стицање
способности управљања променама јер мора имати не само
вољу и знање, већ и вештину управљања променама. Процес
управљања променама организационе културе није једноставан
чин, и претходно захтева избор одговарајућег модела као
што су Котеров модел (Kotter 2012, 37-166), Јанићијевићев
четворофазни модел за промену организационе културе (Janićijević 2004) или Левинов трофазни модел6.
Прва фаза свих модела је установљавање потребе
за променама. Котер у свом моделу овај корак назива
успостављање осећаја хитности, Левин одмрзавање
а Јанићијевић дијагноза. У овој фази процеса промене
организационе културе неопходно је, како наводи Јанићијевић,
открити постојеће вредности организационе културе. а Котер
и Левин сугеришу да је потребно развити уверљиве поруке
које показују зашто постојећи начин деловања организације не
може да се настави. У детаљној дијагнози могу се користити два
инструмента: Инструмент за процену организационе културе
који су развили Камерун и Куин или Попис организационе
културе који су развили Кук и Лаферти. (Cameron and Quinn
2000)
6
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У наредној фази потребно је да стратешко вођство
дефинише вредности и ставове који ће бити уграђени у нову
културу. У ту сврху могу да користе постојеће заједничке
концепте и планове за развој ВС и дефинишу кратку изјаву
о визији ВС. (Kotter 2012, 69-87) Ова визија, између осталог,
треба да промовише и наглашава нове вредности попут
агилности, иновативности и прилагодљивости на брзо
променљиве услове сложеног и непредвидивог оперативног
окружења. Да би изградили снажну организациону културу и
на тај начин побољшали ефикасност ВС, стратешки лидери
могу да користе матрицу промена (табела 2) (Kulvinskienė
and Šeimienė 2009, 41) Матрица представља четири важне
карактеристике организационе културе у ВС које се морају
одржавати, мењати, побољшавати и избегавати.
ОДРЖАВАТИ

РАЗВИЈАТИ

- Високе стандарде у реализацији
задатака

- Разумевање и поштовање

- Употребу мање ресурса у
извршавању задатака

- Нове идеје, иновације и
предузимљивост

- Критичко и креативно мишљење

- Јасноћу и разумљивост задатака

- Личну иницијативу
- Сарадњу, дељење информација и - Стандард и задовољство
консултовање
припадника
ПРОМЕНИТИ
- Слабу комуникацију

ИЗБЕГАВАТИ
- Стриктну и честу контролу
потчињених

- Ширење гласина
- Недовољну сарадњу између
различитих целина унутар система - Толеранцију себичности и
непотизма
- Неизвесност припадника у
погледу статуса, напредовања и
- Коришћење непотребних
каријерног вођења
бирократских процедура
- Систем вредновања припадника - Микроуправљање и бирократске
“папирне радове”
Табела: Матрица промена (неких) вредности организационе културе
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Анализа представља трећу фазу процеса промене
организационе културе, којом долазимо до закључка које од
постојећих вредности и ставова треба подржати, које треба
уклонити, а које се не мењају. Ова фаза је важна јер анализа нам
указује коју стратегију за промене треба изабрати. Стратегије
за промену организационе културе Јанићијевић дефинише као
директне и индиректне. (Јанићијевић 1997, 78)
У фази спровођења врши се промена вредности и ставова
применом различитих стратегија и ресурса утицајем на
запослене помоћу различитих облика комуникације. Основни
облици комуникације су вербална, невербална, симболична и
индиректна.
Без обзир на изабрни модел у овај подухват је потребно
укључити Шајнове механизме за уграђивање и ојачавање. Шајн
упозорава да ће током покушаја промене културе „чак и ако
постану свесни основних претпоставки, чланови организације
вероватно ће желети да их задрже јер оправдавају прошлост
и извор су њиховог поноса и самопоштовања.” (Schein 1999,
312) Срећом, Шајн пружа модел за систематско уграђивање и
пренос културе. Мењање културе захтева употребу онога што
Шајн назива механизми за уграђивање и појачавање. Шајнови
механизми уграђивања и појачавања пружају добру основу за
допуну будућег модела промене организационе културе у ВС.
Први механизам се односи на оно на шта лидери редовно
обраћају пажњу, шта мере и контролишу. Сви стратешки лидери
у ВС требало би да обрате пажњу и покажу интересовање и
подршку жељеним вредностима организационе културе. На
тај начин ће подстаћи подређене да се понашају у складу са
жељеним вредностима, да избегавају непожељне и одржавају
постојеће. Сјајна прилика стратешких лидера за спровођење и
праћење промена у организационој култури је, између осталих
механизама, успостављен систем научених лекција у ВС.
Други механизам односи се на то како лидери реагују
на критичне инциденте и организационе кризе. Сваки догађај
у ВС који има негативне последице по самој својој природи
привлаче пажњу свих око себе. Лидери би требали да буду
мирни, организовани и усредсређени на даљи ток управљања
кризом која је створена, да брзо и одлучно дефинишу своју
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намеру, саопште је подређенима и, ако је потребно, широј
јавности и дозволе радње предузете у складу са том намером.
Требали би да избегавају видљиво присуство и да дозволе
подређенима да делују на решење ситуације.
Трећи механизам односи се на то како лидери распоређују
ресурсе, како додељују стимулативне мере и ојачавају статус
припадника ВС. Равноправна додела ресурса последично
повећава морално и етичко понашање. Посебно треба
нагласити критеријуме за оцену учинка запослених а који се
тичу иновација и преузимљивости и које треба награђивати.
Четврти механизам односи се на намерно моделовање
улога и подучавање. Лични примери лидера могу члановима
организације да пошаљу врло важне и моћне поруке, посебно
ако су такви поступци етични и у складу са вредностима
које треба ојачати и одржати. Припадници ВС не само да
слушају лидера, већ гледају и шта он/она ради. Подређени
ће следити понашање вођа и покушати да се понашају на
исти начин. Важан предуслов за овај механизам може бити
развој иницијативе код подређених да у складу са намером
лидера и датим ограничењима имају известан степен слобиде
у одлучивању током реализације задатака. Другим речима,
треба напустити лошу праксу микро управљања. На овај начин
се развија иницијатива, повећава ефикасност извршавања
задатака, јача поверење и разумевање у односима лидер подређени.
Пети механизам односи се на то како лидери регрутују,
бирају, унапређују и комуницирају. Критеријуми за регрутовање и унапређивање подређених треб ада су подешени
тако да се бирају и унапређују најбољи припадници ВС а
чије радне карактеристике између осталог и задовољавају
жељене вредности у промени организацион екултуре. Поред
механизама за уграђивање, Шејн истиче значај секундарних
или механизама за ојачавање.
Први механизам за ојачавање је дизајн и структура
организације. У ранијим фазама трансформације ВС је
променила структуру и смањила број нивоа одлучивања (армије,
корпуси и дивизије су укинути). Као израз жеље за даљим
прилагођавањем, успостављен је принцип димензионисања
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снага према намени и задатку. Ова врста организације одговара
условима оперативног окружења и пружа могућност брзог
прилагођавања условима за извршавање задатка. Повећање
нивоа одлучивања у хијерархијској организацији носи опасност
онемогућавања развоја вредности агилност и иницијативе
подређених.
Други механизам за ојачавање су организациони
системи и процедуре. Повећан број бирократских процедура у
свакодневним задацима један је од недостатака организационе
културе. Зато, један од прваих задатака стратешког лидерства
у ВС требао би да буде укидање различитих непотребних
поступака и докумената у преписци унутар организације.
Бирократски приступ смањује иницијативу и успорава процесе,
што додатно умањује ефикасност организације.
Трећи механизам односи се на дизајн физичког простора,
фасада и зграда. Радни простор лидера ВС је скроман и такав
би и требало да остане. У националној култури српског народа
постоји разумевање специфичности руководећих места, али
услови у којима се ВС дуго налази и стална жеља за рационалним
располагањем новцем једноставно не дозвољавају скривање
иза скупих фасада и десетине помоћника.
Четврти механизам је употреба формалних изјава
организационе филозофије и вредности. Употреба савремених
средстава за преношење поруке вредности и културе у ВС
само је једно од средстава за ширење значаја промена у
организационој култури. Много је важније да се поруке
пажљиво користе у лекцијама током обуке и образовања. Само
на такав начин могуће је на квалитетан начин подићи свест о
променама у културни.
Пети механизам су свечаности и ритуали организације
заједно са причама о важним догађајима и људима. Традиција
је веома важан аспект у подухвату промене организационе
културе. Потребно је наставити са очувањем традиције и бриге
о ветеранима и њиховим учешћем у свим важним догађајима
и током обележавања датуми из војне историје. Овај приступ
има снажан утицај на развој морала и духа припадника ВС.

82

Вангел Милковски

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

ЗАКЉУЧАК
Војне организације хијерархијски структуиране на
више нивоа са преовлађујућом бирократском организационом
културом нису предоређене за промене и иновације. Због тога
се, као део савремених стратешких студија, појављује посебна
школа мишљења која ослоњена на социологију и антроплогију,
кроз стратешку и организациону културу пружа основ за
разумевање и описивање побољшања ефикасности војних
снага и повећања укупне стратешке ефикасности нације.
Искуства указују да примена сазнања у неким војним
снагама значајно доприносе развоју оперативних способности
и покретању иновација у складу са захтевима окружења и
физиономије оружаног сукоба у 21. веку. Организациона
култура одређује начин на који војне снаге процењују своје
окружење и дефинишу своју позицију у њему, као и начин
на који анализирају и процењују сопствене оперативне
способности. Организациона култура војних снага одређује
начин перцепције, као и интерпретацију појава и догађаја и
детерминише природу њиховог реаговања на догађаје у свом
окружењу.
Истражање, упоређивање, расправе и примена сазнања
из студија о организационој култури у војним снагама које ће
допринети ефикасном развоју војних способности за остварење
националних интереса је велики изазов у тражењу одговора на
променљиве стратешке реалности и безбедносне неизвесности.
Академска и стручна заједница у Републици Србије недовољно
пажње посвећује истраживању организационе културе у
војним снагама, иако глобални савремени трендови указују
на повећано интересовање о наведеној теми.
Развијена теорија о организационој култури у многим
аспектима је у потпуности применљива у анализи и моделовању
промена организационе културе у војним снагама. Како је
анализа утврдила, крута хијерархијска структура и заједничка
историја уроњена у приче, традиције и ритуале, поред осталих
фактора, доприносе препознатљивој организационој култури
која се примећује у већини војних снага. Претерана жеља за
стабилношћу и избегавање покретања и спровођења промена
83

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

су најчешће доминантне карактеристике хијерархијског модела
организационе културе у војним снагама. Ипак, у оквиру
организационе културе војних снага постоје вредности културе
као што су иновативност, креативност, предузимљивост и
праћење стратешког и оперативног окружења. Проблем је
што су ове вредности надјачане доминантним вредностима
које желе да сачувају постојеће стање, јер су оне, заједно
са опрезом и страхом од промена, у складу са природном
инерцијом великог система. Таква организациона култура,
ако се не промени, може имати вишеструке негативне ефекте.
Прво, постоји могућност да стратешко вођство војних снага
не примети на време потребу за променом или ће игнорисати
такву потребу. Друго, превасходна жеља за стабилношћу може
обесхрабрити покушаје иновативног приступа у променама у
функционисању војних снага. Треће, такав приступ ће довести
до стварања генерације нових лидера са истим менталним
оквиром деловања који ће се снажно залагати за очување
постојећег стања, без жеље и знања да се промене. Свака
од ових тенденција, ако се настави, проузроковаће смањење
ефикасности и делотворности војних снага а тиме и стратешке
ефиксаности нације.
Стратешко лидерство у ВС треба да дефинише модел
промене организационе културе како би се прекинули
неповољни трендови који су резултат лоше спроведене реформе
у периоду од 2006. до 2010. године и обезбеди неопходне
услове за иновативан развој оперативних способности ВС.
Уместо суштинске промене у организационој култури, ове
промене су се углавном односиле на структуру, број запослених
и имиџ ВС. Нову организациону културу треба да одликују
вредности које подржавају организациону способност ВС да
интерпретира и на одговарајући начин дешифрује сигнале
из окружења и иновативно их трансформише у адекватан
организациони одговор.
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Вангел Милковски

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Vangel Milkovski
ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE SERBIAN
ARMED FORCES
Resume
Organizational culture has a great influence on the efficiency
of the organization and its values initiate or prevent innovation.
Innovations in military activity are key to the development and
maintenance of military, and military power is crucial for preserving national security. Innovations in military activity are necessary
because states exist in a dynamic, uncertain and competitive strategic environment in which stagnation and insufficient military
capabilities can result in reduced opportunities to preserve, achieve
and defend national interests. This paper is an attempt to initiate a
broader discussion on the importance of researching organizational
culture and the application of knowledge in the functioning of the
Serbian Armed Forces (SAF) in order to increase its efficiency and
effectiveness.The basic question of this paper is what changes in
organizational culture should be implemented in order to break
the negative trends of poorly implemented reform and increase
efficiency in the development of operational capabilities and the
use of forces in operations. In order to answer the basic question of
the paper, it is necessary to consider the following three statements:
- There is no clear picture of the state and values of
 organizational culture in the Armed Forces. Organizational culture is
one of many concepts in the field of strategic studies that are
not sufficiently theoretically processed and adopted by the
academic and professional community in the Armed Forces.
- Innovative, dynamic and adaptive organizational culture is
desirable because it can support the development of operational capabilities and the use of SAF in a dynamic, uncertain
and rapidly changing strategic and operational environment.
History is replete with examples of military forces not acting
logically in their own interest, either by making bad decisions
or by failing to anticipate and adapt to the demands of the
environment.
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- Strategic leadership should define a model for changing
the organizational culture in the SAF in order to create the
necessary conditions for the development of operational
capabilities and efficient use of forces. The system of values
and beliefs that constitutes the organizational culture can
greatly facilitate, but also completely block the process of
change depending on the orientation of cultural values, as
well as the ability of leaders to manage these values.
The paper presents a description of organizational culture
with a focus on the analysis of organizational culture in the military, and then an assessment of organizational culture in the SAF in
order to identify a suitable model of change that can facilitate the
development of the necessary organizational culture of the SAF.
Keywords: Serbian Armed Forces, organizational culture, organizational
changes, innovations in the military forces.7

* Овај рад је примљен 01. септембра 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 15.
септембра 2020. године.
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ЗНАЧАЈ СТУДИЈА ДИЈАСПОРЕ
Са посебним освртом на досадашња истраживања
српске дијаспоре
Сажетак
У ери глобализације, интензивирани су процеси
међународне просторне и социјалне мобилности, а свет је
постао дијаспоричан. У 21. веку смо суочени са феноменом
експанзије глобалних миграција. На ове изазове, наука и
истраживачи у савремености одговарају појавом све већег броја
пројектних истраживања и публикација о овом мегафеномену. У
прилогу се, наупре, указује на покушаје трансдисциплинарног
заснивања новог поља научних истраживања у лику научне и
академске дисциплине под називом „студије дијаспоре“ и њен
значај за унапређење сазнања и образовање културе homo accademicuss-a. Потом се даје преглед досадашњих истраживања
српске дијаспоре, са посебним фокусом на истраживање
најновије колоније српске интелектуалне дијаспоре која
постаје све бројнија и разноврснија у савременом свету.
Кључне речи: Глобалне миграције, студије дијаспоре, Срби –
„народ сеоба“, истраживачи српске дијаспоре,
савремена српска дијаспора.
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Дијаспора је данас глобални феномен, који свој утицај врши на „обе обале“,
у оба правца: и у земљама досељавања и у друштвима свог порекла
(улогу вектора модернизације, друштвеног напретка, интелектуалног
ослобођења, развоја и помирења).
Амин Малуф
У савремености дијаспору чине људи/групе разапете између два света:
локалног и глобалног. Индустријски пролетаријат, данас замењује
интелектуална радна снага – когнитаријат,
као актер нових производних снага „будућности која је почела“.
Антонио Негри
Ви, који одлазите у свет, не спаљујте мостове иза себе!
Вилијам Батлер Јејте

ДИЈАСПОРИЧНОСТ САВРЕМЕНОГ СВЕТА У ЕРИ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И СТУДИЈЕ ДИЈАСПОРЕ
Живимо у ери глобализације, чије су моћне производне
снаге премрежиле свет. У овом контексту, процесе технолошког
умрежавања и глобалне концентрације мегакапитала, упоредо
прати појава и процес глобалних миграција радне снаге
у свету. Све је више истраживача који пишу о феномену
дијаспоричности савременог света, који је постао својеврсно
електронско планетарно (глобално) село. (М. Маклуан).
Савремено друштво је постало високотехнолошки
умрежено друштво, а мреже, кластери, јединице и актери
умрежавања његове економске и сваке друге моћи. Као
да се тиме потврђује Марксова парадигма о процесима
концентрације и централизације капитала, интернационалних
и транснационалних интеграција света. Ове процесе упоредо
прати кретање и мобилност становништва/радне снаге.
Данас су ти процеси, у ери глобализације и постнационалних
констелација, постали планетарни. Само се изменила структура
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(социо-професионални лик) радне снаге: од мануелних
радника (индустријског пролетеријата/“плавих оковратника“
(Р. Милс), који су доминирали у ери индустријализације и
индустријализма; сада је наступило доба високообразоване
радне снаге: белих оковратника (Р. Милс) и „сивих вукова“
(експерата и стручњака/технократа). У структури производње,
тј. привређивања, секундарни сектор (индустрију) потиснуо је
терцијарни сектор (услуге). У овом контексту, све значајнију
улогу игра тржиште „сиве материје“: које привлачи, селектује
и увлачи у своје погоне и мреже – висококвалификоване и
образоване стручњаке, од чијег иновативног и креативног рада
зависи успех транснационалних корпорација, које су као моћне
силе, „хоботнице“, премрежиле свет.1
Нови токови радне снаге захтевају нову врсту научних
експертских истраживања. Поред социјалне статистике
и демографије, економије, њих данас прате и социолзи и
културолози. Све се више афирмише захтев за интегрисаним
1
О студијама дијаспоре у Енглеском Социолошком речнику, између осталог, пише:
„Дијаспора је дисперзија људи (народа) широм света. Израз је први пут примењен у
колективном смислу за Јевреје расуте после Вавилонског ропства и у каснијој историји за
Јевреје ван Палестине (касније Израела), после Уништења Храма. У данашње време, значење
дијаспоре бива проширено, тако да обухвата стање сваке широко расељене мигрантске групе.
Током 1980-тих и 1990-тих, проучавање транснационалних искустава дијаспоре, развијено
је као самосвена критика ранијих социолошких приступа (интер)националној миграцији.
Ова смена у терминологији одражава више општих заокрета према глобализацији као теми
макросоциологије, иако постмодернизам и постструктурализам испољавају, такође, видљив
утицај. Предлажу се аргументи за побољшање стања оних који су расути широм света
да одрже своје личне дистинктивне идентитете, стил живота и економске везе. Ригидан
територијални национлаизам који дефинише модерне нације/државе, на тај начин бива
замењен серијом смењивања и оспоравања граница. Студије дијаспоре изродиле су многе
нове термине (замишљене заједнице, глобални етнопростор, премигграционе (надмиграционе)
реторте...), којима се описују ти транснационални утицаји и мреже и заједнице обухваћене
истраживањем, да замене конвенционалну терминологију миграције и асимилације. Типичне
студије које бисмо укључили су Црни Атлантик (1993) Пола Жилроа и Плави снови: корејски
Американци и немири Лос Анђелеса (1995) Ненси Абелман и Џона Лија. Ентузијастично се
говори о томе да нови детаљи студија дијаспоре бивају све комплекснији, разноликији и
флуиднији за мигрантске идентитете и искуства, на много реалистичнији начин но што су
то старије механичке теорије и модели националне миграције чинили (који су, утврђено је,
подстакнути усмереним токовима и утицајима укорењавања миграната из њихових друштава
и култура и асимилације путем „лонца за топљење“ у нову структуру домаћина).
Критична тачка је да се створи бесмислени неологизам, нејасан теоретичкој терминологији,
привидно занемарујући бројеве и уопштавања, као и тежња да се игноришу ранија социолошка
истраживања миграције (нарочито комплексних структура, могућности и мигранстих мрежа
и начина који преобликују нове студије дијаспоре саме по себи). Нове студије дијаспоре
неоправдано превиђају структурни, економски и политички утицај на миграције. Сигурно,
многи су фокусирани на личне наративе миграната и углавном популарну културу заједница
дијаспоре.“ (страна 155-156)
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студијама дијаспоре. Ове трансдисциплинарне студије све се
више обликују на универзитетским студијама homo accademisuss-a. Такође, ради едукације нових генерација дијаспоре, као
и њиховог повезивања, предлаже се формирање Виртуелног
универзитета српске дијаспоре.2
Нажалост, на нашим универзитетима се касни са
развијањем система интегрисаних трансдисциплинарних
студија, тако да се за сада и проблеми спољних миграција
и ова проблематика дијаспоре парцијално изучава у оквиру
различитих наука и дисциплина, у распону од демографије
до економије и социологије миграција. Масовне глобалне
миграције говоре о дијаспоричности савременог света 21. века.
Као да је човечанству наша планета постала тесна, па би део
најбогатијих хтео нови икаровски лет, да попут космичких
номада путује са планете на планету. У САД се већ резервишу
и купују карте за тај космички туристички експеримент.
Нажалост, највећи део човечанства још увек је антејски
прикован за земљу и због сиромаштва, обесправљености
или других блокада, нема способност социјалне и просторне
мобилности. Њега само велике невоље: глад, ратни сукоби и
климатске катастрофе могу нагнати на сеобу. Овакве сеобе
најчешће означавају просторну хоризонталну, али не и
вертикалну социјалну мобилност група.
У савременој социолошкој литератури, Зигмунд Бауман
се посебно бавио односом личности и културе у настајућем
постмодерном флуидном друштву, пре свега фокусиран
на метаморфозу идентитарне културе, указујући да је
„постмодерни свет негостољубив према ходочасницима“ који
знају мотиве и циљеве свог пута/животне стратегије, те да је
глобализација довела до плурализације и децентрализације
идентитета. Наиме, уместо стварања јединственог и трајног
идентитета, Бауман истиче да у постмодерној култури
људи најчешће следе четири животне стратегије: скитачку,
вагабундну, туристичку и играчку. Свим овим међусобно
повезаним стратегијама, заједничко је то, вели Бауман, да
2
Видети опширније о томе у докторској дисертацији Јована Филиповића: Менаџмент
Виртуелног универзитета дијаспоре, (Management of Diaspora Virtual University as a Complex
Organization – Serbian Diaspora Virtual University: An Emerging Leadership of a Nation, University
of Ljubljana, Dissertation, 2011)
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„људске односе чине фрагментираним и дисконтинуираним...
Чврсти, трајни идентитети не постоје у постмодерном
потрошачком друштву. Једина је дужност постмодерног
грађанина водити угодан живот, по вољи мењајући идентитет“
(Bauman 1996, Haralambos, Holborn 2002, 926).
Савремене студије дијаспоре имају разуђен и комплексан
предмет истраживања, са лепезом проблема миграната који
долазе из различитих култура и цивилизација и зона глобалног
система и који, често напуштајући и мењајући завичајне и
етничке просторе, морају мењати не само професије, већ и
систем вредности, обичаје, културу и идентитет. То су сурове
животне драме и судбине, а не питање игре/избора или
туристички експерименти des bonѕ vivantѕ из елитне класе.
Све је више истраживања различитог профила, па и
читавих научноистраживачких институција у свету, које се баве
дугорочним компаративним истраживањима живота различитих
колонија дијаспоре. Негде је то приоритетни циљ академија
наука и водећих националних института друштвених наука
или универзитета. Примера ради, истичемо таква истраживања
у суседној Румунији, где је у последњој деценији објављено
шест томова студија о румунској дијаспори у САД, Канади,
Аустралији, Западној Европи, Великој Бритајнији, Белгији и
Холандији, Италији и у Немачкој.3 Слична истраживања раније
су била пројектована и развијена у Пољској.
Нажалост, у нас се касни са овом врстом истраживања
наше емиграције и често је то препуштено ентузијазму
појединих научника и публициста. За пионирске примере,
узимамо радова професора Владимра Гречића и Марка
Лопушине, Сви Срби света (Принцип, Београд 1994);
Владимира Гречића, Српска научна дијаспора (Институт за
међународну привреду и политику, Београд, 2010); Српска
стваралачка интелигенција у расејању (Мстица српска,
Нови Сад 2019); Марка и Душана Лопушине, Енциклопедија
српске дијаспоре (Службени гласник, Београд 2016). Мила
Глигоријевића, Емигранти (Службени гласник, Београд 2009).
3
Ради се најчешће о докторским дисертацијама и монографским издањима Румунске
академије наука и Института за социологију Факултета за социјалне науке у Крајови. Овим
истраживањима руководио је водећи румунски социолог Дмитру Отовеску, а монографије
о којима је овде реч су објављане у периоду 2008-2018.
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II ОСВРТ НА ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА
ТОКОВА СПОЉНИХ МИГРАЦИЈА, „ОДЛИВА
МОЗГОВА“ И СРПСКЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
ДИЈАСПОРЕ
Српски народ је, како га је Милош Црњански дефинисао
у својим романима, народ сеоба; чиме је изразио не само
наш геополитички усуд, већ и геокултурни епски карактер,
прометејског отпора и немирења нашег народа са разним
покушајима окупације и поробљавања кроз истоирју.
Нажалост, наш народ је дуго живео у знаку усмене културе.
Његова историја је више записана у нашим епским песмама,
црквеним записима и „каменим мемоарима“ на споменицима,
по гробљима расутим широм света, где су га ветрови историје
расули. Тек од друге половине 19. века, наши први паметари и
учени људи, историчари, географи и писци су у својим радовима
остављали писане записе о сеобама нашег становништва.
Међу првима који су се темељно, систематски бавили овим
проблемом, био је академик Јован Цвијић (1865-1927). Он је, на
основу тридесетогодишњих теренских истраживања, засновао
читаву школу, истраживачки пројекат Насеља и становништво,
која је деловала на простору Србије и Балкана, оставивши
бројне радове о пореклу, структури и кретањима становништва.
Као научник, Цвијић је дефинисао нову антропогеографску и
геокултурну парадигму у науци, дајући допринос нашој и
светској науци, социологији и етнокултурологији Балкана.
Његова студија Балканско полуострво, пример је примене
синтетичких метода проучавања, у коме Цвијић спаја не само
географију и социологију (етнологију, етнографију, историју),
већ и психологију, етнопсихологију, социјалну психологију,
културологију и карактерологију. Укратко, он спаја науку о
природи и науку о човеку у једну особену синтетичку науку о
једној области и њеним људима (Лукић 1987, 8).
У Цвијићевом делу најцеловитије су истраживани процеси
развоја насеља и кретања становништва у Србији и на Балкану.
То су драгоцени записи у нашој и светској науци, који су основа
за даља научна проучавања. Цвијић је посебно истицао утицај
геополитиког положаја Србије (народ смо који је градио кућу
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на сред пута), на судбину нашег народа, историјских сукоба,
принудних сеоба нашег народа и метанастазичних кретања. Он
је, такође, уочио битне карактеролошке разлике између народа
на Балкану, али и психичке варијетете и типове у самом српском
корпусу, који је поделио на динарце и централне области.
Указујући на различите културне појасеве, психичке типове,
на додире и прожимања различитих култура и цивилизација на
Балкану. Он је у свом приступу, са једнаком пажњом проучавао
плурализам фактора који делују на кретање становништва,
полазећи од географских чинилаца, непосредних и посредних
услова средине, утицаја главних историјских догађаја (најезди,
освајања, ратних сукоба...), културно-цивилизацијских појасева
(византијске, оријенталне, средњоевропске, патријархалних
друштава), економских фактора... За нас су посебно значајне
главе XI и XII студије Балканско полуострво, у којима Цвијић
разматра узроке метанастазичних кретања, као и последице
миграција на развој становништва и насеља, на формирање
културних варијетета и типова у саставу народа, као и на
етничке и социјалне последице сеоба.
Цвијићево дело је богата ризница не само српске, већ и
европске науке и светске културе. Поред великог доприноса
науци, Цвијић је као патриота и јавни радник, једнако као и
Михаило Пупин, помагао српској влади у дефинисању наше
спољне политике разграничења у току и после Великог рата
(Ћулибрк 1976).
Међу истраживачима који су између два светска рата
указивали на проблем и последице миграција/исељавања
српског/југословенског становништва у свет, спада и др
Драгољуб Јовановић, социолог села и аграрни економиста.
Наиме, у већем броју чланака и студија (посебно Бежање са
земље – 1930), Јовановић закључује и поручује: „На Балкану,
становништво скоро никад није мировало, нарочито у тзв.
метанастазичним областима... Питање емиграције остаје за
нашу земљу једно од најважнијих и најтежих. Њему се мора
прићи без икаквих илузија, али и без оклевања. Није само
велики број оних који одоше у неповрат, већ и оних који ће тек
побећи са земље и из државе“ (Јовановић 1997, 87).
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После Другог светског рата, о судбини српске политичке емиграције се доста ћутало. То је време „беле
мрље“; период у коме су прећутане бројне истине у име
политичке коректности према владајућем режиму и формули
братства и јединства. О политичкој емиграцији, писали су
поблицисти у иностранству. Тек су се од 1980-тих година,
наша историографија и публицистика, преко радова ретких
појединаца сетиле политичке емиграције. Тада су настале прве
студије В. Ђуретића, М. Глигоријевића, М. Лопушине и др. о
нашој политичкој емиграцији.
О економској емиграцији, нашим гастарбајтерима, прве
радове су написали Владимир Гречић и Живан Танић. Живан
Танић се посебно бавио истраживањем одласка наших сељака
на рад у иностранство, као и радом у Европи, у радовима
Економске миграције: класно одређење и свест (1972); Сељаци
на европским раскрсницама (1974); Масовни одлазак на рад у
иностранство из развијених пољопривредних подручја Србије
(1973); Пролетеријат изван домовине (1979).
У социолошкој студији Пролетеријат изван домовине
(1979), која припада социологији миграција, Живан Танић разматра
феномен међународних миграција у ери индустријализације, са
посебним освртом на радничке миграције из Југославије у Европу
и свет. Аутор указује на то да је југословенска радна миграција
тада бројала око 600 000 радника у Европи и још око 35 000 у
прекоморским земљама. Поред радника, „плавих оковратника“,
са њима су одлазиле и породице, а често и родитељи, што је
чинило глобални котингент привремене миграције од око 1,5
милиона људи (од чега у Европи око 940 000), што је 7,1%
ондашње националне популације. Југославија је тада, уз Италију,
Турску, Шпанију и Алжир, представљала највећи медитерански
резервоар радне снаге за индустријске земље западне Европе и
САД (Танић 1979).
Проблемима српских економских миграната (индустријских радника на привременом раду у иностранству) и
повратницима са рада из иностранства, посебно са становишта
промена у традиционалним вредностима, бавила се социолог
Гордана Вуксановић, у дисертацији На путу до куће
(Филозофски факултет у Новом Саду, 1977).
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Значајан допринос истраживању савремених процеса
миграција, посебно су дали наши демографи и социолози: Ружа
Петровић и Марина Благојевић (Сеоба Срба и Црногораца
са Косова и из Метохије, 1989); Мирјана Бабић и Милица
Бабовић (Демографија и социологија, 2007; Међународне
миграције у Србији – стање и политика, 2013); Милица
Вељковић Анђелковић и Мирјана Бабић (Партнерство са
дијаспором као стратегија смањења сиромаштва на локалном
нивоу, 2015); Душан Мојић (Сеобе младих из Србије почетком
трећег миленијума, 2016); Сузана Марковић Крстић (Социјална
диференцираност аспирација студентске омладине у Србији
за променом места и одласка у иностранство, 2017); Зоран
Аврамовић, Слободан Цвејић.
Посебан допринос својим истраживањима, у оквиру
пројекта Укључивање миграција у националне развојне
стратегије, дала је Олга Митровић, која је била ангажована
у оквиру Међународне организације за миграције (IOM) и
програма за развој Уједињених нација и чији су резултати,
између осталог, публиковани у приручнику Миграције
и локални развој (2017). Ова публикација има посебну
методолошку вредност за инструктажу тренера и истраживача
који се желе бавити овом врстом истраживања. Ауторка указује
како дијаспора данас може, својим људским капиталом,
циркулацијом знања, иновативног и технолошког искуства
да постане један од кључних партнера за унапређење матице
и локалног развоја, што данас најбоље илуструје пример и
искуство Кине и Индије (Митровић 2017).
Наравно, у истраживању демографских процеса у нас
и даље предњачи Центар за демографска истраживања
Института друштвених наука и његови истраживачи са
својим студијама (Мирјана Рашевић, Зорица Мршевић,
Нада Новаковић, Горан Пенев, Јелена Предојевић Деспић,
Владимир Никитовић, Мирјана Максимовић...). Такође, у
другој деценији 21. века, Центар за научна истраживања
САНУ и Универзитета у Нишу, отпочео је реализацију
пројекта дугорочних истраживања на тему Становништво
југоисточне Србије: демографска репродукција и социокултурна динамика, у оквиру кога се истражују и аспекти
узрока и последица унутрашњих и спољних миграција и
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феномен „одлива мозгова“. До сада је одржано девет научних
конференција и објављено осам зборника радова, од којих су
последња два посвећена спољним миграцијама и проблемом
„одлива мозгова“.
Свакако, посебну пажњу заслужују одбрањене докторске
дисертације, у земљи и иностранству, у којима се обрађује
феномен положаја српске интелектуалне дијаспоре и „одлива
мозгова“. Јован Филиповић, у дисертацији Управљање
виртуелним универзитетом дијаспоре као комплексне
организације. Виртуелни универзитет српске дијаспоре:
настајање вођства нације (Филиповић 2011, 220) обрађује
бројна питања и проблеме. Најпре, обрађује разлоге и
циљеве истраживања, као и хипотезе које проверава. Затим,
даје дефиницију и интерпретацију појма дијаспоре. Потом
се осврће на ранију литературу и истраживања. У четвртом
поглављу преиспитују се форме и теорије дијаспоре и нуди нова
формулација националне политике за дијаспору. Пето поглавље
обрађује основне разлике између аутохтоног и дијаспорног
српског живља. Шесто поглавље представља синтетичку и
концептуалну позадину монографије. Седмо поглавље обрађује
улогу високообразоване дијаспоре. Осмо поглавље је посвећено
Виртуелном универзитету дијаспоре, а девето описује могући
модел управљања Виртуелним универзитетом српске дијаспоре.
Десето поглавље портретише стање српске интелектуалне
дијаспоре. Једанаесто презентује концептуализацију налаза
монографије и потврду оригиналности ауторових хипотеза,
док у дванаестом поглављу аутор сумира закључке и предлоге
за будућност.
Свакако да ова дисертација Јована Филиповића, поред
Гречићеве студије, представља најцеловитију монографију
о српској интелектуалној дијаспори, њеној структури и
потенцијалима, са предлогом и закључцима о моделу за
формирање Виртуелног универзитета српске дијаспоре, као
и препоруке како зауставити „одлив мозгова“ и преокренути
ка „стицању мозгова“, као и то каква је улога Виртуелног
универзитета српске дијаспоре у окупљању српског знања из
дијаспоре и његове употребе за развој српског народа и државе,
региона и света. Ауторова је поента да у српској интелектуалној
дијаспори леже велики развојни потенцијали Србије, јер је у
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свету данас око 6500 доктора наука и докторанада. Виртуелни
универзитет српске дијаспоре требало би да окупља српско
знање из целог света и да нас уједини у борби за бољу
будућност Србије.
Томас Џексон, у својој дисертацији Мигранти као (пре)
носиоци знања: међународна покретљивост и високообразовани
у Србији, (Jckson 2012)одбрањеној на студијама философије и
друштвених наука на Школи за словенске и источноевропске
студије Универзитетског колеџа у Лондону 2012. године,
истражује трансфер знања и вештина високообразованих
појединаца са знатним међународним искуством пре повратка
кући. Џексоново истраживање показује како домаћи и страни
чиниоци играју круцијалну улогу у омогућавању повратка
и трансферу знања. У српској литератури је мало пажње
посвећено високообразованим исељеницима, сматра овај аутор,
а мере текућих транзиционих влада више су оријентисане
страним инвестицијама него задржавању талената и трансферу
знања своје дијаспоре за привредни и друштвени развој Србије.
Џексон сматра да по индексу талената, Србија заузима седмо
место у источној Европи, али компаративно гледано, нема
способности нити да их задржи, нити да их врати и боље
искористи за свој раст и развој.
Аутор истиче да се највећи број испитаника (73%) за
одлазак у иностранство определио због професионалног
искуства, док су најзначајнији разлози који обесхрабрују
повратак лоша економска ситуација, ниска владавина права и
корупција. Најзад, аутор закључује да његова анализа показује
још увек слабу укљученост земље у међународне трговинске
токове, а анализа образовног сектора потврђује да вештине
важне за међународне односе, код емигранате често нису
стечене код куће, већ у иносранству, те да је, стога, квалитет
образовања и оспособљавања у земљи испод стандарда
неопходних за достизање економије засноване на знању.
То захтева упоредни рад на задржавању кадрова у земљи и
подстицање њиховог повратка у земљу и унапређење система
образовања у земљи.
Проблем „одлива мозгова“, миграција високообразованих
у последњој деценији је постао предмет млађе генерације
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наших истраживача. На нашим универзитетима се бране
магистарске и докторске тезе из ове области. Овде скрећемо
пажњу на два истраживања која су обављена у оквиру рада
на магистарској и докторској тези на Универзитету у Нишу.
Економиста Предраг Митровић је 2010. године одбранио
магистарску тезу Миграције високообразоване радне снаге и
ендогени раст. Аутор је у четири тематска круга, разрадио
предмет истраживања. У првом, теоријски се бавио разматрањем
места и улоге становништва и миграција у економији раста. У
другом поглављу се бавио мотивима, факторима и ефектима
миграција високообразоване радне снаге; у трећем разматра
облике и биланс миграција високообразовне радне снаге у
свету и у четвртом обрађује миграције високообразоване радне
снаге као фактора ендогеног раста у Србији. У закључним
разматрањима, аутор истиче да су образовање/знање и људски
капитал, поред технологије, кључни фактор раста и развоја,
да сваки облик миграција неизбежно утиче на ендогени
раст како места порекла миграната (негативно), тако и
места имиграционог одредишта (позитивно), чињеницом да
високообразована радна снага механички мења ниво хуманог
капитала напуштањем регије односећи у имиграцијску регију
свој хумани потенцијал, осиромашујући тиме регију свог
порекла у оној мери у којој обогаћује имиграцијску регију.“
(Митровић 2010, 136-138).
Аутор закључује да је национални интерес Србије да
ствара услове за задржавање високообразованих, као и услове
за повратак наших стручњака у земљу, као и да изгради облике
интензивне сарадње са њима у погледу научне и пословне
сарадње, јачајући на тај начин своје потенцијале за привредни
и општедруштвени развој и напредак Србије.
Социолог Јелена Динић је, на Филозофском факултету у
Нишу, 2017. године одбранила докторску дисертацију Вредносне
оријентације српске интелектуалне дијаспоре. Главни
предмет њене тезе јесте испитивање изражености вредностних
оријентација српске интелектуалне дијаспоре. Динићева је, на
узорку од 327 испитаника, високообразованих чланова српске
дијаспоре, истраживала вредносне оријентације, користећи
се стандардизованим инструментима Кузмановићевог теста
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вредносних оријентација (1995), Инглихатове скале за мерење
постматеријалистичких вредности (2000) и Богардусове скале
социјалне дистанце (1933). Резултати су показали да српску
интелектуалну дијаспору карактерише изражена отвореност
према свету, изражене секуларно рационалне и вредности
самоактуелизације. То значи да нова генерација дијаспоре
мање пажње посвећује религији, систему традиционалних
вредности и поштовању ауторитета, а да је више одликује
изразита отвореност и толеранција према различитим
друштвеним групама, па и према родној равноправности.
Значајно је сазнање Динићеве да је културни капитал српске
дијаспоре слојевит, те да се он формира не само на основу
онога што српски емигранти доносе у свом „пртљагу“ из
земље порекла, већ и да се мења под утицајем културе земље
пријема. У том смислу, у савременом свету глобализације,
делују процеси интеркултурализма, који доводе до стварања
отворених, плуралних транснационалних идентитета, тј. да
„све више људи истовремено припада двема или већем броју
култура или друштава, а ове припадности се међусобно не
искључују.“ (Динић 2017).
Имајући у виду тажину проблема и последица по развој
Србије, последњеих година све већу пажњу улози српске
дијаспоре поклања и Влада Републике Србије. У последњој
деценији, донето је неколико закона (ЗДСР 88/099) којима
се рагулишу односи између матице и дијаспоре, а видна је и
оперативна активност, раније Министарства и канцеларије
за дијаспору, а сада Кабинета Министарке без портфеља
задужене за демографију и популациону политику, да заједно
са Министарством науке, образовања и технолошког развоја
и Републичким заводом за статистику покрене и реализује,
током 2018. године, анкетно истраживање на тему Миграције
студената и Карактеристике и ставови висококвалификоване
дијаспоре и повратника. Истраживање је спроведено на
универзитетима у Србији на узорку од 11013 испитаника.

101

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

Табела бр. 1: Планови анкетираних лица за повратак у
Србију
Одговори

Удео у % на
испитаном узорку

Не, не планирам да се враћам у Србију

33,2

Не знам, нисам сигуран/на, можда

43,0

Да, али тек када завршим професионалну
каријеру (када стекнем пензију)

9,5

Да, ако пронађем добар посао у Србији

7,7

Да, када стекнем довољно професионалног
искуства

1,7

Да, када стекнем довољно финансијских
средстава за започињање сопственог бизниса у
Србији

4,9

Извор: Карактеристике и ставови висококвалификоване дијаспоре и
повратника, Републички завод за статистику, Београд 2018, 35.

У последњој деценији, све је више активиста и
истраживача из оквира невладиних организација, који, такође,
истражују проблематику „одлива мозгова“ и нове српске
дијаспоре. Подсећамо да је у Србији спроведено неколико
анкетних истраживања о узроцима и мотивима „одлива
мозгова“ после 2000. године. Тако Т. Павлов, у свом раду
Миграциони потенцијал Србије (2009), указује на анкетно
истраживање Групе 484, о томе који су основни разлози за
одлазак из Србије.
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Табела бр. 2: Основни разлози за одлазак из Србије
Разлози за одлазак из земље

Удео у %

Животни стандард, економска ситуација

43

Могућност запошљавања

19

Перспектива, будућност, разне могућности

9

Боље плаћен посао

6

Професионално бављење спортом

2

Демократија, поштовање права, закона

2

Стицање нових искустава, путовање

1

Сигурност, безбедност, мир

1

Општа криза у земљи

5

Нестабилна политичка ситуација у земљи

3

Могућност школовања/усавршавања

3

Повезаност са породицом, родбином...

2

Перспектива за школовање и живот деце

1

Посао у складу са квалификацијама

0

Остали одговори

1

Одбија да одговори

3

Извор: Т. Павлов, Миграциони потенцијал Србије, Истраживање Групе
484, Стандард, Београд, 2. јун 2009.

Овом проблематиком миграције високообразованих
кадрова, у званичном истраживању ЕУ, бавила се и Група 21,
компаративно анализирајући ове процесе у средњој и источној
Европи. Како истиче Ненад Константиновић, један од сарадника
на том пројекту, главни узрок бега младих високообразованих
кадрова из земаља источне Европе и Балкана је низак ниво
квалитета живота. Најчешће, они који одлазе потичу из земаља
бившег источно блока. Земље дестинације су САД, Немачка
и Велика Британија, а најмањи број одлази у Русију. Када су
у питању ставови/опредељења припадника српске дијаспоре,
у вези са питањем могућег њиховог повратка, највећи број
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(46%) српских емиграната сматра да се неће вратити из
иностранства, док 35% сматра да ће се вратити када стекне
пензију. Ово истраживање, такође, указује да се у последњој
деценији, готово 17 милиона грађане ЕУ преселило у друге
земље чланице ЕУ, од чега је 32% било старости између 15 и 34
године. Одлив младих из средње и источне Европе, алармирао
је владе неких држава да предузму одређене мере како би
зауставиле емиграцију, посебно високообразованих кадрова и
прекинули тренд „пражњења“ источне Европе. У том смислу,
у Пољској и Хрватској се предлаже увођење радикалних
пореских олакшица за младе, како би се они стимулисали не
само за покретање и развој бизниса, већ и спречило њихово
„несразмерно искоришћавање“ слободе кретања у ЕУ, у
потрази за боље плаћеним пословима. (Митриновић 2019, 2).
Осврт на ова истраживања указује на релевантност
проблема не само за потребе унапређења сазнајне праксе о
савременим токовима миграција, „одлива мозгова“ и положаја
и потенцијала српске интелектуалне дијаспоре, већ и са
становишта друштвене акције актера за обликовање стратегије
и политике рационалног управљања људским капиталом који
данас постаје главни развојно-цивилизацијски ресурс напретка
нација и човечанства на путу израдње отвореног друштва
знања и равноправних социјалних шанси за све грађансе
и народе света. Наука, резултаттима својих истраживања,
може и мора да потпомогне развијању критичке и одговорне
свести о значају ових потенцијала, не само за привредни, већ
и демократски преображај друштва Србије.
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Dragana Lj. Mitrovic
SIGNIFICANCE OF THE DIASPORA STUDIES
In the era of globalization, the international spatial and social
mobility processes are intensified, according the fact the World
become diasporical. We are faced with the expansion of global migration phenomenon in the 21st century. The science and
researchers in the contemporancy make the solutions for those
challenges, increasing numerous project researches and publications dedicated to noticed mega-phenomenon. In this article was
depicted the trying in transdisciplinar basing of the new scientific
research field in the shape of scientifically and academically discipline named as “diaspora studies” and its significance for promoting
the knowledge and educational culture of homo accademicuss. It
was presented the overview on the former researches of Serbian
diaspora too, with special focus on the newest Serbian intellectual
diaspora colony’s researches, because this diaspora became more
numerous and more diverse in the contemporary world.
Keywords: Global Migrations, Diaspora Studies, Serbs as a People
of Migrations, Serbian Diaspora Researchers, Contemporary Serbian Diaspora.4

* Овај рад је примљен 05. јуна 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 15.септембра
2020. године.
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АНТИСИСТЕМСКИ ПОКРЕТИ У СРБИЈИ
КАО ИЛУЗИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
Анализа за време изборних година од 2014. до 2018:
Доста је било, Покрет слободних грађана, Бели - само
јако, Не да(ви)мо Београд
Сажетак
Нови покрети усмеравају своје поступке према цивилним
властима и политичарима који имају моћ да реализују циљеве
покрета, али често постоји сукоб између покрета и власти,
односно између покрета и утврђеног друштва које власти
представљају. Ти покрети верују да су естаблишмент политике
пропале и да више не могу да представљају задовољавајућа
решења за тешке политичке проблеме. Три најважнија приступа
друштвених теорија препознају следеће концепте: концепт
мобилизације ресурса и концепт структура политичких
опортунитета и концепт фреминга (framing), односно оквира.
Релативни успех побуне против естаблишмента зависи, у
крајњој линији, од способности политичких актера да убеде
потенцијалне присталице да они заиста стоје насупрот елита
моћи, да нису део структуре елите моћи, да нису инсајдери.
Успех покрета зависи од широког прихватања поруке, а
прихватање поруке ће зависити од тога колико се она уклапа
у перцепцију стварности или колико се добро перцепцијом
може изманипулисати. Међутим у Србији се само на почетку
чинило да ће ови нови покрети бити весници нових политичких
трендова и новог светла у постојећи систем. Они су заправо
профитирали само од слабљења одређених опозиционих
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партија или синдиката, али кратког даха. Нису успели и нису
могли да устроје сталну организацију и структуру, јединствено
чланство и програм.
Кључне речи: антисистемски покрети, естаблишмент,
политичке партије, институције, програм.
УВОД
Литература која се бави настанком и еволуцијом
друштвених покрета изузетно је богата будући да се
надограђивала у различитим временским раздобљима у
складу са еволуцијом друштвених покрета. Не постоји њихова
универзална и прецизна дефиниција, већ мноштво теоријских
расправа различитих аутора који су се трудили да их што боље
објасне. Како би се створила шира слика треба обрадити
теоријски оквир о друштвеним покретима, односно шири и
ужи контекст. Затим треба дефинисати шта су антисистемски
покрети, који су антисистемски покрети у Србији, како су
организовани, како мотивишу своје присталице, да ли они
могу бити јачи од релевантних партија, да ли су њихови падови
готово извесни или се трансформишу у политичке партије.
Разлог ове анализе јесте њихова све већа популарност у
Европи, па се поставља питање њихове перспективе у Србији?
ТЕОРИЈСКИ ОКВИР
Термин друштвени покрет међу првима је у ширу
социолошку примену увео Лоренц фон Штајн, својом књигом
Историја друштвеног покрета у Француској од 1289. до наших
дана, а књига се појавила 1850. Термин покрет ушао је у
социологију и политичку теорију XIX века највероватније
под утицајем механике, а од тада до данас реч покрет се у
друштвеним наукама по правилу употребљава у комбинацији
са различитим атрибутима , од чега битно зависе садржај,
ниво општости, опсег и значење овог појма. (Павловић 2009).
Ботомор дефинише друштвени покрет као заједничко
настојање да се у друштву коме покрет припада изведу
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(поспеше) или спрече промене. (Павловић 2009). Kласичне
дефиниције о друштвеним покретима дали су Чарлс Тили и
Синди Тероу: ,,Друштвени покрет састоји се у непрекидном
изазову носиоцима власти у име популације која живи под
њиховом јурисдикцијом, и то тако што стално изнова јавно
демонстрира бројност те популације, њену преданост, њено
јединство и њену вредност. Друштвени покрети су и облици
колективног супротстављања који полазе од заједничких сврха
и друштвене солидарности, у непрекидној интеракцији са
елитама, опонентима и властима.“ (Димитријевић 2014). За
Тилија и Тероуа друштвени покрети нису групе већ типови
колективног делања, да се ради о акцијама супротстављања,
да је политика друштвених покрета борбена и интерактивна
како унутар покрета, тако и изван њега. Ова два аутора
тврде да се друштвени покрет бори да успостави правду за
одређену популацију у одређеној области живота, тиме се
акција представља као одговор на стање које се дефинише
као нелегитимно, а друштвени покрети се виде као
контекстуализовани датим околностима, тј. да тип акције
зависи од проблема на који они реагују. (Димитријевић 2014).
Вукашин Павловић даје дефиницију друштвених покрета:
„Друштвени покрет је колективна, јавна, доборовољна,
масовна, мање или више спонтана акција људи која израста из
незадовољених потреба, изражава одређене сукобе интереса,
покреће решавање значајних друштвених питања и стреми
мањим или већим друштвеним променама.“ (Павловић 2009)
Блумер каже да своју мотивациону снагу покрет извлачи
из незадовољства постојећим начином живота и жељама и
надама о новим могућностима живљења. (Павловић 2009).
Агнеш Хелер тврди да је нужан услов који треба да испуне
покрети да би уопште били делотворни у томе да треба да
израстају из одређеног система потреба. Незадовољене или
делимично задовољене потребе појављују се тако истовремено
и као најснажнија мотивациона снага окупљања и друштвеног
ангажовања маса. (Павловић 2009).
Нови друштвени покрети постају изазов за политичке
партије. Пораст вредности индивидуализма повећао је сумњу
у хијерархијске организације контролисане од стране елита,
111

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

као што су политичке партије. Протести, друштвени покрети,
смањење партијског чланства и политички скептицизам
пореметили су традиционалне форме и довели до нових модела
грађанске партиципације. Све више људи сада узима за озбиљно
демократске идеале и очекују да политички систем живи
према овим идеалима. У модерним друштвима главни актери
и носиоци друштвених промена, или бар њихови иницијатори,
постају друштвени покрети. (Орловић 2015). У прилог томе,
Бајме каже да сваки нови друштвени расцеп, свака нова famille
spirituelle, по правилу су проистекли из неког друштвеног
покрета. То ствара опасност да се у кризи странака сваки нови
друштвени покрет протумачи сувише помодно, као да свака
странка није била производ неке прошле кризе, те да се – због
благих промена правила игре и начелних потреса – подцјени
абсорцијска способност страначког сустава. Нови друштвени
покрети, као форме неконвенцијалне партиципације придају
већи значај разним мањинама. Придобијање већина повезано
је са уступцима разним друштвеним групама. Нови друштвени
покрети супротстављају се странкама с мање радикалном
алтернативом него раније, јер су улоге у политичком понашању
појединаца сада диференцираније. (Орловић 2015).
Нови покрети усмеравају своје поступке према цивилним
властима и политичарима који имају моћ да реализују циљеве
покрета, али често постоји сукоб између покрета и власти,
односно између покрета и утврђеног друштва које власти
представљају. Ти покрети верују да су естаблишмент политике
пропале и да више не могу да представљају задовољавајућа
решења за тешке политичке проблеме. (Salomon 1986).
У контексту јаког јавног политичког незадовољства, неки
политички актери сматрају да је предност да се храни овакав
став у политичке сврхе, кроз дискурсе антиестаблишмента,
а литература нуди разне концепте, као што су антипартизам,
антипартијска политика, анитестаблишмент политику, па
чак и популизам, који могу да опишу овај феномен. Упркос
терминолошкој разноликости, сви ови приступи тврде да елите
моћи нису у могућности или не желе да представљају обичне
грађане, они се баве специфичним реторичким позивом,
покушавајући да добију подршку путем дискурса нас против
њих, насупрот целокупној класи људи који користе власт. Оно
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што се назива политиком против естаблишмента односи се
на реторичку привлачност која је у супротности са елитом,
а терминологија се не мора ограничити у политичкој сфери,
антиестаблишмент обухвата и политику опозиције онима који
користе власт. (Barr 2009).
Антиестаблишмент покрети нису антидемократски
и антикапиталистички, имају дозу популизма, њихово
делање усмерено је против свих претходних конфигурација
владајуће елитте (иако у неким случајевима, заговорници нове
политике против естаблишмента, могу бити или су били део
естаблишмента). Доминација антиестаблишментског става око
идеологија у политичким пројектима може бити подлога за
тумачење тих најчистијих популистичких партија, с обзиром
на то да су оне потпуно неометане идеолошким ограницењима
и могу рећи гласачима оно што они желе да чују ( и можда
још важније, да им не кажу оно сто они не желе да чују). Они
нуде да квадрат замени круг повећањем животног стандарда,
очување западњачке орјентисаности, заустављајући радикално
понашање и борећи се са корупцијом – сви они задаци у којима
је претходни естаблишмент омануо. Главне теме њихових
порука су спречавање корупције, побољшање саосећајности
и промовисање економског развоја. (Ucen 2007).
Приметна је разлика у степену противљења политичким
елитама. Ако је противљење усмерено не само на владајуће
елите већ и политички система у целини онда је реч о
нелојалној опозицији. Ово је радикалнији облик противљења
елити који представља нелојалну опозицију. Насупрот томе,
лојална опозиција може понудити боља решења од актуелне
владе и жели само њену смену, али не и урушавање читавог
политичког система. Антиестаблишмент покрети су смештени
негде између лојалне и нелојалне опозиције, нешто попут
полу-лојалне опозиције. Релативни успех побуне против
естаблишмента зависи, у крајњој линији, од способности
политичких актера да убеде потенцијалне присталице да они
заиста стоје насупрот елита моћи, да нису део структуре елите
моћи, да нису инсајдери. Успех покрета зависи од широког
прихватања поруке, а прихватање поруке ће зависити од тога
колико се она уклапа у перцепцију стварности или колико се
добро перцепцијом може изманипулисати. (Barr 2009).
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Када говоримо о популистима, на пример, успех њихових
пројеката зависи од распрострањености и прихватљивости
система нарације или јединственог идеолошког уређења
политичких и друштвених чињеница. Де ла Тор каже да
грађани морају сагледати мајнхамовски дискурс популиста
као сагледавање реалности. Успех обраћања зависи делом
и од особе која прима поруку. Лична харизма може много
тога да уради у придобијању присталица, и чак да помогне
политичарима да превазиђу недостатке између изговорених
порука и стварности. Ова дискусија наглашава значај дискурса
за политику антиестаблишмента: не зависи изричитио од
реалности већ од конструисања нас против њих, за разумевање
друштвеног конфликта. (Barr 2009). Кас Мад ( Cas Muddе)
описује популизам као идеологију која друштво дели на две
хомогене и супротстављене стране, односно поштен народ
против корумпираних политичара, при томе да политика треба
да буде израз опште воље народа. (Мudde 2004)
АНАЛИЗА
Што се тиче антисистемских покрета у Србији важно
је обратити пажњу на следећа питања: Како је изгледао
друштвени, односно политички контекст у коме покрет
настаје? Која је организациона структура покрета? Који су
циљеви и мобилизаторске стратегије покрета? Како изгледају
облици протеста? Како изгледа однос између потенцијалних
или стварних савезника покерта? Која је идеолошка позадина
покрета? Какво је интерно тумачење проблема покрета,
односно какав је и на чему је заснован колективни идентитет
покрета? (Томић 2009).
Влада у којој је био Саша Радуловић је састављена 2012.
године након дугогодишње власти Демократске странке, која је
претрпела пораз и отишла у опозицију. Нову Владу саставља
бивши коалициони партнер демократа Ивица Дачић са Српском
напредном странком, а на неке министарске позиције долазе
тзв. стручне нестраначке личности. Убрзо се показује да те
личности не могу да функционишу у страначкој хијерархији,
пад Владе је био близу, а нови парламентарни избори су били
на помолу. Министар привреде у Влади Ивице Дачића, Саша
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Радуловић је крајем јануара 2014. године поднео оставку
због неспровођења економских реформи за које се залагао,
које се пре свега односе на измене Закона о раду, а изазвале
су општу полемику у јавности, као и протесте радника и
синдиката. Убрзо након тога, са истомишљеницима оснива
покрет Доста је било – Рестарт. (Blic 2014). На основу тога
се већ може закључити да покрет оснива неколицина људи
која је била део владајуће елите – естаблишмента, која се
након одређеног времена учешћа у власти повлачи и бори
против исте. Организациону структуру чине: председништво,
одбор оснивача, статутарна комисија, статутарна комисија,
надзорни одбор, генерални секретар, главни одбор. Поред
основне организационе структуре постоји и шест регионалних
одбора: Београд, Војводина, Шумадија, Западна Србија, Јужна
Србија и Источна Србија, не чијем чечу се налазе председници
одбора и координатори одбора. (Доста је било ДЈБ н.д.)
Тај покрет прокламује основна начела свог програма да
су странка пристојних људи. Наводе да је њихов циљ Србија у
којој се радо и лепо живи. Србија по мери њених грађана. Става
су да је Србији потребан систем, владавина права, независне
институције система и одговорни лидери. (ДЈБ н.д.) Само из
овог дела се може закључити да покрет жели да окупи широке
масе, незадовољне постојећим системом, жели да мобилише
грађане апелом за бољи и сигурнији живот, апелом за стварање
новог и праведнијег система. Он жели да се дистанцира од свих
постојећих политичких партија и пружи нешто ново. Почиње
своју интернет кампању говорећи о свакодневним друштвеним
проблемима и нефункционалности државних институција. У
првим годинама од свог оснивања није организовао никакве
значајне протесте и скупове, већ је своје присталице углавном
придобијао путем друштвених мрежа (Facebook i Twiter) као
и преко You Tube Channel-a и званичне интренет странице.
У програмским начелима су општа места: људска права и
слободе, правна сигурност, независно и транспарентно
правосуђе, транспарентност, позитивна селекција, одговорност
и ред, слободни медији, хумано друштво и одговорна држава,
тржишна привреда и реформа политичких институција У
одељку који постоји на званичној интернет страници покрета
прокламоване су колективне вредности покрета и на чему
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је заснован колективни идентитет покрета где наводе да
култура постигнућа одликује оне организације у којима људи
постављају изазовне, али достижне циљеве. Она настаје
тамо где је већина људи и лидера слободна, заинтересована и
кадра да оствари захтеван резултат. Става су и да њих систем
подржава и награђује, а ка успеху их воде личне вредности
и уверења, а када се особе природно окренуте постигнућу
затекну у систему који их спутава, напуштају га (под условом
да могу). Те тиме закључују да зато људи напуштају Србију...
Покрет Доста је било је организација, како истичу, окренута
постигнућу, растућа група појединаца заинтересованих и
кадрих да остваре захтеван задатак који смо ставили пред
себе. (ДЈБ н.д.) ,,Ставили смо систем вредности, принципа и
понашања да нас у томе води јер верујемо у то да је поштовање
принципа моћ. Наш сан је Србија у којој се радо и лепо ради и
живи... Наш циљ је систем у ком влада ред и иста правила важе
за све... Ми верујемо у интегритет и упорност, одговорност,
отвореност, хуманост, извесност и изузетност...“ (ДЈБ н.д.)
Покрет Доста је било 2014. године одлучио је да учествује
на парламентарним изборима. Своје присталице придобија
на конструкцији ми против њих, истицањем једниствености
и презира према свим постојећим политичким опцијама. У
свом обраћању они криве читав естблишмент у свим њиховим
делањима од промене режима, неморанло понашање и лошу
владу. На тим изборима, покрет је освојио 2,09% од броја
бирача који су гласали и није ушао у Парламент. (РИК н.д.).
Више успеха су имали у урбаним срединама, што су из покрета
објашњавали притиском власти на медије са националном
фреквенцијом, који су најкоришћеније средство у руралним
срединама. (ДЈБ н.д.). Две године касније на паламентарним
изборима осваја 6,02% од броја бирача који су гласали,
односно 16 посланичких места. (РИК н.д.). Овај резултат
је остварио захваљујући изванредној интернет кампањи са
истим обећањима и порукама, али овога пута са много више
времена за промоцију. Додатно је добио на популарности због
неорганизованости опозиционих странака које не нуде ништа
ново и другачије.
Празан простор који је настао због неуједињене/
неудружене опозиције и дефицитом нових лидера био је
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повољан да се појави неко нови на политичкој сцени. Пред
председничке изборе 2017. године, настаје Покрет слободних
грађана, на челу са бившим омбудсманом Сашом Јанковићем,
потписом 100 интелектуалаца. (Покрет слободних грађана
ПСГ н.д.) Организациону структуру покрета чине: Скупштина,
Председништво, Извршни одбор, Политички савет, Савет
организација, Велики одбор и Омладинска организација.
За непостојање потпуног програма Покрета слободних
грађана, на званичној интернет страници је написано да су
„одолели лаком решењу да неколико људи за дан или два
напише тај папир, желимо програм који ће чланови покрета и
друштва доживљавати својим, јер ће њихов и бити. До њега се
долази на начин за који се залажемо да се и државна политика,
градски програми, тако доносе и воде – партиципативно, дакле
уз континуирано учешће свих група којих се тиче.“ (ПСГ н.д.).
У Статуту стоји да програмски документ Председништво
доноси у консултацијама са чланством и широм јавношћу. Те
консултације обављају се кроз дебате које Покрет организује.
Одељак на званичној интернет страници који се зове Манифест
слободе и правде сажето приказује опште циљеве овог покрета.
Крећу са стандардним фратама као и Доста је било, истичу да
је њихов циљ је боља Србија... те полазе од ,,чињенице да су у
Србији данас узурпиране или сасвим обеснажене институције
система и демократске установе друштва – од парламента и
медија, преко судства и структура силе, до цивилног сектора
и универзитета. Један лични режим ставио их је себи под
ноге у демонској тежњи да над читавим животом заједнице
има апсолутну контролу. Наше друштво све више добија
одлике прљавог друштва. Уместо демократског духа царује
дух фаланге. Мафија и држава иду руку под руку. Газе се
цивилизацијске вредности, владајуће елите без последица
крше законе и устав, дискредитује се јавни морал, банализује
се јавност, подстиче се политичко варварство. Актуелна
ревизија историје на штету оног што је било напредно настаје
на тој основи. Иако тако и беневолентан однос према ратним
злочинима и ратним злочинцима...“ (ПСГ н.д.) Покрет
слободних грађана наводи и да је решен је да са другима који су
спремни на исти напор учини крај овоме погубном кретању и
од дбацују и политички опортунизам и равнодушност, не само
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као практичну колаборацију са режимом него и као људски
пораз. Смена ове власти за њих је прелазни циљ. Коначни циљ
је боља Србија. (ПСГ н.д.). Све то опед даје један неубедљиви,
неафирмативни и неконкретни тон читавом програму. Покрет
наглашава да жели да гради Србију као: „грађанску државу у
којој је човек највиши интерес; демократску државу; социјално
одговорну државу; институционалну државу; државу чија
се економија заснива на технолошком развоју и стручним
кадровима; просвећену државу; европску државу, еколошки
одговорну државу.“ (ПСГ н.д.)
Вредности и циљеве деле у три групе. Прва група циљева
покрета тиче се постизања универзалних, цивилизацијских
вредности и правила, оних које би се (узалуд) очекивало да се
у 21. веку у Европи подразумевају: људска слобода, друштво
грађана, а не поданика; слободе и права човека су највиша
вредност коју је држава дужна да штити и гарантује; фер и
слободни избори, слобода медија; владавина права, правна
држава и правна сигурност; подела власти; друштвена
разноликост, солидарност и толеранција уз поштовање
различитости и спречавање једноумља; остваривање
индивидуалних и колективних права националних мањина;
онемогућавање било којој политичкој странци да непосредно
врши власт или је потчини себи; отвореност, транспарентност и
одговорност државне власти; независност судства и контролних
органа, сузбијање криминала и корупције (посебно унутар
државе); заштита животне околине. Другу групу циљева, оних
који се, пре свега тичу човека, чине: враћање образовања,
културе, науке са листе за одстрел на пиједестал поштовања,
угледа и, најбитније – утицаја; лустрација, одговорност за
обављање јавног посла; друштвена солидарност, родна
равноправност; заштита рањивих група – деце, жена, старих,
особа са инвалидитетом; осигуравање перспективе младима;
достојанствена старост за све. Трећа група циљева квалификује
ближу природу, конкретније особине друштва у којем желимо
да живимо и обезбедимо другима да живе, имајући у виду
наше специфичности и изазове који проистичу из погубне,
политички шизофрене власти. (ПСГ н.д.)
Председник Покрета слободних грађана, Саша
Јанковић, након неколико месеци одлучио је да се кандидује
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за председника Србије 2017. године, истакавши да је кандидат
грађана, а не опозиције иако га је подржала Демократска
странка. Кампања је трајала кратко, а теме у кампањи су
биле у складу са прокламованим циљевима и вредностима
Покрета слободних грађана. Неколико одржаних митинга
(најмногољуднији у Беграду), гостовања на телевизији и
неколико креативних ТВ спотова. Остварио је резултат 16,36%
гласова од броја бирача који су гласали и био другопласирани
кандидат. (РИК н.д.)
Анализом садржаја на званичним интернет страницама
покрета Доста је било и Покрета слободних грађана, њиховим
друштвеним мрежама, као и темама у кампањи може се
закључити да су то два слична антиестаблишмент покрета који
се на сличан начин супротстављају владајућој елити стварајући
дистинкцију ми против њих. Програмски оквири имају скоро
идентичне циљеве који су изразито против постојећег система,
за бољи живот свих грађана. Међутим они су веровали да је
њихово упориште тзв. грађанска Србија и већи градови. Но,
резултати су показали другачије. Може се још и закључити
да су Доста је било и Покрет слободних грађана настали као
покрети само из финасијских разлога, јер је теже и скупље
било основати политичку партију, како би узели учешће на
изборима и борили се за власт. (Цвејић 2016)
Пред локалне изборе у Младеновцу појавила се
фиктивна политичка странка Сарму пробо ниси на челу са
фиктивним ликом Љубишом Прелетачевићем Белим (Луком
Максимовићем) која је од сатириричног снимка кампање
You Tube-у i Facebook-у одлучила да учествује на локалним
изборима као група грађана Бели – само јако. На тим изборима
освојила је 21,1% од броја бирача који су гласали, односно 13
мандата у локалној скупштини и тиме постала друга по јачини
одборничка група (прва је СНС са 29 мандата и апсолутном
већином) оставивши иза себе све остале политичке странке.
(ОИК н.д.). Организациона структура овог покрета не постоји.
Овај грађански покрет основали су „некомпромитовани људи са
циљем да се боре против тиранске, корумпиране, клептоманске
власти и назадног система.“ (Danas 2016) Циљ који има јесте
борба која се огледа у стимулацији грађана, рушењу апатије
и уверења да од појединца ништа не зависи. Покрет треба
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да освежи и прошири основну идеју, односно да банализује
српског политичара и политичку сцену. (Данас 2016). Након
огромне популарности на Фацебооку-у и подршке грађана,
Лука Максимовић алијас Љубиша Прелетачевић се кандидује
на председничким изборима 2017. године, осваја 9,43% од
броја бирача који су изашли на изборе, позиционира се на
треће место и иза себе оставља Вука Јеремића са скоро дупло
мање гласова, Шешеља, Обрадовића, Радуловића итд. (РИК
н.д.) У ширењу овог популистичког антисистемског покрета
Бели - само јако важну улогу има изванредни појединац,
Лука Максимовић алијас Љубиша Прелетачевић, који води
сасвим обичне људе. Стога популистичке вође не припадају
етаблираним странкама и политичкој елити, већ су својеврсни
аутсајдери који манифестују захтеве народа и у јавности се
понашају као његови гласноговорници. (Мустапић и Хрстић
2016.). Помпа око предаје потписа за кандидатуру Луке
Максимовића настала је када су поједини чланови Републичке
изборне комисије хтели да оспоре кандидатру. (Н1 2016). Та
вест је одјекнула у свим медијима, што је могло би се рећи
допринело његовом рејтингу. Од тада постоје теорије завере да
је то управо урадила владајућа елита како би кандидат покрета
Бели - само јако стекао предност над опозицијом.
Томић поред многих приступа теорији друштвених
покрета истиче три најважнија: Концепт мобилизације ресурса,
концепт структура политичких опортунитета и концепт
фреминга (framing). Структуре политичких опортунитета
можемо дефинисати као релативно конзистентене иако
не нужно формалне, ограничене или трајне на одређену
националну државу, они шаљу сигнале политичким или
друштвеним актерима, који их обесхрабрују или охрабрују
да користе своје ресурсе којим би стварали друштвене
покрете. Концепт структуре полититичких опортунитета је
карактеристичан за недемкоратска, неразвијена друштва у
којима се покрети на све начине боре како би се формирали и
остварили свој циљ. Концепт мобилизације ресурса настанак
и развој друштвеног покрета оцењује у односу на спремност
организација тих покрета да употребе сопствене ресурсе
(време, новац, квалификације) или ресурсе из свог непосредног
окружења (права партиципације, медији, интернет) у сврхе
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покрета. Интерпретација проблема друштвеног покрета се не
садржи из сабраних индивидуалних ставова, већ се генерише
на основу интеракције у самом покрету. На основу тог процеса
дефинишу се заједнички циљеви, иако појединци, односно
вође тих покрета, могу имати кључну улогу. Најприближнији
овом концепту јесу Доста је било и Покрет слободних грађана.
(Томић 2009).
Концепт фрејминга појашњава како се фрејмови,
односно оквири, конструишу и комбинују, те како се уз
помоћ њих у друштвеним опажају друштвени проблеми и
творе стратегије за решавање. Процес фрејминга садржи три
дела: дијагностички фрејминг, затим прогностички фрејминг
и на крају мотивациони фрејминг. Први садржи одређивање
и формулисање одређеног проблема, где се дефинише узрок
проблема и где се именује кривац. Прогностички фрејминг
артикулише сва могућа решења и након тога мотивациони
фрејминг упућује позив на заједничку акцију. (Томић 2009).
Један такав, локални антиестаблишмент покрет
(иницијатива) који је настао процесом фрејминга јесте Не
да(ви)мо Београд. Основан је 2015. године, а његов циљ је
реформа и критика постојећег система политичког система кроз
укључивање грађана у развој свог окружења и транспарентност.
(Ташковић 2015). Иницијално су настали због незадовољства
уговором Београд на води када су и организовали свој први
протест приликом свечаног потписивања уговора. Њихов
заштитни, сада већ препознатљи знак јесте жута патка за коју
истичу да је симбол преваре. (Михајловић 2015)
Основна јединица рада иницијативе, у првој фази
развоја организационе структуре јесу радне групе, тематске
и оперативне. Оперативне радне групе имају за циљ
одржавање свакодневног фунционисања Не да(ви)мо Београд у
областима као што су финансије, односи са медијима, интерна
комуникација, право и процедуре, протестне акције итд.
Оперативне групе дефинишу функционалне формате рада
сваке од група. Тематске групе чине главни форум на коме се
дефинишу, предлажу и спроводе политике иницијативе. Одлуке
о формирању и престанку радних група доноси координационо
тело. Координационо тело је главни орган одлучивања, које на
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предлог радних група и усваја све стратешки битне одлуке. Чине
га по два представника сваке од радних група, оперативних
и тематских, а у будуће и представници територијалних
радних група. Координационо тело може укинути постојеће и
формирати нове радне групе, као и по потреби извршне органе,
који немају слободу одлучивања о важним стварима, већ само
извршну улогу. (Не да(ви)мо Београд НДБГ н.д.)
Не да(ви)мо Београд окупља организације и појединце
заинтересоване за урбане и културне политике, одрживи развој
града, правично коришћење заједничких ресурса и укључивање
грађана у развој свог окружења. Иницијатива окупља људе
различитих профила, занимања и уверења, окупљених око
заједничког циља: да се заустави деградација и пљачкање
Београда у име мегаломанских и архитектонских пројеката,
пре свега Београд на води, као и одузимања делова Београда
ради приватних интереса нетранспарентних актера. (НДБГ
н.д.)
Програм Не да(ви)мо Београд залаже се за начело
демократског управљања градом, тј. да промену стварају
удружени грађани. Он садржи све сфере које би требало једна
градска управа да има, а обухвата: финансије, јавна предузећа,
градске инспекције, саобраћај, урбанизам, просторе града,
становање, рад, родна равноправност, култура, образовање,
вртићи, отпад, вода, бука, ваздух, здравство, спорт и животиње.
Од вредности, као најважнију, издвајају сувереност грађана,
затим политику по мери грађана (брига о јавним добрима,
уређивање институционалног оквира, одговорна власт),
праведно друштво (егалитарно друштво, основне потребе,
солидарност). (НДБГ н.д.)
Мете и политике отпора усмерне су ка богаћењу и
партијачењу - спрега новца и партијске припадности, као основ
друштвеног напредовања и присвајања ресурса; политика
приватизације свега која сиромаши људе и ствара превелике
социјалне разлике, спречава грађане да користе ресурсе за
заједничке потребе и властито усавршавање; злоупотреба
институција - употреба институција у приватне и партијске
сврхе, селективна примена правила или извргавање правила
и процедура, а поготово процедура за укључивање грађана
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у доношење одлука; скривена политика (арканска политика)
- централизовани и непрозирни процеси одлучивања, тајни
уговори, утеривање страха, блаћење у јавности; некажњиво
насиље и цриминал - посебно државно и политичко насиље;
професионално и морално некредиблини актери у политици
и институцијама; узурпација и монополизација јавности наметање тема, интерпретација, и одсуство критичких расправа
у медијима и јавности; незауздана бахатост, агресивност,
лагање и неодговорност. (НДБГ н.д.)
Иницијатива делује примарно у Београду, али
проблематизује и штетне националне законе и политике, као
и међународне уговоре, будући да сви они утичу на квалитет
живота сваког грађанина. (НДБГ н.д.). Узели су учешће на
изборима за одборнике Скупштине града Београда 2018.
године са носиоцем листе Ксенијом Радовановић, а кампању
су почели изложбом Предрага Кораксића Коракса испред
Скупштине града. (Н1). Кампања је била најзаступљенија
на друштвеним мрежама, свакодневним акцијама у граду и
константној интеракцији са грађанима, а урађено је и неколико
живописних спотова који су такође емитовани на друштвеним
мрежама. (НДБГ н.д.) Освојили су 3, 44% гласова од бирача
који су гласали и нису ушли у Скупштину града Београда.
(ГИК БГ н.д.)
На локалним изборима у Београду учествовао је Лука
Максимовић, алијас Љубиша Прелетачевић Бели, који је
иступио самостално, а покрет Бели - само јако, оградио се
од подршке, Покрет слободних грађана је изашао на изборе
у коалицији са Народном странком Вука Јеремића и групм
грађана Драгана Ђиласа, под називом Драган Ђилас – Београд
одлучује људи побеђују, док је Доста је било изненадио
коалицијом са Дверима.
Релативно добар резултат је остварио само Покрет
слободних грађана, а остали су остали испод цензуса. Међутим
тај резултат дели са коалиционим партнерима па се права слика
подршке не може у потпуности видети. Тако Саша Јанковић
из ових избора излази као најјачи међу слабима (DW н.д).
Лош резултат Доста је било можемо тумачити кроз лошу
коалицију са Дверима које су конзервативне, које у први план
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истичу колективне вредности, које су против ЕУ и западних
вредности, а имају и другачију визију промене система. (Двери
н.д.) Једина тачка спајања ова два коалициона партнера јесте
опозиција Српској напредној странци, постојећем систему и
естаблишменту.
На основу наведеног може се закључити да је већина
антиестаблишмент покрета лоше прошла на изборима и
дематовала тврдње активисте покрета Не да(ви)мо Београд
Луке Кнежевића Стрике да је грађанима очигледно да
традиционалне политичке партије и професионални
политичари не заступају њихове интересе. Оповргнута је
и тврдња да српски политички систем позитивно реагује на
европске трендове. Политичке партије и постојећи лидери су
и даље далеко моћнији од нових покрета, антиестаблишмет
покрета, али да свакако нису имуни на све критике који им
ти покрети упућују. Добра страна оваквих покрета јесте што
указују на неки друштвени проблем када политичка елита жели
да га заобиђе или заташка.
Након овако лоших резултата на локалним изборима
у Београду (3, 89% гласова од бирача који су гласали), сви
чланови Председништва Доста је било, председник Саша
Радуловић, заменица председника Мирослава Миленовић,
потпредседник Душан Павловић, потпредседница Јасмина
Николић и потпредседник Александар Стевановић су поднели
оставку као и чланство и руководство широм Србије. Ништа
боље стање није ни у Покрету слободних грађана. Из покрета
су иступили носиоци кампање и грађански активисти, као и
организације попут Локалног фронта из Краљева. (Н1 н.д.)
ЗАКЉУЧАК
На основу наведеног може се закључити да је већина
антисистемских покрета лоше прошла на изборима и
дематовала тврдње активисте покрета Не да(ви)мо Београд
Луке Кнежевића да је грађанима очигледно да традиционалне
политичке партије и професионални политичари не заступају
њихове интересе. Оповргнута је и тврдња да српски политички
систем позитивно реагује на европске трендове. Политичке
партије и постојећи лидери су и даље далеко моћнији од нових
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покрета, антиестаблишмет покрета, али да свакако нису имуни
на све критике који им ти покрети упућују. Добра страна
оваквих покрета јесте што указују на неки друштвени проблем
када политичка елита жели да га заобиђе или заташка.
Доста је било и Покрет слободних грађана су покрети
у који су покушали да промене српску политику, али је
политика променила њих. Љубиша Прелетечевић Бели је био
само отелотворење једног аутсајдера и популисте који је био
популаран у једном изборном циклусу и нестао са политичке
и друштвене сцене. Политичке партије и њихови лидери
су и даље неприкосновени креатори политике. Не да(ви)
мо Београд се чинило да и даље има перспективу грађанске
критике друштва и доносиоца политичких одлука, указујући на
пропусте и лоше одлуке, међутим и њих обузима иста болест
која је обузела и ова два горе поменута покрета.
Можда се чинило да ће ови нови покрети бити весници
нових политичких трендова и новог светла у постојећи систем.
Може се рећи да су они профитирали само од слабљења
одређених опозиционих партија или синдиката, али кратког
даха. Нису успели и нису могли да устроје сталну организацију
и структуру, јединствено чланство и програм. Пливали су на
таласима актуелности, илузије да постају покрети широких
маса и незадовољства, а исто тако бледе пред новим изазовима
петаблираних политичких партија. Покушали су да буду
побуњеници система и стожери револуционарних промена
који сами не могу спровести и остали само илузија политичких
партија.
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ANTI-SYSTEM MOVEMENTS IN SERBIA AS AN
ILLUSION OF POLITICAL PARTIES
Analysis during the election years from 2014 to 2018:
Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, Beli - samo jako,
Ne da(vi)mo Beograd
Resume
New movements direct their actions towards civilian authorities and politicians who have the power to realize the goals of the
movement, but there is often a conflict between the movement and
the government, that is, between the movement and the established
society that the authorities represent. These movements believe
that political establishment has failed and that they can no longer
represent satisfactory solutions to demanding political problems.
The three most important approaches of social theories recognize the following concepts: the concept of resource mobilization
and the concept of structures of political opportunities and the
concept of framing. The relative success of the revolt against the
establishment ultimately depends on the ability of political actors
to convince potential supporters that they really stand against the
power elite, and that they are not part of the power elite structure
or some kind of insiders. The success of a movement depends on
the broad acceptance of the message, and the acceptance of the
message will depend on how well it fits into the perception of reality or how well the perception can be manipulated. However, only
at the beginning, it seemed in Serbia that these new movements
would be heralds of new political trends and a new light into the
existing system. They actually profited only from the weakening
of certain opposition parties or unions, but short-lived. They failed
and could not establish a permanent organization and structure, a
single membership and program.
Keywords: anti-system movements, establishment, political parties,
institutions, program.1
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Сажетак
Као једна од најмлађих држава у Евопи, Црна Гора је
посебно интересантан пример како се у политичком оквиру
одвија симболичко надметање између два пројекта изградње
нације. Питање црногорског националног идентитета
представљало је средиште црногорске политике од краја 19.
века, међутим никад није постојао јасан консензус на питање
ко су тачно Црногорци. Подржана реконструисаним значењем
црногорске нације, новонастала црногорска национална
свест убрзана је након раскида са Србијом и проглашења
независности 21. маја 2006. Црна Гора је од распада Југославије
на свом путу ка државности прошла кроз транзиције из
републике у Савезној Републици Југославији (СРЈ) у државу
чланицу Србије и Црне Горе у периоду 2003-2006. године,
а након тога у независну државу од 2006. године. Међутим,
транзиција државности није представљала резултат једног
ширег народног консензуса. Подела у владајућој политичкој
странци реформисаних комуниста, Демократској партији
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социјалиста (ДПС) 1997. године, подстакла је политичку
борбу између две бивше фракције ове странке. Током периода
од 15 година промењиви политички програми владајућег
ДПС-а и противничке Социјалистичке народне партије
(СНП), послужили су као извор за редефинисање значења
етничког (националног) идентитета. У својој конкуренцији
за друштвене, политичке или економске ресурсе, црногорске
елите су применом политичких мера, етно-културне државне
политике и активним коришћењем медија успеле да поједине
чињенице и догађаје претворе у референтне тачке за грађане
Црне Горе на начин да идентификују себе. Стога су ти догађаји
постали основа припадности одређеној заједници и уједно
помогли у разграничењу специфичне црногорске од српске
заједнице.
Кључне речи: Црна Гора, национални идентитет, политичка
елита, државни симболи, Србин, Црногорац.
УВОД
Појам национални идентитет користи се у два сродна
и уједно различита смисла, при чему се први везује за
идентитет појединца као припадника политичке заједнице
која је различита од других облика заједништва. Поред тога,
означава и идентитет политичке заједнице, јер се њиме описује
оно што одређену државу разликује од друге и чини посебном.
Као и индивидуални идентитет, и национални идентитет
је слојевит и комплексан. Међутим, иако је национални
идентитет променљив, он се не може бесконачно прекрајати,
што је уједно и разлог његовог постојања. Другим речима, у
временском оквиру он је истовремено и дат, али и редовно
обликован (Ćuković 2014, р. 166).
Национални идентитет и нација су сложене конструкције
састављене од низа међусобно повезаних етничких, културних,
територијалних, економских и правно-политичких компоненти.
Они означавају везе солидарности међу члановима заједнице
обједињених заједничким сећањима, митовима и традицијама
које могу или не морају да проналазе израз у властитим
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државама, али се у потпуности разликују од чисто правних и
бирократских веза државе. Концептуално, нација је спојила
две групе димензија, једну грађанску и територијалну, другу
етничку и генеалошку, у различитим размерама у појединим
случајевима. Управо је та мултидимензионалност учинила
национални идентитет тако флексибилном и истрајном силом
у модерном животу и политици и омогућила му да се ефикасно
комбинује са другим моћним идеологијама и покретима, а да
притом није изгубила свој карактер. Национални идентитети
такође испуњавају интимније, унутрашње функције појединаца
у заједницама. Најочигледнија је социјализација чланова
као држављана и грађана. Данас се то постиже обавезним,
стандардизованим системима јавног масовног образовања,
путем којих се државне власти надају да ће привући националну
преданост и осебeност, хомогену култура. То је активност
коју већина режима проводи са значајном енергијом под
утицајем националистичких идеала културне аутентичности
и јединства. Нација је такође позвана да осигура социјалну везу
између појединаца и класа пружањем репертоара заједничких
вредности, симбола и традиција. Употребом симбола као што
су застава, химна, новац, споменици и свечаности (церемоније),
чланови се подсећају на своје заједничко наслеђе и културно
сродство чиме се ствара узвишен осећај заједничког идентитета
и припадности. Поред тога, осећај националног идентитета
пружа снажно средство за дефинисање и лоцирање себе у свету
кроз призму колективне личности и њене карактеристичне
културе. Кроз заједничку, јединствену културу, омогућено
нам је да знамо „ко смо“ у савременом свету. С друге стране,
најважнија обележја етничке заједнице су колективно име, мит
о заједничким прецима, заједничка историјска сећања, један
или више диференцирајућих елемената заједничке културе,
повезаност с одређеном „домовином“ и осећај солидарности
код значајнијег дела популације. Наведени елементи, очито,
имају културну и историјску садржину. Из самог поимања
националног идентитета можемо уочити да нема и не може
може бити нације без наведених културних елемената, као ни
„културно неутралне“ државе, како се често жели приказати
савремена либерална држава. Државе-нације које задржавају
своју снагу без обзира на историјска превирања, у томе успевају
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захваљујући социјалној хомогености и културном идентитету
(Smith 1991, pp.16-17).
ЦРНА ГОРА У ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА
И док су резултати референдума из 2006. године
указали на поларизацију око питања црногорске државности,
променљиви резултати пописа становништва из 1991., 2003.
и 2011. године откривају на који начин је становништво
прихватило политичку борбу између наведених политичких
опција и претворило у личну перцепцију „националности“.
Супротно резултатима избора из 1992. године, када је од 66%
изашлих бирача 95,4 % гласало за останак Црне Горе у државној
заједници са осталим републикама бивше Југославије које су
то желеле, до 2006. године за независност Црне Горе изјаснило
се 55,5 % од 86,5 % изашлих бирача. То је, међутим, значило
да је готово половина становништва била против напуштања
државне заједнице са Србијом. Ако ове податке доведемо у
однос са резлтатима пописа становништва, уочићемо значајан
помак становништва између категорија „Црногорац“ и
„Србин“. Тако је 1991. године 61,9 % становништва изјаснило
се Црногорцима, а 9,4 % Србима, док се остатак декларисао као
припадници различитих мањина (Bieber 2003, p. 12). Међутим,
2003. године, 43,2 % становника Црне Горе изјаснило се као
„Црногорац“, док се 32 % становништва по својој националној
припадности одредило као „Србин“. Како су 2005. године
припадници мањина подржали независност, можемо сигурно
претпоставити да се већина оних који су подржали очување
државне заједнице изјаснило као „Срби“, док су се они који су
гласали за независност декларисали као „Црногорци“. Оваква
флуидност категорија идентитета у Црној Гори видљива је и
из пописа становништва из 2011. године у којем су они који
су се изјаснили као „Србин“ чинили 28,7% становништва,
док се 45% становништва изјаснило као „Црногорац“ (Uprava za statistiku Crne Gore). Таква реимагинација националног
идентитета, његова политизација и везивање за један од два
противничка политичка пројекта могућа је због историјске
дилеме око тога да ли су Црногорци посебна нација или
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само подгрупа Срба. Међутим, у средишту наведених
промена налази се политика, јер да ли се члан неке породице
дефинише као Србин или Црногорац зависи од друштвених,
културних, економских, а пре свега политичких околности.
Поред тога, посебан проблем је чињеница да у црногорском
друштву постоји значајан број оних који су неодлучни. Растућа
бифуркација није само нешто што је постојало апстрактно, већ
је имало и стварне манифестације у црногорском друштвеном
животу, па чак и у оквиру породичне заједнице (један брат је
себе дефинисао као Црногорац, а други као Србин) (Morrison 2009, p. 12). За разумевање реконцептуализације значења
националног идентитета у Црној Гори неопходно је поћи од
појма „апстрактне заједнице“ која се надовезује на анализе
националног идентитета као категорије и његове идеје „шеме“,
односно когнитивних оквира кроз које појединци приписују
своју припадност одређеној групи. Различито поимање
категорије „Србин“ и „Црногорац“ изазвано је политичком
борбом над симболичном просторном и временском димензијом
„шема“ идентитета (Brubaker 2004).
АПСТРАКТНА И ОСТВАРЕНА НАЦИОНАЛНА
КАТЕГОРИЈА
Наука је понудила безброј покушаја дефинисања
феномена националности, који је толико загонетан и око којег
егзистира занемарљив научни консензус. Наиме, до сада није
развијен један свеобухватан приступ који би широм света
имао једнаку аналитичку вредност у истраживању стварања
нације. С друге стране, за пост-комунистичке државе је од
посебне важности је разумевање начина на који долази до
настанка нација, с обзиром на појаву великог броја пројеката
којима се покушавало оправдати успостављање нових држава.
Један од понуђених концепта се тиче „нације” као апстрактне
заједнице, при чему се истиче мултидимензионалност процеса
њене изградње, супротно класичним теоријама које приступају
анализирању „друштвеног живота као да је постављен на једној
равни“ (Paul 1997 p. 185). С друге стране, теорија апстрактне
заједнице друштвени живот посматра као живот који се води
дуж различитих оса времена и простора, од интеракција лицем
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у лице до интеракција безличне природе које се одвијају путем
електронских медија. Међутим, реалност темељно различитих
врста људске природе обликованих у различитим друштвима и
могућност формирања контрадикторних субјективитета унутар
једног друштва, често се одбацују или препуштају подручју
психоанализе. Посматрање нације као апстрактне заједнице
отвара поред осталог и могућност гледања на нацију као
когнитивну категорију путем које појединци приписују своју
припадност колeктивитетима које доживљавају као „групе“. На
тај начин нам је омогућено да разумемо и проучавамо нацију
не као групу, већ као пресек бројних когнитивних оквира
јер појединци „могу истовремено припадати различитим
референтним групама и у складу са околностима нагласиће
припадност једној или некој другој групи као своју праву
припадност“ (Boundaries 1997, 257).
Процес стварања нације, или конструисања нације унутар
оквира апстрактне, а опет когнитивне категорије, укључује
утврђивање оквира за друштвену интерпретацију чињеница
и догађаја које појединци деле. Уобличавање чињеница и
догађаја на темељу повезивања са одређеним сродством потиче
усвајањем једног специфичног социополитичког идентитета
кроз максимизирање разлика које су опречне противничким
групама. То се означава као процес изградње „шема“
идентитета. Међутим, ове „шеме“ идентитета задржавају
одређену флуидност унутар когнитивног оквира јер су одређене
субјективним уверењима појединца у споне које су везане уз
његово поимање нације. Таква уверења често се формирају
према културним нормама с којима се појединац повезује и
користе као оруђе за управљање свеукупним ресурсима и
стварање националног идентитета. Ове културне норме су
„промењиве јер се могу прилагодити или чак измислити како
би одговарале интересу и околностима групе и појединца“(Douglas 1979, 31).
Оснивање држава и стварање нација након распада
социјалистичке Југославије подразумевало је напуштање
југословенских и повратак националним симболима, као
и поновно откривање историјске и политичке митологије.
Међутим, грађење нације путем различитих културних норми
не догађа се ex et ab nihilo, јер зависи од људског фактора, који с
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друге стране функционише у окружењу прилика и ограничења
с којима је суочена одређена заједница (Mark, 2001, 29). У
друштвима суоченим с великом кризом, као што је то био
случај са Црном Гором након распада Југославије, домаће елите
могу уочити прилику да се поставе као вође, и потом позивају
на „осећање групног идентитета и лојалности групи“ (Mayall 1990, 43). Оне „настоје створити нације из становништва
којем, у различитој мери, недостаје осећај идентитета и сврхе,
или је етнички хетерогено, економски назадно и друштвено
подељено“(Douglas 1971, 31). Редефинишући оквир „шеме“
идентитета, политичке елите настоје усадити или појачати
осећај припадности групи, правдајући своје радње позивањем
на национално „јунаштво“ и „славу“. Такви процеси за
собом нужно повлаче „позајмљивање од другога, као и
исправљање прошлости“ (Wicker 1997, 6). Катализатори за
овакво редефинисање националног оквира нису ограничени
само на политике и медије који отеловљују дискурс елите,
већ укључују и симболе (заставе, хералдику) који упућују
на историјску и географску димензију. Овакви су органски
симболи често коришћени као канали национализма због своје
моћи да оживе масе излажући их „разумљивијем“ дискурсу.
Након распада Југославије у врху посткомунистичких
друштава настао је вакуум моћи који је отворио простор
политичким „предузетницима” за које је национални програм
добио на важности у спровођењу њихових политичких
интереса. Основни темељни циљ пројекта изградње нације
који воде елите је контрола државе, при чему елите користе
прилике и ограничења друштвених простора унутар којих
делују за преношење детаља о „шемама“ идентитета. На
тај начин креирају наративне оквире кроз које појединци
доживљавају нацију (Witmeyer 2003, 321-341). У случају Црне
Горе важно је разумети да су се са поделом у владајућем ДПС
– у, 1997. године појавила два противничка јавна простора од
којих је сваки оспоравао утемељеност, политичке циљеве и
институционалне функције супротне стране. Поводом тога,
процес изградње нације се у Црној Гори у великој мери може
повезати с јавним просторима у којима су се елите бориле за
власт (Ikegami 2000, 989-1029).
135

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

Стварни сукоб и значење категорија „Црногорац“ и
„Србин“ у Црној Гори одражавали су способност противничких
политичких елита (ДПС-а и СНП-а) да артикулишу „шему“
идентитета. С тим у вези, појединци су формирали идеју
нације и на основу тога приписивали своју припадност
једној или другој категорији. У формирању нације елите
могу манипулисати елементима културе пре него их изумети
како би појачали географску и историјску димензију њиховог
друштвеног простора. Иако смештене на истој територији,
с обзиром на њима доступна средства ове две противничке
елите деловале су у опречном окружењу. Тако се, на пример,
владајућа политичка елита ослањала на домаће ресурсе како
би значење „црногорског“ идентитета артикулисала кроз
одвајање од Србије и кроз нарацију посебне црногорске нације.
С друге стране је опозициони блок, одбијајући реартикулацију
„црногорског“ идентитета, успоставио нови когнитивни оквир
путем ког су они који су подржавали државну заједницу и
нарацију српског порекла Црногораца могли и на тај начин
своју припадност приписати категорији идентитета „Србин“.
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ИСТОРИЈСКЕ
ИМАГИНАЦИЈЕ
Историјска имагинација чини важан облик поимања
„нације“. У објашњавању како су се формирале нације у
деветнаестом веку, између осталог егзистира мишљење
да је „погрешно схватање историје кључни део постојања
нације“ (Hobsbawn 1997, 35). Историја се често интерпретира
и реинтерпретира у различитим политичким контекстима, а
политичари се осврћу на историју како би подржали своје
аргументе. То је посебно важна чињеница за потпуније
разумевање изградње нације у Црној Гори, где се политичка
сцена поделила и где се са почетком овог века главни политички
сукоб заснивао на дебати о државности и националности.
Као последица, корени дебате већ две деценије надахнјују
политику ове државе и директно су повезани са имагинацијом
црногорске историје. Овај симболични сукоб око историјске
имагинације националности између два политичка табора био
је могућ из два очигледна разлога. Прво, историјски записи
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оставили су довољно места за две различите интерпретације
историје (Morrison 2009, 10-12), што је политичким елитама
олакшало реконструкцију когнитивних оквира категорија
идентитета „Црногорац“ и „Србин“. Поред тога, значајна
је чињеница да је кроз читаву историју идентитет у Црној
Гори био двојак - наиме „Србин“ и „Црногорац“ нису били
међусобно искључиви првенствено захваљујући улози Српске
православне цркве у Црној Гори.
С друге стране, поновно цртање граница променило
је значење темељних категорија идентитета, што је коначно
резултирало тиме да је црногорско становништво одабрало
припадност другачијим етничким категоријама у попису
становништва 2003. и 2011. године него што је био случај
у попису 1991. године. Будући да су различите елите
приказивале своје верзије црногорске историје, сукоб око
„исправне“ интерпретације различитих историјских догађаја
и периода постао је важан аспект подела око државности и
идентитета. Какав су утицај ове различите верзије црногорске
историје имале на поимање категорија идентитета „Србин“
и „Црногорац“ најбоље се уочава у начину на који су људи
схватали црногорску државност кроз историју, посебно у
односу на уједињење Југославије. Предметна поларизација
постала је знатно шира када су центар расправе доспели
историјски уџбеници и начин на који би требало проучавати
црногорску историју. С тим у вези, посебно спорно било је
приказивање историје према коме је, с једне стране, Зета
представљена као стара краљевина која је некад постојала на
територији данашње Црне Горе као „прва српска држава“, док
је за друге требала бити сматрана првом црногорском државом.
Поред наведеног, предмет спорења представљао је и део који
се односио и на актуелног митрополита Српске православне
цркве у Црној Гори и његову улогу у ратним операцијама
Србије и Црне Горе у Хрватској током сукоба у Југославији и
њене дезинтеграције (Džankić 2014, 353).
Међутим, моћ историјске имагинације посебно је уочљива
у расправама око тога јесу ли Црногорци „најстарија нација
на Балкану“ или су „у основи Срби“. Историјски аргументи
за обе стране ове дихотомије могу се наћи у записима Петра
И и Петра ИИ Петровића Његоша, владика Црне Горе у XVIII
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и XIX веку. Када би упућивали на становништво, владике
су користиле назив „Србин“, што је довело до две засебне
интерпретације црногорског идентитета, као одвојене
категорије, и као подкатегорије српске категорије. Поједини
аутори и бивше опозиционе унионистичке странке у Црној
Гори, записе владика сматрају доказом српског порекла
Црногораца (Simićević, 2008). Супротно томе, појам „Србин“
у записима црногорских владика искључиво повезују с
православним хришћанством (Brković 1974). Наравно да
је то један од доказа оштре поларизације између оних који
се изјашњавају као „Црногорци“ и као „Срби“ око питања
јесу ли Црногорци у суштини Срби или не. Поред наведног,
даља политичка борба око историјске имагинације јавља се
у актуелним политичким дебатама везаним за догађаје 1918.
године који су довели до стварања Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, а која је 1929. године преименована у „Југославију“.
Наиме, Скупштина Црне Горе је 2011. године усвојила Закон
о династији Петровић – Његош, којим је дефинисала правни
статус потомака црногорске краљевске породице. Према овом
закону, „династија Петровић – Његош свргнута је с трона
насилном анексијом 1918. године“ (Zakon o statusu potomaka
dinastije Petrović Njegoš, čl. 1), што је постала врло спорна
одредба, посебно за опозициону политичку елиту која је у
наведеној законској формулацији препознала покушај да се
промени историја и манипулише наследником династије.
Иако је у проучавању нација успостављен велики
број теорија и емпиријских дилема, строга категоризација
супстанци одређене нације је веома проблематична, а у
црногорском случају је изузетно изражена (с обзиром на
замагљен однос српског и црногорског идентитета). С тим у
вези „посебно је тешко наћи поуздан и методолошки оквир
за дефинисање црногорске нације због контрадикторних
ставова према његовом постојању и развоју” (Ičević 1998,
217). Заправо, наведени проблем се додатно надопуњује
нераскидивом повезаношћу са историјом (са Србијом),
међусобно повезаним владајућим династијама, значајном
миграцијом Црногораца у Србији, као и извесним бројем оних
који не виде противуречност у дефинисању себе као Србина
или Црногорца. Корен проблема потиче из најмање два века
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дуготрајних и крајње контрадикторних процеса изградње
државе. Независна Црна Гора или Црна Гора као део неке
веће државе, јесте одраз различитих идеја које су понекад
представљале ратне алтернативе савремене црногорске
историје. Двоструки идентитет утиснут у масовну свест већине
Црногораца био је логичан резултат тих супротстављених
државних идеја (Popović 2002, 16). Ови контрадикторни
процеси довели су до развоја феномена појма националног
homo duplexa, дуалне или двоструке свести идентитета (Morrison 2009, 10).
ПОДЕЛА ДВА ЛИЦА HOMO DUPLEXA
Подела политичких елита у Црног Гора утицала је на
друштво на неколико нивоа. Одвајање категорија идентитета
„Србин“ и „Црногорац“ довело је до раздвајања црногорског
homo duplexa, продубивши поделе које су постојале у
историјском и политичком сећању становништва. Ове поделе
постале су важан део самоидентификације противничких
елита и њихових ставова према томе шта значи бити „Србин“
и „Црногорац“. Да би се придобила подршка народа, било
је неопходно створити утисак о томе шта представљају
конкурентни пројекти изградње нације супротстављених
политичких елита у Црној Гори. Раздвајање homo duplexa
подразумевало је установљење и поделу наратива на „нас“ и
„њих“, који су посебно важни за кристализацију „црногорског“
и „српског“ идентитета противничких политичких елита, а
подједнако и за начин на који је народ повезивао значење с
категоријама идентитета које су промовисале актуелне елите.
Два аспекта вере играла су важну улогу у дисоцијативним
наративима и то реконструкција значења категорије „Црногорац“
и свођење категорије идентитета „Србин“ на „други“. Прво,
придобијањем мањина1 за свој циљ, владајући ДПС удаљио је
категорију идентитета „Црногорац“ од било какве искључиве
повезаности с православним хришћанством, што је био случај
раних 1990-их година, док је опозиција задржала блиске везе с
православним хришћанством и тиме је категорија идентитета
„Србин“ имплицирала степен повезаности с вером. Услед тога
1 Према попису становништва из 2011. године, етнички састав Црне Горе чине Црногорци
45%, Срби 28,7%, Бошњаци 8,6%, Албанци 4,9%, Муслимани 3,3%, Хрвати 1% и Роми 0,3%
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се развило уверење да је „црногорски“ идентитет „грађански“ и
супротан „етничком“ „српском“ идентитету (Keiichi 2008, 165173). Друго, чак и ако се већина оних који се опредељују или
као „Србин“ или као „Црногорац“ поистовећује с православним
хришћанством, постоји очигледна поларизација у односу на
врсту православља која се повезује с овим двема категоријама
идентитета. Предметну поларизацију изнедрили су супарнички
пројекти изградње нације две противничке политичке елите
у Црној Гори. Током 1990-их, тада уједињени ДПС био је
близак Српској православној цркви (СПЦ), и присталице
странке по аутоматизму су се поистовећивале с овом верском
заједницом. Након тога, са поделом политичке сцене у Црној
Гори 1997. године и усвајањем програма назависности након
2000. године, владајућа политичка елита удаљила се од Српске
православне цркве и почела повезивати са унионистичким
циљем, јер се на верској позорници појавио супарник у
виду Црногорске православне црква (ЦПЦ) која је постала
својствена као један од елемената који се повезује са шемом
идентитета „Црногорац“ (Ramet 2005, 264). Поред тога, важно
је напоменути да је се средином 90-тих година, упоредо са
напорима за оснивање Хрватске православне цркве, одвијао
сличан процес и у Црној Гори. Црногорски сепаратисти су
на Цетињу основали „Одбор за обнаваљање аутокефалне
Црногорске православне цркве“ да би стали насупрот Српској
православној цркви (Morrison 2018, 89). Наиме, у новембру
1990. године, на Цетињу је оформљена група под називом
Одбор за обнављање аутокефалне црногорске православне
цркве, која је убрзо објавила намеру да поново успостави
аутокефалну Црногорску цркву. Након тога је већ почетком
јануара 1991. године одржан „Црногорски национални синод“,
током којег је изражена посвећеност обнови аутокефалне
Црногорске православне цркве која ће служити за уједињавање
Црногораца кроз поштовање конкрених црногорских светаца,
као и за постизање ширег циља кроз успостављање независне
државе, при чему је цркви додељен значајан простор у изградњи
посебног црногорског националног идентитета. Наредна
фаза поновног успостављања, настављена је регистровањем
Црногорске православне цркве као невладине организације
под називом Верска заједница Црногораца православне
вероисповести. Ипак, вероватно најспорнији догађај у борби
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око физичког простора и симболизма изградње нације тиче се
цркве коју је на планини Румији изградила Српска православна
црква. Усред дебате око црногорског националног идентитета,
СПЦ је 2005. године једностраном вољом на планини Румији
поставила металну цркву, тврдећи како је тамо постојала
православна црква све до 1571. године. Симболизам подизања
српске православне цркве на врху планине изазвао је велику
контроверзу, посебно међу мањинским заједницама које
су сматрале да планина Румија припада свим етничким и
верским заједницама Црне Горе. Црногорско Министарство
за урбанизам и просторно планирање је 2009. године донело
одлуку о рушењу цркве, што је изазвало различите реакције
међу становништвом (није занемарљиво с обзиром на податке
из пописа 2011.године). Поред уочљивог знака поларизације
у смислу идентитета људи, питање цркве на планини Румији
резултирало је и кривичном пријавом за говор мржње поднетом
против српског православног митрополита црногорскоприморског Амфилохија (Džankić 2014, 364).
Међутим, посебно је упечатљиво да се у истом периоду
када питање канонизације Алојза Степинца достиже своју
кулминацију и када су косовско-метохијски Албанци били у
офанзиви да институционално преузму српске средњовековне
манастире, одвија покушај протеривања Српске православне
цркве са простора Црне Горе. Влада Црне Горе је у августу
2015. године ставила на јавну расправу текст Закона о слободи
вероисповести (у међувремену усвојен) којим је требало да
се оконча вишедеценијска борба против Српске православне
цркве. Предметни Закон, поред осталог, представља и покушај
брисања присуства Српске православне цркве, која на простору
Црне Горе има дугу историју и традицију још од средњег века,
и која као црквена организација са седиштем на Цетињу више
векова баштини историјски српски идентитет Православне
цркве у Црној Гори, при чему српским црквама прети
конфискација (Raković 2017, 103-104). За разлику од осталих
пројеката изградње идентитета, верско питање је потврдило
постојање дубоке подељености унутар црногорског друштва.
С друге стране, идентитет Српске православне цркве у Црној
Гори представља уједно и највећу препреку конституисању
црногорског националног идентитета (Милосављевић 2019, 234).
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У складу са наведеним, евидентно је да је црногорска
власт заборавила да „религија предстваља кључну одредницу
у балканском контексту нација, јер се нигде у Европи нису
на простору једног језика сукобљавале тако различите
цивилизације и религије и нигде подвојеност није била праћена
писањем истог језика на неколико сасвим различитих азбука“
(Ivić 1986, 126). Поред тога, значајна је чињеница да је према
религијама и црквама идентификовано и остало становништво,
као и то да док су имали своју самосталну цркву, Срби сматрани
народом, а након губитка црквене самосталности 1767. године,
они се убрајају у Грке (Ekmečić, 2007, 17).
Раздвајање homo duplexa није се одвијао само у оквиру
верског раздвајања „српског“ и „црногорског“ идентитета, јер
је дошло и до стварања граница између државних симбола,
што је и даље предмет спора у Црној Гори. Колико су симболи
важни у конструисању шема идентитета огледа се у заводљивој
моћи слике и њеној повезаности са историјом и доживљајем
континуитета нације. Симболи и националне церемоније су
посебно значајни за изградњу нације јер постављају прошлост
као темељ за стварање нације у садашњости где се она може
усмеравати према будућности. Зато прошлост представља
снажан ресурс за стварање граница подигнутих против других
народа.Прославе и сећања на историјске догађаје такође могу
имати емоционални набој подсећајући људе на заједничку
припадност (Elgenius 2011, 18).
Државна застава и национални празник (на пример дан
државности) представљају две главне слике националности
кроз коју нације постају видљиве. Застава је први национални
симбол који се појавио, док национални дани представљају
млађе слојеве народа и истичу чињеницу да су нације слојевите
и да њихове оснивање у току. Националне заставе и државни
дани користе се за представљање, стварање, поновно стварање,
оправдање, величање и моделирање нација. Они пружају
пречице нацији и у свом облику, симболичку и церемонијалну
структуру сличну верским заједницама (Elgenius 2011, 187).
Међутим, они који спроводе националну идеологију
„наглашавају искључиво оне симболе као што су заставе,
химне, свечаности, битке, династије, хероје, народне ношње,
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државне празнике, комеморације, верске празнике које могу
ефикасно употребити да уједине припаднике нације“ (Popović
2010, 38). С друге стране, не треба заборавити да национални
симболи могу представљати снажни контраинструмент
у рукама оних који протествују или се супротстављају
одређеној власти. Наиме, националистички покрети, као и
сви масовни покрети користе симболе и церемоније, које
националистичким идејама дају одређени облик и снагу тако
што пројектују одређену слику што омогућава окупљање на
начин који наизглед директно изражава солидарност нације
(Elgenius 2011, 16-17). Још у периоду када је била део државне
заједнице са Србијом, Црна Гора је 2004. године усвојила
Закон о државним симболима, којим су утврђени грб, застава
и химна и начин употребе и заштите државних симбола, као
и Дан државности Црне Горе. Према одредбама наведеног
Закона, грб је у облику “златног крунисаног двоглавог орла,
уздигнутих крила у полету, са скиптром у десној и шаром у
левој канджи на црвеној основи. На прсима орла је штит са
златним лавом у пролазу. Лав је на зеленом пољу са плавом
позадином. Круна изнад орловских глава и скиптар су златни
са крстом на врху. Шар је плави са златним оковом и крстом”
(Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore 2004,
čl. 1, 4). Посебним одредбама уређена је застава Црне Горе, која
је црвена, са златним оквиром и грбом Црне Горе у средини.
Усвајање предметног закона наишло је на оштро неслагање
унионистичке групе, која је сматрала да црногорска елита
покушавају поново да измени историју пошто је претходна
црногорска застава била слична српској (црвена, плава и бела)
(Đurković 2009, 6). Међутим, изражен проблем представљала је
ситуација са националном химном са којом је влада настојала да
уклони сваку алузију на било шта што би се могло протумачити
као елемент српства у црногорском идентитету. С тим у вези,
посебан предмет спорења представљале су две строфе текста
црногорске националне химне „Ој свијетла мајска зоро“ пошто
их је написао Секула Дрљевић, вођа црногорског националног
покрета у међуратном периоду, повезаног с фашистичком
Италијом (Morrison 2018, 113). При томе треба напоменути
да подела није била искљућиво на супростављене политичке
опције, већ и у оквиру владајуће странке с обзиром на две
спорне строфе јер изазивају подељеност и асоцирају на
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фашизам. Расправа о химни трајала је доста дуго, што умногоме
осликава ситуацију у друштвено-политичком животу Црне
Горе. С друге стране, наведени примери потврђују важност
симбола и њиховог тумачења за историјско значење нације.
Они такође показују на које начине политичке елите могу
користити те симболе и упаковане у њихове личне програме
и учинити их доступнима широкој јавности.
ГЕОГРАФСКЕ ИМАГИНАЦИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОСТОРА
Географска имагинација је важан аспект поимања нације,
а повезивање националности са територијом, стварном или
замишљеном, помаже људима да се повежу са одређеним
просторима (територијама). У том процесу територија постаје
„неизоставни део дефиниције и идентификује групе које живе
унутар ње“ (Guntram, Kaplan 1999, 2). У савременом значењу
територија се може посматрати из угла локације са свим
карактеристикама које она носи и као простор са садржајима
који га чине. И док се у прошлости територија посматрала
најчешће као локација (повољност положаја, величина
територије, природно-географски чиниоци, распоред копна и
мора и стратешки ресурси), у модерно доба пажња је усмерена
на геополитичку имагинацију и геополитичке дискурсе
који из тог садржаја произилазе. И поред тога, територија
није концептуално изолована, јер је уоквирена троуглом
који обухвата институционализацију моћи (државна моћ),
материјализацију простора (географија) и идеализацију народа
(идентитет) (Tuathail 2000, 140). У окружењу у коме политичка
борба око значења националних категорија надилази већину
других политичких проблема, као што је то случај са Црном
Гором, симболи које пројекти изградње нације асоцирају са
територијом постају моћна обележја идентитета.
И док сама територија Црне Горе није била предмет спора
током расправе о државности и идентитету (као што је то
био случај у осталим бившим југословенским републикама),
симболична реконструкција физичког простора служила је
као катализатор за пројекте изградње нације владајућих елита.
Једнако тако, неодобравање и отпор супарничких пројеката
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изградње нације према замени симбола који асоцирају на везе
између Црне Горе и Србије, попут назива улица и споменика,
указују на значај географске димензије поимања националног
идентитета. Посебна симболична димензија политичког
суочавања која се претворила у сукоб око значења идентитета
„Црногорац“ и „Србин“ је језичко присвајање простора. Након
независности Црне Горе службени језик назван је према називу
земље, у настојању владајуће елите да свој пројекат изградње
државе обједини са начином на који домаће становништво
поима национални идентитет. Међутим, инсистирање
бивших унионистичких странака на томе да се назив овог
језика користи „српски“ вероватно је најјачи показатељ како
противнички пројекти изградње нације настоје повезати
замишљени простор са националношћу, а „српски“ језик са
територијом Црне Горе и доживљајем „српског“ идентитета
у Црној Гори, који се заснива на веровању да су Црногорци
„српски Спартанци“ (Banac 1984, 44).
Симболична реконструкција физичког простора у Црној
Гори није попримила исте димензије као што је то случај
са бившим југословенским републикама. Док се логични
темељ за нижи степен реконструкције физичког простора у
Црној Гори након распада Југославије може наћи у наставку
државне заједнице са Србијом, постоје и два додатна разлога
зашто је црногорска елита поступала опрезно у претварању
свог пројекта изградње нације у опипљиве објекте попут
грађевина и споменика. Наиме, још 1998. године, владајућа
политичка елита се определила за мултикултуралну политичку
платформу како би привукла гласове неправославних мањина,
попут Бошњака, Муслимана и Хрвата (Bieber 2003, 13-26). У
таквим околностима су западне демократске државе које су
подржавале црногорску владајућу елиту хвалиле такав однос,
посебно у периоду оружаних сукоба на Косову и Метохији.
Међутим, у том периоду реконструкција физичког простора
унутар пројекта изградње нације црногорске владајуће елите
је била доста скромна. При томе су чак и умерене промене у
називу улица и подизању споменика обележавале симболично
удаљавање од симболизма бивше Југославије и посебно
државне заједнице са Србијом.
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Прва велика промена у симболизму простора у Црној
Гори наступила је још 1992. године, када је назив главног
града тадашње Републике Црне Горе промењен из Титоград
у Подгорица. Током социјалистичког периода главни град
Црне Горе, заједно с неколико других градова из разних
делова бивше Југославије, својим је именом одао почаст вођи
федерације. Промена назива симболизује померање од Титовог
наслеђа, које је у то време одбацивала елита ДПС-а, а која је
остала блиска са српском политичком елитом све до 1997.
године. Током ратних сукоба у Југославији у Подгорици није
било физичке реконструкције, а изглед главног града био је
развијен у складу са социјалистичком архитектуром, с обзиром
да је град био порушен током Другог светског рата. Поред
тога и многе улице и установе носиле су назив партизанских
хероја или симбола бивше Југославије (улица Братства и
јединства, Пут ЈНА и слично). Промене у физичком простору
Подгорице наступиле су прихватањем програма независности,
што је за собом повлачило и пројекат изградње нације којим
су управљале елите. Тако је јануара 2004. године влада
Црне Горе у оквиру свог политичког програма предложила
промену назива улица у главном граду. Нова имена имала су
за циљ одбацивање наслеђа старог социјалистичког система
и обележавање истинских вредности историја града и важних
историјских личности. С тим у вези, промене су се састојале
у замени имена партизанских хероја из Другог светског рата,
као и имена историјских личности других република бивше
Југославије, са именима која су изричито везана за Црну Гору.
Интересантан је случај две улице у центру Подгорице
као пример „борбе“ која се водила око симболизма физичког
простора. Промена назива Улице Петра Матовића (мање
познатог партизанског хероја) у Улицу краља Николе (краља
Црне Горе пре уједињења Југославије) није изазвала никакве
реакције, међутим промена назива Булевара Немањина
обала (Немањић – српска династија) у Булевар Светог Петра
Цетињског (Петар И Петровић – црногорски владар) наишла
је на оштро негодовање опозиционе политичке елите због
значајног историјског и географског симболизма повезаног са
државношћу Црне Горе. Српска династија Немањића владала
је територијом Црне Горе у XII и XIII веку и стога се повезује
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са географском неподељеношћу Србије и Црне Горе. Династија
Петровића, која је Црном Гором владала од XVIII до XX века,
повезује се с борбом за самосталност и црногорску државност.
Лично се Петар I Петровић сматра симболом црногорске
„државе“ пошто је први уставни акт у Црној Гори – Законик
општи црногорски и брдски из 1797. године – усвојен током
његове владавине. У контексту овог географског и историјског
симболизма промена назива улица за многе је представљала
намеру владе да промени историју. С тим у вези, црногорска
опозиција је тврдила да се овом променом „брише црногорска
историја“. Између снага које су подржавале независност и
унионистичких снага дошло је до додатног размимоилажења
када је династијска историја Црне Горе обновљена као
симболички инструмент за присвајање физичког простора
Подгорице за потребе изградње нације. Догађаји који су
обележили обнављање Подгорице указују на још један ниво
политичке борбе око симболичне имагинације нације, што се
најочитије показало током подизања споменика краљу Николи
на Булевару Светог Петра Цетињског. И краљ Никола и Свети
Петар Цетињски (Петар I Петровић) представљају значајне
симболе црногорске државности и кроз историју су признати
због улоге коју су одиграли у успостављању и модернизацији
државе, али су на своје поданике подједнако упућивали и са
„Црногорац“ и са „Србин“, на тај начин остваљајући широку
маргину за интерпретацију значења предметних категорија
идентитета (Rastoder 2003, 118). Међутим, како су били
владари црногорске државе, у време поделе око државности и
идентитета краљ Никола и Петар I Петровић такође су постали
симбол нације за табор који је подржавао независност.
ЈЕЗИЧКО ПРИСВАЈАЊЕ ПРОСТОРА И
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ИДЕНТИТЕТА
Језик има важну улогу у поимању идентитета и то не само
због своје улоге у образовном систему, штампи и свакодневној
комуникацији међу члановима политичког друштва. Наиме,
језик је повезан са „политичком организацијом простора,
разлогом због кога су многе нове посткомунистичке државе
назвале своје језике према називу државе (White 2000, 181). У
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доба комунизма већина држава које су у то време припадале
вишенационалним земљама користила је један језик као
lingua franca, односно као симбол „јединства“ њихових
различитих народа. У бившој Југославији српско-хрватски је
био заједнички језик Србима, Хрватима и Црногорцима, иако
никада није постојала изричито „црногорска“ опција (Greenberg 2008, 88-91). При томе језик који се говори у Црној Гори
својим фонолошким обележјима наликује варијанти која се
говори у Хрватској, а лексички и морфолошки је сличан оном
којим се говори у Србији. С распадом Југославије језик је
постао не само важно обележје идентитета, већ и обележје
простора. Повезивањем одређене језичке варијанте са сваком
од новонасталих држава елите су настојале оправдати своје
пројекте изградње нације и тако ојачати поимање нације у
народу. У случају Црне Горе, након распада Југославије ова
ситуација је имала своју специфичност. Следом одлуке да
остане у државној заједници са Србијом, Црна Гора је Уставом
1992. године за „језик у службеној употреби“ у Црној Гори
одредила ијекавско наречје српског (Ustav Republike Crne Gore
1992, čl.9).
Међутим, за разлику од Устава Републике Србије из 1992.
године, стари Устав Републике Црне Горе дао је равноправни
положај ћириличном и латиничном писму. Употреба оба
писма открива занимљиву просторну дуалност црногорског
културног оквира: понајпре напетост између „Истока“ и
„Запада“ која се очитује у писму, али у разликама у наречју.
Наиме, дијалектичке посебности у Црној Гори не одговарају
политичким поделама и имају свој симболизам. Северозападни
дијалект повезује црногорски језик с бившим српско –
хрватским (касније српским) језиком, док га југоисточни веже
уз „Стару Црну Гору“. Први се типично пише ћириличном
писмом, а други латиничним. Ћирилично писмо носи са собом
историјске конотације Византијског Царства, Русије и Србије –
„источних“ аспеката идентитета у Црној Гори. С друге стране,
латинично писмо повезано је с историјском везама Црне Горе
и Венеције као и другим западним државама.
Међутим, треба напоменути да су језик и нација једно
од другог независни, јер идентитет нације може бити потпуно
независан од језика, а као пример су многе државе (Швајцарска,
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државе које говоре шпански и енглески) које су и поред истог
језика развиле посебне националне идентитете. Другим речима,
језик не може да представља средство разграничења као
посебан културни чинилац и чинилац интегрисања групе. То
је посебно изражено на простору бивше Југославије, где једна
иста варијанта језика може носити име „босански” „српски’
или „хрватски”, јер разлика у називу не почива ни на каквом
језичном критерију, него само на националној припадности
говорника. С друге стране, национална припадност говорника
не представља критеријум за називање језика, јер на пример
Швајцарац не говори швајцарски, Канађанин не говори
канадски, као и Аргентинац који не говори аргентински и
слично (Kordić 2010, 127, 211).
Стварна манифестација предметне просторно-језичке
дуалности постала је уочљива након што се ДПС окренула
реализацији независности. Отуда је у изборним кампањама
након 2000. године – укључујући и кампању пред референдум
– ДПС који је заговарао независност претежно користио
латиницу (а само понекад ћирилицу како би се приближио
„неодлучним“ бирачима), док је унионистички блок искључиво
користио ћирилично писмо (International Crisis Group 2006,
5). За унионисте употреба ћирилице симболизује блискост
са Србијом. Супротно томе, за табор који је пропагирао
независност употреба латиничног писма носила је конотације
одвајања од Србије и њене политике, и представљала блискост
са Западом. Занимљиво је да је међу одредбама два Устава Црне
Горе (Ustav Republike Crne Gore 2007, čl.13) које прописују
употребу језика једино упоредна употреба оба писма остала
непромењена. Као таква, она показује да је напетост између
„Истока“ и „Запада“ још увек присутна, без обзира на промене
у називу језика.
И док су културне организације блиске пројекту
независности промовисале „национализацију“ језика,
лингвисти су је критиковали, с обзиром да језик виде као
потенцијални катализатор национализма, с обзиром на то да
је он нужно повезан са системом образовања и производњом
митова (Glušica 2010, 27-28). Устав Црне Горе из 2007.
године одређује „црногорски“ као службени језик Црне Горе,
а „српски, бошњачки, албански и хрватски“ као „језике у
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службеној употреби“. Током уставне дебате, називање језика
„црногорским“ наишло је на оштро негодовање бившег
унионистичког блока, који га је сматрао политичким потезом,
као и да би назив службеног језика требао остати „српски“,
што су аргументовали тиме да је, према попису становништва
2003. године, 59,67 % становништва изјавило да говоре српским
језиком, док је само 21,53 % говорио црногорским (Džankić
2014, 368). То је уједно и представљао повод за супротстављене
ставове да ли српски језик треба да постане уставна категорија.
Наравно да је за владајућу елиту и интелектуалце који
су подржавали пројект независности, дефинисање језика
„црногорским“ између осталог представљало и правну
гаранцију за политичку превласт пројекта изградње црногорске
нације. Језичка диференцијација категорија идентитета и
повезивање територија Црне Горе с новим наречјем утицали
су и на мање темељне промене у самом језику, попут усвајања
нових правописних норми у јулу 2009. године. За разлику од
бошњачког, српског и хрватског језика, црногорски језик данас
има 32 графема уместо 30, након додатка писмене ознаке гласа ś
и ź. Иако су превладавајући пројекти изградње нације у другим
бившим југославенским републикама настојали учврстити
своје језичке специфичности, обично су се за то употребљаване
морфологија и синтакса, за разлику од Црне Горе која је увела
промене у самој абецеди (Đukanović 2014, 410).
ЗАКЉУЧАК
Као општи закључак намеће се чињеница да је борба
између два супарничка пројекта изградње нације, која се
протезала кроз историјску и географску реимагинацију,
редефинисала значење шеме идентитета “Црногорац” и
“Србин”, персонификујући различите елементе „апстрактне
заједнице”, кроз политике и симболе. С друге стране уочљива
је промена значења „црногорског“ идентитета од 1990-их
година, која се у актуелном тренутку повезује с политикама
државе, па тако представља показателј успешности пројекта
изградње нације. Међутим, не може се заборавити чињеница
да овај пројект изградње нације није близу био тако успешан
у придобијању подршке народа за редефинисану категорију
150

Бранислав Милосављевић, Ненад Путник

СТРАТЕГИЈА ИЗГРАДЊЕ...

идентитета „Црногорац“. Анализирајући три најскорија пописа
становништва у Црној Гори, евидентно је да је проценат оних
који се поистовећују са категоријом „Црногорац“ пао са 61,9
% у 1991. години на 43,2% у 2003. години, да би се повећао
на 45% у 2011.години.
С друге стране, заједно с редефиницијом категорије
идентитета „Црногорац“ и у супарничком програму изградње
нације дошло је до промене у значењу „Србин“ у Црној
Гори. Међутим, сам пројекат изградње нације не може се
оцењивати искључиво на темељу бројки и процената. С тим
у вези, посебну пажњу заслужује анализа народне подршке
пројектима изградње нације коју треба узети у обзир у оквиру
процеса раздвајања идентитета „Црногорац“ и „Србин“.
Недостатак историјске јасноће, заједно са дуалношћу
идентитета, показао се као најснажнији извор симбола, идеја
и политика које су црногорске елите могле употребити за
поново цртање граница између категорија идентитета „Срба“
и „Црногораца“. Таква политичка дуалност је потом довела
до раздвајања homo duplexa и то симболично дисоцијацијом
схема идентитета „Црногораца“ и „Срба“, које у време распада
Југославије нису биле међусобно иск1јучиве. Супарништво
око редефинисања категорија идентитета у Црној Гори није
укључивало само историјску димензију, већ и ону врло важну
географску. Као што то можемо приметити у многим радовима
о стварању нације појам „простора“ и у симболичном и у
материјалном смислу има важан утицај на формиранје схема
идентитета. То је зато што су асоцијативни елементи простора
стварни, насупрот историјским који су замишљени. Људи се
повезују и тумаче оно што могу видети, због чега је и физичка
реконструкција Подгорице, представљала важно обележје
идентитета у програму изградње нације владајуће елите.
Слично томе, чињеница да се опозиција противила променама
у црногорском главном граду говори о значају који грађевине,
улице и споменици имају у пројектима изградње нације. Исто
тако, промовисање идеја кроз наречја често се наводи као важан
елемент изградње нације, па је тако национализација језика
служила као најснажније обележје идентитета за супарничке
елите у Црној Гори.
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Објективно посматрано, евидентно је да егзистирање
двојног идентитета не иде у прилог супротстављеним
странама, јер омета стабилизацију и повећава конфликтни
потенцијал, док са друге стране угрожава опстанак српске
стране стварајући услове за њену асимилацију. Међутим, без
двоумљења крајњи циљ је стварање националне државе, о
чему недвосмислено говори и уставна одредба, по којој је
Црна Гора грађанска држава у којој је носилац суверености
„грађанин који има црногорско држављанство“. Наведена
одредба недвосмислено указује на намеру да се становништво
Црне Горе претопи у црногорску нацију. У актуелном
тренутку процес изградње националног идентитета Црне
Горе је закорачио можда у одлучујућу фазу реализације. За
разлику од ранијег периода исти ствара повећан конфликтни
потенцијал, везан за раздвајање по верској основи. С тим у
вези, супротстављене стране су искључиве у својим намерама,
без посебне назнаке о евентуалном приближавању ставова.
Другим речима, изостали су евентуални преговори носилаца
политичке власти и Српске православне цркве о могућностима
за превазилажење кризе и изналажење компромисног решења.
У таквим околностима тешко је предвидети евентуално решење
проблема изградње националног идентитета Црне Горе. У
актуелном тренутку евидентно је континуирано повећање
поларизације супротстављених страна и даље размимоилажење
по питању опстанка СПЦ у Црној Гори. Сложености актуелне
проблематике у многоме доприносе и предстојећи локални
и параламентарни избори у Црној Гори у коме учествују и
два супростављена политичка блока која су на различитим
странама у изградњи националног идентитета. У таквим
околностима не може се искључити ни могућност употребе
силе и насиља, иако је за супротстављене стране од значаја
разрешење овог проблема. Наиме, актуелна политичка елита
је заинтересована да на предстојећим изборима очува власт,
док опозициона страна која је за очување СПЦ на простору
Црне Горе, не сме дозволити даље расипање и разводњавање
колективне енергије кроз литије, молитвена окупљања,
протесте, сукобе са полицијом и слично. У таквим околностима
не треба искључити могућност да актуелни политички режим
предложи евентуалне разговоре о ревизији Закона о слободи
вероисповести као покушај да их искористи за размену као
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гаранцију својине за национални идентитет. И поред тога,
евидентно је да ће евентуално коначно решење, увек за једну
страну представљати „љуту траву на љуту рану“.
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CONSTRUCTION STRATEGY NATIONAL IDENTITY
OF MONTENEGRO
Resume
As one of the youngest countries in Europe, Montenegro is
a particularly interesting example of how a symbolic competition
between two nation-building projects takes place in the political
context. The issue of Montenegrin national identity has been at the
heart of Montenegrin politics since the late 19th century, but there
has never been a clear consensus on who exactly Montenegrins are.
Supported by the reconstructed meaning of the Montenegrin nation,
the newly formed Montenegrin national consciousness accelerated
after the break with Serbia and the declaration of independence on
May 21, 2006. Since the break-up of Yugoslavia, Montenegro has
gone through transitions from a republic in the Federal Republic
of Yugoslavia (FRY) to a member state of Serbia and Montenegro
in the period 2003-2006. year, and after that to an independent
state from 2006 year. However, the transition of statehood was not
the result of a broader popular consensus. The split in the ruling
political party of reformed communists, the Democratic Party of
Socialists (DPS) in 1997, sparked a political struggle between the
party’s two former factions. Over a period of 15 years, the changing
political programs of the ruling DPS and the opposing Socialist
People’s Party (SNP) served as a source for redefining the meaning
of ethnic (national) identity. In their competition for social, political
or economic resources, Montenegrin elites, by applying political
and ethno-cultural state policy and active use of the media, have
managed to turn certain facts and events into reference points for
the citizens of Montenegro by identifying themselves. Therefore,
these events became the basis of belonging to a community and
at the same time helped to separate the specific community of
Montenegro from Srpska.
Keywords: Montenegro, national identity, political elite, state
symbols, Serb, Montenegrin.2
* Овај рад је примљен 15. маја 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 15.септембра
2020. године.
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Сажетак
Италија је важан актер у макро регији Средоземља.
Посебно проблематични и изазовни процеси у овом делу
света захтевају нарочиту пажњу истраживача. Један од начина
за разумевање поменутих процеса је њихово посматрање са
римске осматрачнице. Како би што боље објаснио италијанску
политику на Јужном и источном Средоземљу, аутор примењује
италијанску неокласичну геополитичку школу. Аутор најпре
указује на валидност тог приступа, међу различитим теоријским
полазиштима, те користећи анализу садржаја, економску
статистику и геополитичку анализу приступа истраживачком
проблему. Јанковић указује на корене савремене политике
Италије, геополитичке и економске факторе и унутрашњу
политику. Чланак је подељен на три неједнаке целине, од
којих је централна додано подељена на четири под целине. У
њима се анализирају извори за анализу, геополитички значај
Средоземља за Италију, војне мисије и односи са Либијом,
Египтом и Турском. Коначно, аутор наглашава улогу политичке
воље у вођењу спољне политике и тврди да је Рим делимично
изгубио позиције упркос вишеструком: геополитичком,
историјском и економском значају поменуте макро-регије.
Кључне речи: Италија, Средоземље, геополитика, спољна
трговина, Либија, политичка воља.
*
slobodan@diplomacy.bg.ac.rs
** Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Србија и изазови у међународним
односима 2020. године”, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а реализује Институт за међународну политику и привреду током 2020. године.
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УВОД
Уроњена у Средоземље Италија je историјски, географски,
економски и политички поморска земља. Море у коме су флоте
са Апенина биле, ако не доминантне, онда међу најбитнијим већ
више од два миленијума, представља спону Африке и Западне
Европе. Италија је отворена ка Средоземљу али на истоку и ка
Јадрану и Балканском полуострву. У зависности од политичке,
економске и коначно војне снаге, некадашње државе (од Рима
до Венеције, Ђенове, Пизе и Фиренце) са средишњег европског
полуострва на највећем унутрашњем мору (Средоземљу)
настојале су да се наметну осталим приобалним државама
или да остваре значајан утицај и економску добит. Италија
се одмах од уједињења (1861) окреће мору и покушава да
попут старих колонијалних сила и она оствари своје интересне
зоне. Данашња Република Италија, чланица ЕУ и НАТО
са шездесетак милиона становника, економски, војно и
политички везана са осталим западним земљама несумњиво
има умањену аутономију у спољној политици. Но, разумевање
спољнополитичких амбиција и домета треће економије ЕУ,
чланице Г7 (која је традиционално један од два највећа
економска партнера Србије) свакако представља занимљиву
тему за разумевање политичких прилика на Средоземљу. Нови
развој односа у источном Средоземљу, промена савезништава
устројених у периоду након Арапског пролећа, нерегуларне
миграције, руске интервенције у Сирији и наглашенe турскe
амбицијe, наглашавају потребу за разумевањем начина на
који се Италија носи са изазовима у том делу света. Дакле,
предмет текста који следи биће политика Рима на Mare
Nostrum, у периоду који почиње са свргавањем Гадафија са
власти у Либији, како би се усредсредили на савремени развој
догађаја. Циљ је разумевање спољнополитичког деловања ове
државе у склопу ширих медитеранских односа који постају
све занимљивији.
Приступ анализи може бити конструктивистички, али
такав мало говори о самој политици, а више о начинима
пропаганде. Либерални приступ анализи деловања државе
покушава да њено деловање смести у неки од унапред задатих
оквира, демократизације, међународне сарадње. Шта више,
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теорија о демократском миру би посрнула на примеру Либије и
изградње демоктратских институција од стране ЕУ и у оквиру ње
Италије. Додуше, овај пример би потврдио осврт о агресивности
демократорских интервенција, на који је више пута указано.
(Ajzenhamer 2017, 269, 272; Korać, Stekić, 2019) Слично је
и са осталим приступима међународним односима који тек
парцијално настоје да објасне или прикажу деловање државе,
више као тест саме теорије него као разумевање конкретног
понашања актера.1 Драгана Дабић (Dabić 2017, 336) и Марина
Костић (Kostić 2017, 297) наводе Роберта Кокса (Robert W.
Cox) и критичку теорију међународних односа која указује на
односе моћи који нису поједностављени као у два доминантна
теоријска правца мишљења, реалистичком и либералистичком.
Постколонијалне теорије као и феминистичка такође имају
другачији приступ, но прва групација је сувише шаролика да би
се могла сматрати јединственим приступом, и тек се парцијално
може бавити пигањем италијанске медитеранске политике у
оном домену који се тиче миграција и односа са Оријентом.
Феминистичке теорије опет наглашавају пресликавање улоге
група које поседују моћ са нивоа групе на транснационални
ниво, уз запостављање географског фактора и анализе која
би испитала италијанску позицију унутар Запада.2 Фирон у
анализи утицаја унутрашње на спољну политику примеђује
како (ригидно као код Волца) системска теорија у потпуности
занемарује (апстрахује) посебне одлике неке државе како би
схватила њено деловање. (Fearon 1998, 291) Такво схватање
је у потпуности неисторијско, статично и тиме нереално.
Обраћање пажње на унутрашњу политику као фактора који
утиче на деловање државе у међународним односима није
ново, заправо је старије од савремених теорија о теоријама.
Оно је од средине осамдесетих добијало поново на значају, све
негде до средине деведесетих година прошлог века.3 У овом
случају индикативани су радови који разматрају деловање неке
1
О разлозима зашто теорије међународних односа не помажу сагледавању стварности
међународне политике, економије и безбедности види више у: Слободан Јанковић,
Англоамеричка обмана, Београд 2017.
2
О поменутим приступима види тематски број часописа Међународни проблеми: Srđan
Korać (ur.), ″Proučavanje međunarodnih odnosa u tesnacu? Stanje debate na početku 21. veka”,
Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2-3, 2017, str. 171-394.
3
О томе види посебно у чланку: James D. Fearon, “Domestic Politics, Foreign Policy, and
Theories of International Relations”, нав. дело.
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државе у одређеној администрацији. Тако, на пример Карбоне и
Коралуцо разматрају спољну политику Италије на Средоземљу
у периодима влада Романа Продија (Romano Prodi) и Силвија
Берлусконија (Silvio Berlusconi). (Carbone & Coralluzzo 2009).
Иако флексибилнији, Коксов приступ није у довољној мери
подесан за разумевање регионалне политике и конкретно
спољне политике једне државе. Као најподеснији оквир за
разумевање италијанске средоземне политике у тексту ће се
користити неокласична италијанска геополитичка анализа.4
Овај приступ даје највећи значај политичкој вољи (власти) да
употребе географске и историјске елементе у свом деловању.
Дакле, историја и посебно географске одлике су секундарне,
али не и без значаја за разумевање понашања одређеног актера
међународних односа. Наведени елеменат воље (volontà), отуда
волунтаризам, како је говорио Ернесто Маси (Ernesto Massi),
што упућује на унутрашњу политику као фактор који утиче
на понашање државе. (Perrone, 2016, 44). Тиме се наглашава
оно што се у међународним односима назива агент у односу на
структуру самих односа. Као што је познато и ван академских
кругова, деловање агента је условљено унутрашњим и спољним
околностима и може бити и на штету самог актера, тј. државе у
овом случају. Вент је још 1987. указао да тада водећи правци у
структурном промишљању међународних односа, неореализам
и теорија светског система (Волерстин и други), полазе од
претпоставке о:“држави агенсу (актеру) или системској
структури као онтолошки (суштински) примитивним
јединицама. Следствена последица по неореализам и теорију
светског система је једна неспособност објашњавања својстава
и узрочних ефеката њихових полазних јединица анализе. Тај
недостатак озбиљно угрожава њихов потенцијал за објашњење
деловања државе.”(Wendt, 1987, 337). Доминантни приступи у
реалистичкој али и у либералистичкој школи мишљења, махом
не разматрају деловање доносиоца одлука чиме заправо донекле
следе биолошка схватања деловања државе (идеје о држави као
о организму, Кјелен), или пак пресликавају еволуционистичку
идеју природне селекције која води униформном понашању
јединица система (Lebow, 2013, 3). Заправо, такво схватање
4 О италијанској класичној и неокласичној геополитичкој школи види у: Slobodan Janković,
“Geopolitička misao apeninskog poluostrva: učitelji i učenici”, Međunarodni problemi, Vol. LXXII,
br. 1, 2020, str. 101–125.
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се може приказати и као механицистичко. Тако се сложене
друштвено-политичке организације сагледавају у духу
сцијентистичког, позитивистичког приступа који друштвену
науку настоји да самери и подреди принципима и категоријама
из природних наука. У том смислу, држава је представљена као
јединствени механизам који делује увек на један исти начин.
Италијанска класична и неокласична геополитичка школа
разматрањем деловања политичке воље (елите) и анализом
историјских корена помаже да се боље и тачније разуме
понашање актера на међународној сцени.5 Она у комбинацији
са модификованим Лејковим хијерархијским моделом
међународне хијерархије у којој доминантна сила утиче не
само на спољну политику државе која се на њу ослања, већ и
на њене унутрашње политичке процесе (Jankovic, 2018, 157).
Тако Еторе Греко (Ettore Greco) указује на занемарени значај
везе унутрашње и спољне политике у анализи деловања држава
на међународној арени. (Greco, 2018, 19).
ИТАЛИЈА И СРЕДОЗЕМЉЕ
Извори за анализу
Историја Италије великим делом исписана је на
Средоземљу, отуда је сваки покушај прегледа литературе на
ту тему више него претенциозан. Тема овог текста је савремена
италијанска политика на том простору омеђеном јужном
Европом, Балканом, зашадном Азијом и северном Адфриком,
онаква каква је од изнуђеног учешћа у НАТО агресији на Либију,
дакле од 2011. године до данас. На ту тему постоји довољно
објављених студија, превасходно у тамошњим часописима
посвећеним изучавању геополитике и међународних односа,
попут Геополитике и Лимеса, али и анализa института ИСПИ
(ISPI) и ИАЕ (IAE), квалитетних стручних радова на порталима
посвећеним анализи безбедносне политике и геополитике те
спорадично и више посредно у часопису на енглеском Mediterranean Politics. Сумарни преглед политике влада у Риму
на Средоземљу може се наћи на страницама Института за
5
У том смислу Давутоглуов концепт о историјској дубини се нехотице наслања на
италијанску мисао (Давутоглу, 2014).
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изучавање спољне политике (Istituto per gli studi di politica
internazionale). Ту је наведено како је још од педесетих година
започела политика сарадње са арапским државама, уз паралелну
експанзију италијанске енергетске компаније ЕНИ. (ISPI 2016).
Аутор ИСПИјевог коментара, Антонио Варсори напомиње да
је то била политика дела лево оријентисаних демохришћана,
што се наставља и касније, посебно од седамдесетих када
званични Рим сарађује са Арафатовим ПЛОом. Варсори
касније помиње како Берлусконијева влада десног центра
прави заокрет тиме што се окреће бољим односима са
Израелом, мада наставља одличне односе са арапском светом.
Дакле, јасно је да из те визуре промене у спољној политици и
последично понашање Италије у Средоземљу, зависе (барем
делимично) и од унутрашње политике, то јест доносиоца
одлука. О војним мисијама Италије, самосталним или у оквиру
међународних операција (УН, НАТО, ЕУ), има више студија. О
томе пишу и војни аналитичари и стручњаци за међународне
односе. У сврху разумевања политике Рима на Средоземљу
користићемо и извештаје за италијански парламент и војску.
Сајт министарства одбране као и сајт analisidifesa пружају
доста стручних анализа.
ГЕОПОЛИТИЧКА ОСНОВА
Италија, нација са око 60 милиона становника, са
острвима има око 7400 km морске обале.6 Излази на четири
мања мора, Лигуријско и Тиренско на западу и Јадранско и
јонско на истоку док на југу има отворен приступ на Средоземно
море. Највеће луке апенинске републике су Ђенова на северу
и Ђоја Тауро (Gioia Tauro) на југу, које су најзначајније за
контејнерски транспорт. Ла Специа и Гаета на Западу су уједно
важне као места изградње војних бродова, Таранто и Бари
на југу, битне су и за пројекцију војне силе у Средоземљу,
док су Равена и Трст најзначајније луке на Јадрану. Ђенова
и Ђоја Тауро су 2019. године биле међу 15 највећих лука у
Европи по количини робе превезене контејнерима са 2635
6
Процене према разним изворима су различите. Упоредити: “Italia”, https://www.globalgeografia.com/europa/italia.htm ; и “Itàlia (geografia e storia)”, De Agostini, https://www.sapere.
it/enciclopedia/Itàlia+%28geografia+e+storia%29.html .
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и 2523 teu робе те године.7 Са 68 милиона тона робе која је
прошла 2019. кроз њене докове, Ђенова је водећа италијанска
лука по диверзитету робе, укупном саобраћају и економској
добити. (Ports of Genoa). Трговачка и војна флотила су значајне
на европском и делимично на светском нивоу. С обзиром да
је Грчка водећа у свету у смислу укупне носивости (тонаже)
флоте она је прва и у Европи. (UNCTAD 2019, 37). Италијани
поседују четврту медитеранску флоту по тим критеријумима
иза Грчке, Монака и Турске. (Исто). Према броју војних бродова
војна морнарица те земље је 11. на свету, но та статистика
је заводљива због убрајања свих врста пловила. Суштински
војна флота броји два носача авиона за хеликоптере и авионе
са кратком пистом, осам подморница, 12 фрегата и других са
укупно 90 јединица, наравно не рачунајући глисере. Међутим,
правих бојних бродова је још мање, јер је четрдесетак намењено
за снабдевање, логистику и друге послове. (Marina militare
2020). Осим тога, Италија има три војна арсенала, тј. луке у
којима се одржавају и поправљају бродови. Бригада Сан Марко
(Свети Марко, по заштитнику Венеције) има формацијски 3800
људи и представља амфибијску јединицу за брзо реаговање.
Поред тога, једна од десет највећих корпорација на свету за
прављење наоружања, између осталог и оног за потребе ратне
морнарице, је италијанска компанија Леонардо. Дакле, Италија
има предуслове за пројекцију војне поморске силе.
Средоземље постаје поприште сукобљавања и
одмеравања снага свих великих сила, уз јачање локалних актера
попут Турске или Француске. Значајно је да су италијанска
острва, Сицилија и Сардинија, највећа на Средоземном мору.
Сицилија је ту значајнија као мост ка северној Африци уз
мања, попут Лампедузе, које je свега 165 километара удаљена
од обала Туниса. Историјски Италија има интересе у околним
земљама економски значајно мање развијеним, на Балканском
полуострву, у Северној Африци у на Блиском истоку. На
Балкану, Албанија која је дуго била објекат италијанских
аспирација геостратешки је битна за контролу Јадрана, па се
7 Највећи контејнерски саобраћај у Средоземљу тренутно има грчки Пиреј којим управља
кинеска компанија Коско (COSCO Shipping Ports Limited). Види: “Top 15 container ports in
Europe”, Porteconomics FEBRUARY 21ST, 2020, https://www.porteconomics.eu/2020/02/21/
top-15-container-ports-in-europe-in-2019-teu-volumes-and-growth-rates/
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тиме делимично објашњава стална намера Рима да најближе
сарађује и колико је могуће, контролише малог прекоморског
суседа. Осим тога, Италија је након Другог светског рата
настојала да развије што боље односе са бившом колонијом
Либијом, у чему је била заиста и успешна. (Cereghino, Fasanella 2015a, 237, 265-66; Cereghino, Fasanella 2015b, 240, 241,
249). Велики ангажман војске у оквиру мировне мисије УН
у Либану послужио је у периоду 1982-1984. Италији као
наставак добрих односа са арапским светом, између осталог јер
је омогућио трансфер припадника Палестинске ослободилачке
организације (ПЛО). Тада је Италија, као и Ватикан, водила
про-арапску политику. (ISPI 2016). Лошији односи са Израелом
настављени су до деведесетих година и тек од 2001. са другом
владом Берлусконија od 2001. године почињу јавно и бољи
односи са јеврејском државом, мада ће све Берлусконијеве
владе наставити добре односе и са исламским светом.
Сарадња са Либијом била је значајна за Рим како због низа
лукративних споразума, на првом месту експлоатације нафте,
тако и због контроле миграција. Италијанске владе, а поготову
Берлусконијеве, учиниле су много у проширивању сарадње
двају земаља. Тако је 2008. потписан а 3.2.2009. ратификован
Споразум пријатељства, партнерства и сарадње (“Trattato di
amicizia, partenariato e cooperazione”) званичних Триполија и
Рима. Италијанска Уникредит банка (UniCredit) прва је западна
банка којој је дозвољено да отвори испоставу у Либији. (Keay
2011). Споразум је гарантовао пореске олакшице, заједничка
улагања, продају наоружања, повећану експлоатацију нафте
и гаса од стране италијанске ЕНИ, изградњу аутопута дуж
целе либијске обале, појачану контролу граница и низ других
облика сарадње. Италијанске компаније које се баве војним
технологијама, тадашња Финмеканика (данас део групе
Leonardo) и Алениа (Alenia) добили су уговоре o испоруци
хеликоптера, извиђачког авиона и опреме за надзор границе.
Поред грађевине, банкарства, и енергената италијанске
компаније су добиле послове у области телекомуникација,
путног и железничког саобраћаја и туризма. Већ у другој
половини 2009. број илегалних имиграната који су преко те
земље стизали у Италију опао је за 90% на годишњем нивоу.
(Iacovini 2010, 2). Сличну политику економско-енергетске
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експанзије Италија је водила и према Ирану, где је постала
кључни економски партнер из ЕУ током 2010. године. Упркос
дипломатској сарадњи са јеврејском државом, италија је те
године повећала увоз из Ирана у односу на 2009. за 141,1%
(док је увоз из Израела порастао један одсто). (Ministero dello
Sviluppo economico, 2011, 161, 169).
У првој деценији 21. века Италијанска република је
скоро дуплирала вредност размењених добара са земљама
Средоземља са растом од 94,2% (са 32,6 на 63,3 милијарди евра),
што је по вредности надмашило укупну немачку и француску
размену са тим земљама. (SRM, 2011, 21-2). Земље које су у
овом периоду највише увозиле из Италије на Средоземљу су
Турска, Тунис, Алжир, Египат и Либија (SRM, 155).
ПОЛИТИКА ОД 2011. ГОДИНЕ
Прави крах Берлусконијевих влада и почетак нових
крупних промена у Средоземљу била је арапска зима и посебно
значајно за Италију, пад Гадафија. Операција „Одисејева зора”,
коју су започеле Француска, Велика Британија и САД 19. марта
2011. је сумрак за позиције Рима у некадашњој колонији. Као део
НАТО и ЕУ те у хијерархијски подређеном положају у односу
на САД, а преко интересних неформланх и полуформалних
група подложна утицајима и из Велике Британије, Италија
није имала пуно избора.8 Већ у фебруару италијанска војска
шаље бродове ради евакуације својих грађана, а од почетка
марта шаље 25 тона помоћи побуњеницима. Дан након почетка
операција и поред договора о вечном пријатељству потписаног
са Либијом, Италија даје 7 аеродрома на коришћење НАТО
8
Види о томе у претходним периодима нпр: Maria Jose Cereghino, Giovanni Fasanella, Colonia Italia, нав. дело; Слободан Јанковић, “Италијански иредентизам у оквиру
народноослободилачких покрета у Аустроугарској”, Политеа Научни часопис Факултета
политичких наука у Бањој Луци за друштвена питања, Бања Лука 2014, стр. 217-234. Недостаје
научна литература на тему туицаја неформалних и полуформалних структура у савременом
добу јер просто нема доступних докумената. Али тврдити да се светски и талијански моћници
састају превасходно ради испијања чаја, вина и коментарисања крикета, фудбала или моде
је смешно. Истом аргументацијом би неки истраживач пре објављивања докумената које су
истражили Ћерегини и Фазанела могао тврдити да се политика води на основу јавно усвојених
докумената и у складу са јавно прокламованим циљевима, те да тајне службе страних земаља
немају ништа са терористима, креирањем и утицањем на кључне политичке токове неке
земље, у овом случају Италије.
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савезницима. (Braneschi 2019, 204), Било је евидентно како
Италија, због притиска западних партнера пристаје да ради
против својих економских интереса, као што је два пута
био случај са Ираном на притисак САД, од краја 2010. и од
увођења америчких санкција 2018. (Craxi, 2010; Iran, 2020,
28). Берлусконијева попуштања нису била довољна, па су,
према сведочењу тадашњег америчког министра трезора
Тимотија Гајтнера (Timothy Geithner), одређени Европљани
тражили помоћ САД у рушењу Берлусконија. (Pica 2014). У
новембру 2011. огранак Билдерберга одржао је саветовање у
главном граду Италије и подржао Мариа Монтија, једног од
менаџера америчке Голдман Сакс банке, за будућег премијера,
што се и десило у новембру 2011. (Reuters, 2011). Тако је
комбинацијом утицаја САД и Немачке преко међународних
организација (НАТО и ЕУ) чији је Италија члан и неформалних
група (Билдерберг и Трилатерала) дошло до промене власти у
Италији, а последично и њене спољне политике.
Период који следи од 2011, у азијском и афричком
делу приобаља највећег унутрашњег мора, почиње са низом
ратова и превирања познатих под називом арапско пролеће
(или зима). Оно што карактерише тај део света у другој
деценији 21. века су ратови (Сирија, Либија, Јемен) и појачани
активизам великих сила са иницијалним повлачењем америчке
војске из Ирака, НАТО агресија на Либију и јачање руске
улоге на источном и јужном Средоземљу (Сирија и Либија).
Осим великих сила, значајан је појачани интервенционизам
Француске те локалних земаља, Турске (Ирак, Сирија, Либија и
провоцирање Грчке), Саудијске Арабије (Ирак, Јемен, Сирија)
и Уједињених арапских емирата (Јемен, Либија), и стварање
нових савезништава (Грчка, Кипар, Израел и Египат с једне
и Триполи-Анкара са друге стране), настанак и нестанак
терористичке Исламске државе.
У тој ситуацији Италијанска влада десног центра је под
константним притиском са запада и ускоро ће 2011. доћи до
неформалног пуча и постављења технократске владе без избора,
предвођене међународним банкарима (Марио Монтијем),
кога ће наследити, уместо човека који је предводио коалицију
левог центра, Енрико Лета (Enrico Letta). Лета је амбициозни,
нехаризматични политичар, члан исте елите као и Монти
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(од Билдерберга, преко Аспен института до Трилатерале).
(Trifkovic 2013). Италија се првих година друге деценије
21. века махом бави економским проблемима, а од 2014. са
дестабилизацијом Либије постаје све очигледнији проблем
нерегуларних миграција. Од 2013. до октобра 2017. у Италију
је преко Средоземља приспело 650 хиљада нерегуларних
миграната. (La strategia Italiana nel Medierraneo 2017, 26) Ова
земља је до 1990. била емиграциона, а од 2000. године бележи
драстичан пораст удела становништва страног порекла.

То ће кулминирати тиме да ће ово питање постати једно
од кључних у унутрашњеполитичким дебатама. Коначно,
као резултат проимигрантске политике пашће још један
неизабрани премијер, Матео Ренци (Matteo Renzi) и његова
политика.9 Осим тога, наметнута политика ‘стезања каиша’,
коју промовише тзв. Тројка, а која се своди на наставак
приватизације и распродаје државне имовине, уз смањење
социјалних гаранција, била је политика свих влада од 2011.
до 2018. године.
На спољнополитичком плану Италија је наставила да
усваја документа попут Стратегије за Средоземље, али у
суштини је водила политику која је одобрена у Бриселу, а да
при томе сама Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ
никада ниje заиста профункционисалa.
9 О италијанској политичкој сцени види: Слободан Јанковић, „Шпагети европски избори”,
стр. 87-99, ур. Миша Ђурковић, Култура полиса, год. XVI (2019), посебно издање, Култура
– Полис Нови Сад 2019.
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Како своју позицију на “проширеном Медитерану” види
италијанска спољна политика може се видети на мапи 1, на
којој је Италија у у средишту интереса Русије, континенталне
Европе, Атлантика (САД), Северне Африке, Сахела, Блиског
истока, Балкана и Персијског залива. Мапа је део поменуте
Стратегије за Средоземље, у којем се ово највеће готово
затворено море приказује као мултиполарно. Констатује се
угроженост поретка успостављеног након Првог светског
рата (границе на основу Сајкс-Пико споразума), јачање
недржавних актера (терориста, ДАЕШ), Русије и повећана
активност Техерана, Ријада, Анкаре и Каира. Пoред бројних
безбедносних ризика (ратови, тероризам, миграције) аутори
указују да је Средоземље поново задобило „нову стратешку
важност и као платформа за глобалну повезаност.” Осим
тога истакнута је продорност Кине која је постала главни
трговачки партнер „арапских земаља”. (La strategia Italiana
nel Medierraneo 2017, 4, 5). Средоземље је са проширењем
Суецког канала осигурало себи светску важност са 25 одсто
превезене контејнерске робе, 20 одсто светске поморске
трговине и 30% светске трговине нафтом. (Ibid, 5; Confitarma
2018, 27). У тим околностима Италија остаје први партнер у
прекоморској трговини медитеранских неевропских земаља
са све везаним рукама, па 2016. има обрт од 51,2 милијарде
евра, испред Немачке, Француске, Шпаније и Холандије. (Il
sole 24 ore, 2017).
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Иако аутори у италијанском министарству спољних
послова примећују могућности и изазове, они их наглашено
тумаче као европске. „Европа има могућност...”. Говори се
о потреби даље глобализације и то у 2017. години, када је
јасно да је глобализација дубоко уздрмана и да је свет на путу
мултиполаризма. Напомиње се да Италија ради стално у сврху
стабилности ради развоја макро-региона, али на основама
(неименованих) принципа и вредности. То је искоришћено да
се напомене да случај Ђулија Ређенија (Giulio Regeni) мора
имати разрешење (судско), (La strategia Italiana nel Medierraneo
2017, 8) што може бити убачено и као опомена влади да се више
ангажује на расветљењу убиства италијанског студента који је
радио истраживање у Египту као део доктората на Кембриџу.10
Страх од растућих сила Русије и Кине, али можда и Француске,
10 У италијанским медијима је ово убиство из 2016. године више пута истраживано и
постоје озбиљне индиције да је Ређенија (Gulio Regeni) злоупотребила британска обавештајна
служба за прикупљање података, а да он тога није био свестан. Као резултат несвесног рада
за Британце мулчен је до смрти.
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која настоји да свуда истисне Италију, приметан је са позивом
да локалне земље преузму гаранције за локалну стабилност.
(La strategia Italiana nel Medierraneo 2017, 8). Индикативани су и
ставови изнети у Извештају о италијанској спољној политици
објављени у издању утицајног неолибералног Института
спољних послова (Istituto affari esteri) из Рима. Приређивач
зборника говори прво о Европској унији, уместо о Италији,
чиме указује на ограничења самосталне спољне политике
Рима, односно на пожељне домете самосталности деловања
италијанске владе. (Greco, 2018, 17-18). Баш у Средоземљу
и на Блиском истоку, како констатује аутор, Унија се ‘мучи’
да оснажи своју улогу, посебно на пољу безбедности. Док
се говори о економским и војним слабостима (иза критике
реформе војске крије се дугорочни интерес великих корпорација
за приватизацију војске), аутор стрепи од суверенизма,
национализма и протекционизма. (Исто, 19, 20, 91).11
Ипак, без обзира на мањак самосталности, Италијанске
компаније и сама држава ипак су после кризе из 2011. започеле,
барем економски, опоравак односа са претходно кључним
партнерима. У том смислу индикативни су односи са Египтом,
Либијом и Турском. У две од ове три земље Француска има
другачију па и супротстављену политику од италијанске,
што је само један од показатеља неконзистентности и
нефункционалности наводне Заједничке спољне и безбедносне
политике (ЗБОП) ЕУ. Занимљиво је за Француску да је она
искористила интервенцију из 2011, потом екоономскополитички притисак преко Тројке (Европска централна банка,
ММФ и Европска комисија) на Рим, да се наметне као велики
играч у Либији који ће временом постати партнер парламенту
у Тобруку и генералу Халифи Хафтару, док је Италија остала
послушна политици коју је претодно Брисел подржавао, а
то је признавање владе у Триполију као легитимне. Као што
је напред наведено, деловање неке државе у међународним
односима делимично је одраз воље доносилаца одлука,
а они сами могу бити под утицајем доминантне силе у
међународном хијерархијском поретку. У том погледу може
11 IAI је једна од експозитура транслатлантских лобија супротстављених националним
интересима Италије и других земаља. Зато и не чуди страх од национализма и позивање на
што јачу интеграцију Уније уз одустајање Италије од посебних интереса као државе. (Нпр.
Greco, 2018, 20, 36).
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бити и разноликости приступа, па и стратешког сагледавања
околности. Тако је италијанска Војна морнарица (Marina militare) објавила у посебном издању свог часописа Ривиста
маритима (Rivista marittima 2019) eлементе стратешких праваца
за период 2019-2034. Ту су предвиђени разумевање околности у
којима је активна војна сила, предупређивање изазова и сукоба,
коначно и реаговање “ради одбране националних интереса
или у оквиру чланства у НАТО и ЕУ”. (Ibid, 8). У том смислу
занимљив је преглед италијанског учешћа у војним и другим
безбедносним мисијама на Средоземљу.
УЧЕШЋЕ У ВОЈНИМ МИСИЈАМА У СРЕДОЗЕМЉУ
Да би осигурала своје интересе директно и посредно,
учешћем у војним и другим међународним мисијама, Рим
2020. године учествује у чак 35 мисија са око 7300 војника.
(Marrone, Nones, 2020). Пет мисија су започете ове године од
којих је у Средоземљу најзначајнија EUNAVFOR MED Irini
за патролирање вода испред Либије, осигурања ембарга на
оружје према тој земљи, заправо према источном делу. Она
је нека врста наставка претходне EUNAVFROR MED Sofia,
окончане 31. марта на дан када је Савет ЕУ донео одлуку о
покретању нове мисије. (Autorizzazione e proroga missioni
internazionali 2020, 15, 18). У макрорегији је најмногољуднија
војна мисија у Либану, UNIFIL са 1216 припадника, док је
следећа мисија у Ираку и Кувајту, на ободима Средоземља,
или у његовој проширеној зони, са 1100 људи. Мисија у
Либији Miasit, броји 400 чланова. Превасходно je намењена
одржавању пољске болнице у Мисрати и тренингу трупа
лојалних Триполију, односно ондашњој исламистичкој влади,
као и пропала мисија ЕУ EUBAM LIBYA. У поменутој мисији
Ирини ангажовано је 517 припадника италијанских оружаних
снага. (Autorizzazione e proroga missioni internazionali, нав.
дело). Осим тога, Италија има учешће у мањим ЕУ, НАТО
и УН мисијама у Алжиру, Тунису, Египту, па на Балкану у
Албанији, Босни и Херцеговини, на окупираном Косову и
Метохији, у Палестини чак три мисије са укупно мање од 40
припадника, као и на Кипру. Коначно, осим у мисији Ирини,
Италија учествује и у више поморских мисија на Средоземљу
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од којих је најангажованија у билатерално уговореној мисији
подршке властима у Триполију у оквиру операције Mare
sicuro са 734 припадника, и у две NATO мисије у западном и
источном Медитерану са укупно 539 припадника. (Ibid, 48, 77).
У сенци поменутих је и учешће италијанског контингента од 78
припадника за надгледање спровођења Египатско-израелског
мировног споразума. (MFO 2020). Војни ангажман само је
део свеукупних односа и политике Рима од Гибралтара до
Босфора и Суеца.
ОДНОСИ СА ЕГИПТОМ, ЛИБИЈОМ И ТУРСКОМ
Док су у европском делу Средоземља најважнији
партнери Италије Француска, Русија и Шпанија,12 Либија,
Египат и Турска су кључни економски партнери Рима у
неевропском. Посебну пажњу ћемо зато посветити прегледу
односа са тим државама у наведеном периоду. Помињана
Либија је географски, историјски и варијабилно економски и
политички везана за Рим. Идеолошка позадина није битна само
за разумевање политике, већ почесто и за оцене аутора научних
чланака.13 Стога и не чуди погрешна тврдња италијанских
аутора о делимичном дисконтинуитету спољне политике у
деловању владе и Фарнезине (други назив за министарство
спољних послова по имену зграде у којој је смештено) тиме
што је политика усмерена ка Либији и контроли миграција, као
да Берлусконијеве владе нису биле усмерене на исто (Colombo,
Dessi 2018, 121).
Италија је главни спољнотрговински партнер те земље
и након западања земље у грађански рат (од 2014.) Од
укупног извоза ЕУ у ту земљу, који је 2017. године износио
4,4 милијарди евра Италија је извезла роба у вредности од
једне милијарде (види Табелу 2). (European Commission 2020).
О економском интересу апенинске државе за ову, претежно
пустињску државу већ је наведено напред у тексту. Либија
је преко пута Италије, па је осим историје и географски
12 Додуше са Француском су ти односи већ дуго конкурентски.
13 Зато они кoји објављују у најреномиранијим институтима Италије, у ИАИ и у ИСПИ,
готово увек критикују национализам, протекционизам, патриотизам и уздижу интеграције,
слободно тржиште, НАТО и ЕУ. Поменута два института су битна јер делимично служе за
попуњавање дипломатског и парадипломатског кадра на Апенинима.
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положај ‘упућује’ на сарадњу са том земљом. Због рата у тој
земљи она је четврти снабдевач Италије нафтом и гасом (иза
Русије, Ирака и Азербејџана). (Confartigianato 2020). Владе
на челу са неизабраним премијерима у периоду 2011-2018.
године водиле су политику у складу са интересима страних
партнера. За разлику од Берлусконија који је на речима био
највернији савезник Америке, али и велики пријатељ Русије
(тј. економске сарадње са Русијом) и промотер економских
интереса Италије где год је успевао, наредне владе су без
отпора усвајале санкције и слушале одлуке Вашингтона и
интереса најмоћнијих неформалних група, које су подржавале
овог или оног кандидата за премијера.14 Тек ће каснија отварања
докумената показати колико је иза појединих послова стајала
паралелна дипломатија војске, произвођача наоружања и
технике и енергената. У том кључу ваља сагледати и политику
Италије према Либији. Владе у Риму, уз кратки изузетак
‘жуто-зелене’ владе странке Лега и Покрета пет звезда (јуни
2018-септембар 2019), подржава владу у Триполију састављену
од исламистичких партија и покрета. Управо кратко искуство
владе коју су саставиле тада анти-системске странке, указује
на могућност другачије политике Рима и разлике у деловању
државе у зависности од елита које доносе одлуке. Дакле, у
првој влади Контеа са Матеом Салвинијем као министром
унутрашњих послова који је преко полицијске сарадње
учествовао посредно и у креирању псољне политике земље,
долази до састанака са генералом Халифом Хафтаром (Khalifa
Haftar) на највишем нивоу у септембру 2018. и у мају 2019.
(Nardone 2020; Il Messaggero 2019).
Италијанска војска је мање-више у континуитету
присутна на либијском тлу преко мисија ЕУ и самостално,
али са врло штурим дометима. У току је трећа војна мисија
од 2011, под називом МИАСИТ (MIASIT - Missione bilaterale
di assistenza e supporto in Libia). (Esercito 2020). Припадници
14 Де Бенедети и ужи круг италијанских олигарха су преко медијске групе Еспресо (Gruppo editoriale Espresso) и затворених за јавност Билдерберг и других групација за састајање
економско-политичке глобалистичке елите, утицале на избор премијера или шефа најчешће
владајуће Демократске партије. Види када, на пример, један од двојице најбогатијих људи
Италије, власник медијске групе Еспресо 2013. најављује Ренција као премијера девет месеци
раније: “De Benedetti tifa per Renzi:”E’ l’unico leader del Pd”...e bastona ancora Bersani”, Libero
Quotidiano 05 Maggio 2013, https://www.liberoquotidiano.it/ приступ: 25/4/2017.
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војне морнарице у луци Триполија баве се обуком обалске
страже лојално Фајезу ал Сераџу (Fajez al-Sarraj), и затворени
у Мисрати, источно од Триполија. (Gaiani 2020). Политика им
је везала руке, а од почетка снажне турске интервенције у тој
земљи 2019. године (непознат број турских војника и хиљаде
сиријских и других најамника) Турска постaје кључни партнер
владе у Триполију. (Abueish 2020).
Табела 2: Извоз Италије у Турску, Либију и Египат 2017-2019 (у
милионима евра €)
Године

Државе/дестинације италијанског извоза
Египат

Турска

Либија

2017

2917,93

9999,9

1000

2018

2687,79

8083

121015-142016

2019

2419,65

7694

Нема података

Табела 3: Увоз Италије из Турске, Либије и Египта 2017-2019 (у
милионима евра €)17
Године

Државе/порекло италијанског увоза
Египат

Турска

Либија

2017

1824,47

8300

2786

2018

2.106,55

9039

4190

2019

1.928,79

8307,7

5280

15 “STUDI – Italia primo paese UE per export no-energy verso la Libia, soprattutto alimentare,
elettronica e macchinari. Al top per export Salerno, Milano, Napoli, Ravenna e Bergamo. La Libia
è 5° fornitore di energia dell’Italia”, Confartigianato, 15 Aprile 2019, https://www.confartigianato.
it/2019/04/studi-italia-primo-paese-ue-per-export-no-energy-verso-la-libia-soprattutto-alimentare-elettronica-e-macchinari-al-top-per-export-salerno-milano-napoli-ravenna-e-bergamo-la-libia-e-5-fo/#:~:text=Nel%202018%20l’export%20verso,crescita%20del%2019%2C1%25. приступ:
2/9/2020.
16 Libya, “The Observatory of Economic Complexity”, https://oec.world/en/profile/country/lby
приступ: 2/9/2020.
17 На основу табеле 5b из: “Statistiche relative all’import/export di merci dell’Italia”, Osservatorio economico - Ministero dello sviluppo economico, Roma, https://www.mise.gov.it/ images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/
completo.pdf p. 9; и http://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=101
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Иако је након пада прве владе Ђузепе Контеа (Giuseppe
Conte) Италија наставила да одржава и односе са Халифом
Хафтаром, сама политика је постала уздржанија. Последњи у
низу догађаја који указују на тренутну слабост ове земље јесте
отмица или хапшење сицилијанских рибара на 60 наутичких
миља далеко од либијске обале, од стране морнарице лојалне
Тобруку и Бенгазију још 1. септембра. Отада безуспешно трају
преговори за њихово ослобађање у које је Рим одлучио да
укључи и Емирате.
Усмереност Италије на Либију је евидентно геополитичка,
што може видети свако ко стави географску мапу пред себе,
она је и историјска, јер традиционално Француска има
већи утицај у Тунису који је физички ближи Сицилији. О
економским разлозима довољно је речено. Сарадња са Египтом
је мотивисана економским и безбедносним разлозима. (Greco, 2018, 39). Контрола Суецког канала, односно поморске
трговине, утицај Каира на Либију и важност Египта за
политику у арапском свету и на Блиском истоку наводе сваку
Средоземну земљу да развије добре односе са том земљом
(осим ако не дође до непријатељства, као између Анкаре и
Каира). (Greco, 2018, 148). Сарадња са Египтом је била у
узлазној фази, недуго након пуча из 2013. године. (Greco,
2018, 145). Ово је економски било и остало врло важно за Рим,
јер је тамошњи енергетски гигант ЕНИ открио 2015. највеће
налазиште природног гаса у Средоземљу (прва процена је
била да има 850 милијарди кубних метара гаса) у пољу Зохр.
Међутим, убиство студента Ређенија 25. јануара 2016. године,
за које италијански генерал војне полиције Марио Мори криви
делимично британске службе, узроковало је привремени застој
у добрим односима.18 Још два случаја хапшења египатских
грађана су могла да покваре доносе Рима и Египта који су
деценијама стрепња за званични Лондон.19 Италија је априла
2016. повукла амбасадора и вратила га тек 14 , августа 2017.
у време када је народ на Апенинима најзаузетији паковањем
за одмор. (Siepelunga 2016). Данас ЕНИ има право на 50
одсто гаса који се дневно вади на том налазишту, а има још
18 Види о томе на: https://www.maurizioblondet.it/finalmente-la-verita-regeni-mandato-moriredai-servizi-inglesi-lex-capo-dei-ros-mario-mori/
19 Види o томе у обе књиге ауторског двојца Cereghino, Fasanella.
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13 уговора за истраживање и екстракцију гаса у Египту, уз
најновије налазиште откривено 20. септембра 2020.20 Обнова
дипломатских односа пропраћена је продајом војних фрегати
најмногољуднијој арапској земљи, која је такмац Турске.
Наиме, иако је 2017. Италија продала Египту наоружање
у вредности од свега $ 7,4 милиона долара, већ 2020. су
најављено склопљени уговори о продаји различитог наоружања
и опреме у вредности иузмеђу 9 и 11 милијарди долара. Као
део реализације уговора у јуну 2020, Италија је послала две
војне фрегате египатској морнарици, а најављују се још четири
као и други бродови, те авиони, што бомбардери што школски,
хеликоптери и друго. (Il Fatto quotidiano 2020). Коначно преко
Писма о намерама од 9. јуна између Грчке и Италије, а на тему
граница ексклузивних економских зона двају земаља, повлачи
се потез против политике Турске у Средоземљу. (Latino 2020).
Тако су и поред претходне дуге економске сарадње Рима и
Анкаре односи покварени, а понајвише због турског ангажмана
у Средоземљу и нарочито у Либији. У Либији је, након критика
ЕУ и њене мисије Ирини, турска војна морнарица послала на
хиљаде џихадиста из Сирије, а сумња се и сомалијске ратнике,
како би се уз војну тејхнику и опрему Анкаре и непознати број
турских војника борили против Либијске народне армије (Libyan National Army) под вођством Хафтара. Турски министар
послова Мевлут Чавушоглу је то објаснио потребом заштите
легитимних власти од бандита и ратног вође. (Republic of Turkey 2020).
ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ
Унутрашња политика, тј. воља доносилаца одлука, на
примеру италијанске средоземне политике, јасно утиче на
карактер понашања земље у међународној арени. Међутим,
на вољу носиолаца власти више-мање утиче и положај земље
у међународном хијерархијском поретку што је у складу са
комбинованим Лејковим моделом утицаја на унутрашњу и
спољну политику. Средоземна политика је традиционално
најважније поље спољнополитичког ангажмана политичког
Рима. У раздобљу које претходи посматраном периоду Италија
20 Подаци о свим налазиштима гаса у Египту налазе се на интернет страници: “Our work
in Egypt”, Eni https://www.eni.com/en-IT/global-presence/africa/egypt.html приступ: 12/10/2020.
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је успевала да контролише нерегуларне мигрантске токове
(преко споразума са Либијом), осигура себи економски примат
на Mare Nostrum и тиме обезбеди основе за развојну политику
земље у сарадњи са светским силама САД и Русијом. Међутим,
након 2011. са променом политичке елите на власти, преко
спољног неформалног притиска, долази до неконтролисаних
ирегуларних миграција. Италија је због неодлучне политике,
у периоду 2011-2018. и од 2019. до данас постала слабији
актер у земљи за коју је везана економским, геополитичким
и историјским разлозима. У Либији снажније и приметније
од Италије делују Русија, Француска, Уједињени Арапски
Емирати и Египат који подржавају генерала Хафтара,
доминантног у источном и централном делу територије
некадашње Џамахирије, док је на Западу те земље доминантан
утицај Турске. Своју значајну ангажованост у међународним
војним мисијама Рим користи у зависности од политике коју
дефинише влада у Риму, па је међународно војно присуство
варијабла зависна од политичке воље што указује на валидност
италијанске неокласичне геополитике. Баш је слабост
италијанских влада након 2011, добијена на подршци дела
домаћег крупног капитала, Билдерберг групе и Трилатерале,
утицала на слабост и неодлучност. Италијанске привилеговане
позиције у некадашњој колонији, преузеле су на западу земље
Турска и на истоку Египат и Русија. Самосталније и одлучније
деловање Италије раније се суочило са заједничким притиском
партнера из ЕУ. Овога пута односи у некадашњем римском
језеру су промењени. Дошло је до нових савезништава на
Средоземљу и јачања Русије која је у ранијем периоду била
добар економски па и политички партнер Рима. Сама Стратегија
за Средоземље италијанске владе указује да је унутрашње
море постало мултиполарно. Такав развој догађаја уз будућу
смену власти у Риму отвара шансу за храбрију економску и
безбедносну политику Италије.
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Resume
Italian policy in South and East Mediterranean could be
understood best by applying the Italian neoclassical school of
geopolitics. Author first explaines validity of this approach among
other possible theoretical backgrounds. He adopts content analysis,
economic statistics and geopolitical analysis in order to research
the issue. Italy is important player in the macro-region of Mediterranean. Particularly troubled and challenging processes in this
part of the world require particular attention of researcher. One
way of understanding the processes is looking through the prism
of Rome. Author explained the roots of contemporary policy of
Italy, geopolitical and economic factors and internal policy. He
briefly analysed strategic choices of Italian policies in this part of
the world in previous period. Paper is divided in three unequal parts
of which central is subdivided in four parts with examination of
sources, geopolitical importance of Mare Nostrum for Italy, usage
of military missions, relations with Libya, Egypt and Turkey, as
three key economic and political countries for Italian politics in that
part of the world. He explained interest of Italy in Libya and deterioration of its positions in that country, in paralel with betterment of
relations with Egypt where its economic interest are not endangered
by other foreign countries, like in Libya. Finally, author emphasizes
the role of the political will in conducting foreign policy and claims
that Rome lost part of its positions despite of geopolitical, historic
and economic importance of this macro-region for Romes’ politics,
due to influence of external formal and informal actors on forming
foreign and internal policies in the Appenines.
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СТРАТЕШКА КУЛТУРА НЕМАЧКЕ У
ПОСТХЛАДНОРАТОВСКОМ ПЕРИОДУ
Сажетак
Ревитализована моћ Немачке након уједињења, према
прогнозама неореалиста, нужно је подразумевала тежњу
да се дата моћ етаблира преузимањем централне улоге у
Европи. Како се предвиђања неореалиста о ,,балканизацији“
Европе нису се обистинила, то условљава да се анализи
спољне политике Немачке приступи из перспективе која ће
акултурално и аисторијско поимање међународне политике
неореалиста оплеменити културном и историјском димензијом.
Социјално конструктивистички приступ и концепт стратешке
културе супротстављају се аисторијским и тзв. ,,објективним“
варијаблама, у виду материјалних капацитета и технологије.
Наведене варијабле бивају интерпретиране кроз ,,сочива“
стратешке културе, која представља културално утемељено
поимање улоге рата у људској цивилизацији. Предмет овог
рада јесте сагледавање утицаја који је окончање Хладног рата
имало стратешку културу Немачке. Циљ рада састоји се у
сагледавању образаца ,,финих“ промена стратешке културе
на нивоу становишта безбедносне политике. Наведени циљ
остварен je интерпретацијом кључног стратешког докумената
Немачке о безбедносној политици. Анализа стратешке културе
потврдила је континуитет темељних вредности, што уједно
представља и доминантно становиште у академској литератури
која тематизује ово питање. Са друге стране, идентификован
*
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је дисконтинуитет становишта безбедносне политике, као
начина промоције темељних вредности кроз политику. Измене
становишта безбедносне политике биле су нужна последица
измењених околности на међународној сцени и потребе за
,,помирењем“ темељних елемената стратешке културе који су
ступили у колизију. Дефинисање улоге оружаних снага јавља
се као централни сегмент измене стратешке кулутре Немачке
у постхладноратовској ери.
Кључне речи: стратешка култура, Немачка, антимилитаризам,
мултилатерализам, конструктивизам.
УВОД
Мирољубиво окончање Хладног рата узроковало је
трансформацију система међународне политике, истовремено
подривајући основне претпоставке и ,,предвиђања“ неореалиста.
Пракса међународнe политике негирала је равнотежу моћи, као
фундаметални ,,закон“ неореализма. Међутим, крај Хладног
рата нe представља једини догађај који није могуће објаснити
из перспективе неорализма. Амбивалентно спољнополитичко
деловање Народне Републике Кине током овог периода, као
и мирољубива спољна политика Немачке након уједињења
1990. године, заједно чине низ догађаја који искачу из матрице
образаца међународне политике дефинисаних од стране Волца
(Kenneth Waltz). Једна од кључних Волцових претпоставки
гласи ,,структура међународне политике је стална, обрасци
се враћају, а догађаји бескрајно понављају“ (Waltz 2010:
66-79). Враћање истог, кроз успостављање равнотеже моћи,
фундаментални је образац међународне политике према Волцу.
Такође, он наглашава да непостојање јасно дефинисаног
поретка и организације, условљава да анархија јесте принцип
организације међународне политике. Јединице система
(државе) разликују се према способностима (моћи) али не
и према функцији. Све државе извршавају сличне задатке и
теже сличним циљевима. Иако су способности (моћ) којима
државе располажу њихова карактерстика, дистрибуција моћи
међу јединицама није, она је системски концепт (Исто).
Дистрибуција моћи, као есенцијална карактеристика ситсема
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међународне политике, подразумева да државе своје деловање
руководе у складу са позицијом коју заузимају у датом систему.
Ревитализована моћ Немачке остварена уједињењем, према
прогнозама неореалиста нужно је подразумевала тежњу
да се дата моћ етаблира преузимањем централне улоге у
Европи. Међутим, спољнополитчко деловање Немачке се и
у постхладноратовском периоду заснивало на вредностима
и принципима утемељеним на самом почетку Хладног рата.
Крај Хладног рата и уједињене Немачке, подразумевали су
предвиђање о неизбежном повратку немачке војне моћи.
Заговорници таквог сценарија, представници неореализма,
узрок томе налазили су у промени дистрибуције моћи у
међународном систему и порасту немачке способности и
воље да употреби своју моћ. Уједињење Немачке изродило
је предвиђање о ,,балканизацији“ Европе, услед страха
инферироних суседа који би имали тешкоће у стварању
балансирајуће колације (Mearsheimer 1990). Стицање пуног
суверенитета Немачке подразумевало је смањену зависност у
односу на Западне савезнике, истовремено узрокујући страх
у вези са њеним будућим спољнополитичким деловањем које
би могло бити реализовано ,,са мање бенигном везом између
војске, политике и друштва“ (Longhurst 2000, 7). Страхови по
питању спољнополитичке стратегије Немачке свој корен налазе
у периоду милитаристичке историје Немачке, тачније, током
покушаја успостављања Другог и Трећег рајха. У наведеним
периодима војска је имала централну позицију у креирању
државне политике. Према неореалистима, повратак Немачке
реалполитике био је нужан исход промене дистрибуције моћи у
међународном систему. Како су ,,предвиђања“ неореалиста још
једном била погрешна, неопходно је спољу политику Немачке
сагледати из перспективе која ће акултурално и аисторијско
поимање међународне политике неореалиста оплеменити
културалном и историјском димензијом.
Увођење културе у домен стратешких студија
донело је социолошки заокрет и преиспитивање темеља
научне дисциплине успостављених на рационалистичкоматеријалистичким поставкама. Наиме, спољна политика је
углавном била одређена кроз категорије моћи и националног
интереса, иманентне свим државама према реалистима, са друге
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стране, културална перспектива полази од идентификације
специфичних националних фактора који условљавају
формулисање и спровођење спољне политике. Концепт
стратешке културе, утемељен 1977. године од стране Џека
Снајдера (Jack Snyder), представља призму која омогућава
идентификовање вредности које чине темељ националне
културе које имају утицаја на поље стратешког мишљења и
деловања (Snyder 1977). Kонцепт стратешке културе пружао
је из перспективе неокласичних реалиста објашњење за сва
она понашања у међународној политици која одступају од
неореалистичких принципа међународне политике. Иако
се утемељење овог концепта везује за реализам, његова
свеобухватна теоријска еволуција остварена је у оквиру
конструктивистичке парадигме.
Поред неореалистичког ,,повратка у будућност“
политике моћи у Европи, друга школа мишљења почивала је
на становишту да је Немачка постала ,,цивилна сила“ (civilian
power), и према томе њена спољна политика заснива се на
вредностима који чине темељ идентитета Западне Немачке
од 1949. године (Longhurst 2010). За разлику од реалиста,
конструктивисти међународне односе тумаче превасходно са
идеалистичког, уместо материјалистичог аспекта, при томе
сматрајући да друштвена стварност не представља објективну
категорију (Weber, 2013). Вент (Alexander Wendt) истиче да је
међународна политика друштвено конструисана на два начина:
фундаменталне структуре међународне политике су друштвене
пре него материјалне (тврдња супротна материјализму);
ове структуре превасходно обликују идентитете и интересе
актера, а на искључиво њихово понашање (тврдња супротна
рационализму) (Wendt 1995). Дакле, неореалистичком
материјализму, конструктивизам супротставља друштвено
конструисане идеје и идентитете актера, као кључни елеменат
у изградњи природе анархије и међународне политике.
Према Џонстону, (Alastair Ian Johnston), конструктивистичка
перспектива стратешке културе подразумева супротстављање
аисторијским и тзв. ,,објективним“ варијаблама, у виду
материјалних капацитета и технологије. Наведене варијабле у
конструктивистичкој перспективи уживају секундарни значај,
јер бивају интерпретиране кроз ,,сочива“ стратешке културе.
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То значи да су стратешки избори мање зависни од промене у
објективном стратешком окружењу, јер историјски укорењене
стратешке преференције одређују одговор на ове варијабле
(Johnston 1995). Дакле, према конструктивистима, значење
материјалних варијабли одређено је поимањем међународне
политике укорењеним у националној култури. Културалне
претпоставке дају значење материјалним варијаблама, и према
томе, промене дистрибуције моћи у међународном систему
немају независан и детерминистички ефекат на државе, већ
се опажају кроз ,,перцептуална сочива“ стратешке културе.
Анализа стратешке културе Немачке у постхладноратовском периоду укључиће модел промена промена
стратешке културе Кери Лонгхурст (Kerry Longhurst) (Longhurst, 2000). Крај Другог светског рата представљао је уједно
и крај милитаристичке/реалполитичке стратешке културе
Немачке, па је успостављање новог (западног) идентитета
Немачке условило и нове темељне елементе стратешке културе
(антимилитаризам и мултилатерализам). Предмет овог рада
јесте приказ утицаја који је окончање Хладног рата имало
стратешку културу Немачке, са циљем да се сагледају обрасци
,,финих“ промена стратешке културе на нивоу становишта
безбедносне политике. Наиме, истраживачке студије које
проблематизују стратешку културу Немачке сугеришу њен
континуитет у постхладноратовској ери (Berger 1998; Duffield
1999; Hoffmann & Longhurst 1999; Longhurst, 2000; Augustinus
2018). Наведено биће проверено употребом три Џонстонове
варијабле за идентификовање стратешке културе (улога рата,
природа непријатеља и ефективност употребе силе) (Johnston
1995). У фокусу овог рада јесте ,,фино подешавање“ стратешке
културе, које ће бити сагледано кроз интерпретацију кључног
стратешког документа Немачке о безбедносној политици,
познат под називом ,,Бела књига“ (White paper), усвојеним у
периоду од 1994. до 2016. године. Интерпретација стратешких
докумената у постхладноратовској ери има за циљ да омогући
увид у обрасце промена становишта безбедносне политике у
односу на хладноратовски период. Наиме, овај ниво стратешке
културе представља начин промоције фундаменталних
вредности кроз политику (Longhurst 2000). Уједно, чини
флексибилнију димензију стратешке културе, којом се
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фундаменталне вредности могу ,,прилагођавати“ владајућим
околностима у међународној политици. Како је Немачка у
постхладноратовској ери по први пут ангажовала своје оружане
снаге ван националне територије након Другог светског
рата, претпоставља се да је то остварено редефинисањем
становишта безбедносне политике примарно на плану улоге
оружаних снага.
КОНЦЕПТ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ
Утемељење концепта стратешке културе у науци о
међународним односима настаје на трагу критике теорије
игара, као владајуће парадигме стратешког промишљања
у хладноратовском периоду. Штавише, етноцентристичка
устројеност стратешких студија, које у својој основи садрже
америчку визију света и политике, подвргнута је оштрој
критици услед своје једнодимензионалности (Booth 1979).
Тежећи да теорији игара супротстави алтернативни приступ
анализи стратешког мишљења и деловања, Џек Снајдер
уводи концепт стратешке културе. Главна претпоставка од
које Снајдер полази подразумева да ни америчке ни совјетске
доктрине нису лишене културолошког утицаја (Snyder 1977).
Снајдер наводи да; ,,стратешка култура може бити дефинисана
као укупан скуп идеја, условних емоциналних одговора и
обрасаца уобичајеног понашања које су чланови националне
стратешке заједнице акумулирали кроз учење или имитацију
и које деле међусобно у односу на нуклеарну стратегију“
(1977, 9). Совјетска стратешка мисао формулисална је кроз
сучељавање са јединствним проблемима у специфичном
окружењу, стога ће и совјетска стратешка култура садржати
одређене елементе који се могу посматрати као јединствени
(Исто.). Концептуализација стратешке културе укључује
поделу на три генерације аутора. Поред Снајдера, аутор прве
генерације, Колин Греј (Colin S. Gray), сматра да ,,стратешка
култура пружа контекст за разумевање, пре него за објашњење
узрочности“ (Gray 1999, 48). Наведена теза представља
фундаменталну премису прве генерације, која подразумева
да култура пружа контекст за понашање, али не имплицира
непосредну узрочно-последичну везу, која би значила да је
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свако понашање одређено културним претпоставкама. Греј
одређује концепт наводећи де се ,,стратешка култура састоји
од социјално конструисаних и пренетих претпоставки, навика,
традиције, и преферираних метода деловања - то јесте,
понашања – који су мање или више специфични за одређењу
географски засновану безбедносну заједницу“ (Gray 1986,
28). Дакле, Греј као и Снајдер сматра да се стратешка култура
заснива на националној култури, традицији и вредностима
иманентним једној друштвеној заједници.
С обзиром на теоријске поставке свог свог становишта
блискост са првом генерацијом у исказује ауторка
Кери Лонгхурст. Она стратешку културу одређује као
,,карактеристичан скуп веровања, ставова и праксе у односу
на употребу силе, који су неговани од стране колектива и
настају постепено током времена, кроз јединствен историјски
процес. Стратешка култура је постојана током времена ...она
је обликована под утицајем развојних периода и може да се
промени, било фундаментално или парцијално, у критичним
периодима које колектив искуси“ (Longhurst 2004, 19).
Лонгхурст сматра да ,,логика стратешке културе лежи у
централном уверењу да су колективне идеје и вредности о
употреби силе важни конститутивни фактори у дизајнирању и
извршавању безбедносних политика држава“ (Исто). Аналогно
Снајдеру, Лонгхурст истиче да се стратешка култура формира
кроз историјски период развоја колектива, који као део свог
националног идентитета и културе инкорпорира и својствене
вредности, ставове и веровања у односу на употребу силе.
Друга генерација, представљена у становишту Бредлија
Клајна (Bradley S. Klein), фокусирана је на проучавање реторике
елите, јер сматра да она има за циљ легитимацију војних
активности држава. Према његовом становишту, стратешка
култура укључује ,,разноврсне приступе насиљу и начине
на који државе могу легитимисати употребу насиља против
наводних непријатеља...истраживање стратешке културе је
истраживање културне хегемоније организованог државног
насиља“ (Klein 1988, 135). Родоначелник и најпроминентнији
представник треће генерације, Алистер Џонстон, одређује
концепт наводећи: „стратешка култура је интегрисани ,,систем
симбола“ (нпр. аргументације, структуре, језика, аналогије,
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метафоре) који делује на успостављање свеприсутних и
дуготрајних стратешких преференција формулисањем
концепата улоге и ефикасности војне силе у међудржавним
политичким питањима и обвија ове концепције са таквом
ауром чињеничности да стратешке преференције изгледају
јединствено реалистичне и ефикасне“ (Johnston 1995, 33-47).
Џонстон наводи да се стратешка култура као “систем симбола”
састоји од основних претпоставки о улози рата у људским
односима, о природи противника и ефикасности употребе силе.
Заједно ова три елемента чине централну парадигму стратешке
културе (Исто). Под централном парадигмом подрaзумева се
да наведена три елемента чине три есенцијалне варијабле које
омогућавају идентификовање и дефинисање стратешке културе
одређене државе.
Према Лонгхурст стратешка култура обухвата три
елемента. Прво, постоје дубљи, основни елементи који своје
порекло воде из првобитне или формативне фазе, ови елементи
се називају ,,темељним“ (foundational elements) (Longhurst,
2004). Темељни елементи укључују основна веровања у односу
на употребу силе и чине срж стратешке културе. Ови елементи
су веома отпорни на промене. Проширење ових темељних
елемената јесу видљиве манифестације стратешке културе, у
виду дугорајних политика и пракси, које се односе и примењују
у односу на суштину стратешке културе, а према спољашњем
окружењу, обезбеђујући канале значења и примене. Ови аспекти
стратешке културе се називају ,,регулаторним праксама“ (regulatory practices), и оне су мање отпорне на промене. Средишњи
елемент између претходно поменута два јесу ,,становишта
безбедносне политике“ (security policy standpoints). Реч је о
тренутним, широко прихваћеним интерпретацијама о томе
како темељне вредности промовисати кроз политику, на начин
да одреде преференције у погледу избора политике (Исто).
Темељни елементи, као фундаментални ниво стратешке
културе према Лонгхурст, представљају претходно наведене
варијабле идентификоване од стране Џонстона. Према томе,
промене темељних елемената могу се утврдити испитивањем
наведене три варијабле.
Када је реч о променама стратешке културе, Лонгхрст
разликује две врсте, ,,фино подешавање“ (fine-tuning) и
194

Душан Кесић

СТРАТЕШКА КУЛТУРА НЕМАЧКЕ...

,,фундаменталне“ (fundamental change)промене. Прва врста
се чешће дешава и она подразумева да стратешка култура
у новим ситуацијама бива фино подешена или прилагођена
кроз измењена становишта безбедносне политике, како
би се подударала са темељним вредностима. Када је реч о
фундаменталним променама, оне су много ређи феномен,
дешавају се када су последице неких догађаја толико снажне да
негирају постојећу стратешку културу и утичу на формулисање
нових темељних вредности, што води формулисању нових
политика и праксе (Исто). Позивајући се на становишта
Џонстона и Лонгхурст, у фокусу овог рада јесу ,,фине“ промене
стратешке културе, које ће бити сагледане посредством
иинтерпретације становишта безбедносне политике Немачке
у постхладноратовској ери.
СТРАТЕШКА КУЛТУРА НЕМАЧКЕ ТОКОМ
ХЛАДНОГ РАТА
Период Трећег рајха подразумевао је ,,нездраве цивилновојне односе“, који су омогућили централну улогу војске у
друштвеним процесима, израдњи нације и формулисању
спољне политике. Темељна улога милитаризма у изградњи
државе, у Пруској и Немачкој, подразумевала је да је војска
одређивала политичку судбину целокупне нације. Улога
војске у креирању идентитета две Немачке након 1949. године
поново је била од примарног значаја. Формирање Будесвера
представљало је симбол раскида са традицијом прошлости
и темељ ,,новог идентитета, међународне рехабилитације и
политичке еволуције“ (Hoffmann & Longhurst 1999, 146-147).
Реконцетуализација цивилно-војних односа имала је за циљ да
онемогући постојање војске као ,,страног тела“ или ,,државе
у држави“. Стога је нови концепт цивилно-војних односа
интегрисао војску у друштву и демократски поредак, на начин
да је унутрашња организација војске презентовала темељне
друштвене норме (Исто). Од окончања Другог светског
рата и ,,нултог часа“ (Stunde Null) долази до успостављању
новог идентитета Западне Немачке. Нулти час симболизује
,,потпуну физичку, моралну и психолошку трауму“ која се
појавила у Немачкој након Другог светског рата (Исто 146).
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Управо се нулти час јавио као узрок преиспитивања концепата
идентитeта, национализма и моћи јер су се претходна
становишта ових питања показала као погубна по Немачку и
међународну заједницу. Главна карактеристика нултог часа
огледала се у предности политичких над милитантним идејама
у процесу изградње оружаних снага. Он се испољио кроз
егзогене и ендогене факторе, први, у виду утицаја савезника
на демилитаризацију Немачке, и други, кроз друштвени
легитимитет такве политике савезника. Нулти час је донео
чувену синтагму ,,никада више“, којом је изгражен јасан став
да војна моћ неће бити кључна одредница спољнополитичког
деловања (Исто 147). Најбољи доказ ових егзогених и ендогених
утицаја нултог часа јесте ,,Основни закон“ (Basic Law) којим
није предвиђена будућност оружаних снага, чиме је Западна
Немачка била држава без војске све до 1956. године када су у
њега унети безбедносни и војни закони (Исто).
Лонгхурст истиче да је наоружавање Западне Немачке
након Другог светског рата превасходно било резултат
потребе за укључивањем у систем колективне безбедности,
улога Бундесвера одређена је као искључиво дефанзивна. У
дефинисању улоге и позиције Бундесвера, кључно одредница
били су цивилно-војни односи. Тачније, тежња за интеграцијом
оружаних снага у државу и друштво на начин који ће избећи
некадашњу аутономију (Longhurst 2000). Увођење обавезног
војног рока у Западној Немачкој оправдано је чињеницом да
се тиме постиже отклон у односу на милитаристичку историју
оружаних снага, које су уживале елитни и професионални
статус и стварале апсолутистичку државу. Поред тога, долази до
наглог слабљења милитаризма, војска више није представљала
симбол националног јединства, идентитета и поноса. Наступа
и трајна исцрпљеност национализма, национална држава више
није перципирана као организациони принцип, то је омогућило
раскид са традицијом млитаризма и националној одбрани
заснованој на реалполитици, која је уживала суверенитет
у планирању и реализацији политика (Исто 17). Лонгхурст
је идентификовала темељне елементе стратешке културе у
Западној Немачкој у виду прекидаса историјом милитаризма
и национализма. Такве фундаменталне промене условиле су
да становишта безбедносне политике током Хладног рата
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почивају на: а. аверзији према унилатерализму и лидерству у
области безбедности; b. промоцији стабилности са акцентом
на одвраћање; c. генерална уздржаност по војним питањима
појачана антимилитаристичким сећањима; d. посвећеност
одговорној безбедносној политици; e. тежња ка потпуној
интеграцији Будесвера у друштвени и политички систем; g.
кооперација, компромис и изградња конзенсуса на унутрашњем
и међународном плану у погледу безбедносних питања
(Исто 120-121). Наведена становишта безбедносне политике
промовишу темељне вредности стратешке културе на начин
да се употреба силе ни у ком облику не сматра легитимним
средством. Политички дијалог и сарадња на унутрашњем
и међународном плану кључне су одреднице деловања у
политичкој сфери.
СТРАТЕШКА КУЛТУРА НЕМАЧКЕ НАКОН
УЈЕДИЊЕЊА 1990. ГОДИНЕ
Окончање Хладног рата подразумевало је очекивање
и захтеве Запада за активнијим војним учешће Немачке
у међународним операцијама. Таква очекивања била су
дијаметрално супротна антимилитаристичкој спољној
политици Немачке. У одговору на такве захтеве започет је
процес постепених промена како би се оправдало учешће
оружаних снага у операцијама ван националне територије
(Hoffmann & Longhurst 1999). Западни савезници сматрали су
да је Немачка ,,сазрела“ да нормализује своју спољну политику,
превасходно на плану ограничења која постоје у погледу
употребе силе (Brummer & Oppermann 2016). Очекивања о
,,нормализацији“ немачког односа према употреби оружаних
снага указала су на колизију темељних вредности стратешке
културе дефинисаних током Хладног рата. Немачка је била
условљена да своју декларативну подршку и приврженост
Западу искаже и у пракси, кроз учешће у међународним
операцијама. Испуњавање ове обавезе подразумевало је
превазилажење ограничења стратешке културе у погледу
употребе оружаних снага.
Иницијални покушај превазилажења наведених ограничења везује се за укључивање у Заливски рат, слањем војне
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технике, што је уздрмало темеље стратешке културе и довело
до колизије антимилитаризма и мултилатерализма. Рат у
Југославији указао је на то да постоји начин за употребу
оружаних снага који би се нашао између пацифизма и
милитаризма, показујући да уздржаност од употребе силе
више није опција у постхладноратовском свету (Longhurst
2004). Немачка је пронашла пут за употребу оружане силе
реартикулацијом становишта безбедносне културе, чија измена
је омогућила баланс наведених вредности стратешке културе.
Постхладноратовска ера донела је ново глобално безбедносно
окружење, са уједињеном Немачком која је повратила пуни
суверенитет. Насупрот очекивањима, ове промене нису утицале
на промену темељних елемената стратешке културе. Напротив,
дошло је до њихове реинтерпретације кроз становишта
безбедносне политике, и последично у виду политика и пракси.
Према Лонгхурст, стратешка култура Немачке је доживала
,,фино подешавање“ у периоду од 1989-90. године (Исто 137).
Редефинисање становишта безбедносне политике омогућило
је промену приступа у вези са употребом оружаних снага и
њиховим ангажовањем у мултилатералним операцијама. Ипак,
Авганистан и Ирак указали су на ограничења која намеће
стратешка култура у погледу примене силе, иако је иницијално
учешће у мултилатералним операцијама представљало сигнал
још шире и активније подршке Западу. Немачка је на бројне
начине култивисала мање ригидан и рестриктиван приступ
употреби оружаних снага, у односу на специфичне околности
(Исто). Готово идентично становиште износи и Софија Бекер
(Sophia Becker), она наводи да ,,немачка политичка, политичковојна, национално-безбедносна или стратешка култура (у
зависности од тога који концепт је употребљен) може бити
подељена на два фундаментална стуба: антимилитаризам и
мултилатерализам“ (Becker 2013, 13). Приказом кључних
стратешких докумената Немачке у области безбедносне
политике, има се за циљ остварити увид у континутет
или промену темељних вредности стратешке културе у
постхладноратовској ери. Затим, као следећи циљ поставља
се испитивање начина промоције темељних вредности кроз
становишта безбедносне политике.
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БЕЛА КЊИГА ИЗ 1994. ГОДИНЕ
Прва Бела књига, као фундаментални стратешки документ
који поставља основне смернице спољне и безбедносне
политике, објављен је 1994. године. У поглављу које говори о
безбедносној политици за будућност, наводи се да је Немачка
окружена пријатељским и партнерским демократским
државама. То подразумева да ће она имати посебну одговорност
у развоју пријатељских односа са државама Централне и
Источне Европе, на основу снажне оданости НАТО пакту
и процесу интеграција Европске Уније. Немачка као члан
УН, НАТО, ОЕБС и ЕУ, обавезна је да начини допринос
заједно са другим нацијама. Стога, она мора формулисати
спољну политику која је окренута будућности и подразумева
допринос решавању проблема који затичу Немачку и Европу
у међународној заједници (German Federal Ministry of Defence
[BVMG], 1994). Примат мултилатералних облика сарадња у
погледу решавања политичких и безбедносних питања указује
на то да се рат не посматра као инхерентна карактеристика
међународне политике. Рат је могуће превазићи сарадњом,
томе у прилог говори и поимање држава из окружењу као
пријатеља и партнера. Према томе, промоција сарадње намеће
се као фундаментални принципи спољнополитичког деловања
Немачке. Претходно наведено потврђује и теза да, класичне
одговорности државе у смислу благостања, безбедности и
напретка не могу бити остварене без међународне сарадње
(BVMG 1994). Тиме се недвосмислено указује на значај
сарадње и мултилатерални приступ у спољнополитичким
активностима, који представља антипод националистичке и
милитаристичке спољнополитичке праксе у првој половини
20. века.
Улога Бундесвера промењена је у односу на период
хладноратовског антагонизма, када је она подразумевала
искључиво војно одвраћање и одбрану од војне агресије са
Истока. Данас је то превенција напада на Немачку и њене
савезнике. Бундесвер представља савезничку армију, која
пружа важан допринос НАТО снагама, и помаже у промоцији
међународне сарадње и интеграције, нарочито у Европи
(BVMG 1994). Овим стратешким документом јасно је назначена
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промена улоге оружаних снага, које су прешле пут од пасивног
до активног актера. Оправдање активније улоге оружаних
снага остварено је кроз мултилатерални оквир сарадње и
обавеза које произлазе из чланства у алијанси. У погледу улоге
оружаних снага наводи се да оне штите безбедносне интересе
Немачке и чине је способном да предузме политичке акције
према обавезама које произлазе из чланства у савезу. Радикална
промена безбедносног окружења и повећана одговорност
Немачке утицали су на улогу, мисије и структуру Бундесвера,
које од 1990. године трпе своју највећу трансформацију у
периоду након Другог светског рата. Бундесвер ће остати војска
регрута, на темељу историјско-политичких, безбедносних,
друштвених и војних основа. Војна обавеза представља део
одбрамбене културе који је настао кроз деценије од краја
Другог светског рата (BVMG 1994). Улога оружаних снага
одређена је као гарант способности за извршавање обавеза које
са собом носи чланство у савезу. Дакле, употреба оружане силе
сматра се легитимном у случајевима заштите универзалних
вредности под покровитељством савезника.
Преамбула Устава Немачке заснива се на ставу да је
спољна и безбедносна политика усмерена ка остваривању
мира у свету. Циљ спољне политике јесте остваривање мира
у региону и на глобалном нивоу уз употребу политичких
средстава (дијалога, сарадње и одбрамбене приправности).
Језгро немачке безбедносне политике чини пријатељство и
блиска сарадња са савезницима. Важан фактор јесте и сарадња
са државама из других региона значајних за безбедност Немачке
и Европе (BVMG 1994). Дакле, употреба силе не представља
легитимно и ефективно средство спољнополитичке праксе.
У оквиру стратешког документа идентификоване су следеће
мисије Бундесвера: a. заштита Немачке и њених грађана од
политичке уцене и опасности споља; б. унапређена војна
безбедност и европска интеграција; в. одбрана Немачке и
њених савезника; г. подршка миру у свету и међународној
безбедности према Повељи УН (BVMG 1994). Наведене мисије
Бундесвера јасно указују на промену њихове улоге у односу на
хладноратовски период, када је њихова мисија подразумевала
искључиво пасивно и дефанзивно оријентисано деловање
на плану одбране и одвраћања. Криза спољнополитичког
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идентитета Немачке након Хладног рата узрокована је управо
питањем улоге оружаних снага. Решење за кризу идентитета, с
обзиром на захтеве савезника и ограничења стратешке културе
у погледу употребе силе, било је оправдање да се ангажовање
Бундесвера спроводи са циљем спречавања рата и сукоба у
међународној заједници. Тиме је Немачка успела да помири
темељне вредности стратешке културе који су ступиле у колизију
услед унутрашњих ограничења и савезничких очекивања.
Антимилитаризам и мултилатерализам су артикулисани и
обједињени редефинисањем становишта безбедносне политике,
којима је мултилатерализам одређен као средство за превенцију
милитаризма и рата у међународној заједници.
БЕЛА КЊИГА ИЗ 2006. ГОДИНЕ
Друга Бела књига апострофира да безбедносна политика
Немачке почива на свеобухватном поимању безбедности,
што значи да је окренута будућности и заснована на
мултилатералном приступу. Безбедност не може бити
остварена напорима једне нације или употребом искључиво
оружаних снага, неопходно је применити свеобухватан
приступ који подразумева умрежену безбедносну структуру.
,,Трансатланско партнерство представља основу Немачке и
Европске безбедности, НАТО ће наставити да буде камен
темељац будуће Немачке безбедносне и одбрамбене политике“.
(BVMG 2006, 6-7). НАТО пружа ,,јединствене политичке
и војне инструменте за очување и успостављање мира.
Дугорочно гледано, глобални изазови безбедности Немачке
неће бити успешно превазиђени без ефективног трансатланског
савезништва заснованог на узајамном поверењу између држава
чланица“ (2006, 6-7). Становишта безбедносне политике
Немачке нису се суштински променила у односу на Белу
књигу из 1994. године. Мултилатерализам је апострофиран као
фундаментална детерминанта спољне и безбедносне политике.
НАТО је идентификован као главни мултилатерални оквир
сарадње и унапређења безбедности на међународном плану.
Од средине 90-их година, организације виталне за
безбедност Немачке (НАТО, Европска Унија и Уједињене
нације) значајно су еволуирале и прилагодиле се на нове ризике
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и изазове. Као резултат тога, државе чланице ових организација
преузеле су нове одговорности. Услед тога, оружане снаге
Немачке учестововале су у операцијама на Балкану, Кавкаском
региону, Афричком рогу, Блиском истоку, Афричком континенту
и у Азији. Будесвер је пратио пут транзиције у експедициону
силу, што је утицало на свеукупну трансформацију (BVMG
2006). Еволуција безбедносних организација чији је Немачка
члан, а превасходно НАТО, условила је потребу да се она
као равноправан члан прилагоди новим одговорностима и
задацима. Прилагођавање се примарно манифастовало на плану
улоге Бундесвера, који је трансформисан у експедициону силу.
О томе говори учешће у бројним мировним операцијама под
вођством савезника. Претходни стратешки документ из 1994.
године истакао је војну подршку савезничким активностима
као једну од мисија, док је новим стратешким документом
екслицитно наведено да се учешће Бундесвера у мировним
операцијама подразумева као главна мисија. Дакле, ангажовање
оружаних снага ван територије Немачке није више била табу
тема, у прилог томе говори наратив садржан у стратешком
документу из 2006. године.
Немачка безбедносна политика утемељена је на
вредностима дефинисаним Уставом, дате вредности јесу
превенција регионалних криза и конфликата, суочавање
са глобалним изазовима, заштита људских права и јачање
међународног поретка заснованог на међународном праву.
Бундесвер представља један од инструмената свеобухватне и
проактивне безбедносне и одбрамбене политике, његове мисије
су: a. гарантовање капацитета да се делује у спољној политици;
б. допринос Европској и глобалној стабилности; в. очување
националне безбедности и одбране; г. асистенција у одбране
савезника; д. подстицање међунационалне одбране и интеграције.
(BVMG 2006, 9). Наведене мисије готово су идентичне
мисијама наведеним у документу из 1994. године. Оно што
чини sui generis карактеристику безбедносне политике Немачке
дефинисане 2006. године, у односу на претходни документ, јесте
наглашавање проактивне димензије, која оправдава још активније
ангажовање у активностима НАТО пакта. Устав Немачке
подразумева посвећеност очувању мира, уједињењу Европе,
јачању међународног права, мирољубивом решавању спорова,
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интеграцији у систем колективне безбедности. Дакле, Немачка
безбедносна политика је мултилатерална по својој природи.
Кључне детерминанте будуће безбедносне политике Немачке
нису војне, већ социјалне, економске, еколошке и културне, и
оне могу бити остварене искључиво кроз мултинационалну
сарадњу. Главни савезници Немачке јесу НАТО, ЕУ, ОЕБС и
УН. Према томе, безбедносна политика посвећена је ефективном
мултилатерализму, заснованом на схватању да међународни
изазови могу бити савладани само кроз сарадњу са партнерима
(2006, 22-24). Прегледом новог стратешког документа нису
идентификоване суштинске промене становишта безбедносне
политике. Она и даље почивају на темељним вредностима
иницијално дефинисаним након Хладног рата. Језгро спољне
и безбедносне политике чини опредељеност за мултилатералне
облике сарадње. Искорак остварен стратешким документом из
2006. године састоји се у разбијању табуа у вези са употребом
оружаних снага, који је постојао нешто више од пола века. Бела
књига из 2006. године указује на чињеницу да је Немачка успела
да артикулише непосреднији и отворенији однос према питањима
употребе оружаних снага у међународним операцијама. Овај
успех остварен је захваљујући дефинисању улоге оружаних снага
примарно кроз призму међународних обавеза које произлазе из
статуса равноправног члана НАТО алијансе.
БЕЛА КЊИГА ИЗ 2016. ГОДИНЕ
У стратешком документу из 2016. године, на самом
почетку наводи се да је национални идентитет Немачке,
и начин разумевања безбедности, дефинисан поукама из
прошлости. Поуке подразумевају милитаристичку историју
Немачке, и као такве чине важан део националног идентитета
и Устава Немачке. ,,Истовремено немачки идентитет је
нераздвојно везан за Европски идентитет“.(BVMG 2016, 15).
Такође, идентитет Немачке укључује свеобухватан приступ
безбедности, који подразумева не само одсуство рата и
остваривање безбедности државе и грађана, већ и унапређење
услова живота и оснаживање норми међународног права.
Наоружавање Немачке 50-их година 20. века било је повезано
са политичком и војном интеграцијом у НАТО алијансу.
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Бундесвер је тада био, као и данас, посвећен мултилатералном
облику деловања, што подразумева да је Немачка опредељена
за међусобну зависност у домену безбедности (2016, 22-23).
Најновији стратешки документ Немачке по први пут
имплцитно указује на стратешку културу, као својствен начин
разумевања безбедности Немачке утемељен на вредностима
које чине антипод историје милитаризма. Претходна стратешка
документа наводила су карактеристике безбедносне политике,
а сада се по први пут говори у аутентичном разумевању
безбедности. Национални идентитет Немачке утемељен
је на вредностима које представљају отклон и негацију
милитаристичке и националистиче историје.
Безбедносна политика Немачке одређена је географским
положајем у срцу Европе, чланством у ЕУ, економском
снагом и посвећеношћу очувању мира у складу са чланом 26
Устава. Међу безбедносним интересима Немачке издвајају
се посвећеност заштити савезника, међународног поретка
на темељу међународног права, продубљивање процеса
европских интеграција и консолидација трансатланског
партнерства. Ипак, неопходно је да се одлучније демонстрира
посвећеност безбедности, миру и владавини међународног
права. Безбедност Немачке заснована је на снажној вези са
НАТО и ЕУ, јер без јачања сарадње није могуће превазићи
бројне изазове, стога је неопходно даље развијти ова два стуба
безбедности.Већа посвећеност миру, безбедности и владавини
права имплицира на снажнију везу и сарадњу са НАТО пактом,
с обзиром на чињеницу да се овај савез јавља као главни стуб
безбедности и уједно механизам путем којег се дате вредности
промовишу и штите (BVMG 2016, 6).
Перцепција Немачке као кључног играча у Европи
од стране других држава, не мења њену приврженост
мултилатералном приступ у остваривању безбедности.
Савезништво, партнерство и други типове заједница
представљају форме мултилатералног приступа. Оружане
снаге Немачке су једне од највећих у Европи, што их чини
доступним за разноврсне мултилатералне операције. (BVMG
2016, 23). Иако поседује највише моћи у Европи, како
политички тако и економски, наглашено је да Немачка остаје
привржена идентичним темељним вредностима стратешке
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културе. Њену спољну и безбедносну политику одређује
мултилатерални приступ, сарадња и зависност од партнерства
са другим државама у остваривању безбедности. Примена
силе, као средство остваривања спољнополитичких циљева,
легитимна је само кроз мултилатерални ангажман у оквиру
активности које спроводе савезници.
Улога Немачке променила се стицањем пуног
суверенитета, постало је јасно да она има иста права, обавезе
и одговорности као и свака друга држава у међународној
политици. Као и други европски савезници, Немачка је
суспендовала обавезно служење војног рока и реконструисала
своје оружане снаге у складу са потребама. ,,Мултинационална
сарадња и интеграција остаће кључни фактори у обликовању
Бундесвера у будућности” (BVMG 2016, 139). Обавезна
служење војног рока било је тековина хладноратовског периода,
и један од кључних елемената новог идентитета Немачке, који
је омогућио раскид са традицијом елитног статус војске у
друштву. Ова промена Бундесвера начињена ја ради нових
задатака који проистичу из чланства у НАТО, тиме је примат
у дефинисању Бундесвера приписан потребама које произлазе
из мултилатералних активности.
И најновија безбедносна политика предвиђа идентичне
мисије Бундесвера, очување територијалног интегритета
и суверенитета, допринос партнерима и савезницима у
супротстављању безбедносним претњама, одбрана савезника и
промовисање безбедности и стабилности као и мултинационална
сарадња. (BVMG 2016, 60). Мисије оружаних снага остају
идентичне као и у претходним стратешким документима.
Срж промена у новијим стратешким документима у односу
на онај из 1994. године, чини сам дискурс, који је ослобођен
иницијалних стега које су наступиле по окончању Хладног
рата у периоду трансформације улоге оружаних снага. Према
томе, Немачка је успела да нормализује однос према употреби
оружаних снага, то потврђује и сам наратив о Бундесверу и
његовим мисијама и будућности.
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ЗАКЉУЧАК
Интерпретација основних становишта безбедносне
политике садржаних у кључном стратешком документу Немачке
имплицира да постхладноратовска ера није утицала на промене
темељних елемената стратешке културе. Наведено потврђује
приказ првог стратешког документа о безбедносној политици
усвојеног 1994. године, који показује да се темељне вредности
стратешке културе, дефинисане након Другог светског рата,
нису промениле. Мултилатерализам, перцепција других држава
као пријатеља и антимилитаризам говоре у прилог становишта
о Немачкој као цивилној сили. Дакле, антимилитаризам
и мултилатерализам, вредности утемељене као антипод
реалполитике и милитаризма, трајно опредељују стратешко
размишљање и деловање Немачке од краја Другог светског рата.
Иако је темељ стратешке културе остао непромењен, промене
су наступиле на нивоу становишта безбедносне политике. Ново
безбедносно окружење и нови статус Немачке условили су
потребу доказивања западног идентитет кроз активнију подршку
међународним операцијама. Такви захтеви изазвали су колизију
два темељна стуба стратешке културе, антимилитаризма и
мултилатерализма. Испуњење захтева савезника подразумевало
је претходно дефинисање улоге оружаних снага на начин
који ће омогућити и оправдати њихово ангажовање ван
националне територије. Наведено указује на чињеницу да
се питање улоге оружаних снага јавља као кључни елеменат
политичког идентитета и стратешке културе Немачке, у периоду
пре, током и након Хладног рата. Становишта безбедносне
политике, као начин промоције темељних вредности кроз
политику, редефинисана су како би се успоставио склад
темељних вредности. Стога су хладноратовска становишта
(аверзија према унилатерализму, одвраћање и одбрана од
напада на савезнике, уздржаност по војним питањима, итд),
замењена новим становиштима безбедносне политике (примат
мултилатерализма, превенције напада на савезнике, подршка
међународним операцијама као савезничка армија, итд.).
Промена начина операционализације темељних елемената
кроз политику омогућила је помирење антимилитаризама и
мултилатерализам, на начин да је мултилатерализам одређен
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као средство за превенцију милитаризма и рата у међународној
заједници. Улога Бундесвера подразумевала је способност за
предузимање политичких акција према обавезама из алијансе.
У оквиру стратешког документа, питање употребе оружаних
снага јавља се искључиво у контексту испуњавања обавеза
према савезнцима.
Становишта безбедносне политике нису битно измењена
стратешким докуметном из 2006. године. Мулитилатерализам
је поново апострофиран као окосница спољнополитичког и
безбедносног наратива и праксе. Кључна разлика стратешког
документа из 2006. године у односу на претходни, јесте
експлицитно помињање ангажовања војних инструмената у
активностима савезника. Такође, Бундесвер је идентификован
као експедицона сила, с обзиром на своје учешће у бројним
међународним операцијама. Наратив овог стратешког
документа говори у прилог ослобађања од стега прошлости,
које су увелико биле присутне приликом доношења првог
стратешког документа, којим је имплицитно указано на
војну подршку савезницима. Дакле, у време усвајања другог
стратешког документа, почетком 20. века Немачка је успела
да превазиђе проблеме и ограничења у погледу употребе
оружаних снага ван националне територије. Битна разлика
у односу на претходни стратешки документ јесте истицање
проактивне димензије безбедносне и одбрамбене политике.
Дакле, есенцијална карактеристика становишта безбедносне
политике дефинисаних Белом књигом из 2006. године тиче се
оправдања активнијег ангажовање у активностима алијансе.
Последњи Бели папир усвојен 2016. године није донео
измене становишта безбедносне политике. Ангажовање
оружаних снага Немачке ван националне територије и даље
је непосредно условљено активностима савезника. Перцепција
Немачка као централне силе у Европи, због своје политичке и
економске моћи, посматра се као могућност за предузимање
активније улоге у промоцији мултилатерализма. Наведено
указује на чињеницу да се стратешка култура доминантно
заснива на мултилатерализму, сарадњи и уздржаности од
политике моћи. Важна новина јесте укидање обавезног
служења војног рока, што представља раскид са традицијом
утемељеном на новом идентитету Немачке, када је обавезно
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служење војног рока постављено као антипод историје елитног
и професионалног статуса оружаних снага. Наведено указује на
политичку стабилност Немачке у погледу дефинисања улоге и
функције оружаних снага, која се темељи на прецизно одређеном
скупу вредности које чине језгро националног идентитета.
Дате вредности прокламоване су кроз становишта безбедносне
политике и операционализоване кроз спољнополитичку праксу
којом је Немачка доказала посвећеност мултилатерализму
и антимлитаризму. Дакле, у постхладноратовском периоду
Немачка је битно изменила становишта безбедносне политике,
као начин промоције темељних вредности кроз политику.
Основна мотивација ових промена јесте колизија темељних
вредности и потреба за њиховим прилагођавањем у односу
на ново безбедносно окружење. Становишта безбедносне
политике фундаментално су измењена у стратешком документу
усвојеном непосредно окончању Хладног рата. Новија
стратешка документа донела су минималне измене становишта
безбедносне политике, превасходно на плану наратива који
је ослобођен табууа у вези са питањима улоге и ангажовање
оружаних снага ван националне територије. Према томе,
дефинисање улоге оружаних снага јавља се као централни
сегмент измене стратешке кулутре у постхладноратовској ери.
Већина аутора сматра да су темељне вредности стратешке
културе Немачке остале непромењене у постхладноратовској
ери. Такво становиште уважава перспективу да је Немачка
употребу оружаних снага дефинисала искључиво кроз
испуњење обавеза према савезницима. У вези с тим, Немачка
стратешка култура одређена је вредностима мултилатерализма и
антимилитаризма. Премда теоријско становиште употребљено
у овом раду не познаје могућност трансформације темељних
вредности посредством измене у начину њихове промоције
кроз политику, требало би размотрити ово питање на примеру
Немачке, и уопште, креирати теоријски модел који омогућава
такву повратну спрегу темељних вредности и становишта
безбедносне политике. Континуиране и постепене измене
начина операционализације темељних вредности могу водити
ка преображавању њихове суштине промоцијом политика које
их негирају. Наиме, антимилитаризам као један од две темељне
вредности у основи стратешке културе Немачке изворно је
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подразумевао потпуну уздржаност од употребе оружаних
снага и војне силе у међународним односима. У вези с тим,
редефинисање становишта безбедносне политике, којима се
оружане снаге стављају у функцију измиривања обавеза према
савезницима у оквиру НАТО пакта, битно подрива изворно
поимање антимилитаризма у основи стратешке културе
Немачке. Томе треба додати и укидање обавезног служења
војног рока, као једног од кључних симобла демилитаризације
друштва и државе након пропасти Трећег рајха.
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Dusan Kesic
STRATEGIC CULTURE OF GERMANY IN POST-COLD
WAR PERIOD
Resume
The revitalized power of Germany after unification, according to the forecasts of neorealists, necessarily implied the aspiration
to establish itself as a central power in Europe. As the neorealist
predictions of the “Balkanization” of Europe were not materialized, that requires to adopt a different perspective, which will offer
cultural and historical dimensions, contrary to neorealist acultural
and ahistorical approach. The social constructivism as a theoretical
approach and the concept of strategic culture are opposed to the
ahistorical and the so-called “objective” variables, in the form of
material capacities and technology. These variables are interpreted
through the “lens” of strategic culture, which represents a culturally
based understanding of the role of war in human civilization. The
subject of this paper is the impact that the end of the Cold War
had on the strategic culture of Germany. The aim of the paper is to
analize the patterns of “fine” strategic culture changes at the level
of security policy standpoints. The stated objective is achieved
by interpretations of Germany’s key strategic policy documents
on security policy. The analysis of strategic culture has confirmed
the continuity of foundational values, which is also the dominant
position in the academic literature that focuses on this issue. On
the other hand, the discontinuity of the security policy standpoint
has been identified, they represent a way of promoting foundational
values through policy. Changes in the security policy standpoint
were a necessary consequence of the changed circumstances on
the international scene and the need to reconcile the foundational
elements that have collided. Defining the role of the armed forces
emerges as a central segment of the change in strategic culture of
Germany in the post-Cold War era.
Keywords: strategic culture, Germany, antimilitarism, multilateralism,
social constructivism.1
*
Овај рад је примљен 17. августа 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 15.
септембра 2020. године.
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УВОД
Многе националне државе с теоријске тачке гледишта
представљају телеологијске творевине, јер имају одређени
циљ ради чијег остваривања и постоје. Тај циљ састоји се у
формирању и очувању једне нације у оквирима једне државе,
удруживању свих представника јединствене националне или
етничке групе (пожељно је само њих) у оквиру јединствене
политичке структуре (Waltzer 1983, 219), као и у интегрисању/
асимилацији представника друге нације, који живе на
тој територији. Међутим, само је мали број националних
држава успео да оствари наведени циљ. Практично на
сваком континенту постоје етноси, који живе заједно или
једни поред других и међу којима је на тај начин фактички
немогуће спровести државне границе тако да ти етноси живе у
сопственим сувереним државама (Chazan 1991, 3). Поред тога,
асимилација није уопште једноставан и представља веома дуг
процес. Тако је карактеристична црта националне државе та да
у њој претежно живе представници једне нације (често једне
етничке групе) из које држава и црпи своје карактеристичне
особености. Сви други становници чине мањинску групу.
Политику националних држава у области језика, културе или
религије одређује једна национално-етничка или културноетничка група. Стога су узајамни односи између доминантне
и мањинске групе (или мањинских група) веома често
затегнутог или отворено конфликтног карактера. Изразита
карактеристична црта многих конфликата између етничке
већине и мањине или између мањине и владе, коју најчешће
контролише већина, представља према мишљењу професора
Универзитета Пандио из Атине, А. Хераклидиса (1990, 341)
„спољно уплитање”. Друга држава, обично суседна, меша се у
конфликт уз истицање свог циља да пружи подршку и заштити
права и интересе етничке мањине. То се може догодити будући
да етничка група, која је мањина у једној држави, може чинити
већину у другој. На тај начин често постоји етничка веза, а
самим тим и стабилна емоционална веза између етничке мањине
у једној држави и друге државе. У многим случајевима циљ
суседне државе (очигледни, идиректни или претпостављени)
много је радикалнији од само заштите права и интереса
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мањине – „ослобађање” националне мањине и „повратак”
територије коју она насељава. Тај циљ и низ политичких
мера, које се предузимају како би се он развио, заправо
представљају језгро иредентизма. Иредентизам несумњиво
заоштрава конфликте међу етносима. Како појачава узајамну
сумњу и непријатељство, он често носи претњу насиљем и
води војним акцијама. У овом чланку биће преузет покушај
да се осветли појава иредентизма као једна од манифестација
етничког национализма. После анализе поимањa и тумачењa
иредентизма код низа водећих научника из дате области биће
разматрани конкретни примери међудржавних сукоба из
етничких разлога, као и улога међународних судских инстанци
у њиховом спречавању и регулисању.
ПОЈАМ ИРЕДЕНТИЗМА
Термин иредентизам потиче од италијанског terra irredenta (срп. неоткупљена земља) и први пут је употребљен у
другој половини XIX века да означи територије с италијанским
становништвом које је контролисала Аустрија. После уједињења
Италија је више пута покушала да анектира дате територије.
У јужној аустријској области Тирол још увек је јак утицај
италијанског језика и културе. Иредентизам као распрострањена
појава у светској политици није детаљно проучен.1 Он се обично
посматра као посебан случај изласка једне државе из састава
друге (сецесија), те се стога он као такав проучава узгредно.
Такође, постоји тенденција да се жалбе на иредентизам као
својеврсни анахронизам не прихватају на разматрање будући
да се излазак једне државе из састава друге данас базира на
савременом и веома модерном принципу права нација на
самоопредељење.2 Упркос томе, случајеви иредентизма су
несумњиво постали чешћи после завршетка Хладног рата, те
треба да буду доследно проучени. Један од разлога зашто се
иредентизму не посвећује дужна пажња крије се у одређењу
1 Иако постоје веома темељни радови, који обухватају посебне случајеве манифестовања
иредентизма, написано је веома мало радова, где се иредентизам разматра као општи и
глобални проблем.
2
Видети члан 1.2 Статута УН, члан 1 Међународног пакта о економским, социјалним
и културним правима и Међународног пакта о грађанским и политичким правима од 19.
децембра 1966. године, Декларацију о принципима међународног права од 24. октобра 1970.
године, итд.
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дате појаве. Формулације, које се обично предлажу, веома
су ограниченог карактера: „свака територијална претензија
једне државе према другој” (Mayall 1990, 57), „једна од страна
национализма, када је националном покрету који чини мањину
дата територија и он тежи прикључењу другој, ‘матичној’
држави” или „покушај неке државе да поврати територије и
народе који је насељавају, а које она сматра својима” (Chazan
1991: 139). Дата одређења слична су у томе да објашњавају
иредентизам као покушај анексије територије суверене државе
или захтев неке територије да изађе из састава државе којој
припада како би касније ушла у састав друге државе. То су
најрадикалнији облици иредентизма, који се ретко срећу у
пракси. Професор права и политичких наука са Универзитета
Дјук, Доналд Хоровиц, посматра иредентизам нешто шире. У
датој појави он посебно издваја два подтипа: „Покушај одвајања
територије и њеног становништва од једне државе ради њиховог
инкорпорирања у другу (...) и покушај осамостаљивања
територија и њиховог становништва ради њиховог каснијег
уједињавања у оквиру једне државе” (Horowitz 1992, 118). Као
убедљив пример последњег може да послужи идеја стварања
сувереног Курдистана на низу територија Ирака, Ирана, Сирије
и Турске, које насељавају Курди, или пак стварање Тибетанске
државе на територији неколиких провинција Народне Републике
Кине, Непала и Бутана. Упркос томе што се дато одређење
чини потпунијим, већина научника га се не придржава, јер
други Хоровитцев подтип не сматрају за иредентизам. Као
обавезни услов за иредентизам сматра се учешће државе у
конфликту (Chazan 1990), те се такво деловање недржавних
чинилаца (рецимо Курдске радничке партије) не посматра као
манифестовање иредентизма.
Још општије одређење предложио је Џејкоб Ландау
(1991, 81): „Идеолошко и организовано изражавање велике
заинтересованости државе за благостање блиске етничке
мањине, која живи ван граница те државе.”3 Захваљујући
термину „велика заинтересованост” ова дефиниција је
3 Ландау такође издваја и такав тип иредентизма као што је панидеологија (нпр. пантуркизам,
панславизам, панарабизам, итд.), која је по правилу усмерена на развој осећања солидарности
и покушаје стварања савеза етничких група, које територијално живе у различитим државама,
али су повезане заједничким или сличним језиком, традицијама, расном припадношћу или
на било који други начин.
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најсвеобухватнија, те омогућава да се велики број случајева
учешћа државе у пословима друге државе посматра као
манифестовање иредентизма (иако се у датом одређењу
нивелише улога територијалног фактора који је веома важан у
проблему иредентизма). У принципу, према његовом одређењу
под иредентизмом се могу посматрати и традиционално блиске
везе између Шпаније и Андоре, у којој 30% становништа
користи шпански језик. На тај начин иредентизам у оваквом
одређењу не представља увек негативну појаву, а уз то може
да одражава одређени ниво узајамних односа између држава
са национално-етничком или културно-етничком блискошћу.
Истовремено, узимајући у обзир норме међународног права,
многе државе, које чак и ако теже анексији, тешко да о томе
говоре. Чешће се труде да покажу „велику заинтересованост
за благостање мањина” које сматрају за блиске народе. На тај
начин, по свему судећи, одређење које је предложио Ландау
омогућава да се феномен иредентизма у савременим условима
најпотпуније опише.
Већина истраживача се слаже да иредентизам представља
један од насилних облика национализма. Како истиче Бен
Израел, иредентизам је израз старог феномена експанзионизма
(Ben-Isreal 1991, 23). Поред тога, према његовом мишљењу
иредентизам се заснива на атавистичкој тежњи да се потчине
нове територије за неки народ (Ben-Isreal 1991, 33). Фактички
чак и пре настанка националистичких идеологија многе државе
или групе држава тежиле су да оправдају експанзионистичку
политику помоћу аргумента повратка исконских територија
братских народа. На пример, тако су оправдавани крсташки
походи, које је црква представљала као свету мисију за
ослобађање светих земаља од муслиманске власти. У руској
научној литератури проблем иредентизма није се самостално
изучавао, већ се посматрао претежно у оквиру курса
социологије (конкретно конфликтологије) или као један од
проблема пограничних простора (видети на пример: Голунов
2007, 27–37).
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ИРЕДЕНТИЗАМ И ЛИГА НАЦИЈА
Иредентизам се дуго налазио ван правних оквира.
Будући да је вековима међународно право било претежно
право рата (лат. jus ad bellum), које је дозвољавало да се
међудржавни конфликти (укључујући и етничке) решавају
војним путем. Једино у чему су учесници међудржавних
односа били ограничени били су начини и средства вођења
рата – постојали су обичаји и закони ратовања, који су морали
да се поштују. Управо су се услед ратова прекрајале државне
границе, што је стварало предуслове за даље територијалне
претензије. Ако се погледа савремена карта иредентизма, није
тешко приметити да већина конфликата има извор у средњем
веку или новом времену. На пример, идеја стварања „Велике
Грчке” (тзв. мегали или велика идеја) почива на уједињавању
територија које су припадале Грчкој пре турске окупације,
а које су у XIX веку биле подељене између Грчке, Бугарске,
Турске и неких других држава (на пример, региони Тракије,
Анадолије, Епира, итд.). Први покушаји да се решавање
међународних спорова (укључујући и територијалне) уреди
на основу невојних средстава преузети су тек крајем XIX и
почетком XX века у оквиру Хашких мировних конференција
1899. и 1907. године. Први светски рат, који је донео значајну
прерасподелу граница, дао је следећи импулс развоју проблема
мировног регулисања међудржавних конфликата и захтевао
је стварање гаранције територијалне неприкосновености
држава. Зарад одржавања мира и безбедности створена је и
прва међународна организација у историји – Лига нација.
Као међународна организација која није имала историјског
претходника Лига нација учинила је избор у корист концепције
колективне безбедности поткрепљене низом санкција (видети
члан 16 Статута Лиге нација) – дипломатских, правних
и војних. Предложени текст Статута прокламовао је да ће
Лига нација имати могућност да остварује активну контролу
државе-нарушиоца путем „различитих мера које могу да се
претворе у потпуну трговинску, привредну и финансијску
изолацију државе-нарушиоца.” Основне могуће мере требало
је да буду: блокада (коришћење силе с циљем спречавања
трговинске сарадње с државом-нарушиоцем), ембарго (забрана
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увоза или извоза из државе-нарушиоца одређене робе, обично
војне намене), забрана достављања сировина и животних
намирница, забрана давања зајмова држави-нарушиоцу, итд.
Наведене мере требало је да гарантују поштовање основних
постулата Версајског система, укључујући и обуздавање
могућих експанзионистичких тежњи низа земаља, у првом
реду оних које су из Првог светског рада изашле као поражене.
Страни научници по правилу веома високо оцењују успехе
Лиге нације у области супротстављања иредентизму (видети на
пример: Henig 1973, Scott 1973, Doxey 1971). С таквом оценом
се делимично може сложити. Испољавања агресије на етничкој
основи, која су остала без одговора, посебно првих година,
није било. Једна од првих криза, која је захтевала мешање Лиге
нација, избила је у новембру 1921. године, када су у Србију
на власт дошли радикали на челу с премијером Николом
Пашићем. На таласу идеје о стварању Велике Србије, српска
влада искористила је оружане снаге против суверене Албаније,
што је привукло пажњу међународне заједнице на члан 16
Статута Лиге нација. Пошто је Велика Британија сазвала
Савет Лиге нација, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
била је принуђена да изведе своје трупе из Албаније плашећи
се примене санкција. Пошто није успела да дâ гаранције за
предвиђену позајмицу, вредност њене валуте је пала (Fisher
1923: 122), те је постало очигледно да је и сама претња применом
санкција довела до повлачења окупационих трупа с албанске
територије. Још један пример ефективног мешања Лиге нација
у сукоб на етничкој основи у повоју био је тзв. инцидент у
Петричу, назван према бугарском пограничном граду, који
су грчке трупе окупирале 22. октобра 1925. године. Бугарскогрчки односи су тада били веома напети због Македоније.4 Као
чисто формални повод за грчки упад на територију Бугарске
послужило је то што су бугарски граничари убили грчког
војника који је прешао бугарско-грчку границу у покушају да
сустигне пса који му је побегао.5 Грчки диктаторски режим
генерала Пангалоса хитно је издао наређење да се у Бугарску
4 Под Македонијом се у овом случају не подразумева савремена Северна Македонија (БЈР
Македонија), која се у Русији обично именује само као Македонија, већ историјска област
Македоније, чије је неке области оспоравала Бугарска.
5
У страној литератури се зато овај случај често назива Рат одбеглог пса (War of the Stray
Dog), видети на пример: Barros 1964, 354–385.
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уведу трупе и окупира Петрич, а Бугарска је донела одлуку да
не примењује силу, већ се обратила Лиги нација са захтевом
да осуди понашање Грчке, које нарушава норме међународног
права. Лига нација је осудила упад и позвала Грчку да изведе
трупе и исплати Бугарској одштету. Грчка је била приморана
да испуни захтеве Лиге нација. Међутим, не оцењују сви
истраживачи допринос Лиге нација борби против иредентизма
као позитиван (на пример, Simons 1999). Понекад се износи
мишљење (Пушмин 1974) да је Лига нација практично била
пасивна када се радило о споровима који су се тицали великих
сила, независно од природе спора. С тим закључком тешко
је не сложити се. Ни у ситуацији када је Италија окупирала
Албанију, ни при немачком аншлусу Аустрије, чак ни приликом
инвазије Јапана на Манџурију Лига нација није могла да нађе
делотворно решење.
ИРЕДЕНТИЗАМ И НАЦИОНАЛНО ПРАВО
Општепризнато је да национално право држава обично
одражава достигнућа и споразуме, које су оне постигле на
међудржавном и националном нивоу. У том смислу није
изузетак ни принцип територијалне целовитости држава, који
искључује и забрањује територијалне претензије једних држава
према другим, укључујући и оне на основу иредентизма. Упркос
томе, основни закони низа држава до данас на законодавном
нивоу утврђују основе за будуће територијалне претензије.
Тако одељак I трећег дела Устава Аргентине из 1853. године
(редакција из 1994.) гласи: „Аргентинска нација потврђује
свој легитимни суверенитет над Малвинима (Фоклендским
острвима), Јужном Џорџијом и Јужним Сендвичким остврвима,
као и над одговарајућим морским и острвским зонама будући
да оне чине неодвојив део њене националне територије.
Повратак наведених територија и остваривање суверенитета
над њима на основу воље грађана који на њима живе и у складу
с принципима међународног права вечни је и незаборавни циљ
аргентинског народа.” (Дигитална библиотека Министарства
правде и људских права Аргентине). Преамбула Устава Народне
Републике Кине одређује да је „Тајван део свете територије
Народне Републике Кине. Извршавање великог задатка
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уједињења домовине представља неуништив дуг целокупног
кинеског народа, укључујући и наше сународнике који живе
на Тајвану.” (Хонгконшки инфромационо-аналитички портал)
Те ставове устава Народна Република Кина заснива на теорији
према којој је Народна Република правни наследник Кинеске
Републике, чији је саставни део било и острво Тајван. Члан 1
Устава Коморских острва почиње речима: „Савез Коморских
острва представља републику која се састоји од аутономних
острва Велики Комори, Анжуан, Мвали и Маоре (Мајота).”
(Удружење франкофоних уставних судова) При томе,
острво Мајота има статус „прекоморске територије” јер је
само оно од четири острва гласао против независности од
Француске на референдуму 22. децембра 1974. године (63
према 37% гласова).6 Од 1937. до 1999. године чланови 2 и
3 Устава Републике Ирске утврђивали су да „националну
територију у потпуности чини острво Ирска.” Међутим, „до
поновног уједињења националне територије” јурисдикција
Ирске распростире се само на територију која се одвојила
од Велике Британије (Влада Републике Ирске). Проблем је
решен током Северноирског мировног процеса (Northern Ireland Peace Process) 1999. године. Ирски устав је био промењен
на референдуму, а територијалне претензије према Северној
Ирској су одбачене. Почев од педесетих година XX века
Влада Пакистана покушава да прошири своју јурисдикцију
на територију Џаме и Кашмира, које данас представљају
северне територије Индије, што се више пута одражавало у
уставима Пакистана. Наведени примери сведоче о томе да
упркос нормама међународног права и општеприхваћеној
концепцији обезбеђивања државне целовитости, низ држава
још увек покушава да легализује могућност својих будућих
територијалних претензија на етничкој основи, те се на тај
начин замрзавају, а не одстрањују жаришта конфликата и,
могуће, ратова у будућности.

6 Треба истаћи да је на острву Анжуан такође било изражено сепаратистичко расположење.
Тако је на острву 1997. године избила велика сепаратистичка криза, када је проглашена
независност, коју нису признале ни званичне власти Коморских острва, ни земље Афричке
уније, нити једна земља чланица УН.
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ИРЕДЕНТИЗАМ У ЕПОСИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
После завршетка Другог светског рата проблемима
одржавања мира и безбедности почела је да се бави нова
међународна организација – Уједињене нације. За разматрање
међудржавних спорова створен је Међународни суд, чије
се одлуке могу принудно извршити резолуцијом Савета
безбедности УН. Како судије Међународног суда не поступају
као представници држава своје националне припадности, тј.
не усаглашавају своју позицију по питању разматраног спора
с владом било које државе, може се говорити о настанку новог,
наднационалног нивоа правног регулисања међународних
процеса, укључујући и питања из области неповредивости
државних граница. Творци Статута Организације Уједињених
нација и Статута Међународног суда полагали су на њих
велике наде. У условима крхкости послератног света УН и
њихове институције посматране су као гарант поштовања
основних договора послератних мировних конференција
(Јалтинске, Постдамске и Конференције у Сан Франциску).
Треба признати да умногоме захваљујући УН у периоду од
педесетих до деведесетих година XX века скоро да није било
међудржавних конфликта због иредентизма, а који би довели
до велике међународне кризе. У оним случајевима, када би
спорови настали, УН би успевале да достигну јединствену
позицију према проблему и предузму активне мере за његово
решавање. Тако је седамдесетих година Савет безбедности
Резолуцијом 242 осудио израелску окупацију Голанске
висоравни у Сирији, што је спречило ратне операције између
две државе, мада је Израел донео одлуку да напусти висорован
тек 2007. године за време администрације Ехуда Олмерта.
Страх аргентинског руководства од међународне изолације у
УН и војног пораза с једне стране, као и одлучна осуда Велике
Британије због примене силе, која се одразила у Резолуцији
Савета безбедности 502, помогли су да се прекине рат за
Фоклендска (Малвинска) острва 1982. године. Посебну пажњу
заслужује улога УН у решавању ирачко-кувајтског конфликта
за време рата у Персијском заливу. Током ноћи 2. августа 1990.
године четири регуларне дивизије ирачке војске упале су у
Кувајт. Савет безбедности УН је већ 2. августа донео Резолуцију
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бр. 660, у којој је осудио упад и захтевао од Ирака да хитно
изведе своје трупе из Кувајта. Пошто су пропали многобројни
покушаји да се Ирак придобије за мирно решавање кризе,
Савет безбедности је донео Резолуцију бр. 678, која је у облику
ултиматума дала Ираку месец и по дана да прекине окупацију
Кувајта. Ако се то не деси, државе чланице УН, које сарађују
с Владом Кувајта, овлашћују се да „искористе сва потребна
средства како би се подржала и испунила резолуција бр.
660 и све касније одговарајуће резолуције како би се поново
успоставили међународни мир и безбедност у том региону.”
То је значило да су УН дале право међународним коалиционим
снагама, које су до тада већ биле формиране, да спроведу војну
операцију ослобађања Кувајта. У тој ситуацији Уједињене
нације су сигурно показале своју способност да оперативно
и ефикасно реагују на међународне процесе, одређујући и
формирајући позицију светске заједнице према догађајима
који се одигравају у свету.
Треба истаћи да се за последњих 50 година забрана
експанзиостичке политике и политике иредентизма одразила
у низу међународних правних аката, како универзалног, тако и
регионалног карактера. Осим Статута УН, у такве документе
се могу убројати Резолиција из Каира, коју је 1964. године
донела Организација афричких држава, где се проглашава
непроменљивост граница афричких држава од датума стицања
независности од метрополе, док Завршни акт из Хелсинкија,
потписан 1975. године, подвлачи принцип непроменљивости
граница европских земаља. Тај принцип је учвршћен и у
многим актима ОЕБС-а. Како истиче А. Хераклидес (1990, 342)
„под покровитељством УН створене су међународно-правне
гаранције територијалне целовитости држава и њихове заштите
од било каквих територијалних претензија за многе векове.”
Крај Хладног рата и распад блока социјалистичких држава
био је озбиљно искушење за међународно право. Практично је
формиран једнополарни свет. Ако су раније САД и СССР као две
суперсиле фактички доприносиле одржавању светског поретка
у оквиру ког су постојале друге државе, у новим реалијама
САД су добиле могућност да граде своје односе с трећим
државама полазећи искључиво од сопствених интереса не
обазирући се на позицију било које државе. Тај општи приступ
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тиче се између осталог и позиције САД према низу етничких
конфликата. Утицај Сједињених Држава у неким случајевима
стално доводи до замене међународног права америчким
приступом „политичке сврсисходности” или искривљује саму
суштину примењиваних међународних правних норми. Тако је
26. фебруара 2007. године Међународни суд УН донео одлуку
у спору о примени Конвенције о спречавању и кажњавању
злочина геноцида (Босна и Херцеговина против Србије и Црне
Горе). Спор се тицао наводних покушаја Србије да изврши
етничко чишћење босанских Муслимана у Босни, посебно у
Републици Српској. Жалбу је поднео Френсис Бојл, саветник
председника Босне и Херцеговине за време рата, Алије
Изетбеговића. Судске расправе у спору завршене су 9. маја
2006. године. Суд је одлучио да Србија није била директно
умешана у геноцид за време рата у Босни (Hudson 2007), али
да је званични Београд нарушио међународно право тиме што
није спречио геноцид у Сребрници 1995. године (12 гласова
против 3) и није испоручио Међународном трибуналу за бившу
Југославију лица окривљена за злочине против човечности, у
првом реду генерала Младића (14 гласова против 1) (Simons
2007). Према мишљењу суда, Србија је прекришила чланове I
и IV Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида.
Такође, према мишљењу Међународног суда, Србија је
прекришила норме међународног права због тога што није
поштовала привремене заштитне мере (provisional protective
measures) које прописао суд у априлу и септембру 1993. године.
У складу с тим упутствима Југославија је требало да „уложи све
могуће напоре како би спречила злочин геноцида и нарочито да
војници, полувојне или нерегуларне оружане формације, које
Југославија контролише или подржава, као и све организације
или приватна лица, која јој се потчињавају или се налазе под
њеним утицајем, не извршавају акт геноцида, не ступају у
заверу с циљем његовог вршења, суздржавају од подстицања,
као и од саучешћа у том акту.” Судије су дошле до закључка
да упркос директном упутству, Србија није учинила ништа
у јулу 1995. године како би спречила геноцид у Сребрници,
иако је морала да буде „свесна све опасности од операција
геноцида” (Sense Tribunal 2007). Председник суда, Розалин
Хигинс, истакла је да упркос постојању значајних доказа
који потврђују факт геноцида и злочина против човечности
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у Босни и Херцеговини, суд нема неопходну јурисдикцију да
изводи закључке по том питању. Суд је одлучио да је после
проглашавања независности Црне Горе Србија постала једини
правни наследник у том спору. У принципу, позиција коју су
заузеле УН, практично је у потпуности одговарала америчкој
идеји подршке „независности” савезних југословенских
република као противтежи очувању територијалне целовитости
Југославије. Зато не чуди што се при таквом приступу
низу епизода из српско-бошњачког, а претходно и српскохрватског конфликта априори придавао мањи значај у односу
на трагедију у Сребрници. Конкретно, ради се о геноциду
српског становништва у Вуковару (Источна Славонија,
Хрватска) у новембру 1991. године или о масовним убиствима
у главном граду непризнате Републике Српске Крајине, Книну.
Политизованост балканских конфликата на основу блоковских
интереса (у првом реду интереса НАТО и САД) довела је
фактички до антисрпске усмерености Међународног суда и
УН уопште у спору о Босни. Међународни трибунал за бившу
Југославију, који је Савет безбедности УН створио на предлог
министра спољних послова Федеративне Републике Немачке,
Клауса Кинкела, још једном је показао двострукост у приступу
злочинима извршеним за време југословенских ратова. У
току рада Међународног трибунала у целини гледано Срби
су осуђени на 904 године затвора, Хрвати на 171, Муслимани
на 139, косовски Албанци на 19, а Македонци на 12 година
затвора (Гуськова 2012, 67). При томе, низ лица против којих
је Србија поднела оптужбе трибунал је или ослободио оптужби
или уопште нису били на списку оптужених.7 Тако је 3.
априла 2008. године ослобођен оптужби један од предводника
Ослободилачке војске Косова, Рамуш Харадинај, као и његов
сарадник, комадант специјалне јединице ОВК „Црни орлови”
Идриз Балај. Обојица су били оптужени за организовање
етничког чишћења, отмице и мучење представника српског
становништва са Косова, као и Цигана и Албанаца нелојалних
борцима ОВК. Тужиоци су тражили 25 година затвора
за Харадинаја (Lenta.ru 2008). Та одлука суда је посебно
интересантна у светлу чињенице да су уочи тога изашли
мемоари бившег главног тужиоца Хашког трибунала, Карле
7
Детаљније о одлукама Међународног трибунала за бившу Југославију и његовим
одлукама видети: Мезяев 2007, 82–109.
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дел Понте, Лов: ја и ратни злочинци (La caccia: io e i criminali
de guerra) у којима она тврди да ослобођени Харадинај стоји
иза отмица стотине Срба и представника других словенских
народа. Дел Понтеова је сигурна да су Хашим Тачи, тадашњи
премијер такозваног Косова, и Рамуш Харадинај организовали
операције киднаповања и превоза Срба на територију Албаније
ради даље продаје њихових органа (Lenta.ru 2008). Стога
постоје основе да се тврди да је деведесетих година XX века
створен опасан преседан у решавању етничких конфликта и
осуђивања лица која се придржавају идеологије иредентизма
и распирују националистичка расположења не на основу
међународног права, већ на основу политичке воље једне
или неколико држава с фрагментарном и често површном
применом међународног права.
Један од најновијих проблема који се тиче иредентизма
је проблем самопроглашене независности српске покрајине
Косово и Метохија коју су признале САД и низ њихових
европских савезника супротно Резолуцији 1244 коју су раније
донеле Уједињене нације. Прилог 2 уз резолуцију понавља
одговарајуће ставове Завршног акта из Хелсинкија из 1975.
године и гарантује суверенитет и територијалну целовитост
Југославије. Као што је већ истакнуто, будући да је Србија
једина правна наследница Југославије, та резолуција се у
потпуности односи на њу. Признање независности такозваног
Косова, које у скоријој будућности може да постави питање
организовања рефендума о припајању Албанији, несумњиво
ће довести до „оживљавања” територијалних спорова како у
Европи, тако и ван њених граница. Тешко да су случајност
немири, који су отпочели убрзо по проглашењу косовске
назависности у Тибету и Северној Шри Ланки, који годинама
теже добијању суверенитета. Највећу бригу изазива околност
да су Уједињене нације фактички остале немоћне у ситуацији
принципијелних противречности између Србије, Кине, Русије
и Шпаније с једне стране, и САД и њихових савезника из
НАТО-а с друге. Ако су у случају грађанског рата у Југославији
УН кроз Међународни суд формулисале половичну позицију
која не одговара у потпуности ниједној од страна у конфликту,
онда се у случају Косова и Метохије испоставило се да
Организација Уједињених нација није у стању да формулише
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сопствену позицију по том питању. Таква ситуација може
сведочити о кризи међународног права. Не треба заборавити
да је пут ка Другом светском рату почео управо од формирања
„блоковског” мишљења, а заправо од супротстављања двеју
група држава уз попуштање и фактичку пасивност гаранта
поштовања међународног права – Лиге нација. Чини се да је у
датој ситуацији зарад поновног успостављања ауторитета УН-а
потребно истаћи улогу Савета безбедности, будући да му члан
94 Статута Уједињених нација додељује најшира пуномоћја
у сфери решавања међународних конфликата. Управо та
институција Уједињених нација треба да има последњу реч у
доношењу основних и прецедентних одлука у обезбеђивању
стабилности и безбедности међународне заједнице. Важно је
обезбедити примат Уједињених нација у светској политици и
међународном праву и зауставити покушаје да низ њихових
конкретних функција врше појединачне државе, блокови
држава или регионалне организације како војно-политичког,
тако и интеграционог карактера.
(с руског превео Стефан Милошевић)
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Sergey V. Ushakov
THE PROBLEM OF IRREDENTISM (ETHNICAL
NATIONALISM) IN FOREIGN STATES’
INTERNATIONAL AND LEGAL DOCTRINE
Resume
The article discusses the problem of ethnical nationalism,
also known as irredentism, as a flagrant problem that requires
urgent and concerted actions of the world community. The article
is subdivided into the introduction and four parts. The first part
focuses on the definition of ethnical nationalism as it is understood
by leading scientists in this field. The second part analyses the role
that the League of Nations played as the main “peacekeeper” and
those mistakes it made. In the third part of the article irredentism is
seen in the framework of the national legislation of some countries
and international law. The fourth part gives the survey of latest and
most notable world ethnical conflicts and the role the UN and the
ICJ have played to resolve them. The article ends with conclusions
and recommendations for future improvement of the UN dispute
settlement mechanism.
Keywords: ethnic nationalism, world ethnical conflicts, dispute
settlement, League of Nations, United Nations.8
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Сажетак
Развој науке и технике представља једну од кључних
карактеристика модерног доба, па се данас научни стил
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Поред еманципаторског потенцијала, наука, међутим, садржи
и негативну димензију - у виду потенцијално погубних
ефеката научних резултата, па је потребно преиспитати сам
смисао, домашај и положај науке у савременим демократским
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анализирajу традиционално схватање науке, а затим и приступ
који се у оквиру савремене теорије науке и епистемологије
назива новом сликом науке. Овакав приступ представљен је
кроз Фајерабендово виђење науке и њеног положаја и моћи
у демократском друштву. Фајерабендова позиција карактерише
се као епистемолошки анархизам, односно теоријски и
методолошки плурализам. Аутори надаље разматрају етичке и
политичке импликације супротстављених теоријских позиција
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традиционалног схватања науке. У раду су коришћене следеће
методе: интерпретативна метода, критичка и евалуативна
метода, метода појмовне и нормативне анализе.
Кључне речи: Фајерабенд, демократија, наука, рационализам,
релативизам, плурализам.
ФАЈЕРАБЕНДОВО СХВАТАЊЕ НАУКЕ
Фајерабендово становиште, које карактерише критика
традиционалне филозофије науке, припада оним токовима
савремене теорије науке и епистемологије који чине тзв. нову
слику науке (Берберовић 1990, 265). Преиспитујући постојећа
становишта, Фајерабенд, дакле, пружа нови поглед на смисао
и домашаје саме науке, као и на њен положај у савременом
друштву. По чему се, дакле, издваја Фајерабендово схватање
науке? У предавању одржаном 1974. године Фајерабенд износи
контроверзну тезу о томе да друштво треба заштитити од
науке: ,,Желим да одбраним друштво и његове припаднике
од свих идеологија, укључујући и науку.” Како даље наводи,
ниједну идеологију не треба схватити превише озбиљно, већ
све идеологије треба посматрати ,,као бајке које имају да кажу
много интересантних ствари, али које у себи такође садрже и
гнусне лажи” (Фајерабенд 1985, 351).
На који начин Фајерабенд образлаже свој став о томе
да науку не треба посматрати као супериорну форму људске
духовности, већ само као једну од идеологија? У току XVI и
XVII века наука је била средство еманципације човека, тиме
што је представљала алтернативно гледиште у односу на
религију, односно једну од слика света које су се међусобно
такмичиле. Данас су, међутим, према мишљењу Фајерабенда,
ставови научника у потпуности изузети од критике, баш као
што су то својевремено били ставови свештеника. На тај начин,
односно укидањем опонентских мишљења, наука се постепено
претворила у догму. У том смислу, Фајерабенд истиче како
наука данас ,,постаје исто тако опресивна као оне идеологије
против којих се некада борила”, стога је треба учинити мање
ауторитарном (Фајерабенд 1985, 352).
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Шта је оно што научни стил мишљења данас чини
преферираним обликом људске духовности, односно
преферираном сликом света? Како се објашњава чињеница да
наука заузима доминантан положај у животу модерног човека?
Традиционални приступ науку посматра као подухват који
се одликује рационалношћу, односно који води истини и као
такав представља одсликавање стварности. Кључни појмови
који овде фигурирају јесу, дакле, истина, објективност,
рационалност и универзалност. Наука се, дакле, издваја по
специфичном научном методу, као и резултатима које постиже.
Другим речима, суштинску карактеристику научних теорија
чини истина, која се разуме као кореспонденција између
теорије и искуства.
Шта је, међутим, погрешно у вези са оваквим становиштем?
Погрешан је сам концепт истине, односно схватање по коме
можемо уопште говорити о кореспонденцији између научних
ставова и стварности, јер таква кореспонденција из теоријских
разлога није могућа. У том смислу, сама употреба категорије
истине у контексту научног истраживања води догматизацији
науке и онемогућава њен прогрес; следствено томе, истина
се показује као ,,негативна вредност” (Синђелић 2005а, 239).
О кореспонденцији између научних теорија и чињеница не
можемо говорити, јер не постоје чисти опсервациони искази.
Не постоји, дакле, искуство које је теоријски неутрално,
односно које није контаминирано одређеним појмовним
апаратом, тј. априорним претпоставкама. У прилог оваквом
схватању можемо навести Ајнштајнову тезу о томе да свако
знање нужно садржи одређене метафизичке претпоставке, па
тако појам истине није могуће применити у науци (245).
Говорећи о томе да, супротно традиционалном схватању,
истина не представља суштинску карактеристику научних
теорија, Фајерабенд се, дакле, ослања на Кантову идеју да
,,ми живимо и умиремо у тамници нашег концептуалног
апарата” (Синђелић 2005а, 249). Уколико не важи принцип
аутономије факата, односно уколико не постоје објективне
чињенице, онда није могуће ни сазнање саме стварности.
Другим речима, ниједна теорија не може да буде изведена из
чистог опсервационог искуства, јер такво искуство не постоји.
Свако искуство је, дакле, теоријски интерпретирано; како
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Попер истиче: ,,Ми увек интерпретирамо, то јест теоретишемо,
на свесном, на несвесном и на физиолошком нивоу” (Lakatos and Musgrave 1968, 163–164 цитирано у: Синђелић
2005а, 241). Сами наши чулни органи представљају извесну
врсту теорије, односно концептуалног апарата, помоћу ког
организујемо искуство. Штавише, сама опсервација није ни
могућа без одређених принципа селекције и организације,
односно априорних претпоставки. Не можемо, дакле, говорити
о искуству које постоји пре и независно од одређене теорије оно увек настаје заједно са теоријским претпоставкама.
У том смислу, и за сам језик можемо рећи да садржи
одређене метафизичке претпоставке, које представљају
принципе класификације искуства. Сама структура језика
утиче, дакле, на посматрање и слику света. О овоме говори
Ворфов принцип језичке релативности: ,,Сви посматрачи нису
вођени истом физичком евиденцијом до исте слике света ако
њихове лингвистичке основе нису сличне, или не могу бити
усаглашене на неки други начин” (Whorf 1956, 214 цитирано
у: Синђелић 2005а, 242).
Из претходно наведених ставова следи да теорије
нису једнозначно одређене од стране чињеница, односно да
одређени скуп чињеница може једнако добро да буде објашњен
од стране више различитих алтернативних теорија. Уколико је
тако, онда нема смисла говорити о истинитости научних исказа
као кореспонденцији између теорије и искуства, већ само о
њиховој експланаторној и предиктивној моћи, елеганцији,
економичности и слично. У том смислу, категорија истине
као методолошки захтев онемогућава прогрес у науци,
па је неопходно разарање мита о истини као инхерентној
карактеристици научних теорија.
Уколико истина не представља дистинктивну одлику
науке, односно оно што разликује науку од других форми
људске духовности, Фајерабенд поставља питање - зашто
се наука сматра супериорном у односу на, рецимо, мит,
религију или уметност? (Feyerabend 1978, 73). Из перспективе
традиционалног схватања науке одговор на ово питање састоји
се у ставу да оно што науку, између осталог, издваја јесте
специфични научни метод - који је јединствен и даје резултате,
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односно доводи до научних открића. Фајерабенд, међутим,
доводи у питање овакво схватање, истичући да нам сама
историја науке показује да не постоји универзални метод,
односно процедура у научном истраживању; штавише, до
многих револуционарних открића у науци дошло се управо
кршењем установљених правила (98).1 Показује се, дакле, да
крута и ригидна правила нису пожељна, односно да управо
онемогућавају научни прогрес.
Сходно томе, потребно је да истовремено постоји више
различитих, алтернативних теорија и метода, потенцијално
инкомпатибилних или чак несамерљивих, које би се међусобно
такмичиле, приморавајући једна другу на бољу артикулацију,
и на тај начин доприносиле развоју наше свести, напомиње
Фајерабенд (Feyerabend 1993, 30). Свако правило, колико год
било плаузибилно, има своја ограничења, па се, следствено
томе, не може прокламовати као универзално и заувек
постављено. Штавише, инсистирање на једном одређеном
теоријском приступу или методу води догматизму у науци.
У том смислу, Фајерабенд истиче да постоји ,,само један
принцип који може бити брањен под свим околностима и на
свим степенима људског развоја, а то је принцип: све иде (anything goes)” (19).
Овакву Фајерабендову позицију можемо окарактерисати
као епистемолошки анархизам, који представља специфични
приступ филозофским питањима науке. Овакав приступ огледа
се у залагању за плурализам на теоријском, методолошком
и идеолошком плану, односно противљењу свакој врсти
догматизма (Синђелић 2005в, 257). Теоријски плурализам
подразумева да ниједну теорију или веровање, колико год да
је у датом тренутку неуобичајено или чудно, не треба заувек
искључити. Многи примери из историје науке управо нам
показују да теорије које су у одређеном историјском периоду
биле одбачене као ненаучне, након одређеног временског
периода, односно промене парадигме и система референције,
бивају прихваћене. Један од таквих примера јесте акунпуктура,
1
Како би показао да је до многих открића дошло управо зато што су неки мислиоци
одлучили да се не држе ‘очигледних’ методолошких правила или су их, пак, прекршили
несвесно, Фајерабенд наводи не тако малобројне примере из историје науке: откриће атомизма
у Антици, Коперниканска револуција, као и успон модерног атомизма - кинетичка и квантна
теорија (Feyerabend 1993, 14).
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која је до недавно сматрана алтернативном медицином, а данас
је уврштена у корпус науке. На основу претходних ставова
можемо закључити да историја науке јесте неодвојиви део
саме науке, односно филозофије науке.
Теоријски и идеолошки плурализам подразумева
коегзистенцију алтернативних погледа на свет, па се тако
Фајерабенд, на пример, залаже за то да поред физике,
астрономије и историје буду једнако присутне и магија,
астрологија и изучавање легенди. Како истиче, потребно је
да научници ,,имају противтежу у врачевима, свештеницима
или астролозима” (Фајерабенд 1985, 361). Све идеологије
су, дакле, потребне и корисне, али само када коегзистирају
заједно са другим идеологијама; уколико то није случај - оне
постају доктринарне и опасне. Као пример Фајерабенд наводи
традиционалну кинеску медицину, која се показала ефикасном,
а која је заснована на идеологији значајно различитој у односу
на идеологију западне медицине, односно науке (357).
Када је реч о методолошком плурализму, он подразумева
став да, колико год да се одређено правило сматра рационалним
или фундаменталним, увек постоје околности када је
плодотворно не придржавати га се. Тако, на пример, могу
бити дозвољене ad hoc хипотезе или хипотезе које противрече
установљеним експерименталним резултатима. Све ово нам
указује на то да су, поред рационалних принципа, у научном
истраживању једнако важне и интуиција и имагинација.
Супротно могућим погрешним тумачењима, овако схваћен
методолошки плурализам не имплицира да је сам ток научног
истраживања арбитраран, већ само да се он не може редуковати
на апстрактне принципе рационалности.
У претходним разматрањима пружили смо аргументе
у прилог Фајерабендовој тези о томе да, супротно
традиционалном схватању, истина и универзални научни
метод не представљају инхерентне одлике научних теорија.
Из угла традиционалног приступа, поред ових одлика,
оно што такође науку чини супериорним обликом људске
духовности јесте њена рационалност, односно вредносна
неутралност. Наиме, традиционална филозофија науке јесте
рационалистичка, односно садржај и промене научних теорија
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посматра искључиво као резултат иманентних фактора, а не и
спољашњих и произвољних. У овом делу рада настојаћемо да
пружимо аргументе у прилог екстерналистичкој тези, односно
схватању да је развој науке под утицајем како унутрашњих,
тако и спољашњих, односно друштвених фактора, па се сама
наука не може сматрати вредносно неутралном творевином.
За разлику од уметности, културних садржаја уопште,
религијских и филозофских идеја, научне теорије традиционално
нису перципиране као одраз духа времена, односно специфичне
културне заједнице и историјског тренутка. Док су се поменуте
форме људске духовности посматрале као резулат спољашњих
фактора, као што су интереси одређене групе, индивидуалне
преференције, циљеви, вредности или поглед на свет њихових
стваралаца, наука је сматрана искључиво рационалном
делатношћу. Овакав приступ науци можемо окарактерисати
као рационалистички, односно интерналистички: развој науке,
њени методи и циљеви нису подложни утицајима друштвене
средине, односно ни у којој мери не зависе од фактора који су
спољни у односу на саму науку. Они су искључиво диктирани
унутрашњим - рационалним разлозима. Сходно томе, науку
можемо посматрати као потпуно аутономну творевину, која,
за разлику од уметности, религије или филозофије, не захтева
никакво додатно психолошко или социолошко објашњење.
У том смислу, рационалистичка, односно интерналистичка
теза имплицира да је не само лако, већ и важно повући јасну
границу између онога што јесте и што није наука.
Супротно оваквом схватању, екстерналистичка теза
имплицира да су и научне теорије под утицајем произвољних,
друштвених фактора, иако тај утицај није увек лако уочити. У
том смислу, наука се не може сматрати потпуно рационалном,
односно вредносно неутралном творевином, па, самим тим,
ни супериорном у односу на друге форме људске духовности.
Наиме, иако то није увек очигледно, сам садржај и промене
научних теорија јесу под утицајем одређене парадигме, односно
система референције који обухвата специфичне индивидуалне
и групне интересе, преференције, идеолошке и метафизичке
претпоставке. Сви ови фактори су међусобно испреплетени,
па их није лако идентификовати.
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Као пример утицаја друштвених, односно политичких и
економских фактора на сам садржај научних теорија можемо
навести Дарвинову теорију еволуције (Синђелић 2005б,
231). Наиме, ова теорија настала је у Енглеској у доба велике
друштвене кризе, односно смене два система: феудалног,
аристократског и аграрног са једне стране, и капиталистичког,
индустријског и ривалског, са друге. Овај друштвени сукоб
одражавао је сукоб између различитих идеологија, односно
економских теорија; насупрот дотадашњој економској
доктрини државне интервенције, појављује се нова, laissez-faire економија која подразумева слободну и неограничену
конкуренцију. Управо у том историјском тренутку долази до
важних промена у биологији, односно настаје Дарвинова
теорија, која представља рефлексију великих друштвених и
идеолошких промена. Принципи новог друштвено-економског
уређења огледају су и на плану биолошке теорије: као што се
у друштву појединци међусобно такмиче око ограничених
ресурса, тако се и у природи јединке и врсте боре по законима
природне селекције.
Уколико бисмо сумирали претходна разматрања,
Фајерабендово схватање науке у целини можемо окарактерисати
као релативистичко. Уколико научне теорије не могу да претендују
на истинитост, објективност, аутономност и универзалну
рационалност, онда се наука не може сматрати супериорним
обликом људске духовности. Поред научне слике света, једнако
су нам потребна и легитимна алтернативна гледишта, односно
алтернативни погледи на свет. Релативистичко становиште
имплицира, дакле, плурализам, насупрот рационалистичком које имплицира монизам.2 У овом контексту битно је напоменути
да Фајерабенда не треба разумети као противника саме науке,
већ њеног догматизма и доминантног положаја у савременом
свету. У том смислу, његову критику треба разумети као критику
рационализма западне филозофије генерално посматрано
(Берберовић 1990, 265).

2
Питање етичког и културног релативизма и плурализма важно је питање данашњих
демократских друштава, и тиче се демократске политичке културе (видети Станчић 2012, 51–59)
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ПОЛОЖАЈ НАУКЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Уколико бисмо сумирали претходна разматрања,
можемо да разумемо позадину Фајерабендовог става о томе
да је наука ,,само једна од многих идеологија које покрећу
друштво, и треба да буде третирана као таква.” Политичка
импликација оваквог схватања јесте да је, како Фајерабенд
истиче - ,,неопходно формално одвајање државе и науке баш
у смислу у коме сада постоји формална подвојеност државе
и цркве.” Наиме, наука данас заузима доминантну позицију у
друштву - такву да је, за разлику од других садржаја, изузета од
сваке критике. У том смислу, Фајерабенд говори о ,,шовинизму
научног естаблишмента”, односно преваленцији науке - као
претњи по демократију (Фајерабенд 1985, 358).
Научни стил мишљења представља једну од кључних
карактеристика модерног доба; напредак науке и технике
омогућио је унапређење целокупног човековог живота.
Међутим, поред ове неспорне позитивне димензије, не сме
се изгубити из вида и негативна страна техничко-технолошког
развоја. Наиме, у савременом свету је нарочито изражена
опасност од злоупотребе научних резултата, односно њихових
негативних ефеката, који, у крајњој консеквенци, могу да
доведу у питање сам опстанак човечанства. Зато је потребно
преиспитати положај и улогу науке у данашњем друштву; ова
дискусија треба да се одвија у оквиру политикологије науке.
У том смислу, најпре треба разорити сам мит о неутралности
науке, односно указати на потребу за демократском контролом
развоја науке и образовних институција (Agassi 2014, 67).
Фајерабендово преиспитивање положаја и моћи науке у
данашњим демократским друштвима припада оним токовима
савремене теорије науке познатим под именом критика науке
(Берберовић 1990, 316). Наиме, по Фајерабендовом мишљењу,
у демократском и слободном друштву треба да има места за
многе идеје, доктрине и културне традиције, које могу бити
међусобно инкомпатибилне или чак несамерљиве. Као што у
таквом друштву сви појединци имају једнака права, тако и све
традиције треба да имају једнака права и могућности; ово је
позиција политичког релативизма (Feyerabend 1978, 83). Сходно
томе, западну рационалистичку културу и цивилизацију (а са
239

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр.03/2020, година XVI. vol.39

њом и западну науку) треба посматрати не као супериорну, већ
само као једну од многих културних традиција.
Релативистичко становиште, дакле, имплицира да све
културне традиције имају равноправан положај, односно да
ниједна слика света не може да претендује на универзално
важење. У модерним западним државама, пак, научни стил
мишљења има доминантан положај, док су други облици
људске духовности попут религије, уметности или филозофије
потиснути у други план. У демократском друштву, међутим,
ниједан поглед на свет не би требало да буде прокламован
као универзална истина. У том смислу, Фајерабенд истиче да
у самим демократским друштвима научне идеје не подлежу
демократским процедурама одлучивања, и управо је то је
оно што би требало променити (Feyerabend 1978, 74). Овакав
став заснован је, између осталог, на идеји да ,,резултати науке
представљају за човечанство морални изазов” (Apel 1980, 484
цитирано у: Берберовић 1990, 333). Другим речима, наука је
сувише озбиљан и потенцијално опасан подухват, да би била
препуштена искључиво научницима и политичарима.
Зашто Фајерабенд инсистира на раздвајању науке и
државе, односно демократизовању науке? Разлози за овакво
раздвајање нису само теоријски. Наиме, увек је присутна
опасност да наука, посредством образовних институција, буде
у служби пропагирања одређене државне идеологије.3 На тај
начин долази до догматизације научног знања, односно опасне
униформности мишљења. У том смислу, Фајерабенд истиче да
је доминантан положај науке у савременом друштву резултат
политичких, институционалних, па чак и војних притисака
(Feyerabend 1978, 102). Управо из ових разлога он предлаже
да о резултатима и циљевима науке одлучују демократски
изабрана саветодавна тела, која ће углавном чинити лаици.
Научници могу бити консултовани у вези са важним питањима,
али им не треба поверити крајњи суд (Фајерабенд 1985, 358).
Каква је онда улога експерата у слободном друштву?
Многи примери из историје науке нам указују на то да научници
могу доћи до блиставих идеја, али и да су једнако способни и
3 Као пример овакве подређености науке специфичној идеологији, односно тоталитаристичког
уплитања државе, Фајерабенд наводи аферу Лисенко (Фајерабенд 1985, 358).
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за ,,болне грешке” (Feyerabend 1999b, 126). Они такође могу
бити под, свесним или несвесним, утицајем одређене државне
идеологије, односно партикуларних интереса. Ипак, како
напомиње Фајерабенд, све ово не сугерише да би, на пример,
у болницама уз лекаре, раме уз раме, односно са једнаким
ауторитетом, требало да раде и вештице. Оно што се сугерише
јесте да само одлучивање о томе не треба да буде остављено
искључиво лекарима, већ и лаицима, као и стручњацима из
других области; болнице су у служби заједнице, па би сви
чланови заједнице - експерти, као и лаици - требало да заједно
доносе одлуке (125).
Оно што је Фајерабенд заправао настојао да нагласи јесте
то да слободно друштво не сме бити ,,остављено на милост
сопственим институцијама - оно мора бити способно да их
надгледа и контролише”. Политичке импликације оваквог
схватања састоје се у томе да сами грађани треба да активно
партиципирају, тј. процењују и вреднују резултате и циљеве
науке, као једне од најважнијих друштвених институција, и да
у односу на то одлучују, на пример, о финансијској подршци
одређеним научним пројектима и идејама или смањењу
утицаја науке на образовање у основним и средњим школама
(Feyerabend 1999a, 218). Показује се, дакле, да је питање
демократизације одлучивања у вези са важним питањима
науке заправо питање могућности опстанка човечанства,
односно питање остварења еманципаторског потенцијала
научних резултата и, са друге стране, спречавања њихових
потенцијално погубних ефеката.
Сумирајући целокупна претходна разматрања,
Фајерабендову позицију можемо да окарактеришемо као
плуралистичку; оваква позиција имплицира коегзистенцију
алтернативних погледа на свет, који се међусобно допуњују
и обогаћују. Када је реч о односу државе према образовним
институцијама, оваква позиција подразумева неговање духовне
независности, слободног и неспутаног мишљења, насупрот
наметању специфичне доктрине. Теоријско становиште,
дакле, има своје важне етичке и политичке импликације; док
теоријски и методолошки монизам води конформистичкој
етици и ауторитарном хабитусу, плурализам - са својом
фалибилистичком димензијом - представља део ширег
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хуманистичког становишта (Берберовић 1990, 335–336).
Плуралистичка позиција води, дакле, остварењу слободног и
хуманијег друштва, у коме ће појединци водити живот ,,који
су сами изабрали отворених очију” (Фајерабенд 1985, 361).
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Visnja Stancic, Misa Stojadinovic
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND
DEMOCRACY: PAUL FEYERABEND’S VIEW
Resume
Given the fact that the development of science and technology is one of the most distinctive feature of the modern age, it
is of great, not merely theoretical, importance to re-examine the
meaning, scope and position of science in contemporary democratic societies. Firstly, the auhors analyse and compare traditional
understanding of science with the so called new image of science
within the contemporary philosophy of science and epistemology.
This kind of approach is presented through Feyerabend’s view of
the very nature of science and its dominant position and power in
a democratic society. In the light of the mentioned considerations,
the authors indicate the shortcomings of the traditional theory of
science which attributes the supremacy and success of science to
its truthfulness, rationality, universal scientific method and value
neutrality. Due to these reasons the authors conclude that Feyerabend’s critique of science supremacy and its dominant position
today, as well as his quest for democratization of decision making
regarding relevant scientific issues are justified and well grounded.
Keywords: Feyerabend, democracy, science, rationalism, relativism,
pluralism.4
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Прерано преминули
филозоф Панајотис Кондилис
(1943 – 1998) у Србији је
готово потпуно непознат и
то упркос његовом значајном
делу и обимној продукцији.
Слабо је познато и да је
Кондилис већ сасвим рано
означен као „анти-Фукујама“
(Армин Молер) или да
је писац до сада најбоље
студије о конзервативизму,
која је многима неугодна јер
их узнемирава у њиховим
удобним
позицијама,
што се односи како на
прогресивистичке противнике
конзервативизма, тако и на оне
који се у конзервативизмом
служе као покрићем и
изговором за сопствени
конформизам и опортунизам.

Поред историје конзервативизма, Кондилис је иза
себе оставио вредна дела
посвећена просветитељству,
Макијавелију, Монтескијеу,
основама социјалне онтологије и питањима моћи.
Заправо, моћ је у Кондилисовом делу била кључни
концепт (Терпстра). За
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blot, Berlin, 2019, 267. стр.
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извора и темељних питања.
У склопу истраживања
извора, као уредник приредио је и две антологије
филозофских текстова (Der
Philosoph und die Lust и Der
Philosoph und die Macht).
„Хипернорамтивистички оријентисани“ (Дирш) академски
и политички естаблишмент
имао је у овом Грку незгодног
изазивача који се није могао
отписати уз помоћ пригодне
етикете, можда и зато што
су му политичке амбиције
биле стране. Ипак, у време
када су толики отписивали
нацију, сматрајући да је она
„застарела“ и „превазиђена“,
Кондилис их је са добрим
аргументима уверавао у
супротно, показујући да је
свет још далеко од краја
националне државе. Није
чудо када Тил Кинцел каже
да читање Кондилиса може
важити за „акт духовне хигијене“ и „вежбање у слободи
духа“ (стр. 22). Припадао
је реалистичкој традицији,
односно оном низу који почиње са Тукидидом и преко
Макијавелија сеже до Макса
Вебера, Карла Шмита и
Арнолда Гелена. Централне
категорије његовог мишљења
биле су моћ, одлука, самопотврђивање и жеља за
преживљавањем, а свет политике је за њега свет борбе
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конкретних актера, а полемички карактер мишљења
представља кључ за разумевање сваке филозофске
позиције. Свуда где се поставља
питање самоодржања, тамо
се, према Кондилису, поставља и питање моћи,
чиме и разликовање између
пријатеља и непријатеља
постаје неизбежно. Укратко,
Кондилис је био свестан да се,
као што стоји и у поднаслову
овог зборника, без моћи не
може ништа урадити.
Прошле године, кратко
након двадесетогодишњице
Кондилисове смрти, изашао
је нови зборник текстова
посвећен овом значајном
мислиоцу. Као и у случају
прошлог зборника, уредник
је др Фалк Хорст, а међу
ауторима су угледна имена
немачке интелектуалне сцене
попут Тила Кинцела, ХансКристоф Крауса, Штефана
Бројера, Себастиана Ебингена,
Манфреда Валтера… Сви они
су из перспективе свог поља
интересовања покушали да
баце светло на Кондилисово
дело. Тако се у зборнику налазе
прилози о просветитељству,
конзервативизму, критици
метафизике или о теорији
моћи. Реч је о укупно дванаест
прилога подељених у три
тематска блока. Први блок

односи се на два идејноисторијска Кондилисова
рада, односно његове студије о просветитељству и
конзервативизму. Реч је о
текстовима који нису занимљиви само са становишта
историје идеја, будући да
се данас на све стране –
иако сасвим непрецизно,
али зато самоуверено –
говори о просветитељству и
конзервативизму, па чак и о
њиховом споју. Према ономе
како је просветитељство и
конзервативизам сагледавао
Кондилис, свака прича о
таквом споју била би чиста
бисмислица. Други одељак
посвећен је његовој филозофији и антропологији,
односно делима о моћи
и одлуци, те социјалној
онтологији. Прилози из овог
одељка имају изузетан значај
у данашње време када се
пречесто заборавља да је сила
„антрополошка константа која
остаје да постоји и онда када
се из бојажљивости о њој више
не говори“ (Кизудис). Само
по себи се разуме да сви они
који желе да на смислен начин
говоре о политици морају
полазити од јасног става по
питању шта је уопште човек
и шта се од политике уопште
може очекивати. У трећем
делу пажња је посвећена
Кондилисовом односу према

Тукидиду и Спинози –
мислиоцима које је сматрао
џиновима на чијим раменима
може да стоји. Наравно, три
одељка не представљају у
себи затворене целине, него
се међусобно допуњују и
преклапају. На овом месту
није могуће детаљније
улазити у ставове изнете у
појединачним прилозима.
Као што је приређивач
нагласио у уводу, циљ
зборника је да унапреди научну
рецепцију дела Панајотиса
Кондилиса и да допринесе
избегавању (могућих) неспоразума (7). Зборник је стога
конципиран као нека врста
увода у Кондилисово дело и,
истовремено, као позив да се
не остане само на површини,
него да се дубље зарони у
дело овог изузетног мислиоца.
Ипак, у питању је и више од
тога, јер ова књига неће бити
само од користи онима који
се интересују за Кондилиса и
његово дело, него свакоме ко
је заинтересован за политичко
у XXI веку.1

*
Овај рад је примљен 20. августа 2020.
године, а прихваћен на састанку Редакције
15. септембра 2020. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У часопису Национални интерес објављују се радови који
представљају резултат најновијих теоријских и емпиријских научних
истраживања у области политичких наука. Аутори би приликом
писања радова требало да се позивају претежно на резултате научних
истраживања који су објављени у научним часописима, првенствено
у часописима политиколошке тематике.
Радови се објављују на српском језику и ћириличком писму или
енглеском, руском и француском језику.
Часопис се објављује три пута годишње. Рокови за слање радова су:
1. март, 1. јул и 1. новембар.
Исти аутор не може да објави рад у два узастопна броја часописа,
без обзира да ли је реч о самосталном или коауторском раду.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе потписану
и скенирану изјаву да рад није претходно објављен, односно да није
реч о аутоплагијату или плагијату. Образац изјаве може се преузети
са интернет странице часописа: http://www.ips.ac.rs/rs/magazines/
nacionalni-interes/authors_directions/.
Радовe за часописа слати на имејл-адресу: ni@ips.ac.rs.
Научни чланак може имати највише 40.000 карактера са размацима,
укључујући фусноте. Приликом бројања карактера изоставити
списак референци. Изузетно, монографска студија може бити
већег обима у складу са одредбама Правилника о поступку, начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживања.
Осврт може имати највише 15.000 карактера са размацима.
Приказ књиге може имати највише 10.000 карактера са размацима.
Приликом провере броја карактера користити опцију Review/Word
Count/Character (with spaces) уз активирану опцију Include textboxes,
footnotes and endnotes.

НАЧИН ЦИТИРАЊА
Часопис Национални интерес користи делимично модификовани
Чикаго стил цитирања (17. издање приручника Chicago Manual of
Style), што подразумева навођење библиографске парентезе (заграде)
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по систему аутор–датум у тексту, као и списак референци са пуним
библиографским подацима након текста рада.
Податке у библиографској парентези и списку референци навести
на језику и писму на коме је референца објављена.
У наставку се налазе правила и примери навођења библиографских
података у списку референци и у тексту. За сваку врсту референце
прво је дато правило навођења, а затим пример навођења у списку
референци и библиографској парентези.
Библиографска парентеза се по правилу наводи на крају реченице,
пре интерпункцијског знака, и садржи презиме аутора, годину
објављивања и одговарајући број страна, према следећем примеру:
(Суботић 2010, 15–17).

Монографија
Један аутор
Презиме, име. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике. Београд:
Институт за политичке студије.
(Суботић 2010)
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New
York: W. W. Norton & Company.
(Mearsheimer 2001)

Два или три аутора
Презиме, име, и име презиме. Година издања. Наслов. Место издања:
издавач.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене
државе. Београд: Институт за политичке студије.
(Стојановић и Ђурић 2012)
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
(Pollitt, Birchall, and Putman 1998)

Четири и више аутора
Презиме, име, име и презиме, име и презиме, и име презиме. Година
издања. Наслов. Место издања: издавач.
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Милисављевић, Бојан, Саша Варинац, Александра Литричин,
Андријана Јовановић, и Бранимир Благојевић. 2017. Коментар
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: према
стању законодавства од 7. јануара 2017. године. Београд: Службени
гласник; Правни факултет.
(Милисављевић и др. 2017)

Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора
Након навођења имена, ставити зарез, па након тога одговарајућу
скраћеницу на језику и писму референце, нпр. „ур.”, „прев.” „prir.”,
„ed.”, „eds.”
Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and
Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of Populism. New York:
Oxford University Press.
(Kaltwasser et al. 2017)

Поглавље у зборнику
Презиме, име. Година издања. „Наслов поглавља.” У Наслов, ур. име
презиме, број страна на којима се налази поглавље. Место издања:
издавач.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог
рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и
Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд:
Институт за политичке студије.
(Степић 2015)
Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and
Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar Matić, 2346. Belgrade:
Institute for Political Studies.
(Lošonc 2019)

Чланак у научном часопису
Чланак у редовном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Наслов часописа
волумен (број): број страна на којима се налази чланак. DOI број.
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава и
неолиберални модели урушавања националних политичких
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институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/
spm.6242018.2.
(Ђурић и Стојадиновић 2018, 46–48)
Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?”
Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/spt.18212018.1.
(Ellwood 2018, 11)

Чланак у посебном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” У „Наслов посебног
броја”, ур. име презиме уредника, напомена о посебном издању,
Наслов часописа: број страна на којима се налази чланак. DOI број.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама:
стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика
постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић
и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао:
5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
(Стојановић 2016, 27)

Енциклопедије и речници
Наведен је аутор/уредник
Презиме, име, име и презиме, ур. Година издања. Наслов. Том. Место
издања: издавач.
Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana enciklopedija
Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–Ž). Beograd: Mono i
Manjana.
(Jerkov 2010)

Није наведен аутор/уредник
Наслов. Година издања. Место издања: издавач.
Websterʼs Dictionary of English Usage. 1989. Springfield, Massachusetts:
Merriam-Webster Inc.
(Websterʼs Dictionary of English Usage 1989)

Докторска дисертација
Презиме, име. Година издања. „Наслов докторске дисертације.”
Докторска дисертација. Назив универзитета: назив факултета.
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Бурсаћ, Дејан. 2019. „Утицај идеологије политичких партија на
јавну потрошњу у бившим социјалистичким државама.” Докторска
дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
(Бурсаћ 2019, 145–147)
Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.” PhD diss.
University of Iowa.
(Wallace 2019, 27, 81–83)

Чланак у дневним новинама или периодичним
часописима
Наведен је аутор
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Назив новине или
часописа годиште: број стране на којој се налази чланак.
Авакумовић, Маријана. 2019. „Платни разреди – 2021. године.”
Политика, 8. децембар: 9.
(Авакумовић 2019)

Није наведен аутор
Назив новине или часописа. Година издања. „Наслов чланка.”
Годиште: број стране на којој се налази чланак.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.”
July 30, 2002.
(New York Times 2002)

Референца са корпоративним аутором
Назив аутора [акроним, по потреби]. Година издања. Наслов издања.
Место издања: издавач.
Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС].
2018. Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији. Београд:
Министарство за европске интеграције Републике Србије.
(Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС]
2018) – прво навођење
(МЕИРС 2018) – свако следеће навођење
International Organization for Standardization [ISO]. 2019. Moving from
ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva: International Organization
for Standardization.
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(International Organization for Standardization [ISO] 2019) – прво
навођење
(ISO 2019) – свако следеће навођење

Репринт издања
Презиме, име. [Година првог издања] Година репринт издања. Наслов.
Место првог издања: издавач првог издања. Напомена „Репринт“ на
језику и писму референце, место издања репринт издања: издавач.
Напомена одакле су цитати у тексту преузети.
Михалџић, Стеван. [1937] 1992. Барања: од најстаријих времена
до данас, треће издање. Нови Сад: Фототипско издање. Репринт,
Београд: Библиотека града Београда. Цитати се односе на фототипско
издање.
(Михалџић [1937] 1992)

Посебни случајеви навођења референци
Навођење другог и сваког следећег издања
Презиме, име. Година издања. Наслов, напомена о издању. Место
издања: издавач.
Гаћиновић, Радослав. 2018. Млада Босна, друго допуњено и
измењено издање. Београд: Evro Book.

Више референци истог аутора
1) Исти аутор, различите године – Ређати према години издања,
почевши од најраније.
Степић, Миломир. 2012. „Србија као регионална држава:
реинтеграциони геополитички приступ.” Национални интерес 14
(2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак Великог
рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и
геополитичке прилике у Европи 1914. године, ур. Миломир Степић и
Љубодраг П. Ристић, 55–78. Лајковац: Градска библиотека; Београд:
Институт за политичке студије.

2) Исти аутор, иста година – Ређати према азбучном или абецедном
редоследу почетног слова назива референце. Поред године
објављивања ставити почетна слова азбуке или абецеде која се
користе и у библиографској парентези.
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Гаћиновић, Радослав. 2018а. „Војна неутралност и будућност
Србије.” Политика националне безбедности 14 (1): 23–38. doi:
10.22182/pnb.1412018.2.
Гаћиновић, Радослав. 2018б. Млада Босна, друго допуњено и
измењено издање. Београд: Evro Book.
(Гаћиновић 2018а, 25), (Гаћиновић 2018б)

3) Исти аутор као самостални аутор и као коаутор – Прво навести
референце у којима је самостални аутор, а затим оне у којима је
коаутор.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама:
стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика
постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић
и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао:
5–35. doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене
државе. Београд: Институт за политичке студије.

4) Исти аутор као први коаутор у више различитих референци –
Ређати према азбучном или абецедном редоследу презимена другог
коаутора.
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman. 1998. Decentralising Public Service Management. London: Macmillan Press.
Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and Amanda Smullen.
2005. Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous
Organizations. New York: Palgrave Macmillan.

Посебни случајеви навођења библиографске парентезе
Изузеци од навођења библиографске парентезе на крају реченице
1) Навођење презимена аутора у оквиру реченице – Годину издања
ставити у заграду након навођења презимена, а број стране на крају
реченице у заграду. За референцу на латиници или страном језику
у загради навести и презиме аутора.
„Према мишљењу Суботића (2010), …” (30).
„Бокслер (Bochsler 2018) у својој књизи тврди…”

2) Навођење презимена аутора у оквиру реченице пре цитата из
референце – Након навођења презимена, у библиографској парентези
навести годину и број стране, а затим навести цитат.
255

Као што Суботић (2010, 45) наводи: „ … ”
Миршајмер (Mearsheimer 2001, 57) изричито тврди: „ … ”

3) Навођење исте референце више пута у једном пасусу – Ако
се наводи иста страна или опсег страна, унети библиографску
парентезу приликом последњег навођења или на крају пасуса пре
интерпункцијског знака. Ако се наводе различите стране, референцу
навести приликом првог позивања на одређену страну, а затим до
краја пасуса у заграду стављати само различите бројеве страна.
Не користити „исто”, „ibid”, или „op. cit.” за вишеструко навођење
референце.
Навођење израза „видети”, „упоредити” и сл.
Изразе унети у библиографску парентезу.
(видети Кнежевић 2014, 153)
(Степић 2015; упоредити Кнежевић 2014)

Секундарна референца
У библиографској парентези прво навести презиме аутора, годину
и број стране примарне референце, затим „цитирано у:” и презиме
аутора, годину и број стране секундарне референце. У списку
референци навести само секундарну референцу.
„Том приликом неолиберализам се од стране највећег броја његових
протагониста најчешће одређује као политика слободног тржишта
која охрабрује приватне фирме и побољшава избор потрошачима,
разарајући при том ʼнеспособну, бирократску и паразитску владу
која никада не може урадити ништа добро, без обзира на њене добре
намереʼ” (Chomsky 1999, 7 цитирано у: Ђурић и Стојадиновић 2018,
47).
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава и
неолиберални модели урушавања националних политичких
институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57. doi:10.22182/
spm.6242018.2.

Иста библиографска парентеза, више референци
1) Различити аутори – Референце одвојити тачком и зарезом.
(Степић 2015, 61; Кнежевић 2014, 158)

2) Исти аутор, различите године – Навести презиме аутора, а затим
године издања различитих референци по редоследу од најраније до
најновије и одвојити их зарезом, односно тачком и зарезом када се
наводи број страна.
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(Степић 2012, 2015) или (Степић 2012, 30; 2015, 69)

3) Различити аутори, исто презиме – Иницијал имена. Презиме
аутора. Година издања.
(Д. Суботић 2010, 97), (М. Суботић 2010, 302)
Суботић, Драган. 2010. „Нови јавни менаџмент у политичком
систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 91–114. doi: 10.22182/
pr.2312010.5.
Суботић, Момчило. 2010. „Војводина у политичком систему Србије.”
Политичка ревија 23 (1): 289–310. doi: 10.22182/pr.2312010.15.

Правни акти
У библиографској парентези навести члан, став и тачку или параграф
коришћењем скраћеница „чл.”, „ст.”, „тач.”, „Art.” „para.” и сл.
Устави и закони
Назив акта [акроним, по потреби], „Назив службеног гласила” и
број, или интернет адреса и датум последњег приступа.
Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”,
бр. 98/06.
(Устав Републике Србије 2006, чл. 33)
Закон о основама система образовања и васпитања [ЗОСОВ],
„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон.
(ЗОСОВ 2019, чл. 17, ст. 4)
Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03, 163/03, 35/05,
127/13, i 33/15 i 14/19.
(ZN 2019, čl. 3)
An Act to make provision for and in connection with offences relating
to offensive weapons [Offensive Weapons Act], 16th May 2019, www.
legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/ukpga_20190017_en.pdf, last
accessed 20 December 2019.
(Offensive Weapons Act 2019)

Одлуке државних органа и институција
Назив органа [акроним или скраћени назив], Назив акта и број
предмета, датум доношења акта, или интернет адреса и датум
последњег приступа.
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Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана],
Мишљење бр. 15–3314/12, 22. октобар 2012, https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20DZ.pdf, последњи
приступ 20. децембра 2019.
(Заштитник грађана, 15–3314/12)
U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive No. 13–02,
July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed 20 December 2019.
(USDT, 13–02)

Законодавни акти Европске уније
Назив акта, подаци из службеног гласила у формату наведеном на
сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the
Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.
(Regulation 182/2011, Art. 3)

Међународни уговори
Оснивачки уговори Европске уније
Назив уговора или консолидоване верзије [акроним], подаци о
коришћеној верзији уговора из службеног гласила у формату
наведеном на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112.
(TEU 1992, Art. J.1)
Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C
115, 9.5.2008, p. 13–45.
(TEU 2008, Art. 11)
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European
Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
(TFEU 2016, Art. 144)

Остали међународни уговори
Назив уговора [акроним или скраћени назив], датум закључивања,
регистрација у Уједињеним нацијама – UNTS број, регистрациони
број са сајта United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org.
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Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS 1867, I-31874.
(Marrakesh Agreement 1994)
Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008, UNTS 2688,
I-47713.
(CCM 2008)
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom
of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October 1994, UNTS 2042,
I-35325.
(Israel Jordan Peace Treaty 1994)

Одлуке међународних организација
Назив међународне организације и надлежног органа [акроним],
број одлуке, Назив одлуке, датум усвајања.
United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244 (1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting,
on 10 June 1999.
(UNSC, S/RES/1244)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE], Doc. 14326,
Observation of the presidential election in Serbia (2 April 2017), 29
May 2017.
(PACE, Doc. 14326, para. 12)

Судска пракса
Судска пракса у Републици Србији
Врста акта и назив суда [акроним суда], број предмета са датумом
доношења, назив и број службеног гласника или друге публикације
у коме је пресуда објављена – ако је доступно.
Одлука Уставног суда Републике Србије [УСРС], IУа-2/2009 од 13.
јуна 2012. године, „Службени гласник РС”, бр. 68/2012.
(Одлука УСРС, IУа-2/2009)
Решење Апелационог суда у Новом Саду [АСНС], Ржр–1/16 од 27.
априла 2016. године.
(Решење АСНС, Ржр–1/16)
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Судска пракса Међународног суда правде
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, врста одлуке са датумом
доношења, назив и број гласила у коме је пресуда објављена, број
стране.
International Court of Justice [ICJ], Application of the Interim Accord
of 13 September 1995 (the Former Yugoslav Republic of Macedonia v.
Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.
(ICJ Judgment, 2011)
International Court of Justice [ICJ], Accordance with the International
Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo,
Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J. Reports, p. 403.
(ICJ Advisory Opinion, 2010)

Судска пракса Суда правде Европске уније
Назив случаја, број случаја, врста случаја са датумом доношења,
Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Judgment
of the Court (Grand Chamber) of 22 January 2014, ECLI:EU:C:2014:18.
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, C-270/12) или
(CJEU, C-270/12)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. European
Parliament and Council of the European Union, Case C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013,
ECLI:EU:C:2013:562.
(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)

Судска пракса Европског суда за људска права
Назив случаја, број представке, врста случаја са датумом доношења,
Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court (Second Section)
on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.
(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) или
(ECHR, 63566/00, par. 20)
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Судска пракса других међународних судова и трибунала
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, број случаја, врста случаја
са датумом доношења.
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in
the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [ICTY], Prosecutor
v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A-AR77, Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment of
27 February 2001.
(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) или
(ICTY, IT-94-1-A-AR77)

Архивски извори
Назив установе [акроним или скраћени назив], назив или број фонда
[акроним или скраћени назив], кутија, фасцикла (уколико постоји),
сигнатура, „Назив документа” (ако нема назива, дати кратак опис
одговарањем на питања: ко? коме? шта?), место и датум документа
или н.д. ако није наведен датум.
Архив Србије [АС], МИД, К-Т, ф. 2, r93/1894, „Извештај
Министарства иностраних дела о постављању конзула”, Београд,
19. април 1888.
(АС, МИД, К-Т, ф. 2)
(АС, МИД, ф. 2) – ако је позната само фасцикла, а не и кутија
Dalhousie University Archives [DUA, Philip Girard fonds [PG], B-11,
f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements by Laskin,” n.d.
(DUA, PG, B-11, f. 3)

Извори са интернета
Презиме, име или назив корпоративног аутора [акроним]. Година
објављивања или н.д. – ако не може да се утврди година објављивања.
„Наслов секције или стране унутар сајта.” Назив сајта. Датум
креирања, модификовања или последњег приступа страници, ако
не може да се утврди на основу извора. Интернет адреса.
Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election Reveals
Intensified Divisions in Canada.” The New York Times. https://www.
nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-re-elected.html.
(Bilefsky and Austen 2019)
261

Институт за политичке студије [ИПС]. н.д. „Предавање др Фридриха
Ромига.” Институт за политичке студије. Последњи приступ 10.
октобар 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.
(Институт за политичке студије [ИПС], н.д.) – прво навођење
(ИПС, н.д.) – свако следеће навођење
Танјуг. 2019. „Европска свемирска агенција повећава фондове.”
28. новембар 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=522182.
(Танјуг 2019)

ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА
Опште смернице о обради текста
Текст рада обрадити у програму Word, на следећи начин:
- величина странице: А4;
- маргине: Normal 2,54 cm;
- текст писати курентом (обичним словима), осим ако није
другачије предвиђено;
- проред између редова у тексту: 1,5;
- проред између редова у фуснотама: 1;
- величина слова у наслову: 14 pt;
- величина слова у поднасловима: 12 pt;
- величина слова у тексту: 12 pt;
- величина слова у фуснотама: 10 pt;
- величина слова за табеле, графиконе и слике: 10 pt;
- увлачење првог реда пасуса: 1,27cm (опција: Paragraph/
Special/First line);
- поравнање текста: Justify;
- боја текста: Automatic;
- нумерација страна: арапски бројеви у доњем десном углу;
- не преламати речи ручно уношењем цртица за наставак речи
у наредном реду;
- сачувати рад у формату .doc.
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Примена правописних правила
Радове ускладити са Правописом српског језика у издању Матице
српске из 2010. године или из каснијих издања.
Посебну пажњу обратити на следеће:
- Приликом првог навођења транскрибованих страних имена
и израза у облој загради поред навести и њихове облике на
изворном језику у курзиву (italic), нпр: Франкфуртер алгемајне
цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Џон Ролс (John Rawls), Алексеј Тупољев (Алексей Туполев).
- Поједине општепознате стране изразе писати само на
изворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori, a
posteriori, sui generis итд.
- Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или бројем.
- Текст у фуснотама увек завршавати тачком.
- За навођење израза или цитирања на српском језику
користити наводнике који су својствени српском језику према
важећем правопису („ ”), а за навођење или цитирање на
енглеском или другом страном језику користити наводнике
који су својствени том језику (“ ”, « »).
- Угластом заградом [] означавати: 1) сопствени текст који
се умеће у туђи текст; или 2) текст који се умеће у текст који
је већ омеђен облом заградом.
- Црту писати са размаком пре и после или без размака,
никако са размаком само пре или само после. Између бројева,
укључујући бројеве страна, користити примакнуту црту (‒),
а не цртицу (-).
- За наглашавање појединих речи не користити подебљана
слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искључиво
курзив (italic) или наводнике и полунаводнике (ʼ ʼ на српском
језику или ‛ ʼ на енглеском језику).
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Форматирање научног чланка
Научни чланак форматирати на следећи начин:

Име и презиме првог аутора*
* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује се навођење институционалне имејл-адресе
аутора.

Установа запослења

Име и презиме другог аутора
Установа запослења

НАСЛОВ РАДА**
** Фуснота: по потреби, навести један од следећих (или сличних) података: 1) назив и број
пројекта у оквиру кога је чланак написан; 2) да је рад претходно изложен на научном скупу
у виду усменог саопштења под истим или сличним називом; или 3) да је истраживање
које је представљено у раду спроведено за потребе израде докторске дисертације аутора.

Сажетак
Сажетак, обима од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ, коришћени
теоријско-методолошки приступ, резултате и закључке рада.
Кључне речи: Испод текста сажетка навести од пет до десет
кључних речи. Кључне речи писати курентом и једну од друге
одвојити зарезом.
У тексту је могуће користити највише три нивоа поднаслова.
Поднаслове навести без нумерације, на следећи начин:

ПОДНАСЛОВ ПРВОГ НИВОА
Поднаслов другог нивоа
Поднаслов трећег нивоа
Табеле, графиконе и слике уносити на следећи начин:
- изнад табеле/графикона/слике центрирано написати: Табела/
Графикон/Слика, редни број и назив;
- испод табеле/графикона/слике навести извор на следећи
начин: 1) уколико су табела/графикон/слика преузети, написати
Извор: и навести референцу на исти начин као што се наводи у
библиографској парентези; 2) уколико нису преузети, написати
Извор: Обрада аутора.
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Референце наводити у тексту према Начину цитирања.
Фусноте користити искључиво за давање напомена или ширих
објашњења.

РЕФЕРЕНЦЕ
Списак референци навести након текста рада, а пре резимеа, на
следећи начин:
- прво навести референце на ћирилици по азбучном реду;
- затим навести референце на латиници и страним језицима по
абецедном реду;
- прву линију сваке референце поравнати на левој маргини, а
остале увући за 1,27 cm, користећи опцију Paragraph/Special/Hanging;
- све референце наводити заједно, без издвојених делова за
правне акте или архивску грађу;
- референце не нумерисати;
- наводити искључиво оне референце које су коришћене у тексту.
Након списка референци навести име и презиме аутора, наслов рада
и резиме на енглеском језику на следећи начин:

First Author*
*

In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation

Second Author
Affiliation

TITLE
Resume
Резиме, обима до 1/10 дужине чланка, садржи резултате и закључке
рада који су образложени опширније него у сажетку.
Keywords: Кључне речи писати курентом и једну од друге одвојити
зарезом.
Уколико је рад написан на страном језику, након списка
референци, име и презиме аутора, наслов, резиме и кључне речи
навести на српском језику.
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Форматирање осврта
Осврт форматирати на исти начин као научни чланак, без навођења
сажетка, кључних речи и резимеа.

Форматирање приказа
Приказ књиге форматирати на следећи начин:
Текст поделити у две колоне.

Име и презиме аутора*
* Фуснота: Имејл-адреса аутора:
Препоручује се навођење институционалне
имејл-адресе аутора.

Установа запослења

НАСЛОВ ПРИКАЗА
Испод наслова поставити
слику предње корице
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Испод слике предње корице
навести податке о књизи према
следећем правилу:

Име и презиме. Година
издања. Наслов. Место
издања: издавач, број
страна.
Текст приказа обрадити у
складу са општим смерницама
о обради текста.

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета нашег
часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је седам
дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати
особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком
тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса у вези са
радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре обавести
редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни
рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки
приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури,
посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из
политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету
рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог
рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада

		

Име, презиме и научно звање рецензента:
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